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OUMBHGCA OH IHASHE OE LUCIiW
La muncile 

agricole de sezon
Lucrătorii din întreprin

derile de stat, țăranii coope
ratori și mecanizatorii din 
județele Satu Mare și Ma
ramureș au încheiat, dumi
nică, prașila a doua pe cele 
5 100 hectare cultivate cu 
sfeclă de zahăr. 3 900 hec
tare cu floarea-soarelui și 
1 700 hectare cu cartofi de 
toamnă. In același, timp, in 
C.A.P. din comunele Culciul 
Mic. Doba, Săcâșeni. Valea 
Vinului și Terebești a în
ceput recoltatul cartofilor.

Acfiuni patriotice 
ale tinerilor

Aproape 120 000 de tineri 
din județele Prahova, Dîm
bovița și Buzău au fost pre- 
zenți, duminică, pe șantie
rele unor obiective social- 
culturale, la lucrări agricole 
sau de înfrumusețare a loca
lităților. Valoarea lucrărilor 
realizate de ei in această zi 
însumează peste 3 milioane 
lei. De asemenea, au fost 
strinse deșeuri de maculatură 
și hirtie totalizind o cantitate 
de 300 tone.

La înfrumusețarea 
localităților

La chemarea consiliilor 
Frontului Unității Socialiste, 
mii de cetățeni au partici
pat, duminică, la acțiunile 
de înfrumusețare a noilor 
cartiere din Brașov, Făgăraș» 
Codlea, Săccle și din alte 
localități ale județului Bra
șov. Valoarea acțiunilor efec
tuate de la începutul anului 

, de cetățenii județului Brașov 
in cadrul întrecerii patrio
tice, se. ridică la peste 123 
milioane lei.

(Agerpres)

•
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intensivă a 
capacităților 
de producție

SI REPARAREA CONHNELOR PENTRU GRiU
9

• în ateliere munca este mai bine organizată ca in anii trecuți. • Pregăti
rea campaniei de vară să fie și in atenția cooperativelor agricole

în înfăptuirea angajamen
tele- proprii în intrecerea so
cialistă pentru îndeplinirea 
cincinalului înainte de ter- 
men, organizațiile U.T.C. din 
industrie și-au prevăzut ca 
o acțiune permanentă fo
losirea intensivă a mașini
lor si utilajelor din dotare, 
exploatarea lor rațională, la 
parametri maximi. Nici 
se poate altfel, 
intr-adevăr, unul 
tivele centrale 
nomiei noastre 
este tocmai asigurarea u- 
nei tot mai bune folosiri a 
capacităților de producție a- 
tingerea la termenele fixate 
a parametrilor tehnico-e- 
conoinici prevâzuți pentru 
noile obiective. Pentru a ilu
stra și mai pregnant impor
tanța deosebită a valorifică
rii corespunzătoare a poten
țialului tehnic al mașinilor, 
utilajelor si instalațiilor, este 
suficient de precizat că spo
rirea cu numai un procent a 
gradului de folosire a capaci
tăților de producție, de care 
dispune industria noastră in 
prezent, poate asigura o pro
ducție suplimentară de cinci 
miliarde lei. Dealtfel, așa 
cum nreciza secretarul gene
ral al partidului. 
Nicolae

. ritmul 
ducției 
Ia sută 
altul 1974. 
timplător. ci rezultatul dez
voltării capacităților de pro
ducție, a fondurilor fixe : el 
reflectă existenta unor posi
bilități reale de a înfăptui a- 
ceste depășiri.

r
 Pornind de la aceste exi

gente. organizațiile de tineret 
și-au propus, ca angajamen
tele lor pe anul acesta să se 
realizeze integral oină la 23 
August. Bilanțul de nînâ a- 
cum în intrecerea „Tineretul 
— factor activ in îndeplini
rea cincinalului inainte de 
termen" atestă un apreciabil 
avans al realizărilor. Aceas
ta nu înseamnă insă că orga
nizațiile U.T.C. din întreprin
deri, de pe 
știutele de 
cuț totul în 
Există încă 
prinderi un ___

