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Strălucit succes

al siderurgiștilor 
hunedoreni

Muncitorii, tehnicienii și 
inginerii de la agregatele cu 
foc nestins ale Combinatu
lui siderurgic Hunedoara au 
obținut duminică un strălucit 
succes, în marea întrecere 
inițiată in cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberă
rii patriei și a Congresului 
al XI-iea al partidului. Ei 
au elaborat cea de-a 50 000-a 
tonă de fontă și oțel peste 
prevederile de plan aferente

perioadei care a trecut de 
Ia începutul anului. Sporul 
producției de metal s-a ob
ținut, îndeosebi, pe seama 
perfecționării tehnologiei de 
elaborare și a folosirii agre
gatelor la parametri supe
riori.

Minerii

din Maramureș

produc peste plan

Minerii ultimului schimbai 
zilei de sîmbătă, de la Ex
ploatarea Ilba, județul Ma
ramureș, au extras cea de-a

8 000-a tonă de minereu pes
te plan de la începutul anu 
lui, îndeplinindu-și astfel an
gajamentele asumate în cins
tea celor două mari eveni
mente din viața poporului 
nostru.

Succese remarcabile au ob
ținut, în perioada care a 
trecut din acest an, și mine
rii de la Baia Bo-rșa, Cavnic, 
Herja și Nistru din cadrul 
Centralei minereurilor și me
talurgiei neferoase din Baia 
Mare, care au realizat o 
producție marfă suplimentară 
în valoare de 30 milioa
ne lei.

(Agerpres)
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Toate forțele mobilizate 
la întreținerea culturilor 

Pentru tinerii satelor» duminica de ieri a fost zi

De astăzi începînd, facul
tățile inaugurează sesiunea 
de examene. Viața universi
tară se află din nou la ora 
cind studențimea trece prin 
proba esențială din fiecare 
an, trebuind să dovedească 
cum și-a rostuit zilele și o- 
rele de muncă din timpul se- 
mestrclor. Proba pentru mă
surarea calității unui an-stu- 
țVnție durează o lună. Șl nu 

”?^|e de fel ușoară, deoarece 
destul de multe colective de 
siudenți trebuie să refacă 
handicapul de după prima 
sesiune, din iarnă, cind pro
centul prezentării la exame
ne n-a fost satisfăcător peste 
tot, după cum nici procentul 
promovaților și al notelor 
bune și foarte bune.

Dezbaterile din ani și gru
pe, analizele realizate cu pri
lejul plenarelor în care stu
denții au discutat sarcinile 
ce le revin în urma indica
țiilor date de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la intilni- 
rea cu Biroul C.C. al U.T.C. 
și Comitetul Executiv al 
U.A.S.C.R. au prefigurat o 
activitate susținută, respon
se' 'ă in toate colectivele 
s. ențești pentru rezultate 
c: itativ ridicate la învăță
tură și în activitatea prac
tică.

Asociațiile studenților co
muniști s-au dovedit mult 
mai active, făcindu-și simțită 
prezența, alături de corpul 
profesoral, în întreaga desfă
șurare a procesului de învă
țămint. Intervențiile sale, 
concretizate într-o susținută 
activitate politică, aduc un 
plus substanțial efortului fă
cut de factorii de învățămint 
pentru a consolida în colecti
vele de studenți o atmosferă 
de muncă, de exigență. Se 
resimte faptul că opinia co
lectivului a devenit mai di
namică, fiind gata întotdea
una să dea replică combat 
tivă in cazurile de neintegrare 
în muncă și disciplină, să 
ajute constructiv. Toate a- 
ceste bunuri ciștigate pot fi 
diminuate dacă slăbește spiri
tul de lucru, mobilizator al a- 
sociațiilor studenților comu
niști. Iată motivul pentru 
care, acum, Ia începutul exa
menelor considerăm necesar 
să amintim că efortul trebuie 
să rămină constant, să se 
mențină atmosfera de mun
că, de seriozitate și exigență, 
dfcjcombativitate, dar și de 
MFajutorare care a anticipat 
selîlunea.

Angajamentele cu care in
tră studenții in proba verifi
cării cunoștințelor sint foarte 
ambițioase. Sesiunea d'n 
vară este concepută ca o se
siune a calității, presupu- 
nind prezentarea integrală la 
examene, promovarea aces
tora cu note bune și foarte 
bune. Anul universitar 1973— 
1974 trebuie promovat în iu
nie, pentru ca, după aceea, 
să se desfășoare in cele mai 
bune condițiuni practica in 
producție, activitatea pe șan
tierele muncii patriotice, stu
denții să se poată odihni in 
tihnă, fără grija examenelor 
restante. Iată cum se explică 
deviza sub care începe actu
ala sesiune, „să promovăm în 
viitorul an universitar de 
studiu la 20 iunie !“ Deviză 
jă. totodată, angajament de 
student comunist.

LUCREȚIA LUSTIG

ION NISTOR:

Se apropie 
actul final

Brigadierii noștri s-au angajat 
să toarne prin muncă patriotică 
— în aceste zile însorite — cite 
două lamele de beton în bara
jele Petrimanu, Jidoaia și Lotru- 
pompaj pentru a grăbi și mai 
mult ritmul construcției la aceste
obiective. La Petrimanu a și

.fost turnată, după orele de pro
gram ale tinerilor, prima lamelă. 
Restul vor fi turnate pînă la
23 august, pe măsură ce încep
turnările în barajele respective. 
La rindul lor, uteciștii de la 
punctul de lucru Gura Lotri; ei 
s-au angajat ca de aici înainte 
fiecare metru cub de balast și 
pietriș pe care îl extrag și-l tri
mit spre betonierele șantierului 
să fie obținut la un preț de cost 
redus cu un leu, față de cel 
planificat. Deci, zilnic o econo
mie de cîteva mii de lei.

Lucri-id Ia oducțitnea secm- 
dară-nord, brigada de mineri a 
lui Tomescu a bătut recordul 
national de maintări rapide » 
subteran redLzsnd intr-o hoi 
327 metri. Această performanță 
a fost poswrilă printr-o'foarte ju
dicioasă organizare. e muncă in 
galerie, dar și prin efortul spo
rit al tinerilor și celorlalți mi
neri. Pentru timpul ober al bri
gadierilor acem de asemenea sn 
program educativ bogat- De cu- 
rind am primit vizita tmerilor 
de la Grupul industrial de chi
mie din Rîtobci» VîIcm. îm
preună cu ei, dupi vizitarea 
șantierului, am organizat o zi de 
activități comune adtueal-eâu- 
cadce fi sportive deosebit de 
apreciată, și de oaspeți ca și de 
gazde.

Din activitatea consiliilor 
județene ale Frontului 

Unității Socialiste
MEHEDINȚI: 7 300 de propuneri vizind 

mai buna gospodărire a așezărilor
ln cadrul adunărilor orga

nizațiilor de masă din jude
țul Mehedinți, afiliate Con
siliului Frontului Unității So
cialiste, cei peste 260 000 ce
tățeni -participanți au făcut 
circa 1300 propuneri vizind, 
între altele, mai buna gospo
dărire a așezărilor, construirea 
unor obiective social-cultura- 
le, agricole și edilitar-gospo- 
dărești. ln intervalul de timp 
scurs din primăvara anului

trecut ți pînă in prezent, ce
tățenii din acest județ au 
efectuat defrișări de mărăci- 
nișuri, arbori și arbuști răzleți 
pe 3 400 hectare, amenajări 
pentru combaterea eroziunii 
solului pe 1435 heectare și 
au realizat prin muncă colun- 
tar-patriotică diferite lucrări în 
valoare de peste 200 000 000 
lei. . ■

(Agerpres)

DOLJ: Multiple măsuri cu caracter social
la îmbunătățirea calității pro-Echipele de control obștesc 

organizate de Consiliul jude
țean Dolj al Frontului Unită
ții Socialiste au efectuat din 
1972 și pînă în prezent 
aproape 15000 controale în 
întreprinderi industriale pro
ducătoare de bunuri de con
sum, în unități comerciale și 
de deservire a populației, în 
cămine pentru tineret, canti
ne și unități spitalicești. Cele 
3 000 de propuneri făcute de 
aceste colective au contribuit

duselor, mai buna aprovizio
nare și gospodărire a unități
lor comerciale, respectarea 
normelor igienico-sanitare, a 
obligațiilor contractuale. Cele 
mai bune rezultate în această 
importantă acțiune au fost 
obținute în municipiul Craio
va, în comunele Poiana Mare 
și Dăbuleni, la Biilești, Se- 
garcea și Filiași.

(Agerpres)

Literatura memorialistică și adevărul
Interesul pentru literatura 

memorialistică atinge, în toată 
lumea, cote inimaginabile. Firesc. 
Trăim (adesea la temperatura 
senzaționalului) foamea de infor
mație. Vrem să știm tot. Să ne 
explicăm destine, fenomene. Să 
iivem acces la taine. Altfel spus: 
să ne sporim șansele de a ne 
apropia (în limitele posibilului) 
adevărul. Deducîndu-l, cit mai 
exact, din mărturiile celor ce 
l-au trăit nemijlocit ori au fost 
contemporani. Adevăr conservat 
în depozitele memoriei. Care, 
infidelă, ca detaliu, poate fi 
extraordinar de credincioasă ca 
date esențiale, privind scenogra
fia epocii, și revelatoare pentru 
interpretarea din unghi personal 
a evenimentelor cu implicații 
autobiografice.

Există două moduri in- 
confundabile de relatare a eve
nimentelor de factură informa- 
țional-memorialistică. Unul e al 
jurnalului. Care înregistrează 
faptele, respirînd atmosfera ac
tualității ca realitate încă ne
decantată. Ca adevăr nedistilat.

Celălalt mod e al memoriilor 
elaborate la vîrsta amintirilor, 
cind reliefurile se organizează 
anamnezic, in funcție și de evo
luția evenimentelor, și de voința 
afirmativă sau cenzurativă a 
subiectului evocator. Caracteris
tice pentru primul mod sint, în
tre altele, Jurnalele lut Titu

de AUREL MARTIN
Maiorescu și al lui Liviu Re- 
breanu, aflate în planurile de 
apariții ale Minervei și Cărții 
românești. Ambele texte transcriu 
cu promptitudinea reporterului 
sau a grefierului (uneori tele
grafic, din rațiuni probabil 
mnemotehnice) detalii ale unei 
realități cotidiene legate de bio
grafia socială și spirituală a auto
rilor. Dar și reacția acestora la 
evenimente. Definitorie pentru 
portretul lor temperamental și

etic. Nu mai puțin caracteristic 
e Jurnalul lui Gala Galaction, 
din filele căruia s-a tipărit deo
camdată doar o parte. Valoarea 
acestuia nu rezidă atit în con
semnarea unor fapte de ordin 
public, cit în divulgarea avata
rurilor cunoscute, în procesul 
opțiunilor, de viața interioară a 
scriitorului.

Controversabile adesea, prin 
confruntarea cu alte mărturii 
contemporane, dar mai ales din 
cauza subiectivismului (implicat) 
al relatării, „jurnalele" rămîn 
totdeauna o sursă documentară 
de indubitabilă utilitate. Intere
sante și pentru sociolog, și pen
tru psiholog, și pentru istoric, și 
pentru literat, și pentru polito
log, și pentru lingvist.,Ele fiind 
expresia cuiva care a participat 
la faptele evocate, „furnalul" în
lesnește cercetătorilor și să afle 
starea vremii în cutare zi, și ce 
anume îl agita, ca individ, pe po
sesorul bloc-notesului, și cum e- 
conomicul și relațiile sociale gu-

(Continuare în pag. a Il-a)

NICOLAE DUMITRU

In două zile
cit in trei

normală de muncă
Pentru cei moi mulți dintre lucrătorii ogoarelor, duminica de ieri, a fost zi normală de 
muncă. Iar principala lucrare ee i-a executat a fost distrugerea buruienilor din culturi. Pre

zervi și noi printre cooperatori și mecanizatori, consemnăm faptele lor de muncă.

bilîzare, cind Bucureștiul este 
la numai... doi pași ?

— Nu există om care să nu 
înțeleagă importanța participă
rii lui la executarea unei lu
crări. indiferent cit ar fi de 
mare efortul, dacă i te adresezi 
convingător. I-am convins fo- 
iosmdu-ne de calcului ingineru-

Tinerii din Măgurele au lu
crat in grădina de legume. Aici, 
ploile căzute in zilele din urmă, 
au favorizat mult dezvoltarea 
buruienilor, ajunse, pe alocuri, 
mai iaalte ș: mai viguroase de- 
ăt răsadurile de roții și de 
varză. ..Cei din brigada legu
micolă n-ar putea face față a- 
cestui mare volum de muncă, 
— motivează tovarășa Cornelia 
Niță. secretara comitatului 
U.T.C., prezenta celor peste o 
sută de tineri ln perimetrul gră
dinii ce legumț — Si aamâ noi.

raiaă de ăjater a tim-
fecnaarea 

5i de

lui agronom, tovarășul Gheor- 
ghe Jacob: „existența unul nu
măr egal de buruieni cu cel al 
plantelor de cultură, într-o săp- 
tamină înjumătățește recolta la

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a Il-a)

i de 
sere?

< aproape

le pe le*:- de teeiare

• ATLETA VIRGINIA IOAN
în drum spre un nou record

mondial—A SĂRIT, IERI, l,90m!
• in cadrul

u de
căror

Fază din etapa de ieri a campionatului de handbal. 
Foto: Vasile Rangu

eubi. <fe 
au lăsat

•m-tătrior agr.txke ; pe 
rile irigate se va putea otxr.» 
un spor de producție insumind 
cei puțin 5 mii de :or.e porumb.

se 175, plivesc be
ii griu.

— Cum ați reușit această mo-

Complexul hotelier-școală „PARC“
Începînd de astăzi, intră 

în folosință (parțial) comple
xul „Parc", din zbna Scînteii, 
conceput ca un centru de for
mare și specializare a cadrelor 
pentru turism din rețeaua ho
telieră. Primul pavilion (cel din 
fotografie) — cu o capacitate 
de 500 locuri — folosit ca hotel 
și restaurant cu aplicație pen
tru cadrele din turism incurs 
de pregătire, este adaptat și 
pentru cuprinderea clientelei 
de geriatrie, fiind dotat cu 
cabinete deț consultație și la
boratoare de profil. Corpul de 
școlarizare este format din 
18 săli de clasă, 13 
laboratoare și săli speciale

(pentru bucătari, patiseri, 
cofetari etc.), un amfiteatru 
cu 500 de locuri. Sala poli
valentă (400 locuri), amfitea
trul, precum și laboratoarele 
de limbi străine, dispun de 
toate instalațiile necesare în
sușirii cit mai corecte a 6 
limbi.

Complexul este prevăzut 
cu o piscină acoperită, avînd 
o oglindă de apă de 25/12,5 
m, un pavilion pentru tra
tament de geriatrie, saună, 
bawling cu 4 piste, sală 
de jocuri etc.

V. RAVESCU 
Foto: GH. CUCU

ieri în lume

W

• in continuarea vizitei de 
prietenie pe care delegația 
U.T.C. o întreprinde în R.P.D. 
Coreeană a fost primită de 
tovarășul Kim Ir Sen.

• La Pekin, delegația U.T.C. 
a avut convorbiri cu repre
zentanți ai organizațiilor de 
tineret din întreprinderi și 
institute de învățămint su
perior din capitala R, P. 

Chineze

• Un reprezentant al stu
denților portughezi vorbește 
despre acțiunile tineretului 
studios în susținerea pro
cesului de democratizare. 
Amănunte în pagina a IV-a, 
în interviul „Zile de libertate 
în amfiteatrele portugheze".

concursului republican de 
două rezultate remarcabile 

și atlefii in probele de 
200 m și 5000 m

primavara 
au ' obfinut 
alergări
Etapa a XXIX-a a campionatului de fotbal
Liderul a pierdut din avans

IN PAGINA 'A III-A

RECUPERĂRI
Urmăresc — ce cetățean nu procedează 

astfel ? - cu perseverentă curiozitate orice 
modificare în peisajul edilitar al Capitalei 
noastre și nu-mi pot ascunde satisfacția pe 
care mi-o provoacă fiecare nouă dovadă 
că gospodarii orașului pe care-l iubim cu 
toții pun în ceea ce fac, îndeosebi- în ulti
ma vreme, nu doar rîvnă mai multă ci și 
mai mult cap.

Cine nu se simte oare îndemnat, de p’rldă, 
să aplaude, în fața noilor 
blocuri aflate în construcție fap- ____________ 
tul că, în sfîrșit, s-a redesco
perit adevărata <’ 
pe care trebuie s-o aibă pâr- ..... ...... —
terul clădirilor unui oraș, nu 
numai în centru, ci și /în cartiere. Ca urmare 
a recentei orientări vom avea spațiu co
mercial îndestulător, pe deasupra și mai 
ieftin, dar, îmi atrăgea cineva atenția, și 
strada va arăta altfel. Fiindcă una ’ e să 
privești tentantele vitrine ale magazinelor 
și alta balcoane pestriț ferecate - cei de 
la parter beneficiau pare-mi-se de o ase
menea autorizație - după fantezia și posi
bilitatea diverșilor locatari 1

Informațiile apărute în presă zilele tre
cute ne aduc, iată, o nouă dovadă de spi
rit gospodăresc. Cincisprezece-imobile cînd- 
va hoteluri, supuse lucrărilor de renovare 
și de dotare corespunzătoare, sînt preluate 
de organizația de turism și-și vor recăpăta 
destinația inițială. O recuperare mai mult 
decît binevenită. Capitala noastră fi-

gurează tot mai insistent pe Itinerariile 
turiștilor de pretutindeni. Spațiile de cazare 
sînt_ în atari condiții o necesitate imperi
oasă. La capacitatea hotelurilor aflate în 
construcție, cele cincisprezece imobile re
cuperate pentru industria turistică vor adău
ga, în parte chiar din actualul sezon, un 
număr de 2 330 locuri de cazare, cu avan
tajul pe deasupra de-a fi mai ieftine decît 
cele obținute prin construcție nouă și ex

trem de bine plasate, centrat 
și în zona Gării de Nord.

aces- 
in- 

și _ o 
fi posibilă 

de recu- 
Tn

redesco- At- «norMir- Am stăruit asupra ace
destinație NIC/OLAu ARoENIE tei lăudabile acțiuni în ii
":kx----  —---------------------------------- x—Q |- .!

n-ar
măsură

11 . ....... tenția de
sugestie : 

oare o asemenea 
perare și în cazul altor spații ? 
cadrul unei anchete, un reporter al ziarului 
nostru a depistat nu mai puțin de 12 vechi 
săli de teatru care se află de ani de zile 
într-un permanent relache prin schimbarea, 
nu întotdeauna justificată, a destinației ini
țiale și transformarea lor în săli de ședințe 
(cazul unei săli de teatru în care a debutat 
un cunoscut artist al poporului), în depo
zite, ateliere sau chiar în locuințe. Sigur, 
refacerea poate nu e rentabilă în toate 
cazurile, dar măcar cîteva din ele ar putea 
intra în vederile celor preocupați să am
plifice spațiile destinate activității cultural- 
artistice. Ăr fi, evident, un cîștig deloc 
neglijabil.

lansa

* y
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OWWJhVfZxlTfxl U.T.C.
Intr-o duminică, in două comune, cu întrebarea:

CE AVEAȚI PROGRAMAT 
PENTRU ASTĂZI?

Se trăiește
Autobuzul de unsprezece își 

face cu greu loc printre coloa
nele de pionieri care, în ritmul 
tobelor și sunetul trompetelor, 
mărșăluiau cu steagurile în 
vint spre locul unde avea loc 
festivitatea. Locuitorii comunei 
Păstrăveni din județul Neamț, 
tineri și vîrstnici, priveau.de pe 
marginea șoselei manifestarea 
cravatelor roșii, care dădea o 
notă de sărbătoare întregii așe
zări. Deci, pionierii erau pre- 
zenți. Dar uteciștii aveau ceva 
organizat pentru acea dumi
nică ? „Nu, azi nu avem ni
mic programat" ne spune secre
tarul comitetului comunal U.T.C.. 
Măricel Anton.

Și într-adevăr în nici unul din 
locurile care puteau polariza a- 
țenția tinerilor nu am găsit ni
mic care să poarte pecetea unei 
cit de mici preocupări pentru 
organizarea unor activități. 
Sport nu se făcea pentru că nu 
există un loc anume. Vechiul 
teren a fost ocupat pentru o in
vestiție, iar lucrările pe terenul 
afectat noului complex sportiv 
demarează încă greu. „Tinerii 
nu acționează îndeajuns pentru 
amenajarea lui" — spunea se
cretarul comitetului comunal de

...Sîmbătă au dansat profesorii
Puțin înaintea amiezii în Dă- 

videni, sat aparținător de co
muna Țibucani. județul Neamț, 
e puțină lume pe afară. Doar la 
bufet e o oarecare animație, dar 
și acolo lumea o ia, de acum, 
spre casă. De-a lungul unei ulițe 
laterale, un alai de nuntă ves
tește că, în sat, în această du
minică, dansul și petrecerea vor 
fi „particulare", închiriate pe o 
zi, odată cu sala C.A.P.-ului, 
nuntașilor părtași la bucuria 
unei noi familii. Dar ceilalți ti
neri ? .

De undeva, de după niște 
case, o rumoare vagă, întrerup
tă de un fluier autoritar, de ar
bitru, mă atrage cu speranța u- 
nei acțiuni sportive, specifice 
unei dimineți duminicale. O gă
sesc, intr-adevăr, la școală, unde 
elevii dintr-a patra întîlneau pe 
omologii lor din Țibucani. Pe 
margine, spectatori doar, doi 
tineri așteptau sfîrșitul. meciului 
și eventuala sosire a încă cî- 
torva de seama lor, cu care să 
înjghebeze o miuță.

La Țibucani fuseseră totuși 
în dimineața respectivă cîteva 
activități. Căminul cultural găz- 
duise serbarea comună a pio
nierilor și a uteciștilor din sat, 
dedicată aniversării organizației 
pionierilor. Pe terenul de sport MARIAN GRIGORE

Toate forțele mobilizate
(Urmare din pag. I) 

hectar"; precum și de pilda 
noastră — participant perma
nent la lucrările cîmpului.

Poposim la Jilava. Aproape 
toate cele o mie șase sute de 
hectare ale cooperativei erau 
împinzite de oameni. Fiind lua
te în acord global de către lo
cuitorii comunei, salariat la în
treprinderile Bucureștiului, du
minica de ieri a fost folosită 
de către aceștia la executarea 
lucrărilor de întreținere. La 
amiază, cînd oamenii s-au re
tras spre casele lor, președintele 
cooperativei, tovarășul Vasile 
Voicu și inginerul șef — Petru

din amintiri
partid, Vasile Darie. La clubul 
C.A.P. — unde există un tele
vizor — paznicul, împreună cu 
doi „puști", vizionează „magazi
nul duminical". Căminul cultu
ral, o clădire impunătoare — 
„apreciat la nivelul județului 
pentru curățenia ce domnește 
aici", după cum ne declara în
săși Elena Gherasim. directoarea 
instituției — era închis. De fapt și 
cheia pentru descuierea imensu
lui lacăt care trona pe ușa de la 
intrare era greu de procurat. 
Singura care dispune închi
derea sau deschiderea sălii este... 
femeia de serviciu. Și atunci, ce 
fac tinerii ?

în acea duminică în două 
locuri i-am intiluit. Pe margi
nea șanțului — jueînd șah. table 
sau remy, deci activități de dub 
— și la bufet. Gestionarul de 
aici are barometrul lui : „Cind 
sînt activități la cămin la mine 
nu sînt prea mulți și invers, se 
înmulțesc cind căminul este în
chis... în ultima vreme bufetul 
e cam plin de tineri..." — ceea 
ce înseamnă — adăugăm noi din 
cele ce ne-au spus și tinerii sa
tului — că acest lăcaș de cul
tură stă mai mult închis decît 
deschis.

echipa de fotbal a comunei, e- 
chipă înscrisă în „Cupa Româ
niei", susținuse un joc de antre
nament cu „restul satului". — 
tineri cooperatori, elevi, nave
tiști —, iar echipa de handbal 
o imitase... Foștii elevi, acum 
majoritatea navetiști, au avut și 
ei un meci amical cu actualii 
elevi ai clasei a opta. Terenul 
sportiv nu a avut, toată dimi
neața, nici-o clipă de pauză.

„Totdeauna e așa la noi — 
spune Gheorghe Ioniță, mem
bru în comitetul comunal .al 
U.T.C. și președinte al asocia
ției sportive. A,șa se și explică 
faptul că la activitățile sportive 
am izbutit să-i antrenăm deo
potrivă și pe tinerii cooperatori, 
și elevii, și navetiștii. Și tot așa 
stau lucrurile și cu activitățile 
culturale, în sat existînd o e- 
chipă de teatru, o formație de 
dansuri, un taraf, o formație de 
fluierași etc., in toate fiind pre
zente toate categoriile de ti
neri"...

Dacă dimineața zilei demons
trase concret posibilitățile de 
organizare existente in comună 
datorită acestor premise favora
bile date de angrenarea unui 
mare număr de tineri la acțiuni 
(din păcate însă, numai la 
„centru"), după-amiaza aceleiași

Cesnîi prezentau în cifre efor
tul depus: 25 de hectare de le
gume întreținute și prașila I 
aplicată pe 800 de hectare de 
porumb, sfeclă furajeră, floarea 
soarelui și cartofi. Au partici
pat la muncă o mie două sute 
cincizeci de persoane dintre 
care 382 au fost tineri.

S-a lucrat intens peste tot, în 
bărăganul ilfovean. La Fundu- 
lea 350 de tineri, după cum ne 
comunică tehnicianul Nicolae 
Răcranu, au efectuat plivitul 
griului pe 17 hectare; la Mana- 
sia, 176 de elevi au executat a- 
ceeași lucrare pe 12 hectare, iar 
la Brănești s-a înregistrat o 
participare record: 450 de ute-

Și totuși ce faceți astăzi ? în
trebarea am adresat-o tinerilor 
cu care ne-am întîlnit pe stra
dă : Catinca Azamfirei, Gheor
ghe Stingu, Neculai Iacob. Ma
ria Păduraru. Gheorghe Cucu... 
Unii ne-au dat răspunsul pe 
loc : „Ce să-facem ?. Ceea ce 
facem intotdeauna, ne plimbăm 
pe stradă sau mergem cu bici
cletele in comunele vecine că să 
vedem dacă pe acolo nu e ceva 
organizat". Alții, mai circum- 
specți, de-abia după ce consul
tau programul căminului păreau 
edificați : „E dar, mergem a- 
casă". ,

Cine este vinovat de această 
inactivitate ? Comitetul comu
nal U.T.C. arată spre căminul 
cultural. Căminul cultural arată 
spre comitetul comunal U.T.C. 
Dar nici unii nici alții nu între
prind nimic concret. Se trăiește 
din amintiri: ..Odată se desfă
șurau activități interesante. 
Existau echipe de dansuri, bri
găzi artistice, grupuri vocale, 
echipe de teatru...". O echipă de 
teatru există totuși și acum dar 
in ea nu sînt admise — după 
cum spunea un tînăr cu năduf 
decît cadre didactice. Iar cele 14 
cadre didactice — cit numără 
formația — nu pot suplini acti
vitatea celor aproape trei sute 
de tineri ai comunei.

ION TOMESCU

zile a dezmințit așteptările, în 
comună nefiind programată 
nici-o activitate. Tinerilor nu le 
rămîneau decît nunțile, inerent 
limitate ca participare, și, even
tual, vizionarea programului la 
televizor. Multele formații des
pre care mi se vorbise ar fi a- 
vut tocmai acum posibilitatea 
să se manifeste în fața locuito
rilor, tinerii ar fi dorit, cum 
era și normal, să danseze, dar 
nimic nu se făcuse pentru a- 
ceasta. „Am avut ieri o seară 
distractivă a cadrelor didactice 
— mi-a spus loan Munteanu, 
directorul căminului. Așa că as
tăzi n-am mai programat încă 
una, la noi fiind de două ori 
pe săptămână dans : joia, în or
ganizarea U.T.C.-ultli, și sîm- 
băta sau duminica, organizat de 
căminul cultural"...

Și așa, din cauza acestei „di
viziuni a muncii", intervenită 
între comitetul comunal. U.T.C. 
și căminul cultural, tinerii co
munei, cei mulți, și nu doar cele 
cîteva cadre didactice, au ră
mas pe dinafară de această dată, 
spectatori, sîmbătă. la „petrece
rea" — cum a denumit-o însuși 
directorul căminului — a cadre
lor didactice. Duminica se plim
bau în grupuri trăgind cu coada 
ochiului spre cămin..

ciști au desburuienat griul de 
pe 28 de hectare. De asemenea, 
la Chirnogi, lucrătorii intreprin-' 
derii agricole de stat au erbi- 
cidat 192 de hectare de orez, iar 
la Nana, Frumușani, Otopeni și 
Oinacu tinerii au prășit, au 
smuls buruienile sau au erbi- 
cidat suprafețele repartizate le
gumelor și plantelor tehnice. 
Peste tot, duminica de ieri a 
fost transformată în zi normală 
de lucru. Aceasta ca o dovadă 
concretă a participării la între
cerea utecistă al cărei obiectiv 
vizează obținerea unor produc
ții record la toate culturile.

-~—TT Orchestra de muzică ușoară „Promenada" a Casei pionieri
lor din lași, intr-un spectacol susținut la Spitalul de copii din 

localitate.