utilajelor destul dc 
care se repercu- 

asupra activității e- 
Iată de ce. in-

nu 
pentru că. 
din obiec- 
ale eco- 
socialiste

tovarășul
Ceaușescu, însuși 

de creștere al pro- 
industriale. de 16.7 

prevăzut peutru 
nu este in-

șantiere, din in- 
proiectări au fă- 
această privință, 
în multe între- 
indice de utili-

zare a 
scăzut 
tează 
conomice.
tegrindu-se eforturilor colec
tivelor din care fac parte, 
tinerii trebuie să fie exemple 
de disciplină și conștiinciozi
tate în folosirea intensivă a 
capacităților de producție pe 
care lucrează. O atenție deo
sebită trebuie acordată repa
rării și întreținerii mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor, asi
gurării pieselor de schimb, 
încărcării lor corespunzătoa
re in toate trei schimburile, 
eliminării timpilor neproduc
tivi. Prin respectarea rigu
roasă a normelor tehnice de 
exploatare, a timpului de lu
cru. a procesului tehnologic 
Si a disciplinei la locul de 
muncă, tinerii, alături de cei
lalți angajați, trebuie să ob
țină randamente maxime de 

^la fiecare utilai adueîndu-si 
astfel o contribuție sporită la 

-Realizarea exemplară a sarci- 
Jriilor de pian și angajamente- 

■ lor în întrecere.

se

ROMULUS LAL

La panoul

0<i

Vasluijudețultineret din■
repe

Ritmul de lucru
Si 13 CO? de fiecare

ci

bucșe, 
pentru
eva’-, 
sz fu:

pT5

urla Aer, apa, soare

ca numărul

VIOREL BABA

(Continuare în pag. a Ill-a)
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AVENTURI DUBIOASEfruntașilor

înotul — să
o „Delfin"

au început cu 
mai devreme, 
circa 200 000

LEGĂTURA CU MAREA "l

De fiecare dată cînd ser em despre mecor> zctor». ~c -erent 
de anotimp, crătâm că se cflo in p ină ca—ocne. in oces’» 
ziie cind porumbul, fioarea-socre,. și a 'e sen’s țxâș 'care 
se înalță văzind cu ochii, iot ei snt cee a care e fe-esc de 
dăunători prin preș ieie executate. Pe ce core nv-i -- — pe 
cimp îi găsim in atei.e-e seu secții, pregătind ~»cș ■ e pe"—j 
campania următoare. Un popas a SMA ’.terășem .os*.  
Vronceo, vine să argumenteze m plus ce e ~e~' c~c’e ~a sus.

— In această perioadă forțele 
sint împărțite in două, strunea 
inginerul Dionisie Laszlo. sec 
tarul organizației U.T.C din s 
tiune. Griul și orzul au tnsnîc 
in cel mult o lună secerișul fiind 
in toi. iar cooperativele agrico
le deservite de noi cultivă a- 
proape trei mii de hectare. A- 
ceastă realitate ne-a deter— -;t 
să privim cu toată răspnr.âerea 
punerea Ia punct a ctxMbuseter 
și a celorlalte utilaje. O pam 
din oameni lucrează acum Ia re 
pararea celor 9 combin”, i 
cesitau intervenția mecan 
iar celelalte sânt revizuite 
glate. Totodată se fac —— 
rile la presele de balotat

5* ds

— Ia generai poc spera 
pnegânrta " âe :
tare a pA»aase>?r

er-e 
de 

această 
Seva 

să. cam ar fi : axe.
reâe de transm^;e

Pe șantierele construcțiilor pentru

depinde

O JUDtC*  * 
Of WM G0900AJB

i â> br

-o sală de me- 
xicâtărne anexă pentru 
i- să _aibă hrană caldă in 
e. La Laxa se vor ame- 

: club, bibliotecă. Benefi- 
d de o asemenea grijă oa- 
îi folosesc fiecare zi bună 
campanie și la construcții, 
o ti nu trebuie pierdută 1 

Același raționament l-am in
finit și la ing. Lia Bie, șeful, 

șanr.eruiu: 1 al IJ.C.M. care 
caustrtuețte. căminul cu 300 de 
locuri pentru tinerii nefamiliști 
de la Fabrica de confecții Vas
lui. Pentru a se asigura front 
de lucru permanent in sezonul 
rece
un 
S-au 
lei 
frastructură. 
renului, fundații. De 
zile se lucrează ia partea 
structură-parter. Foarte 
tineri din fabrică vin să dea o 
mină de ajutor. Ei au executat 
peste 70 la sută din lucrările de 
săpături, au ajutat Ia cofrat, 
umpluturi etc. Ajutorul comite
tului județean U.T.C. s-a făcut 
simțit in permanență. Mi s-a 
povestit un fapt. La un moment 
dat din lipsă de ciment lucrări
le trebuiau oprite. Apelul ing. 
Florin Simiuc — președintele 
consiliului tineret muncitoresc — 
a fost recepționat de omologul

lucrările 
trimestru, 

realizat 
la construcții-montaj in- 

imbunătățirea te- 
fundații. De citeva 

de 
mulți

e- C * dsn cartierul Drumul Taberii, Bule- 
ra Cirncec nr. 12 ș-c deschis un modern complex 

comercial.
Foto: O. PLECAN

In vara aceasta, Consiliul municipal. București pentru edu
cație fizică si sport, Federația română de notație, i.E.A.B.S., 
celelalte instituții și organizații cu atribuții în domeniul educa
ției fizice și sportului, scontează o cifră record de copii, școlari 
și alte categorii de tineri care vor învăța să înoaie : 35 000. 
Se înțelege, realizarea unui obiectiv de asemenea proporții 
impune, luarea din timp a unor măsuri organizatorice deosebi
te privind asigurarea spațiului necesar acestei activități, aco
perirea necesarului de instructori, programarea seriilor. 
Care sint aceste măsuri, în ce stadiu se află ele ?

ACȚIUNILE • Greul campa
niei revine acțiunii „Delfin ’74“, 
aflată la a V-a ediție și care, în 
fiecare an, a făcut ... ___ 1...:
celor ce se inițiază in acest atit 
de util sport — 
crească constant.
a început, practic, la 1 iunie 
mobilizînd in- cadrul a patru 
centre („Tineretului", Obor, „23

August" și Dinamo) întregul e- 
fectiv de elevi ai claselor I și 
a Il-a. e Pentru inițierea mici
lor înotători nu se percepe nici 
un fe’i de taxă. • La 15 iunie, 
odată cu primele zile ale vacan-

Comentarii, rezultate și știri din competițiile spor
tive interne și internaționale

onorează

Trebuia constituită urgent o 
echipă de montori, formată din 
oameni hotărîți și foarte bine 
pregătit! profesional, care să 
facă față unei sarcini urgdnte : 
montarea războaielor de țesut 
bumbac, așteptate în citeva uni
tăți din țară și de sosirea cărora 
la timp depindea îndeplinirea 
angajamentelor în întreprinde
rile respective. Ne-am întrebat, 
care a fost echipa fruntașă în 
întrecerea socialistă pe anul tre
cut. Răspunsul îl știm cu toții : 
cea condusă de “ '
Ion Vișan.

Chiar a doua 
tuirea ei, noua 
du-1 in frunte

tinărul comunist
zi de la consti- 
echipă — avîn- 
pe Ion Vișan,

Un tinăr care

profesia
secretar al comitetului U.T.C. 
al întreprinderii „Unirea“-Cluj 
— a început ■ montajul noilor 
utilaje după un grafic atî.t de 
zgîrcit cu timpul, incit puțini 
erau cei care credeau în res
pectarea lui. Ne-am 
deolară șeful 
ne dublăm 
realizată anul trecut și să cîști- 
găm astfel un avans confortabil

In cei șapte ani de cînd lu
crează ca lăcătuș montator în 
întreprindere, Ion Vișan n-a fost 
nici măcar o singură dată sub 
normă, n-a lipsit și n-a întîr- 
ziat nici cinci minute de la 
program. Dar stima cîștigată în 
colectiv se datorește în primul 
rind pasiunii și responsabilității 
cu care își onorează meseria. Și 
aceasta este trăsătura esențială 
a portretului său.