Rezultatele obținute săptămina trecută 
de tineri în acțiunea colectării deșeurilor 

de hirtie dovedesc:

PUTEM FACE MAI MULT
SE EXTINDE INIȚIATIVA 
ELEVILOR DIN MUREȘ 

Șl HARGHITA
Tinerii din județele Mureș și 

Harghita au colectat. pină în 
prezent peste 1500 tone de
șeuri de hîrtie care au fost ex
pediate fabricilor de hîrtie din 
țară. în scopul intensificării a- 
cestei acțiuni de larg interes, 
în rândul elevilor din județul 
Mureș a fost lansată inițiativa 
ca fiecare elev să colecteze și 
să predea în acest an cel puțin 
5 kg de hîrtie. Inițiativa se 
va materializa în colectarea a' 
peste 200 tone deșeuri de hîr
tie. Asemenea inițiativă a fost 
lansată și în județul Harghita. 
Tinerii din cele două județe 
vor colecta și expedia in acest 
an fabricilor de hîrtie din tară 
peste 2 000 tone deșeuri de hîr
tie.

SIMPLU, PRACTIC, 
EFICACE

Reducerea gramajului pe su
prafața de hîrtie utilizată în 
confecționarea sacilor pentru 
ciment, iată o inițiativă apli
cată încă de la începutul aces
tui an de către tinerii munci
tori de la Combinatul de. celu
loză și hîrtie din Suceava. Prac
tic, cu aceleași cantități de ce
luloză se realizează ambalaje 
mai multe fără ca produsul res
pectiv să-și piardă din rezisten
ța și calitățile sale normale. 
Aplicind o astfel de tehnologie, 
chimiștii suceveni au economi
sit intr-un timp scurt peste 100 
tone de hirtie din care s-au 
confecționat in plus circa 400 000 
saci. Acum, specialiștii combi
natului sint preocupați de a- 
dop tarea unor soluții care să 
permită, intre altele, folosirea 
sacilor de hirtie. cu un număr 
redus de foi dar cu menținerea 
acelorași funcționalități. De a- 
semenea. bracul rezultat din 
halele de confecții va fi rein
trodus in circuitul industrial, 
creîndu-se in acest fel posibi
litatea măririi procentului de 
folosire a maculaturii ca ma
terie primă.

„NE VOM DEPĂȘI 
SARCINA PREVĂZUTĂ"

După cite am fost informați, 
Comitetul municipal București 
al U.T.C. iși propusese să or
ganizeze in zilele săptăminii 
trecute o acțiune de mobilizare 
a întregului tineret din Capi
tală la colectarea deșeurilor de 
hirtie. Fusese elaborată și o 
planificare, un fel de sistem- 
cadru conform căruia comitetul 
municipal urma să insiste în 
fiecare zi cu precădere asupra 
unei alte categorii de tineri sau 
grupe de organizații U.T.C. Ast

fel, luni, o atenție deosebită 
trebuia să fie acordată acțiu
nilor de colectare a deșeurilor 
de hîrtie specifice școlilor, ele
vilor in general, școlilor din 
sectoarele 2 și 5 mai ales. Marți 
obiectivul principal ar fi trebuit 
să-1 constituie, în cadrul sec
torului comerț, marile magazi
ne din sectorul 4 : „Victoria", 
„București", „Cocor". Miercuri, 
cartierele Balta Albă, joi — 
serviciile administrative ale in
stituțiilor din sectorul 1, vineri 
— întreprinderile de industrie 
ușoară din sectoarele 6 și 7, 
sîmbătă — unitățile sanitare. în 
sfirșit, duminică, studenții și 
căminele studențești aveau să 
ocupe centrul preocupărilor. La 
ce rezultate a condus x această 
sistematică desfășurare de for
țe ? Iată ce ne relevă, în con
cluzie, Mihai HÎRJEU, secretar 
al Comitetului municipal Bucu
rești al U.T.C.

„Cifra globală a cantităților 
colectate pare, la o primă vede
re, pe deplin satisfăcătoare. E 
vorba de aproape 160 tone. Este 
exact jumătate din vechea sarci
nă de plan, dar abia o treime din 
cea nouă. După cum s-a desfășu
rat acțiunea de săptămina trecută 
se poate afirma răspicat — ne 
vom depăși sarcină prevăzută. 
De ce spun asta ? Pentru că 
dacă peste tot s-ar fi acționat 
ca în sectorul 7, bilanțul nostou 
ar fi fost mult mai mare. îm- 
bunătățindu-ne forța de inter-- 
veriție de la nivelul sectoarelor? 
acțibnind după aceleași grafice — 
care și-au dovedit calitățile 
mobilizatoare — dînd dovadă 
de mai multă mobilitate^ de 
mai mult spirit practic sir.t 
convins că rezultatele săptămi
nii viitoare vor fi cu adevărat 
reprezentative pentru rezervele 
Capitalei".

Notă maximă
Uteciștii de la Școala ge

nerală nr. 5 din Vaslui au 
organizat, la inițiativa profe
sorilor Viorica Rădescu, 
membru al comitetului oră
șenesc U.T.C., și Ion Lungu, 
indrumător U.T.C., o săptă- 
mină a colectării deșeurilor 
de hirtie din gospodăriile ce
tățenilor și a sticlelor. Din 
zonele Spital. Piață, din car
tierul Fabricii de confecții 
(blocurile D, E, J.) elevii au 
colectat 540 kg de hîrtie și 
400 de sticle. Intre evidenți- 
ați i-am notat pe Vasile 
Manughian (clasa a VIII-a), 
Maria Popa, Aneta Sîrbu 
(clasa a IX-a), Silvia Cocoș, 
Dorina Gorea și Florina Ilieș 
(clasa a X-a).

P. LIDIA

ZILELE TEATRULUI TINERETULUI
LA

Colectivul tinerilor creatori 
de la Teatrul tineretului a pre
zentat recent o microstagiune 
destinată confruntării cu publi
cul din Piatra Neamț și din alte 
localități ale județului. Desigur, 
spectatorii tineri au fost invi
tați în primul rind să vizioneze 
spectacolele' ultimelor stagiuni 
și să discute calitatea reperto
riului. realizarea lui artistică, 
în cadrul actualei manifestări, 
dramaturgia originală a fost re
prezentată prin Harap Alb, ver
siune scenică, după basmul lui 
Ion Creangă, Nastratin Hogea 
de Mircea Florian, spectacole 
jucate in comunele Bisericani și 
Tarcău. Buna noapte nechemată 
de Al. T. Popescu. Dragostea 
noastră și Podul de S. Andre- 
escu și Th Mănescu, Al șapte
lea continent de E. Covali. 
Spectacolul Buna noapte neche
mată cu o piesă despre lupta 
din ilegalitate a comuniștilor a 
fost urmat de o masă rotundă 
despre eroism la care au parti
cipat uteciști din Piatra Neamț, 
inițiativa aparținînd Comitetu
lui județean al U.T.C. Tînăra e- 
chipă de actori de la Piatra 
Neamț a mai prezentat Farse 
medievale pentru cooperatorii 
din comuna Girov, cu care au 
purtat apoi discuții, ca de alt
fel și cu artiștii amatori din 
oraș, sau cu elevii, spectatorii 
spectacolului Al șaptelea conti
nent interpretat de cercul de 
teatru de la Casa pionierilor. 
Teatrul a reluat de asemenea 
Peer Gynt de Ibsen, în monta
rea unei tinere regizoare, Că
tălina Buzoianu, și a prezentat 
în premieră absolută Valea 
rîsului, piesă de Constantin 
Munteanu pusă în scenă de

Literatura
(Urmare din pag. I) 

vernează existența. Dar, mai a- 
Ies, deschide porți spre straturile 
intelectuale fi afective (refulate 
seu defulate) ale personajului na
rator. Ca în cazurile amintite.

Mai complicată e situația 
„memoriilor". Unde, fatalmente, 
ideea de autenticitate trebuie 
pusă sub asteriscul îndoielii. Mă
car la unii „memorialiști", tentați 
să-și povestească viața din un
ghiul prezentului, înnobilîn- 
du-și, dpși, trecutul, sau asezo- 
nîndu-l ’’’printr-un vocabular u- 
zual astăzi și nu cîndva. Unii do
vedesc o hipermnezie pe care ar 
invidia-o benzile de magnetofon, 
reproduc cu nuanțe, ad litteram, 
dialoguri consumate acum cîte- 
ca decenii. Liniștiți că partene
rii, mutați în „lumea umbrelor", 
nu mai au cum să rectifice ero
rile. Din fericire pentru epoca 
modernă, arhivele, presa, cores
pondența, supraviețuitorii au gri
jă să furnizeze probe directe sau 
indirecte capabile să cumpă
nească veridicitatea diverselor 
mărturii. A relua exemple mi se 
pare inutil. Specialiștii au prins 
sub lupă și denaturările, și su
pralicitările pro domo. Că im
pasul (spre* a folosi un eufe
mism) nu e depășit, știe orice 
editor. De la noi sau de aiurea. 
Cum, în ce ne privește, știm, de 
asemenea, că nenumărate amin
tiri își'justifică statutul și docu
mentar, și literar. Dintre cele 
mai recent publicate m-aș opri 
la cele ale lui Demostene Botez, 
Mihail Cruceanu, Ion Pas, apă
rute în volume de sine stătătoa
re la Minerva (nu uit nici ex
cepționalul Hronic al lui Lucian 
Blaga) și la „memoriile", absolut

PIATRA NEAMȚ
Nicolae Scar lat, absolvent de a- 
nul trecut al secției regie a 
I.A.T.C. Inițiativa Teatrului ti
neretului a prilejuit, timp de o 
săptămînă, un fructuos dialog

Afirmări

ALEXANDRU 
GAVRILOVICI

O pleiadă de tineri violo
niști talentați se afirmă tot 
mai mult pe firmamentul 
muzicii românești. Mulți din
tre ei au toate șansele de a 
deveni reali virtuoși ai in
strumentului.

Printre aceștia se numără 
șl Alexandru Gavrilovlci. La 
cei 25 de ani ai săi, dintre 
care 18 au fost consacrați 
studiului viorii, timp în care 
a absolvit cursurile Liceului 
de muzică și ale Conservato
rului „Ciprian Porumbescu", 
Gavrilovici s-a afirmat ca un 
talent de certă valoare, prin 
repetatele sale recitaluri sus
ținute mai ales sub auspiciile 
Conservatorului, prin cîteva 
concerte împreună cu forma
ții camerale, cît și prin acti
vitatea pe care o desfășoară 
în cadrul Filarmonicii „Geor
ge Enescu", al cărui membru 
este.

Remarcabilele sale calități 

memorialistica
captivante, prin jocul lor bergso- 
nian, sub registru afectiv, difuzate 
săptămînal de Șerban Cioculescu, 
prin revista Flacăra.

Fiecare își derulează propriul 
film. Vorbind despre sine și des
pre alții. Vocea (și prezența) 
multora desfășurîndu-se, însă, ca 
la televiziune, în „off". In um
bră. Evitînd prim-planul. Știin- 
du-se martori ai unor „vremi a- 
puse", iar nu vedete aprinzînd 
în juru-le focuri de artificii. Pen
tru Demostene Botez, a-și aminti 
echivalează cu a nu-i uita pe 
colegii de la Viața românească, 
rezervindu-le succesiv capitole, 
adunîndu-i (cum spunea Ionel 
Teodoreanu) la o nemuritoare 
„masă a umbrelor". Pentru Mi
hail Cruceanu, a sta „de vorbă 
cu trecutul" însemnează a reme
mora momentul înființării Parti
dului Comunist Bomân. ca mo, 
ment biografic definitoriu. Pen
tru Lucian Blaga mărturisirea au
tobiografică e o reîntoarcere 
gnoseologică spre sine, spre în
ceputuri. Pentru Șerban Ciocu
lescu secvențele ies mereu din 
raza certitudinilor absolute, el 
simțind repetat nevoia de a se 
confrunta cu documentul. De 
unde farmecul intelectual al per
cepției afective. Și seriozitatea 
recursului. Alimentat de cartezia
nul raționalism al memorialistu
lui. Justificarea obiectivă a „me
moriilor" (cînd nu sînt viciate) 
stă, știm cu toții, în actul de 
nuanțare, de confirmare, de in
firmare a informațiilor de uz cu
rent. Corect, mi se pare, e să 
încurajăm reabilitările și demis- 
tificările. Condiția memorialisticii 
(ca ideal) fiind Adevărul. Since
ritatea.

cu publicul tînăr, schimbul de 
opinii dovedindu-se încă o dată 
util și necesar în raportul din
tre instituția artistică și specta
tori.

interpretative, rezultat al u- 
nei munci intense de perfec
ționare profesională, au fost 
evidențiate de critica noastră 
de specialitate. Recent, însă, 
Alexandru Gavrilovici a avut 
prilejul să se confrunte pen
tru prima dată cu critica și 
publicul de peste hotare, sus- 
ținind, prin intermediul A- 
genției Române de Impresa
riat Artistic, o serie de reci
taluri, împreună cu clarine
tistul Aurelian Octav Popa, 
în Grecia.

Succesul repurtat este o- 
glindit elocvent în aprecie
rile presei de specialitate din 
această țară.

Este, fără îndoială, un de
but promițător, lăudabil.

NICA LAURENȚIU

„Primăvara culturală 

bucureșteană"
„Primăvara culturală bucureștea- 

nă“ — eveniment cultural-artistic 
care a polarizat timp de o săptă- 
mînă atenția locuitorilor Capita
lei — s-a încheiat duminică.

Consacrată celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei și 
Congresului al XX-lea al P.C.R., a 
doua ediție a acestei ma
nifestări de masă a înscris 
în programul său o mare di
versitate de acțiuni, vizînd evo
carea luptei revoluționare a po
porului nostru și reliefarea locu
lui de prestigiu al Bucureștiului 
în opera de construire a socialis
mului, cultivarea sentimentelor de 
patriotism, stimularea creației în 
toate domeniile artei și culturii.

Turneul ansamblului 
folcloric „Mureșana“

Ansamblul folcloric „Mureșana" 
al județului Hunedoara a plecat 
duminică, în Belgia pentru a 
participa la festivalul-concurs de 
folclor de la Charleroi. Format 
din echipe artistice de amatori 
cu renume, din centrul siderurgic 
Hunedoara și de Ia căminele cul
turale din Geoagiu și Vata, co
lectivul ansamblului va prezenta 
la festival dansuri populare 
românești, obiceiuri folclorice și 
orații de nuntă cu veclii tradiții.

„Săptămina culturală 

a orașului Costești"
Duminică s-au încheiat Ia 

Costești manifestările politico- 
educative, științifice și cultural- 
artistîce din cadrul celei de-a 3-a 
ediții a „Săptăminii culturale a 
orașului Costești4', desfășurate sub 
genericul sugestiv „Te slăvim 
Românie socialistă".

Numeroși cetățeni din oraș și 
din localitățile învecinate au ar*- 
diat simpozioane și expuneri j 
teme politice, istorice, economic* 
și științifice, au vizitat expoziția 
de carte, intitulată ,,Scriitorii 
noștri cîntă patria și poporul", au 
urmărit concursul de interpretare 
a cintezelor și versurilor patrioti
ce „Tinerețea "noastră, partidului 
datoare precum și concursuȚ- 
f estival de muzică populară
„Narcisa de aur".

MAREA

SĂRBĂTOARE

A COPIILOR

SE APROPIE!