propus — 
echipei — să 
productivitatea

IN GENUL „MINOR'
Nu verosimilitatea sau neve- 

rosimilitatea „schemelor" roma
nelor polițiste este discutabilă. 
Se prea poate, de pildă, ca intr-o 
cooperativă agricolă cu profil pis
cicol, situată undeva în Deltă, să 
se fure morun. Se prea poate ca 
hoții să se înțeleagă cu o ban
dă de escroci bucureșțeni, de
ghizați in cineaști, cu scopul de 
a oferi turiștilor 
litoral, contra

. proaspăt (De-a 
lea, Ed. Dacia,
Vlad

banală armă de tir. fără a ve
dea in aceasta un motiv de a 
desființa barăcile de tir sportiv, 
de a ocoli infirmii ori verifica 
zilnic meniul conjugal (Epilog

însemnări
străini de pe 
valută, pește 
v-ați ascunse- 
1974 ; autor : 

Mușateseu). Desigur, o 
altă bandă de escroci, cam de 
dimensiunile unei jumătăți din 
populația unui oraș de provin
cie, ar putea avea ideea de a 
falsifica pictura lui Andreescu, 
fără a suspecta, prin aceasta, 
toți pictorii figurativi capabili 
să o facă ori toți tnoii colecțio
nari de artă, dornici de un pla
sament rentabil. S-ar 
sub amenințarea de a 
câți și la instigarea 
(soții, surori etc.) să 
dreapta și stingă, fără socotea
lă, cind cu bastonul, cînd cu o

despre cîteva
romane polițiste

putea ca 
fi demas- 

femeilor 
ucidă în

pentru alții, Ed. Dacia, 1974, 
autor : Ioana Solescu). S-ar 
mai putea ca un intelectual să 
ucidă cu premeditare, din gelo
zie. fie și la opt luni după a- 
flarea și consumarea „nedoritu
lui incident", răzbunînd astfel, 
se pare, un oraș întreg. Mă rog, 
din gelozie, datorită unui cro- 
mozon în plus, denumit „Sem
nul lui Cain", datorită „ideii" 
de a ucide ce fascinează marile

ji subtilele inteligențe, ce mai 
contează ? (Jocul nu mai are 
rosL Ed. Albatros, 1974, autor : 
Gheorghe Ștefan). Cercetările 
psihologice, Dostoevski sau 
Poe. dacă mai era nevoie să-i 
invocăm, ne-au convins că se 
pot intimpla și asemenea lu
cruri !

Insă cărților de care vorbim 
li se pot din plin reproșa inuti
lele și hilarele complicații, te
nebrele fabricate, situațiile 
..dramatice" ce frizează ridico
lul, umorul căznit, atunci cînd 
iși propun să abordeze genul, 
chipurile parodic, limbajul pri
mitiv ilustrat de o gramatică 
aproximativă și o vehiculare 
abuzivă a expresiilor argotice. 
Altfel spus, o asemenea pro
ducție poate fi dezavuată toc
mai prin ieșirea din „schemă", 
prin apropierea de o literatură 
bulevardieră ce nu trebuie con-

C. R. CONSTAXTINESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

E greu de spus dacă băiatul („Cele 400 
de lovituri") alerga cu adevărat sau pă- 
mintul îi fugea de sub picioare. Oricum, 
ieșise din rind, se strecurase printr-o spăr
tură a plasei de sirmă și acum gonea par
că fericit după ce își păcălise prin iuțeală 
și abilitate urmăritorii care, desigur, s-au 
întors decepționați la școala de corecție, 
în acest timp el fugea, lăsa în urmă niște 
povîrnișuri, trecea pe sub un pod, apoi de a 
lungul unui gard de sîrmă. Totul părea să 
arate că știe spre ce aleargă cu atîta în
suflețire, nu mai exista decît cțceastă fugă 
ce luase chipul lui obosit, dar și înfiorat de 
libertatea pe care începea să 
și-o imagineze. Și cum pu
tea să și-o imagineze altfel 
decît sub forma mării al 
cărei vuiet îi și pătrundea ade
menitor în urechi ?

El nu făcea decît să reediteze, în lumea 
lui, un impuls vechi, imemorabil, al tuturor 
celor dinaintea lui care crezuseră. în ciuda 
multelor naufragii suferite de navigatori 
reali sau imaginari, că securitatea absolu
tă a unei aspirații poate fi dobîndită prin 
proiectarea ei într-un simbol tutelar. Oa
menii au născocit mașini ingenioase, cifruri, 
camere obscure, casete misterioase, 
castele fortificate, labirinturi amețitoare, 
ziduri și perdele protectoare, însă nimic nu 
li s-a părut a proteja mai bine aspirația 
din care și unele dintre acestea s-au născui 
decît învelișul inefabil, aparent fragil al 
simbolului. Și cînd produsele minunate ale 
liberei iscusințe și ingeniozități omenești 
și-au pierdut „legătura cu marea" unele 
dintre ele s-au transformat în opusul lor, 
năzuind să oprime chiar impulsul care le-a 
dat naștere.

(Nu a devenit labirintul, expresie a ge
niului uman, o adevărată închisoare pen
tru creatorul său? Dar libertatea genialului 
meșter care a construit un monument ne-

C. STĂNESCU

pieritor nu a fost în același timp și cea 
dinții închisoare, pentru Ana ? S-ar putea 
spune că în acest fel meșterul și-a plăti: 
cutezanța de a fi socotit libertatea abso
lută mai mult decît o iluzie. Insă mai știm 
că - e drept, în vis - un dumnezeu orgo
lios îl prevenise că o concurență de aseme
nea amploare se plătește. Și nu atit cu 
moartea Anei cit cu includerea în însăși 
structura simbolului tutelar a sensului une: 
libertăți pierdute, temă și sens ce vor dăi
nui cît zidul nepieritorului monument. Ast
fel îneît el se înalță pe o ambiguitate ce 
va spuzi întotdeauna fața prea netedelor 

întrebări și răspunsuri. Fiind
că a crede că moartea Anei 
simbolizează numai jertfa ne
cesară creației nu explică 
totul. Eroina nu a fost pro- 
priu-zis - sau numai - jertfită, 

și nu se știe dacă ceea ce meș- 
auzeau și după ce zidul fusese 
era spasmul morții sau plinsul 

ilîn-

ci închisă 
terii mai 
„încheiat" 
libertății pierdute. în orice caz, dacă pl 
sul va fi amuțit, întrebarea se mai aude și 
azi. In opera lui Eminescu „legătura cu 
marea" este restabilită: poetul proiectează 
clorul de libertate, setea de absolut într-o 
fantastică arhitectură submarină unde sen
sul stabil și închis al zidului va fi veșnic 
contrazis sau compensat, de „eternele ape 
/ care din văi adinei / Se-nalță la malu
ri / Cu brațe de-valuri").

Așadar, alerga băiatul spre mare sau 
pămîntul îi fugea de sub picioare? Ținta 
aspirației lui, marea, îl primește cu un mî- 
rîit înspăimîntător. Putem crede că pentru 
el marea și-a pierdut semnificația tutelară. 
Pentru că pierderea încrederii în uscat, spre 
care nu mai vede nici un drum de întoar
cere, s-a transmis fulgerător, printr-o infai
libilă telepatie, dezmoștenind marea 
virtutea ei simbolică

de
b
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oikiaxiza 111 r.r.r. Decada
Un spectacol omagial

Un subiect de permanentă actualitate

PREGĂTIREA POLITICO-IDEOLOGICĂ 
A ACTIVULUI U.T.C.