Î
? Pentru a fi primii în
5 alegerea CADOURI- 

S LOR DE 1 IUNIE, în- 
} trați chiar acum în 

magazine, care vă aș
teaptă cu o mare vari
etate de: păpuși, 
mingi, figurine din 
material plastic, jocuri 
aplicative tehnice — 
truse de construcții ra-

< dio și jocuri de con- 
\ struit și multe, multe 
? alte jucării.

$ Bucuria copiilor 
\ E-n lumea jucăriilor.

AGENȚIA ROMÂNĂ DE IMPRESARIAT ARTISTIC
prezintă la Sala Palatului, luni, 27 mai 1974, ora 20

UN CONCERT EXTRAORDINAR
de muzică ușoară, pop, folk cu:

AURELIAN ANDREESCU 
STELA ENACHE 

formația vocal-instrumentală 
„ROȘU Șl NEGRU" 
MIRCEA FLORIAN

MARCELA SAFTIUC 
grupul folk-rock 
„PRO MUSICA" 

Timisoara 
JOZSA ERIKA

HORVATH KAROLY 
„FORMAȚIA 5FARA NUME" 

Grupul vocal „AURORA" 
Prezentarea : 

OCTAVIAN URSULESCU

Biletele se vînd la casa ARIA, Calea Victoriei 68-70, tel. 13 53 75

Ministerul Industriei Ușoare, Liceul de textile și confecții Nr. 2, „Dîmbovița"
18-20, sector 5București — str. Poet Cerna, nr. 1 ; Verzișori nr,

ANUNȚ
se aduce la cunoștința celor interesați 

că se fac înscrieri de candidați în învăță- 
mîntul liceal de specialitate și profesio
nal în anul școlar 1974/1975, pentru urmă
toarele meserii :

LICEU — TREAPTA I
• Confecții încălțăminte din piele și in* 

locuitori ;
• Confecții articole de marochinărie și 

voiaj — din piele și înlocuitori ;
• Tăbăcari ;
• Prelucrător cauciuc și confecții arti

cole din cauciuc ;
• Operator la prelucrarea maselor 

plastice ;
• Sticlari.

• Confecții articole de marochinărie și 
voiaj — din piele și înlocuitori ;

• Tăbăcari ;
• Prelucrător cauciuc și confecții arti

cole din cauciuc ;
• Operator la prelucrarea maselor 

plastice ;
• Sticlari.

ȘCOALA PROFESIONALA
• Confecții incăîțăminte din piele și 

inlocuitori ;

înscrierile se fac pe baza unei cereri 
însoțite de următoarele acte :

— Certificat de naștere în original și 
copie (copia se certifică de unitatea șco
lară și se păstrează anexată la cerere) ;

— Certificat de absolvire a școlii gene
rale ;

— Fișa medicală eliberată conform in
strucțiunilor Ministerului Sănătății 
care să rezulte starea sănătății 
tului ;

— Buletin de analiza sîngelui 
tatul • examenului radiologie

din 
candida

și rezul- 
pulmonar

(radioscopie, radiografie sau microradio
grafie) efectuate cu cel mult trei luni 
inainte de concurs — bulbtine obligatorii. 
numai în cazul în care nu sînt cuprinse 
în actul medical (fișă).

Condițiile ce trebuie îndeplinite de 
candidat sînt :

— Să fie absolvent a 8 clase școală ge
nerală, pentru liceu de specialitate treap
ta I și să lie absolvent a 10 clase (sau 
8 clase școală generală din promoțiile an
terioare), pentru școală profesională ; să 
aibă vîrsta între 16—18 ani împliniți în 
anul calendaristic în care se înscriu la 
concurs (1 ianuarie — 31 decembrie).

Recrutarea candidaților se tace din mu
nicipiul București și din toată țara.

înscrierile se fac în perioada 1-30 iu
nie 1974.

Informații suplimentare se pot da de 
către secretariatul școlii la telefon : 
22.50.31.

LOCURI
DE 
ODIHNĂ
PE 
LITORAL!

’ <

OFICIILE JUDEȚENE DE 
TURISM din întreaga țară 
au pus in vînzare bilete pen
tru odihnă în stațiunile de 
pe litoral, la tarife reduse, 
în serii de 12 zile, cu înce
pere de Ia 14 mai pină la 
30 iunie.

Posesorii biletelor benefi
ciază de 50% reducere la 
tariful de transport pe C.F.R.

In lunile mai și iunie, ofi
ciile județene de turism or
ganizează excursii de scurtă 
durată pentru vizitarea sta
țiunilor de pe litoral.

Procurarea biletelor și în
scrierea în excursii se face 
la oficiile județene de tu
rism din țară, și la filialele 
întreprinderii de turism.^ ho
teluri Și restaurante din 
București.

PUBL1TURISM

priveau.de
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W AfiEXDA FOTBAL XXIX- O etapa cu surprize Sf’OICf • SI’OKT
TELEGRAME

Președintele Republicii Socialiste România, NTCOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Unite Camerun, 
EL HADJI AHMADOU AHIDJO, următoarea telegramă :

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Unite Camerun, am 
deosebita plăcere ca, în numele poporului și guvernului român, 
precum și al meu personal, să adresez Excelenței Voastre sin
cere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire per
sonală, iar poporului prieten camerunez, urări de noi succese, 
prosperitate și progres.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie existente 
între cele două țări și popoare ale noastre vor cunoaște o dez
voltare continuă, în interesul păcii și al cooperării internaționale.

Cu prilejul Zilei naționale a 
Republicii Unite Camerun, 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe, a trimis o te-

legramă de felicitare ministru
lui de externe al acestei țări, 
Viencent Eton.

Mare atenție la arbitri!

PLECARE
Duminică dimineața a plecat 

la Varșovia delegația Consiliu
lui Național al Femeilor din 
Republica Socialistă România, 
condusă de tovarășa Lina Cio- 
banu, membru al Comitatului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședinta C.N.F., pentru a parti
cipa la lucrările sesiunii Consi
liului Federației Democrate 
Internaționale a Femeilor.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, delegația a fost con
dusă de Maria Groza și Maria 
Ciocan, membri ai Biroului Con
siliului Național al Femeilor.

UNIVERSITARE

Ca și în alte institute de în- 
vățămint superior, la sfirșitul 
săptămînii trecute profesorii și 
studenții Institutului agronomic 
„Nicolae Bălcescu" din Bucu-

rești și-au serbat absolvenții. 
Momentul a căpătat însă sem
nificații deosebite datorită pre
zenței în rîndul sărbătoriților a 
componenților primei promoții 
de ingineri de îmbunătățiri 
funciare. „Bobocii" de acum pa
tru ani, specialiștii de astăzi, 
s-au angajat solemn să răspun
dă prezent pe ogoarele patriei, 
în fiecare loc de producție, pen
tru a contribui cu forțele lor 
la dezvoltarea agriculturii so
cialiste. Emoționante și calde au 
fost cuvintele de recunoștință 
față de cadrele didactice, sa- 
vanți, cercetători, oameni de 
știință cu renume european, ca
re au contribuit decisiv la for
marea primei promoții de in
gineri de îmbunătățiri funciare. 
Medici ai pămintului și ai plan
telor în condițiile de dezechi
libru ecologic, primii absolvenți 
ai Facultății de îmbunătățiri 
funciare și-au semnat intr-o 
onorantă carte a muncii momen
tul formării profesionale.

C. S.

NTmeai na n-a așteptat, creden, ea ee*e 
două meciuri prn<muxe ia 1 snpt fi r i 
etapei să aducă asemenea eaapâienui ~ir 
pionatului. Două echipe candidate — ieare- 
tic cel puțin — la retrogradare. C.I.K- șa ,1 *. 
ambele din Cluj, an realizat rezsltate apran- 
pe nesconute. Feroviarii an învins USeraL 
acasă, iar studenții au lua* u panes, eehspes 
Steaua, la București. Ateste rezultate iaaeerxâ 
ițele serios și in partea superioară, și ia cca 
inferioară a clasamentului. Liderul a rămas 
cu un avans de un punct față de —in—, no
avantaj extrem de fragil și nesigur. Dar mai 
sînt de jucat încă cinci etape in care se pos 
intimpla multe...

Cum a pierdut Universitatea Craiova ta 
Cluj ? Aș zice că simplu. Handicapați de te
renul moale și de ploaie, atacanții eraâaveaL 
in special „centralii" cu gabarit mare. Bălan 
și Oblemcnco. n-au avut stabilitate p șâgu 
ranță, n-au putut contribui la combinații ca
re să-i pună in poziții foarte dare *i bune 
de șut. Imobilismul lor i-a făcut să fie prim: 
mereu in poziții afară de joc. NM ocazii aa 
s-au prea ivit ca alte dăți. Apărare» a ars* 
partea ei de vină : n-aa marea* strict înain
tașii clujeni, iar pasele lui Vetea. Beraeana. 
Bădin care ar fi trebuit să * —ț—-- atamri.
nimereau prea des la adversari care, ajotau 
mai mult de entuziasm *â ambiție, dedt de 
calități tehnieo-tactiee s-aa deucureat mai 
mult decit onorabil. \ ictoria loc pe rare a 
semnat-o tinărul Moga reapriadt oarecari 
speranțe In salvare 0 dacă e să privim re
trospectiv, poate eă suporterilor de pe 
le este dat să sufere ea aa tatreg ea să se 
bucure o singură dată foarte tare. Tn im îi 
eraioreni și suporterii Ier credem eă >-»«

DIAGRAMA ETAPEI Clasament

F otbal 
pe glob

Din partea Agenției
Române de presa

în ultimele zile. Agenția ro
mână de presă — Agerpres a 
primit o serie de întrebări din 
partea unor cetățeni cu privire 
la evenimentele care au avut loc 
la Maalot (Israel) și cu acțiu
nile ambasadelor României din 
Tel Aviv și Beirut. In legătură 
cu aceste evenimente, Agenția 
română de presă este în mă
suri să informeze următoarele :

în dimineața zilei de 15 mai. 
Ambasada română din Tăi Aviv 
a comunicat că postul de radio 
israelian a anunțat ocuparea 
școlii din Maalot, din Galileca 
Superioară, de către un coman
do de trei palestineni care au 
luat ca ostatici 87 de elevi is- 
raelieni. Potrivit postului de ra
dio, în schimbul eliberării elevi
lor, grupul de comando a cerut 
punerea în libertate a 23 de pa
lestineni deținuți în închisorile 
israeliene și un avion care să-i 
transporte în afara Israelului, 
solicitind, totodată, să fie înso
țiți de ambasadorii României și 
Franței acreditați la Tel Aviv.

în dimineața aceleiași zile, la 
ora 10.15, la Ambasada României 
de. la Beirut s-a prezentat Abou 
Firaz. care s-a recomandat ca 
membru al conducerii Frontului 
Democratic și Popular pentru 
Eliberarea Palestinei. El a rela
tat că un grup de comando pa- 
lestinean a ocupat școala din 
Maalot — Israel — luind ca 
ostatici un număr de elevi. El 
a arătat că condiția eliberării 
ostaticilor este ca guvernul is
raelian să pună în libertate un 
număr de deținuți palestineni, 
dind ca ultimatum ora 18. El a 
menționat că s-a adresat șefului 
Statului Major al armatei israe
liene. precum și Ambasadei ro
mâne la Tel Aviv. subliniind că 
acceptă să discute cu autoritățile 
israeliene numai prin interme
diul ambasadorului român.

Abou Firaz a arătaț că con
ducerea F.D.P.E.P. solicită Am
basadei române la Beirut să 
roage guvernul român să auto
rizeze pe ambasadorul său la 
Tel Aviv de a lua contact cu 
comandoul și a mijloci discuțiile 
cu autoritățile israeliene. De a- 
semenea, a subliniat că s-a 
adresat cu încredere părții ro
mâne și a menționat că dacă 
acșsteia ii va fi cu putință să 
mijlocească discuțiile, va trans
mite cuvîntul de ordine codificat 
cu care ambasadorul urmează să 
fie recunoscut de grupul de co
mando.

în legătură cu această solici
tare, Ministerul Afacerilor Ex
terne al României a fost împu
ternicit. să aducă la cunoș
tința ambasadorului israelian 
la București cererea conducerii 
F.D.P.E.P. Ministerul Afacerilor 
Externe a informat pe ambasa
dorul israelian la București că 
partea română, pornind de la 
considerente umanitare, este 
dispusă să-și ofere bunele oficii 
în găsirea unei soluții, dacă și 
autoritățile israeliene vor fi de 
acord cu aceasta.

în aceeași zi, la ora 15,30, am
basadorul României la Tel Aviv 
a primit acordul ministrului afa
cerilor externe al Israelului, 
care a spus că salută orice con
tribuție care ar putea conduce 
la soluționarea problemei.

După aceasta, s-a menținut 
un contact permanent cu părțile 
implicate : prin Ambasada ro
mână din Beirut cu Abou Firaz. 
reprezentant al F.D.P.E.P., iar 
prin Ambasada română din Tel 
Aviv, cu autoritățile israeliene 
reprezentate prin generalul 
Shlomo Gazit, șeful serviciului 
de informații al armatei israe
liene. care a venit în acest scop 
la ambasada română.

Pe aceste căi s-au purtat ne
gocierile intre părțile implicate 
cu privire la condițiile practice 
de rezolvare a acestei probleme, 
ațungindu-se la unele soluții. 
Astfel, partea israeliană a ară
tat că consimte să elibereze de
ținuți! palestineni și a promis 
că le pune la dispoziție un avion 
care să-i transporte !n afara 
granițelor Israelului. Grupul de 
comando a promis că după 
transportarea în afara granițelor 
Israelului a deținuților palesti
neni va elibera 50 de ostatici, 
restul urmînd să fie puși în li
bertate în momentul în care co
mandoului i ș-ar fi pus la dis

poziție un alt avion pe aeropor
tul din Tel Aviv.

Partea română a acceptat — 
la cererea reprezentantului 
F.D.P.E.P. — ca doi membri ai 
Ambasadei române din Tel Aviv 
să însoțească pe cei 23 de pales
tineni care urmau să Ce trans
portați cu avionul la Nicosia.

în timp ce continuau încă ne
gocierile, la ora 18, partea :srae- 
liană a anunțat că forțele ar
mate au luat cu asalt clădirea 
școlii ; in cursul acestei acțiuni 
au căzut victime un număr de 
copii nevinovați, precum și cei 
3 membri âi comandoului.

în seara zilei de 16 mai, am
basadorul român la Tel Aviv a 
fost primit de Abba Eban, mi
nistrul de externe al Israelului, 
care a exprimat guvernului ro
mân mulțumirile guvernului is
raelian pentru contribuția pe 
care a adus-o in încercarea de a 
salva viața copiilor din localita
tea Maalot.

De asemenea, reprezentanții 
F.D.P.E.P., prin ambasadele ro
mâne din Beirut și Damasc, au 
adus mulțumiri guvernului ro
mân pentru eforturile depuse in 
vederea evitării vărsării de 
singe în cazul acțiunii coman
doului la școala din Maalot Ei 
au subliniat că s-a apelat la 
sprijinul României ca expresie 
a inaltei considerații, respectului 
și deosebitei încrederi pe care 
palestinenii le nutresc față de 
guvernul român și pentru pozi
ția acestuia in problema po
porului palestinean.