Recent, cu prilejul unor convorbiri, țovarăș-L 
Mlrcea Ionescu, secretar al Comitetului jude
țean Prahova al U.T.C., ne relata că : „Preci
zările elaborate de Biroul C.C. al U.T.C. *:  
Biroul Comitetului Executiv al Cons...; .. 
U.A.S.C.R. privind pregătirea poltttco-ideologtcă 
a tuturor cadrelor U.T.C. salariate și obștești, 
au Început deja să prindă viață. In județul 
Prahova, noul sistem unitar de pregătire va 
reuni un activ de peste 18 000 de tineri, mem
brii tuturor comitetelor și birourilor organiza
țiilor U.T.C. Au fost luate toate măsurile pen
tru organizarea in bune condiții a invățămin- 
tului politico-ideologic al cadrelor U.T.C. pe În
treaga filieră. In primul rind ne-a preocrpat or
ganizarea instruirilor cu întreg ac.rde- 
țean, realizînd în acest sens o diderenț.ere pe 
categorii de organizații : din industr,e. agrxt-- 
tură, cooperație, Invățămint etc. Cu acest ptflcf 
s-au făcut recomandări privind elaborarea te
maticilor, a graficului de desfășurare a let ții 
lor, s-au dat indicații bibliografice. s-a trecut 
efectiv la constituirea cercurilor. Toate aceste 
măsuri au fost luate ținindu-se seamă ie ra- 
tegoria colectivelor de tineri. de specificul uni
tăților, iar în ceea ce privește temattca a- !.•<: 
respectate criterii în raport de precât rea meme 
pe care o posedă cursant:: ie nevoile pe tare 
le reclamă locul de muncă, de probteaaete pe 
care le ridică organizațiile U.T.C. resper. « > 
altele. Bibliografia va fi selecționară ari;
tru cursanți cit și pentru propagat.i »■■„ 
du-se accent pe cunoașterea docurr.e-;-.e,-:r de 
partid și de stat, pe cunoașterea botteirftar 
C.C. al U.T.C. privind formele sl metodele ‘ -
site de organele și organizat:„e U T T .-. rea
lizarea sarcinilor ce le revin*.

In unitățile unde numărul celor ac" ■ erte 
mare, s-au constituit cursuri de invătămint *»  
grupuri de organizații. De exer-.pl. la L- -*~  
prinderea de utilaj chimic vor fiinoținua «sad 
cercuri, după cum urmează, un cer: •- «
reuni toate birourile organizat Ier de wet- 
altul la Fabrica de uttjej ehsawc altui > «<r*-a  
„Nord" și două la ..Cer.tru'. ..-.p ce 1b În
treprinderea „Feroemal. • i-.treg-. a.- — —
numără numai 34 de tineri — vb fi to-
tr-un singur cerc. Me-r.br . -
subordonate direct municipiului vor fi ornaoți 
in cercuri separate. în funcție de n—e****™' ier : 
sănătate. P.T.T.R.. serv.r . -•■ T - . --
măsuri fiind luate, se așteap-â • t ---
care în unele cercuri a și avut lac drje.

Amănunte asupra organizării y ----- i*~  
pregătirii politico-ideoiogice a adrndat as» 
căutat să aflăm la 1- ~ ’■ -.pal Fjcueșri
al U.T.C. Din discuțiile pe care le-aa partac 
cu tovarășul N'icolae Oprea. Ji iB »rr i~.il *1

comrietulut m~pa. U.T.C. as Mttant că de 
fapt noul ș-aserr. de pregărize =u se va declanșa 
pe un teren goL încracri membrii comitetelor 
4- birourilor UT.C. au pa-riri nat pini acum la 
invățămintul de partid, iar ta *»** —r biroului 
municipal au avut ioc ps=4 ta preaent d-verse 
dezbatem șt discuri; pe anamite teme. Odată cu 
trecerea la soul snstem se ar.g-nri însă perma
nentizarea Si conuuitajea peegăt.rri. se oferă 
ur. cadru peop'.ce teriaaterZar firxf--se posibi
litatea — anted te vedere et aaatărul cursan- 
țSor nu osce mac asare de • — a*rotandkrfi  
problematic-., puse ta djrrie _Sriad.-U. sxfivi- 
dual — arăta priai-X sein1 e tar — scă la baza pre- 
gătiru întregul"— acrir mmneapal*.

Ic e-aboeana urrr aeșeafierve destinată 
terrenjor de prețărire s-a statrit un număr 
de S de tem*.  între sare risari te potit.eă 
generală, rase soc cele Vsr -are cunoașteri; 
fxtdul— -apora de Przsoriaee eoooorcxo- 
soca-ă psafft-firă-ri Stele*  ie wră acuv-.tăți: 
de oomerț exterior «e XtaedrX reiarr mce al 
dezbeterfior de ordts. general este exp .*at  prin 
faptul că oes sare parricpă la aceste rursur. au 
ma. benefimae pfcsă ta preae-2 pe expun er~. p 
dedHCert ăe aceri pe : ta seca ta. -z-â de pce-