★
în legătură cu evenimentele 

relatate. Agenția română de 
presă este împuternicită să de
clare următoarele :

Poporul român iși exprimă re
gretul că nu s-a acționat pentru 
soluționarea acestei probleme 
în mod corespunzător pentru a 
se evita recurgerea la luarea cu 
asalt a școlii și pierderea de 
vieți omenești. Totodată, expri
mă întreaga sa compasiune fa
miliilor care au fost lovite de a- 
ceastă tragedie soldată cu pier
derea vieții unor elevi și a celor 
trei palestineni.

Cele petrecute la Maalot de
monstrează o dată în plus nece
sitatea imperioasă de a se a- 
junge cît mai grabnic la soluțio
narea pe cale politică a situației 
conflictuale din zonă.

în spiritul politicii sale con
secvente, Republica Socialistă 
România s-a pronunțat și se 
pronunță pentru rezolvarea po
litică a conflictului din Orientul 
Apropiat, care să conducă la re
tragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate în urma războiu
lui din 1967, la crearea condiții
lor care să asigure independența 
și integritatea tuturor statelor 
din zonă, la rezolvarea proble
mei poporului palestinean, por- 
nindu-se de la dreptul său de a 
se organiza de sine stătător, in
clusiv dreptul de a-și constitui 
un stat independent.

Exprimînd solidaritatea cu 
lupta dreaptă a poporului pales
tinean, poporul român deza
probă, totodată, acțiunile tero
riste individuale, folosirea de 
copii nevinovați drept ostatici — 
acțiuni care nu servesc mișcării 
de eliberare, ci, dimpotrivă. îi 
aduc daune.

Poporul român dezaprobă de 
asemenea acțiunile represive ale 
Israelului, bombardarea popu
lației pașnice din Liban — stat 
cu care România întreține relații 
prietenești — și consideră că a- 
cestea nu pot decit să complice 
situația din Orientul Apropiat, 
constituie o nouă sursă de în
cordare și tensiune, aducînd 
prejudicii în eforturile ce se 
depun pentru asigurarea unei 
păci juste și durabile în Orien
tul Apropiat.

Guvernul român consideră că 
este o îndatorire de cea mai 
înaltă răspundere a statelor din 
zonă, a tuturor țărilor lumii, de 
a acționa cu fermitate pentru 
stingerea focarului de încordare 
din Orientul Apropiat, pentru 
soluționarea rapidă a conflictu
lui din această zonă în confor
mitate cu interesele supreme ale 
popoarelor din Orientul Apro
piat, ale tuturor popoarelor, ale 
păcii și destinderii internațio
nale.

C.T.IL Cluj — Univ. Craiova 
»—1 (1—•)

Clujenii au fc-jetfieat douâ 
situații favorabile, panctind prin 
tinărul atacant Moca. In ntir- 
24 »: min. <7. în timp ce stu
denții eraioreni au ratat mai 
multe orar::, printre care »: o 
lovituri de la 11 m. executată 
defectuos de Velea (min. 43». 
Tot Ve'ea avea «â înscrie golul 
de onoare, tn m:n 7X

Steaua — _C Cluj 1—1 Q—«I

Năstase (min. 28) a descr..s 
scorul, trednd pe prinsul loc în 
clasamentul go'.geteror. iar 
Uifăleanu a egalat in min. 82. 
transformind o lovitură de la 
11 m.

DTNAMO — C.SJ8. REȘIȚA
2—1 a— D. Au tnsc-j : Chera.-.. 
Xestcrovix șt Lucescu.

F.C. CONSTANTA — SP. 
STUDENȚESC : »—4.

U T A.—R4FID : î—» (2—•).
A înscris Doande.

STEAGUL ROȘU—POLI TI- 
MISOAR-A : l—l (1—11- Au mar
cat : Bc -.n. Șerbirnotu și Cadar.

PETROLUL — A.SA TG. 
MUREȘ : î—3 (1—1). Realiza
tori z Mureșan. Zamfir. Fazekas 
fă Pisău.

S.C. BACAU — JIUL 3—0 
(•—•>. Au marcat : Pană. Dem- 
brovselu F Muntear.u.

POLL IASI - F.C. ARGEȘ 
1—1 (•—4*. Realizatori : Radu

UniT cntava 9 V 4 1 J4 9
3 ÎS Ț T 45—3 JȚ

u9 .1 — M 22
9 XJ—8Stea<x21 rofu 9 13 • XI

U.TX 9 14 s 9 M TI 23
Steaua 9 U 9 9 9—XI n
F.C. Arra* 9 u S U «—*4 31
Jiul 9 U s e n—e 9
A S .V T{. M. 9 11 4 n m 3
C.S AC R«ia 9 9 9 » 9—» 3
Poli. TVmiȚftara 9 9 9 ii xz—n n
Sp. smdeuțesc 9 19 4 U XT— M 24
■.O- C1BJ 9 9 9 12 2»—E 24
Rapid 9 9 1 E 27—34 9
C.FJC Cluj 9 9 9 n 3UU3 9
S.C. BacAu :•» 19 4 15 M - 24
Petrolul 3 9 4 14 24
Foit la$i 9 9 s u n—a n

ET APA VIITOARE 
(duminică 28 mai)

F.C. Argeș — CLF.R. Cluj 
(♦—2). Politehnica Iași — F.C. 
Constanța (»—2), Politehnica Ti
mișoara — C.S.M. Reșița (2—2). 
A.S.A. Tîrgu Mures — Jiul 
(0—0, F.C. Petrolul — Steagul 
roșu (0—3). Universitatea Cra
iova — S.C. Bacău (4—3), 
..U- Cluj — U.T.A. (6—1» și cu
plajul inter-bucureștean Steaua 
— Dinamo (2—0) și Sportul stu
dențesc — Rapid (1—0), care

ATLEȚII jNCEP ATACUL
Doar cîțiva atleți au reușit 

simbătâ șî duminică pe Stadio
nul Republicii, să se ridice peste 
nivelul performanțelor obiș
nuite. Ne referim la căderea 
unor recorduri care începuseră 
să îmbătrinească : cel de la 
400 m și de la 10 000 m. Maria
na Suman. într-o cursă judi
cios dozată, a reușit 53.3 sec., 
adjudecindu-și și recordul de 
senioare, pe lingă cel de ju
nioare. pe care îl mai de
ține încă (54.3). De asemenea, 
constănțeanul Ilie Floroiu. in
tr-o vervă deosebită, a spulbe
rat recordul probei de 10 000 m.. 
fiind primul român care coboară 
sub 29 minute. încă de la primul 
kilometru al cursei a luat con
ducerea. răminind spre sfirșit 
singur in lupta cu metrii și a- 
cele cronometrelor. Noul record 
— 28 : 42.6 — il apropie de va
loarea internațională, prevestind 
că sîntem in pragul „erei lui 
Floroiu" in fondul românesc.

Am mai reținut 6,41 m. ai lui

Valeria Ștefănescu la săritura in 
lungime, dar care nu pare încă 
in forma ei cea mai bună, și as
censiunea Dorinei Cătinean 
(6,36 m) la aceeași probă. De ase
menea, recordul de juniori al 
lui Bedros Bedrosian 15.64 m. 
la triplusalt, care a și ciștigat. 
profitind de criza în care se află 
această probă. Pentru început de 
sezon, au mai plăcut : Argentina

surprinderea generală, inclusiv a 
antrenorului federal, la premiere 
nu apare Copu. Motivul ? A fost 
descalificat fiindcă ar fi jenat 
un concurent, deși el fusese îm
pins pe iarbă de alții, chiar în 
fața arbitrilor ! Este unul din 
necazurile pe care trebuie să le 
suportăm, rezultat că mulți din
tre arbitrii noștri nu au alergat 
niciodată intr-o cursă. Cind se

Concursul republican de primăvară
Menis 62.48 m la disc. Toma Pe
trescu cu 103 la 100 m. Șerban 
Ioan cu 2.10 m la săr.tura in 
înălțime, și Nichifor Lîgor eu 
5.00 m. la orăiină.

Ca spectacol mai a’es. a plă
cut șî finalul dramatic al cursei 
de 1 500 m„ unde Nicuiae Ones- 
cu. Paul Copu și Gheorghe Di- 
nescu. sosiți in această ordine, 
au oferit o intrecere pasionantă 
pe ultima parte a cursei. Spre

aleargă in pluton numeros, (și 
la noi se intimpla des acest in
convenient. care se poate evita 
prin programarea mai multor 
senil sînt inevitabile unele dez
echilibrări involuntare. unele 
atingeri intre concurente Marile 
concursuri internaționale, olim
piadele. oferă frecvent aceste 
situații. La J.Q. de ia Munchen 
au rămas memorabile căderile 
lui Viren la 10 000 m. sau a lui

DIVIZIA B
SERIA I

Corstraetor.il Galați—Petrolul 
Mcuteșu •—■• ; Metalul Mija— 
F. C. Gata;i 1—2 : C.FJL Păș
eam—Progresul Brăila 1—1 ; 
C-SU. Galați—Metalul Plopeni 
2—0 : Celuloza Călărași—Știința 
3a-ău 1—8 ; C.S.M. Suceava— 
Caraimanu! Bușteni 0—0 ; Viito
rul Vaslui—Ceahlăul P. Neamț
2— 8 : Victoria Roman—Oțelul 
Galați 2—8; Gloria Buzău—S.C. 
Tulcea 2—0.

Gloria Buzău revine pe pri
mul loc. acumulind 37 de punc
te. Pe loeul 2 se afiă F.C. Galați, 
cu 3" puncte, urmată de Meta
lul Pîepem. cu 36 puncte.

SERIA A ll-A
Metalul București—QS. Rim- 

nicu Vilcea 1—0 ; Minerul Mo- 
tzii—Dmamo Slatina 0—0 ; Șoi
mii Sibiu—Tractorul Brașov
3— 1 : Electroputere Craiova— 
Carpați Brașov 5—0 ; Progresul

București—C.S. Tirgoviște 2—1 j 
Flacăra Morenl—Metalul Drobe- 
ta 2—0 ; Metrom Brașov—Nitra- 
ir.onia Făgăraș 2—1 ; S. N. Olte
nița—Autobuzul București 2—1 ; 
Gaz Metan Mediaș—Dunărea 
Giurgiu 2—1.

Șoimii Sibiu, pentru prima 
oară pe primul loc, cu 39 punc
te, urmată de C. S. Rimni- 
cu-Vîlcea tot cu 39 de puncte.

SERIA A III-A
Arieșul Turda—Unirea Arad 

2—2 ; Minerul Baia Mare—Olim
pia Oradea 3—0 ; Olimpia Satu 
Mare—Metalurgistul Cugir 3—1 ; 
V.M. Timișoara—Industria sîr- 
mei C. Turzii 4—1 ; Minerul 
Deva—C.F.R. Timișoara 2—0 ; 
F.C. Bihor—Comunul Hunedoara 
1—0 ; Minerul Anina—Gloria 
Bistrița 2—0 ; Vulturii Lugoj— 
Minerul Cavnic 2—0 ; Textila 
Odorhei—Victoria Cărei 2—1.

Olimpia Satu Mare conduce în 
clasament cu 41 puncte, urmată 
de F. C. Bihor cu 33 puncte.

Jim Ryun la 1 500 m„ fără ca 
cineva să Ce descalificat. Des
calificările trebuie dictate numai 
atunci cind se constată rea in
tenție.

în ziua a Il-a ne-au bucurat 
încă 2 recorduri valoroase. 
Toma Petrescu la 200 m cu 20,7 
a făcut o cursă excepțională. 
De asemenea, Natalia Andrei 
(Universitatea Craiova) condu- 
cind plutonul toată cursa de 
3 000 m și-a întrecut propriul 
record național cu 9:22,4. Ilie 
Floroiu în proba de 5 000 m deși 
a plecat într-un tempo mult mai 
tare decit ar fi trebuit a reușit 
totuși un record al probei 
13:46.6. Excepțională este perfor
manța Virginiei loan la săritura 
in înălțime : 1.90 m. situindu-se 
pe prințul loc în lume in a- ' 
cest an.

Alte rezultate : Dorin Melinte: 
50.8 — 400 m garduri : Gheorghe 
Ghipu 1:47.1 la 800 m ; Mariana 
Șuman 2:0.55 la 800 m : Mariana. 
Condcvici : 24.5 sec. la 200 m ; 
Vasile Tudorel la lungime a ob
ținut un nou record de juniori 
cu 7,66 m.

SILVIU DUMITRESCU

O frumoasă 
inițiativă școlară

TROFEUL

VOLEI
A fost definitivat progra

mul jocurilor din cadrul gru
pelor preliminare ale cam
pionatelor mondiale de volei 
ce se vor desfășura, intre 12 
și 28 octombrie, in șase orașe 
din Mexic.

Iată programul echipelor 
României, care vor evolua 
în grupele de la Puebla:
13 octombrie: România—Bra
zilia (feminin); România— 
Coreea de Sud (masculin);
14 octombrie: România—Fi-
lipine (feminin); Romania- 
Argentina (masculin); 15
octombrie: România—Unga
ria (feminin); România—Ce
hoslovacia (masculin).

Primele două echipe cla
sate in fiecare din cele șase 
serii preliminare se vor ca
lifica pentru grupele semifi
nale, ale căror meciuri se 
vor desfășura între 18 și 20 
octombrie. Cele șase for
mații finaliste își vor dispu
ta turneele finale, între 22 
și 27 octombrie, la Ciudad 
de Mexico (echipele mascu
line) și Guadalajara (echi
pele feminine).

CANOTAJ
La cea de-a 12-a ediție a 

regatei de canotaj academic 
„Panciarevo", visiașele ro
mânce s-au clasat pe primul 
loc la schit 2 fără cîrmaci 
și 8 plus 1. Echipajele se
cunde ale României a ocu
pat locui doi la 4 fără cîr
maci și 8 plus, 1.

GIMNASTICĂ
Echipa masculină de gim

nastică a României și apre
ciatul gimnast român Dan 
Grecu s-au clasat pe locurile 
2 la primul turneu european 
desfășurat in localitatea vest- 
germană Wiesbaden, cu par
ticiparea selecționatelor a 
șase țări.

Clasamentul pe echipe : 1. 
R.F. Germania 165,70 puncte : 
2. România 164,75 puncte : 3. 
Polonia 164,60 puncte ; 4. El
veția 164,15 puncte ; 5. Un
garia 163,60 puncte ; 6. Fran
ța 160,85 puncte.

Clasamentul individual : 1. 
Walter Moessinger (R.F.G.)
56.25 puncte ; 2. Dan Grecu
(România) 55.70 puncte ; 3.
Nikolai Kubica (Polonia)
55.25 puncte.