TOWESCT

discului
sovietic

Magazinul Muzica găzdu
iește o importantă ma
nifestare artistică : Deca
da discului sovietic, or
ganizată de întreprinderea 
sovietică de comerț exterior 
Mejdunardonaia kniga din 
Moscova, in colaborare eu 
Casa de discuri Eiectreeord. 
Printre sutele de titluri pre
zente in expoziție se disting 
opere din patrimoniu! uni
versal al muzicii simfonice, 
camerale, corale, de operă 
și balet și din creația cla
sică și contemporană sovt*-  
rică. Numeroase nume de 

I compozitori și artișt:-:nter- 
’ preu de prestigiu se insertu 
I în bibliografia expoziției, de 
, ia Beethoven. Brahms. Liszt. 
Debussy. Ceaikovski. Proko
fiev. Stravinsk: și pină la in- 
terpreți de frunte ca : Ghe- 
nad Rojdestvenski. fc.: 

j Ghilels. Sviatoslav Richter.
David Oistrah. Mstislav Ros
tropovich Muzica folclorică 
rusă este de asemenea pre
zentă printr-un bogat număr 
de discuri, bucurindu-se și 
ie o aleasă interpretare.

A.P.

IN EDITURA
POLITICĂ
au apărut:

I
cridre.or de conducere 
unitetiie agricole de stat ți 
cooperatiste 27 februarie — 
1 martie 19741.
• Cum stăpinrți .mcși-c 

tmpv . ' 1 - o anchetă in
ternațională de Carol Ro-

a Consfătu -□ pe țerfi a

„FLACĂRA LUI AUGUST44

Detfiaar cefei de c .XXX-a a- 
«h-enân a eiiberirii patriei p 
Congremlui al XI-lea al P.C.R., 
rpectacoiul omagial Flacăra iui 
August te mscrie tn repertoriul 
amamblului Rapsodia Română 
oa o noui ți remarcabilă reuși
tă. Caracterul pregnant patriotic 
și militant erte potențat de cali
tatea artistică superioară a pro
gramului. de ținuta interpretării.

Realizat după scenariul semnat 
de Petni Mihad ți Ștefan Cheor- 
ghe. spectacolul urmărește evo
carea istoriei României, de la 
Decebai ți pină în zilele pre
zentului. relevarea forței morale 
ți rmrituale a poporului, a pu
teri sale de luptă ți de înflori
re ca națiune independentă și 
stip'.ni pe propriul destin.

Folosind o largi varietate de 
mijloace artistice : montajul de 
versuri (autor poetul Victor Tul
bure . poemul coral, evoluția co
regrafică. proiecțiile de diapozi
tive ți filme realizatorii creează 
tablouri unitare, distincte, ce se 
derulează dinamic și armonios 
ia a-hitectura spectacolului.

După poemul coral în primă 
aud:-ie. Se înalță treizeci de 
srindarde, scris de compozitorul 
Gheorghe Dumitrescu, pe versu
rile lui Victor Tulbure, progra- 

I se dezvoltă în șase 
•ari: Pagini de istorie,

gust de purpură, August de aur, 
Șantierele patriei, Holde îmbel
șugate, Munca și ’ 
Slavă președintelui 
chestra, condusă de 
rit Victor Popescu, 
somblului dirijat de 
reaev-Soroceanu, , 
compariimenttd cu ponderea cea 
mai mare în spectacol.

In momentele și montajele co
regrafice, realizate de maestrul 
coregraf Ștefan Gheorghe, au 
fost valorificate resursele dansu
lui cu subiect, integrat aici ca
racterului militant, agitatoric al 
spectacolului.

Inspirate din munca de pe 
șantiere, din mine, din țesătorii 
sau oțelării, din laboratoarele 
chimice, dansurile au pus tn evi
dență disponibilitățile și valoarea 
corpului de balet al ansamblului.

bucuria ei, 
dinții. Or- 
artistul eme- 
ți corul an- 

1 Anctol Go- 
au susținut

ALINA POPOVICI

ftii

DE LA ATENEUL TINERETULUI, 
LA ATENEUL ROMÂN

Sub acest generic, Comitetul U.T.C. al sectorului 1 a orga
nizat recent, la Sala Mică a Palatului R.S.R., un concert de 
muzică de cameră susținut de Ica Macarie, elevă a Liceului 
de muzică nr. 2 „George Enescu“. Bucurindu-se de aprecie
rea publicului încă de la primele sale apariții în concertele 
date la Ateneul tineretului, distinsă cu titlul de laureată a 
Festivalului republican al școlilor de artă (ediția 1973) ji cu 
alte citeva premii internaționale (Medatya de argint la Festi
valul de la Taormina — Italia, în anul 1971), tînăra pianistă 
este astăzi recunoscută oa una dintre speranțele pianisticii ro- 
mânești.