„ANDREI 
'1IREȘAM‘

Intre 17 și 19 mai a.c., muni
cipiul Dej a găzduit o impor
tantă competiție polisportivă do
tată cu trofeul „Andrei Mureșa- 
nu“. Dedicată celei de a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei și 
Congresului al XI-lea al partidu
lui, această remarcantă întrecere 
sportivă ce și-a conturat un ca
racter traditional, a fost organi
zată de Comitetul U.T.C. al Li
ceului „Andrei Mureșanu", cu 
sprijinul Comitetului municipal 
U.T.C. și al organelor de partid. 
La suita de întreceri și demon
strații sportive au participat 19 
echipe din 8 județe : Bihor, Bis
trița Năsăud, Cluj, Maramureș, 
Mureș, Satu Mare, Sălaj, Sibiu. 
Clasamentul general al cîștigăto- 
rilor trofeului e următorul: bas
chet fete — Școala sportivă Dej, 
volei băieți — Școala sportivă 
Dej, Școala sportivă Tg. Mureș; 
handbal fete — Școala sportivă 
Sibiu, volei fete — Școala spor
tivă Cluj, atletism — Școala 
sportivă Zalău.

Cupe speciale au fost acorda
te elevilor sportivi remarcați în 
întrecere, printre care Pop Gheor
ghe, Hegheduș Alexandra, Foa
mete Eugenia, Haraga Eugenia 
și Solomon Petru.

LILIANA IVAN

• A fost perfectat un meci 
între echipele reprezentative 
ale României și Japoniei 
pentru 23 iulie (la Constan
ța sau București).

ÎNTRE 22 ȘI 31 MAI în 
mai multe orașe suedeze se 
vor desfășura meciurile tur
neului final al competiției in
ternaționale de fotbal pentru 
juniori : Turneul U.E.F.A. 
Selecționata României face 
parte din grupa A.și va juca 
alături de echipele Finlan
dei, Islandei și Scoției. Iată 
componența celorlalte grupe : 
Polonia, R.D. Germană, Tur
cia, Iugoslavia (grupa B) ; 
Țara Galilor, Danemarca, Lu
xemburg, Bulgaria (grupa 
C) ; Suedia, Portugalia, Spa
nia, Grecia (gfupa D), Pen
tru semifinale se califică e- 
chipa învingătoare din fie
care grupă. în semifinale în- 
vingătoarea din grupa A va 
întilni pe cea din grupa C, 
iar câștigătoarea grupei B va 
juca cu învingătoare» din 
grupa D.

• Preliminariile pentru e- 
diția J. O. de la Montreal ’76 
se desfășoară în perioada 1 
ianuarie 1975 — aprilie 1976. 
Federația română de fotbal a 
înscris prima reprezentativă 
a țării în întrecerea olimpică.

ECHIPA DE FOTBAL A 
ARGENTINEI și-a continuat 
pregătirile în vederea Cam
pionatului mondial întilnind 
la Paris selecționata Fran
ței. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 1—0 (1—0) în fa
voarea fotbaliștilor sud-ame- 
ricani prin golul înscris de 
atacantul central Kempes în 
minutul 22. La meci au asis
tat 35 000 de spectatori.

• între 9—21 iulie a.c., in 
Franța, se desfășoară a 4-a 
ediție a campionatului mon
dial universitar de fotbal. De 
fapt, anul acesta întrecerea 
fotbaliștilor studenți se des
fășoară sub o titulatură nouă : 
Turneul internațional uni
versitar. A fost stabilit lotul 
și antrenorii care se ocupă 
de pregătirea reprezentati
vei noastre studențești. Lui 
Cernăianu și Ion Ionescu 
(Politehnica Timișoara) li s-a 
încredințat conducerea teh
nică, iar din lotul jucătorilor 
fac parte, printre alții, ur
mătorii : Jivan, ștefan, Lă- 
zăreanu <— Niculescu, Mioc, 
Porațchi, Deselnicu, Boc, 
Mulțescu, Strîmbeanu, Chi- 
haia, Anca, Boloni, Crișan, 
Sandu Mircea, Manea, Atodi- 
resei, Mureșan V„ Țarălungă 
etc.

După cum lesne se obser
vă, clin lot nu face parte nici 
un jucător din reprezentati
va țării.

A LUAT SFIRȘIT campio
natul de fotbal al R.F. Ger
mania. Titlul de campioană 
a revenit echipei Bayern 
Munchen, cu 49 de puncte, 
urmată în clasament de Bo
russia Moechengladbach cu 
48 puncte și Fortuna Dussel
dorf cu 41 puncte.'
■Kai's as

între 23—39 iunie, se des
fășoară, în țara noastră, 
Balcaniada de tineret. Cele 
6 echipe participante sînt îm
părțite. prin tragere la sorți, 
în două grupe : grupa A : 
Albania, Bulgaria, Turcia ; 
grupa B : Iugoslavia, Româ
nia, Grecia. Localitățile unde 
se vor programa meciurile 
sînt următoarele.: Ploiești. 
Cîmpina, Buzău, Tirgoviște și 
București. Antrenorii echi
pei : Cornel’ Drăgușin și 
Nelu Nunweiller.

ÎN CAMPIONATUL IN- 
TERBRITANIC DE FOTBAL 
formația Țării Galilor a în
vins cu scorul de 1—0 (1—0) 
echipa Irlandei de Nord. Me
ciul s-a disputat la Wresam 
în prezența a 10 000 de spec
tatori.

DUPĂ CUM S-A MAI 
ANUNȚAT, peste 100 000 de 
spectatori au urmărit la 
Glasgow meciul internațio
nal de fotbal dintre echipele 
Scoției și Angliei, contind 
pentru campionatul inter-bri- 
tanic. Fotbaliștii scoțieni care 
se pregătesc intens pentru 
turneul final al campionatu
lui mondial din R.F. Ger
mania, au arătat o revenire 
de formă obținînd victoria cu 
scorul de 2—0 (2—0).

RUGBI
Pe Stadionul „1 Mai" din Ti

mișoara, in ultima partidă a 
Campionatului european de rug- 
bi, ediția 1973—1974, ieri, echipa 
României a învins reprezenta
tiva Spaniei cu scorul de 20—9 
(7—3). Partida a debutat, spre 
surprinderea generală, cu 
atacurile jucătorilor spanioli 
care, profitind de lipsa de ho- 
tărire a rugbiștilor noștri, și-au 
impus pentru moment jocul. 
Oaspeții au luat chiar condu
cerea, în urma unei lovituri de 
picior căzute, executată de câtrc 
Martinez, astfel că in min. 16 
echipa noastră era condusă cu 
3—0. In min. 33 s-a consumat o 
fază in care Nica și Rășcanu 
se susțin reciproc, ultimul rea- 
lizind o încercare spectaculoa
să : 7—3 (transformare ratată). 
Jucătorii români au început re
priza rsecundă mai hotăriți și 
erau aproape de a realiza o 
încercare prin Durbac. Dar, la 
o greșeală a liniilor noastre de
fensive, în min. 52, Bueno a 
înscris o încercare întrp stilpii 
de țintă, transformată cu ușu
rință.

Peste patru minute, Fălcău- 
șanu (min. 56) a reușit de Ia 
mare distanță, o lovitură de pi
cior căzută, scorul devenindu-he 
favorabil : 10—9. Atacurile ne
inspirate, negrupate, adăugîn- 
du-se la aceasta și lipsa de 
inspirație a jucătorilor noștri, 
duc la un profit al jucătorilor 
spanioli, care atacă periculos. 
Totuși, în min. 75,' Marica — 
la un atac reușit. — culcă ba
lonul în terenul de țintă spa
niol, mărind avantajul la 14—9. 
In finalul partidei Motrescu 
reușește o încercare transforma
tă de Durbac, scorul ajungînd 
Ia 20—9 cli care se încheie și 
partida. Socotim întîlnirea ca 
un început bun in aducerea în 
lotul reprezentativ al unor ju
cători mai tineri și sperăm că 
antrenorii noștri vor continua, 
cu abilitate, procesul de omoge
nizare, dublat de o preocupare 
mai evidentă spre jocul deschis.

GABRIEL FLOREA

handbal
Ieri, în penultima etapă a re

turului, formațiile fruntașe au

primit replica unor competitoare 
aflate în zona periculoasă șl 
care au obținut unele rezultate 
mai puțin scontate. Prima sur
priză s-a înregistrat la Tîrgu 
Mureș, unde handbalistele de la 
Universitatea București, ne
învinse în acest sezon și care 
dețin prima poziție în clasamen
tul seriei I, au cedat, cu 13—15, 
in fața echipei locale, Mureșul. 
La Odorhei, Voința a dispus de 
Confecțiș București, situată pe 
locul 3, cu scorul de 13—9. De 
asemenea, consemnăm victoria 
realizată, în deplasare, de for
mația masculină A.S.A. Tîrgu 
Mureș, clasată pe ultimul loc 
in seria I. Mureșenii au dispus 
cu 18—15 de „U“ Cluj. La Bra
șov, într-o partidă echilibrată, 
echipa locală Dinamo a termi
nat la egalitate, 13—13, cu lide
rul seriei a Il-a, Minaur Baia 
Mare. Iată rezultatele tehnice 
din celelalte partide ale cam
pionatului masculin : Steaua— 
Știința Bacău 24—20, Indepen
dența Sibiu—Dinamo București 
17—19, C.S.U. Galați—Politehni
ca Timișoara 21—19, Universita
tea București—C.S.M. Reșița 
19—10. Feminin : Universitatea 
Timișoara—Universitatea Iași 
22—13. Rapid—C.S.M. Sibiu 
11—6, Constructorul Timișoara— 
Textila Buhuși 7—14.

M. LERESCU

CAIAC-CANOE
Ieri dimineață, pe luciul de 

oglindă al pistelor de apă de la 
Snagov, cele mai bune padele și 
pagaie ale kaiacului și canoei 
românești — aparținind celor 13 
cluburi din țară cu secții nomi
nalizate — și-au disputat fina
lele pentru titlurile naționale in 
cadrul Campionatului IiJS.R. de 
seniori pe echipe. „Cronometre- 
le“ realizate, ca și tranșarea unor 
rivalități sportive datorită că
rora performanțele și recordurile 
românești sînt. întotdeauna de 
invidiat la orice regată interna
țională, i-au îndreptățit pe spe
cialiștii noștri să aprecieze drept 
o reușită și această nouă con
fruntare. „Acest prim concurs 
oficial al anului, de fapt debu
tul perioadei competiționale, a 
arătat că echipajele noastre 
prezente la startul probelor in
cluse și în programul olimpic 
sînt pornite pe un drum bun — 
ne spune antrenorul federal 
Corneliu Bârsănescu. Ceea ce 
ne bucură este faptul că o serie 
de tinere speranțe au reușit să 
confirme întru totul. Disputa 
Dinamo—Steaua a dat, de data 
aceasta, cîștig de cauză clubului 
din Șoseaua Ștefan cel Mare. 
Putea fi și invers, într-atit de 
apropiată este valoarea sportivi
lor celor două cluburi. Scon-

tată, poziția a IlI-a 
clasat formația 
Tulcea,

pe care s-a 
Sport-Club din 

constituie o răsplată 
meritorie pentru principala sec
ție de kaiac-canoe a Deltei, pu
ternic sprijinită de organele lo
cale". Calendarul competițional 
cuprinde, în-continuare, Campio
natul R.S.R. (probe individuale) 
la 9—11 iunie. Pînă atunci, lo
tul urmează să participe, peste 
o săptămână, în Bulgaria, la Re
gata Plovdiv, iar la 2 iunie. în
U. R.S.S. — Regata Jitomir. 
Obiectivul principal al anului îl 
constituie Campionatul mondial 
din Mexic, care va avea loc la 
sfirșitul lui octombrie, pe cunos
cuta pistă de apă de la Xochi- 
milco.

VIOREL RABA
Rezultate tehnice : Kaiac 1 — 

1 009 m (b) : V. Simiocenco 
(Steaua) ; Canoe 1 — 1 000 m : 
L. Vorobiov (Dinamo) ; Kaiac 1 
— 500 m (f) : M. Cosma (Sport- 
Club Tulcea); Kaiac 2 — 1 000 m 
(b) : S. Foldi, F. Fold! (Dina
mo) ; Canoe 2 — 1 000 m :
1. Patzaichin, S. Covaliov (Di
namo) ; Kaiac 2 — 500 m (f) :
V. Dumitru, M. Nichiforov (Di
namo) ; Kaiac 4 — 1 000 m. (b) : 
Coșniță, Vartolomeu. Eșeanu. 
Pocora (Steaua). Clasament ge
neral : 1. Dinamo — 64 puncte ;
2. Steaua — 59 p. ; 3. Sport-
Club Tulcea — 50 p.

Corstraetor.il


Dialogul european:

faza decisivă

„Scînteia tineretului"
pag. 4

Dialogul european de la Geneva a intrat într-o fază de
cisivă. In „laboratorul" de pe malul lacului Leman se pregă
tesc documentele finale ale Conferinței pentru securitate și 
cooperare in Europa, documente de cea mai mare importan
ță pentru evoluția viitoare a continentului. Este o muncă, 
fără îndoială, dificilă, deoarece armonizarea punctelor de 
vedere ale unui număr atit de mare de state și atit de di
ferite ca orientări și structuri nu reprezintă o operațiune sim
plă. Ținînd seama de această realitate incontestabilă, pro
gresele realizate sînt remarcabile și încurajatoare. S-a îna- 

' intat în toate direcțiile, elaborindu-se texte ce pot fi apre
ciate pozitiv. Ceea ce s-a obținut pină în prezent constituie 
o premisă favorabilă pentru abordarea viitoare a problemelor 
mai complexe și îngăduie speranța găsirii unor formule care 
să fie acceptabile pentru toți participanții. Conferința gene- 
ral-eiiropeană nu este un scop în sine. Această reuniune a 
statelor continentului (plus S.U.A. și Canada) trebuie să 
aibă, efecte practice, asigurîndu-se fiecărei națiuni europene 
posibilitatea unei dezvoltări libere, independente, într-o am
bianță de încredere, prietenie și conlucrare fertilă. în prima 
fază a dialogului european. Ia Helsinki, s-a convenit asupra 
unor principii care să prezideze raporturile intre statele 
continentului. Sint principii care și-au găsit o expresie lip
sită de echivoc în „decalajul" elaborat în capitala finlan
deză. La Geneva trebuie să se parcurgă distanța rămasă 
pină Ia stabilirea măsurilor de punere in aplicare a acestor 

. măsuri. Or, aceste măsuri sînt inseparabile de adoptarea u- 
nor țlocumenie finale complete, clare și precise în toate cele 
patru puncte ale agendei de lucru : securitatea, cooperarea 
economică, schimburile culturale și consecințele instituțio
nale. Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a reafirmat, recent, 
necesitatea ca „in cadrul Conferinței general-europene să se 
elaboreze documente clare — care să statornicească noile 
principii ale relațiilor pe continent bazate pe respectul inde
pendenței și suveranității naționale, să excludă folosirea for
ței sau amenințării cu forța, să ofere tuturor popoarelor ga
ranția deplină că vor fi ferite de orice act de agresiune și 
se vor putea dezvolta liber, potrivit propriei voințe, intr-un 
climat de prietenie și înțelegere — prevăzînd măsuri con
crete de aplicare a acestor principii și de creștere a încre
derii și stabilității". România, care are asupra problemelor 
securității europene o viziune realistă, constructivă, consi
deră-că prin eforturile comune ale tuturor statelor, cu con- 
tribifția lor activă, sub auspiciile deplinei egalități, se poate 
ajunge la o reglementare pozitivă, a diferitelor aspecte, 
elaborindu-se documente în care toate componentele — poli
tice. militare, juridice, economice, cultural-umanitare, orga
nizatorice — să fie definite intr-un mod limpede, precis, cu
prinzător, lipsit de ambiguități care să genereze controverse 
ulterioare.

Țara noastră și-a adus o contribuție eficace la promovarea 
ideilor securității europene. Ar fi suficient să amintim nu
meroasele sale inițiative și acțiuni, consecventa strădanie 
pentru normalizarea relațiilor, dezvoltarea și diversificarea 
legăturilor cu celelalte state, rolul constructiv, creator, rea
list in desfășurarea dialogului inter-european. Un element 
esențial al aportului României l-a reprezentat dinamica ac
tivitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu, contactele și in- 
tilnirile sale cu șefii a numeroase state și guverne euro
pene, înscrierea in documentele comune încheiate cu aceste 
prilejuri a obiectivelor securității europene. Pentru Româ
nia, edificarea securității europene presupune un proces com
plex, amplu, care necesită continuitatea eforturilor depuse in 
prezent. Conferința general-europeanâ nu constituie punctul 
terminus al acestor eforturi, ci doar începutul lor. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia : „Ne apropiem de momentul 
în cârc se va putea încheia conferința general-europeană, pe 
care o considerăm ca o primă etapă spre înfăptuirea unor 
relații noi pe continent — de deplină egalitate, de cooperare 
multilaterală in toate domeniile de activitate".

Problema nr. 1 în acest moment este de a impulsiona rit
mul lucrărilor, fără a micșora exigențele față de valoarea 
practică a documentelor in curs de redactare. Nu se poate 
face abstracție de factorul timp. Numeroși delegați au rele
vat că există multiple posibilități pentru a accelera lucră
rile, evitîndu-se tergiversările sau discuțiile sterile. Lunile 
care au trecut de cind dialogul european s-a transferat la 
Gemjva au îngăduit un aprofundat schimb de păreri. Ac
tualmente devine mai necesar ca oricind să se realizeze de
finitivarea documentelor aflate pe mesele de lucru ale comi
siilor. De modul în care se va acționa in Viitoarele săptă- 
mîni-depinde încheierea cu succes a actualei etape și con- 
vocafea neintîrziată a conferinței, în faza ultimă, la nivel 
înalt,- la Helsinki. Reprezentanții români la Geneva au sub
liniat importanța hotâritoare pe care o au negocierile din 
aceste săptămini pentru ca să se poată încheia lucrările in 
termenul preconizat. România se pronunță ferm pentru ca 
faza a treia a conferinței să se desfășoare in acest an, con
siderând că ar fi util și necesar ca această fază să aibă loc 
la nivelul cel mai inalt.

In-comitetul de coordonare s-a stabilit o înmulțire a nu
mărului de reuniuni (in 18 zile lucrătoare au fost progra- 
matir 134 ședințe de lucru). La Geneva domnește, firește, 
încrederea, prevalind convingerea că dificultățile ce persistă 
vor fi depășite prin eforturile comune ale tuturor partici- 
panțHor. Funcționarea in bune condițiuni a complicatului me
canism pe care îl reprezintă conferința general-europeană, 
obținerea de rezultate pe măsura speranțelor popoarelor, sint 
inseparabile de aceste eforturi, de promovarea unui spirit 
constructiv, lucid.

EUGENIU OBREA

Stare de urgență
în Irlanda de Nord

Guvernul britanic'a hotărit 
să declare starea de urgentă, 
pe o perioadă nedeterminată, in 
Irlanda de Nord, in urma ape
lului la grevă generală lansat 
de către' „Consiliul muncitori
lor din Ulster", organizație deo
sebit de influentă in rindurile 
populației nord-irlandeze pro
testante.

Decretul • privind declararea 
stării de’ urgență acordă, tot
odată. secretarului de stat brita
nic pentru problemele Irlandei 
de Nord, Merlyn Rees. dreptul 
de a folosi trupele engleze sta
ționate în Ulster pentru asigu
rarea serviciilor esențiale, după 
declararea grevei generale, du
minică la ora 23,00 GMT. ca 
funcționarea celor cinci centrale 
electrice,, aprovizionarea cu apă 
și distribuirea alimentelor către 
populație.

Un purtător de cuvînt al tru
pelor staționate în Ulster a de
clarat că cei 15 500 britanici se 
află în așteptarea ordinelor.

La Londra se apreciază că de
clanșarea grevei generale în 
Ulster pe o perioadă de cinci 
zile ar genera efecte grave asu
pra situației interne din Irlanda

' de Nord, unde atmosfera este 
deosebit de încordată datorită 
recrudescenței, în ultimele zile, 
a valului de violențe.

Frontul de eliberare

țbnema
— a. w».
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LA LOCUL 
(orele 9,15 ;

OMUL „POTRIVIT 
potrivit : central 
11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20.30).

APAȘII : Luceafărul (orele 9
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 20,45)
Grădina Luceafărul (ora 20).

LA EST DE JAWA : Patria (o- 
rele 9 30 ; 12.15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30).

PLIMBARE IN PLOAIA DE 
PRIMĂVARĂ : Capitol (orele 9,30 ; 
11,45 ; 14 ; 16.15 ; 18,30 ; 20,45) ; 
Scala (orele 9,15 ; 11,30 ; 13.45 ;
16.15 ; 18.45 ; 21) ; Grădina Capi
tol (ora 20).

LADY CAROLINE î Sala Pala
tului (orele 17.15 ; 2045) ; Favorit 
(orele 9.15 : 12 ; 15,30 ; 18 : 20.30) ; 
Festival (orele 9,30 ; 1245 ; 1545 ; 
18 ; 20 30) ; Modern (orele 8,45 ; 
11 ; 13,30 : 16 ; 18.30 ; 20,45) ; Gră
dina Modern (ora 20).

FRAȚII JDERI : Aurora (orele 
9 ; 12,15 ; 16 ; 19,30) ; Victoria (o- 
rele 945 ; 12,30 ; 16 ; 19,30) ; Gră
dina Aurora (ora 20).

PUTEREA si ADEVĂRUL : Lu
mina (orele 9 ; 12.30 ; 16 ; 19,30).

MARINARUL EXTRAORDI
NAR : București (orele 9 ; 11 ;

»

Tovarășul Kim Ir Sen
a primit delegația U.T.C.

PHENIAN 18 (Agerpres). 
- Tovarășul Kim Ir Sen, se
cretar general al Comite
tului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene, 
împreună cu soția, tovarășa 
Kim Săng E, a primit dele
gația Uniunii Tineretului 
Comunist, condusă de to
varășul Ion Traian Ștefă
nescu, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului.

Primul secretar al C.C. al 
U.T.C. a transmis din 
partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a
Elena Ceaușescu președin
telui R.P.D. Coreene și to
varășei Kim Săng E un salul 
de prietenie și urări de 
prosperitate pentru poporul 
coreean.

tovarășei

Mulțumind, tovarășul Kim 
Ir Sen a adresat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu 
un mesaj, exprimînd satis
facția sa pentru continua 
dezvoltare a relațiilor fră
țești dintre cele două par
tide, guverne și popoare, 

, ca și recunoștința sa pro
fundă față de sprijinul a- 
cordat de România, perso
nal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, luptei poporului 
coreean pentru unificarea 
pașnică și independența 
patriei.

Președintele Kim Ir Sen și 
tovarășa Kim Săng E au re
ținut pe membrii delegației 
la dejun. Convorbirea și de
junul s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prie
tenie.

Un reprezentant al studenților portughezi vorbește „Scînteii tineretului“

Zile de libertate in
amfiteatrele portugheze

ln săptâmîna trecută, s-a aflat la București, ca 
invitat al Uniunii Asociațiilor Studenților Comu
niști din România, JOSE MARQUES, reprezen
tant al Comitetului de Legături și Schimburi al 
Studenților Portughezi, care a avut amabilitatea 
să acorde un interviu ziarului nostru.

• Care a fost atitudi- completei reorganizări a învăță-
nea studenților portughezi mîntului. In unele facultăți (aș 
fată de mișcarea de la 25 menționa îndeosebi Facultatea
aprilie, care a pus capăt 
salazarismului ?

Întîlnire la Pekin
a delegației U.T.C
PEKIN 19 - Coresponden

tul Agerpres, I. Tecuță, tran
smite : Delegația C.C. al 
U.T.C., condusă de Ion Tra
ian Ștefănescu, prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.C., minis
tru pentru problemele tine
retului, care se află într-o 
vizită de prietenie în R. P. 
Chineză, a avut o întreve
dere cu Yu Ciun-hao, secre
tar al Comitetului municipal

4

al Uniunii Tineretului Co
munist Pekin, reprezentanți 
ai organizațiilor de tineret 
din întreprinderi și institute 
de învățămînt superior din 
capitală. în cursul convor
birii, desfășurată într-o at
mosferă cordială, tovără
șească, s-a făcut un schimb 
de experiență cu privire la 
activitatea organizațiilor de 
tineret din cele două țări.

— Mișcarea studențească 
Portugalia, care cuprinde 
rindurile ei aproximativ 60 000 
de tineri, a salutat cu entuziasm 
prăbușirea regimului fascist. 
Noile condiții permit o afir
mare deschisă, liberă a aspira
țiilor noastre. în fiecare facul
tate există cite o organizație a 
Asociației Studenților, cu excep
ția Universității din Coimbra, 
unde funcționează o asociație 
studențească numai la nivel u- 
niversitar. în paranteză aș vrea 
să precizez că în Portugalia sint 
trei universități: la Lisabona, 
la_Porto și Coimbra.

primele ore de după 
lui Caetano au fost 

acțiuni în susținerea 
de democratizare, 

studențească portu-

dih 
in

Încă din 
înlăturarea 
organizate 
procesului 
Mișcarea 
gheză a constituit și constituie 
un front important de luptă îm
potriva fascismului. Nu fac a- 
ceastă apreciere fiindcă sînt 
student, dar este un fapt recu
noscut de toate forțele 
sisțe portugheze. Și de 
spune că și autoritățile 
au simțit-o în repetate

Studenții participă în 
cu toată energia, alături de ce
lelalte forțe democratice, la ma
nifestațiile populare. La 26 a- 
prilie, deci . ’. "
răsturnarea lui Caetano, studen
ții au redeschis asociațiile care 
au fost închise în timpul dicta
turii, s-au intilnit pentru a orga
niza acțiuni de luptă in scopul

progre- 
ce n-aș 
fasciste 
rinduri. 
prezent

a doua zi după

VIETNAMUL DE SUD : Brigăzi de voluntari amenajînd ierenul pentru începerea lucrărilor de re
construcție intr-o zonă a deltei Mekong, grav avariată în timpul războiului.
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de filologie din Porto), studen
ții au cerut dizolvarea conauce- 
rilor fasciste ale facultăților, a- 
legînd în locul lor cadre didac-

i
lăturate. In același timp, in
scripții pe ziduri sau pe table 
cer reîntoarcerea profesorilor 
exilați.

In ziua de 30 aprilie Asociația 
Studenților din Portugalia a or
ganizat un miting la Lisabona, 
la care au participat 8 000 de 
studenți (cea mai mare reuniu
ne organizată vreodată în Por
tugalia de către studenți) in 
scopul susținerii măsurilor pozi
tive luate de junta de salvare 
națională și impulsionarea luptei 
pentru democratizarea invăță- 
mintului. Studenții consideră că 
nu este suficientă libertatea po
litică de manifestare, ci ea tre-

tice cu vederi democratice, mă
suri ratificate apoi de junta mi
litară de salvare națională. Pes
te tot amfiteatrele sînt folosite 
pentru reuniuni politice. Nume
roasele afișe puse în campusu
rile universitare denunță pe 
profesorii fasciști și sistemul de 
„educație" pe care aceștia l-au 
practicat în timpul dictaturii în-

buie să fie insoțită de măsuri 
democratice, de transpunere pe 
plan concret a ideilor politice, 
de statuare a unor organisme 
care să asigure aceste libertăți 
pentru poporul portughez, care 
să garanteze și să facă imposi
bilă revenirea la vechea situație. 
Noi luptăm în prezent pentru 
consolidarea democrației, în ve-

derea deschiderii căilor care să 
ducă la transformări profunde 
in societatea portugheză.

Aș dori să fac o subliniere șl 
anume că mișcarea de la 25 
aprilie nu a apărut din neant, 
ci ea a fost favorizată de con
dițiile politice create prin lupta 
grea și lungă a poporului por
tughez, 'conjugată, bineînțeles, 
cu consecințele falimentarului 
război colonial. Fiindcă dacă 
n-ar fi existat această activitate 
politică în interiorul țării, desfă
șurată anj în șir în pofida tero
rii, n-am fi Înregistrat reacția 
puternică a maselor populare in 
ziua de 25 aprilie cind poporul a 
susținut mișcarea militară. Cea 
mai concludentă mărturie ne-a 
oferit-o, dealtfel, participarea 
masivă de peste jumătate de 
milion de oameni la manifesta
ția de 1 Mai.

Toate aceste elemente au con
curat- la o evoluție pozitivă și 
rapidă, în direcția unor măsuri 
democratice. Studenții se pro
nunță ferm in prezent pentru 
Încheierea războiului colonial, 
pentru negocieri directe ou miș
cările de eliberare națională din 
Angola și Mozamblc în vederea 
acordării independenței ime
diate și complete a acestor te
ritorii și pentru recunoașterea 
fără întîrziere a Republicii Gui- 
neea-Bissau.

• Ce părere aveți des
pre perspectivele legături
lor cu tineretul și studen
ții din România?

— Prefacerile intervenite In 
țara mea vor permite o dezvol
tare rapidă a legăturilor dintre 
Portugalia și celelalte state ale 
lumii. In acest sens, sperăm că 
și relațiile cu Uniunea Asocia
țiilor Studenților Comuniști din 
România, cu întregul tineret al 
României socialiste, să cunoască 
în viitor o dinamică favorabilă 
ambelor organizații, să se dez
volte pe măsura aspirațiilor ce 
animă studențimea țărilor noas
tre.

GH. SPRÎNȚEROIU

EVOLUȚIA POZITIVA A RELAȚIILOR 
ROMÂNO-ITALIENE

La invitația ministrului afacerilor externe al 
Moro, ministrul afacerilor externe al României, 
covescu, a efectuat o vizită oficială în Italia in 
și 18 mai.

în timpul vizitei, ministrul afacerilor externe al României a 
fost primit de președintele Republicii Italiene, Giovanni Leone, 
căruia i-a transmis din partea președintelui Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, un mesaj de prietenie, pre
cum și urări de prosperitate și fericire pentru poporul italian. 
La rindul său, președintele Giovanni Leone a adresat președin
telui Nicolae Ceaușescu un salut cordial și cele mai bune urări 
de bunăstare și succese pentru poporul român prieten.

Ministrul de externe al României a făcut, sîmbătă dimineața, 
o vizită cardinalului Jean Villot, secretar de stat al Vaticanului. 
El a avut, de asemenea, o întîlnire cu Agostino Casaroli, se
cretarul Consiliului pentru problemele publice al Vaticanului.

Ministrul afacerilor externe al României, George Macovescu 
în trecere prin Elveția, a fost invitat de șeful Departamentului 
poliție, consilierul federal Pierre Graber, la Berna. Au avut loc 
convorbiri care s-au referit ,1a chestiuni actuale ale situației 
internaționale, de interes comun, în special asupra conferinței 
ae securitate și cooperare în Europa.

Italiei, Aldo 
George Ma- 
zilele de 17

• FORȚELE CAMBOD
GIENE DE ELIBERARE au 
atacat mai multe poziții lon- 
noliste situate în apropiere 
de Kompong Thom, la 130 
km nord de capitală. Orașul 
Kompong Thom, centrul pro
vinciei cu același nume, este 
încercuit de patrioți de Ia 
sfîrșitul anului 1970. în 
eforturile de a-și păstra con
trolul asupra acestui oraș de 
importanță strategică, co
mandamentul de la Pnom 
Penh menține in el o mare 
garnizoană, care este aprovi
zionată în special pe calea 
aerului. Trupele lonnoliste au 
încercat de mai mijite ori să 
spargă încercuirea, dar toate 
tentativele au fost sortite 
eșecului. Situația trupelor 
din Kompong Thom s-a în
răutățit și mai mult după ce 
patrioții khmeri au eliberat 
Oudongul și alte localități 
situate la nord de Pnom 
Penh.

națională a Angolei 
dispus să înceapă 

convorbiri cu Portugalia

• IN CADRUL CELEI DE A 
XIV-A REUNIUNI consacrato 
„Convorbirilor europene" — 
manifestare organizată de pri
măria orașului Viena —, 
dr. docent loan Ceterchi, 
ședințele Consiliului Legislativ 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a prezentat o expunere pr»* 
vind rolul statelor mici și mij
locii, democratizarea 
internaționale și 
nei noi ordini 
lume.

prof, 
pre-

relațiiior 
instaurarea u- 
economice în

într-un comunicat remis pre
sei, la Kinshasa, Frontul de 
eliberare națională a Angolei 
(F.L.IȚ.A.), al cărui președinte 
este Roberto Holden, „constată 
cu interes eforturile depuse de 
noua echipă guvernamentală 
portugheză in problema emanci
pării coloniilor din Africa", re
levă agenția FRANCE PRESSE. 
Ținînd seama de această evolu
ție — se spune în comunicatul 
F.L.N.A., Frontul de eliberare 
națională a Angolei este gata să 
înceapă discuții cu noii condu
cători portughezi, în vederea 
recunoașterii dreptului inalie
nabil al poporului angolez la 
autodeterminare și independen
ță națională.

13 ; 15 : 17 ; 19 ; 21) ; Excelsior 
(orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30) ; Casa Filmului (ora 16) ; 
Grădina București (ora 20).

BANI DE BUZUNAR : Buzești 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30) ; Melodia (orele 9 ; 11.15 ;
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20.45) ; Grădina 
Buzești (ora 20).

LUMINILE ORAȘULUI: Grivița 
(orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30) ; Volga (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 : 15.45 ; 18 ; 20,15).

VALEA PRAFULUI DE PUȘCA : 
Arta (orele 15,15 ; 17,45 ; 20,00) ;
Dacia (orele 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16 ; 
18,15 : 20,30) : Lira (orele 15.30 ; 
18 ; 204 5) : Grădina Arta (ora 20).

PORȚILE ALBASTRE ALE 
ORAȘULUI : Ferentari (orele
15.30 ; 18 ; 20,15). i

OMUL DIN ÎNALTA SOCIETA
TE : Floreasca (orele 15,30 ; 18 ;
20.15).

TREI SCRISORI SECRETE : Bu- 
cegi (orele 15.45 ; 18 ; 20.15) ; Dru
mul Sării (orele 15,30 ; 18 ; 20,15) ; 
Grădina Bucegi (ora 20).

CE DRUM SĂ ALEGI : Cotro-

23-A SESIUNE 
al 

Africane 
duminică

• CEA DE-A 
a Comitetului de eliberare 
Organizației Unității 
(O.U.A.) s-a încheiat, 
dimineața, la Yaounde.

Deschisă Ia 13 mai, 
la care au participat 
din cele 18 țări membre 
comitetului, observatori din 
opt state africane, precum 
reprezentanți ai mișcărilor 
eliberare, și-a axat dezbaterile 
pe probleme privind actualul 
stadiu al luptei pentru inde
pendență dusă de popoarele din

sesiunea, 
delegați 

ale 
alte 

Și 
de

teritoriile continentului aflate 
încă sub dominație străină.

• PREȘEDINTELE MAO 
TZEDUN l-a primit pe președin
tele Ciprului, arhiepiscopul 
Makarios, care se află într-o 
vizită oficială în R. P. Chineză. 
Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire cordială și priete
nească, transmite agenția China 
Nouă.

Au fost prezenți Ciu En-Iai, 
Den Șiao-pin și alți membri ai 
conducerii de partid și de stat 
din R. P. Chineză.

• ÎN CADRUL DISCURSU
LUI pronunțat în Adunarea Le
gislativă costaricană, care își 
desfășoară lucrările în aceste 
zile, la San Jose, deputatul E- 
duardo Mora Valverde, liderul 
fracțiunii parlamentare „Acțiu
nea Socialistă", a relevat nece
sitatea de a se lua măsuri fer
me împotriva acțiunilor compa
niilor străine „Standard Fruit", 
„United Fruit" și „Del Monte 
Corporation", care nesocotesc le
gile țării, aducind mari prejudicii 
intereselor economice naționale, 
relevă agenția Trensa Latina.

CAMERUN

• ȘEFUL EXECUTIVULUI 
din Insulele Seychelles, Ja
mes Mancham, a anunțat Co
mitetul pentru decolonizare al 
O.N.U. că guvernul său » 
cerut Marii Britanii să re
cunoască independența insu
lelor pină in toamna anului 
1975. El a formulat, de ase
menea, dorința guvernului 
său ca insulele să fie primite 
in O.N.U.

• IN VEDEREA ÎMBUNĂTĂ
ȚIRII modalităților de acordare 
a asistenței sanitare, recent gu 
vernul argentinian a înaintat 
Parlamentului un proiect de le
ge pentru crearea unui „sistem 
integrat al sănătății", evidenți
ind preocuparea autorităților de 
la Buenos Aires pentru înlătu
rarea' obstacolelor care mai îm
piedicau accesul unor sectoare 
ale populației Ia asistența me
dicală.

PE SCURT»PE SCURT» PE SCURT»PE SCURT»PE SCURT

cent (orele 13,45 ; 16 ; 18.15 ;
20,30) ; Grădina Tomis (ora 20).

CAT BALLOU ~ ' • - - -
1145 : 13.30 ; 16 
Flamura (orele 
16 ; 18,15 ; 20,30).

AFACEREA 
GRU“ : Flacăra
13.30 ; 15.45 ; 18

ARBUȘTII :
15.30 ; 18 ; 20,15).

PĂCALĂ : Pacea 
15,30 ; 19) ; Unirea 
16 ; 19).

TRECĂTOARELE 
torul (orele 15,30

UN- COMISAR ACUZĂ ;
Iești (orele 10 ; 15.30 ; 18 ;
Munca (orele 10 : 15.30 ; 18

CIDUL : Moșilor (orele 9 
16 ; 19.30).

IARNA ------------------
(orele

RIO 
15,30 ; 
20,15).

HOȚUL DE PIERSICI : Popular 
(ora 20.15).

CAPCANA : Crîngași (orele 16 ; 
18).

: Gloria (orele 9 
; 18.15 ;
9 ; 11,15 ;

20.30)
13.30

:*

„PRINȚUL 
(orele 9 ;

; 20,15). 
Progresul

(orele 
(orele

NE-
11.15 ;

(orele

ii; 
10.30 ;

IUBIRI : Vil-
18 ; 20).
-------- Giu-

20,15) ; 
20.15).

; 12,30 ;

RahovaFIERBINTE :
16 ; 18 : 20).
LOBO : Popular
18) ; Vitan (orele 15,30 ; 18 ;

(orele

LE MANS : Cosmos (orele 15.30 ; 
18).

MARELE MAESTRU : ' Cosmos 
(ora 20,15).

TARUL IVAN 1ȘI SCHIMBA 
PROFESIA : înfrățirea (orele
15,30 ; 18 ; 20,15).

RIO GRANDE (orele 14,30 ; 
16,30) ; GOANA DUPĂ HOT (ora 
18.45) ; FUNIA (ora '20,45). rulează 
la Cinemateca ..Union".

PROGRAMUL III

9.00 Știri: 9.05 Incognito —pro
gram de varietăți muzicale; 9.55 
Melodia zilei. Cintec de construc
tor, de Grigore Nica; 10.00 Clubul 
adolescenților; 11,00 Cronica idei
lor; 11,10 Profil pe portativ — 
ștefania Rareș; 11.30 Suita de ba
let „Silfidele"; 12.00 Știri; 12,05 Din 
discografia lirică a marilor diri
jori; 12,55 Melodia zilei; 13.00 în
chiderea emisiunii de dimineață; 
17,00 Știrile după-amiezii; 17,05

Alo. Radio! — muzică ușoară la 
cererea ascultătorilor; 17,50 Tine
ret mîndria țarii — program de 
cîntece; 18.00 Șapte zile. șapte 
arte: Literatură; 18,10 Muzică sim
fonică; 18,55 Melodia zilei; 19,00 
In direct... de la magazinul „Co
cor" din București; 19.30 Știri ; 
19,35 Casa de discuri ..His Masterș 
Voice"; 20,00 Munca — izvor de 
bucurie și împliniri; 20,30 Muzică 
din opere; 21,00 Radio-fonorâma; 
22,00 Radiojurnal. Buletin meteo
rologic. Sport; 22,30 Melodia zi
lei ;' 22.35 Vedete ale muzicii u- 
șoare; 23.15 Poetica. Vera Lungu; 
23,20 Din operele lui Louis Ganne; 
23.55—-24.00 Ultimele știri.

Teatrul Național Craiova (la 
Teatrul Mic) : SOARELE ȘI 
LUNA — BALADE ȘI LIRICA 
POPULARA — ora 18 ; Teatrul 
„C. Tănase“ (Sala Savoy) : PAR
DON... SCUZAȚI... BONSOAR — 
ora 19,30 ;

Se împlinesc astăzi doi ani 
de la referendumul prin care 
poporul camerunez a aprobat 
instituirea sistemului unitar 
de organizare statală, în locul 
celui federal. în urma adop
tării noii Constituții, a fost 
proclamată “ 
Camerun.

• Situat __________
Golfului Guineei din Africa 
Ecuatorială, Camerunul se 
întinde pe o suprafață de 
474 945 km.p. unde trăiește o 
populație de 4,5 milioane lo
cuitori. Partea de nord și cen
trală a țării este acoperită cu 
masivuri muntoase vulcanice; 
în sud se găsesc rezervații fo
restiere, savane și stepe. Sub
solul țării este bogat în zăcă
minte de fier, bauxită, co
sitor, aur, uraniu, magneziu, 
petrol.

• Despre teritoriul acestei
țări primele știri datează 
încă din secolul al V-lea 
î.e.n. în anul 1884 este pro
clamat protectorat german 
iar la sfîrșitul primului răz
boi mondial , trece sub do
minația Franței și Angliei, 
în 1960, la 1 ianuarie, ca ur
mare a luptei de 
națională, pe harta 
pare un nou stat 
dent : Republica _______
Un an mai tirziu, la 1 octom
brie 1961, cealaltă parte a 
Camerunului. pină atunci 
protectorat britanic, cere u- 
nirea cu Republica Camerun, 
formînd Republica Federală 
Camerun. în anul 1966, are 
loc unificarea partidelor po
litice in Uniunea Națională 
Cameruneză.

• In prezent, în Republica 
Unită Camerun se află în 
curs de aplicare cel de-al 
treilea plan de dezvoltare a 
economiei naționale (1971— 
.4975) care prevede crearea 
unei industrii grele, prelu
crarea industrială a materii
lor prime existente în țară, 
continuarea îmbunătățirii co
municațiilor, sporirea capaci
tății porturilor și dezvoltarea 
rețelei de invățămint. în ul
timii ani au apărut noi uni
tăți chimice, de exploatare a 
bauxitei, de prelucrare a cau
ciucului. de industrializare a 
lemnului, instalații de decor- 
ticare a orezului. După darea

Republica Unită

în extremitatea

eliberare 
Africii a- 
indepen- 

Camerun.

în folosință a magistralei fe
roviare nord-sud, întinse 
zone ale țării au fost trezite 
la viață.

Recent, președintele Came
runului, Ahmadou Ahidjo, a 
emis un decret în baza că
ruia a fost creat Serviciul 
Național Cetățenesc de Dez
voltare (S.N.C.D.) ce are ca 
obiectiv 
muncă 
gea cu 
acestui 
că toți ___,___ _________ ,
între 16 și 55 de ani, trebuie 
șă lucreze timp de doi ani 
în diferite domenii ale 
Ș.N.C.D. Persoanele înrolate 
în acest organism își vor des
fășura activitatea în două e- 
tape : prima se referă Ia pre-

crearea de locuri de 
pentru cetățeni. Le- 
privire la instituirea 
organism stipulează 
cetățenii camerunezi,

drept, agronomie etc. în luna 
februarie a acestui an a fost 
creat Institutul național ca- 
merunez pentru educație, al 
cărui principal obiectiv îl 
reprezintă înnoirea sistemu
lui național al educației.

o Pe plan extern, Repu
blica Unită Camerun pune la 
baza relațiilor cu alte state 
principiile respectării integri
tății teritoriale și suveranită
ții naționale, neamestecului 
în treburile interne, egalită
ții în drepturi, avantajului 
reciproc și coexistenței paș
nice. ,

Țara noastră urmărește cu 
simpatie eforturile poporului 
camerunez îndreptate spre 
progres economic și social, 
în scopul unei mai bune cu-

gătirea profesională 
țenească iar a doua 
vedere participarea 
cită în producție.

• Considerabile 
au fost depuse pentru dezvol
tarea învățămîntului, pentru 
adaptarea acestuia la cerin
țele țării. In capitala țării, 
Yaounde, există o universi
tate care pregătește specia
liști in științe economice,

și cetă- 
are in 

nemijlo-

eforturi

noașteri reciproce, a dezvol
tării colaborării bilaterale, 
guvernul român și cei came
runez au hotărit să stabi
lească relații diplomatice, cu 
patru ani in urmă, creînd 
astfel premisele adincirii și 
diversificării relațiilor prie
tenești dintre cele două țări 
și popoare.
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