Înzestrată cu un temperament de factură lirică, cu predis
poziții spre analiză minuțioasă, Ica Macarie îmbină studiul 
metodic cu căutarea spiritului afectiv al muzicii pe care o 
descifrează. Oprindu-se, de preferință, asupra concertelor și 
sonatelor din creația lui Haydn, Mozart, Schumann, Schubert, 
Ica Macarie are încă de pe acum un repertoriu pe cit de 
bogat, pe atit de pretențios și de ales. Roadele eforturilor sale 
de a-și însuși ji perfecționa tehnica instrumentală au început 
să se arate. La recitalul Schumann, de la Sala Mică, pianista 
a avut un auditoriu numeros : elevi, profesori, iubitori ai mu
zicii camerale. Calitatea și finețea interpretării au justificat 
pe deplin aplauzele, succesul recitalului.

A. P.

F©T©-CIINiCLIUIB SĂTESC
La Somova, în județul Tul- 

cea. s-a inaugurat recent pri
mul foto-cineclub _ sătesc. 
Membrii acestuia, elevi, ti
neri funcționari, cooperatori 
se instruiesc în prezent, sub 
conducerea directorului cămi
nului cultural, Valeriu Nani, 
pentru a da primul tur de 
manivelă la producția lor de 
debut : „Specificul peisajului

în balta Somova". Tinerii cine- 
clubiști și-au propus să reali
zeze și pelicule de populariza
re a experiențelor pozitive, pe 
teme de protecția muncii și al
tele, pentru a veni în sprijinul 
unităților economice din co
mună. Cînd se vor roda mai 
bine au de gînd să realizeze 
chiar un jurnal săptămînal de 
actualități ale comunei.

Cultivatori 
de plante 

medicinale
Ca obiectiv al activ:-â-„: -> 

muncă voi un tar-patriotică. co
lectarea plantelor medicinale a 
devenit pentru tinerii județului 
Argeș o preocupare re se 
bucură de tot mâi mult înterte. 
Anual. în medie, uteciștii ar fit' 
șeni livrează o cantitate de circa 
30 tone plante medicinale. C 
inițiativă a elevilor — aceea in 
a cultiva pe terenuri special a- 
menajate și întreținute .--
nea plante — dă tot rr.a: -r. 
roade. Astfel, elevii Lice-riu. -- 
gricol Curtea de Argeș, au plan
tat mentă, gălbenele, ievărt: :i 
etc. pe un hectar de teren pri
mit de la I.A.S. din locaLtate 
Ei execută toate lucrările de În
treținere a culturilor, străcir.-- 
du-se să-și onoreze cit ma: bine 
sarcinile contractuale cu ce-.trri 
de plante medicinale Găești. 
Aceeași activitate desfășoară « 
elevii liceelor Vedea și Coste»: 
ai Școli generale Merișam ș: al
tele pe loturile școlare. Două 
tabere de vară, vor fi organiza:-: 
cu circa 100 elevi, la Prislop s 
Ghimbav pentru strir.gerea 
plantelor medicinale. Așadar. • 
notă bună pentru elevi: argesern 
și la această... materie.

V. KAVESCU

UTECIȘTII
ANULUI XXX

taWurtlar seatara 
ate «tar tete te- 
rrrpsiteiri

re» de a XXX-a

te tf XI-taB Cm- 
rv» ad Ptanuteax

Ca aeeri

tar C.TX. ram 
oaste te eteri ai

vizitai te tați eei
UMă BMeișn «ți
■amâră aegaairatit
•râșeneaseA _Ex-

acest aa jn biliar te 
wgaaizatia arășe- 
aească r.T.C. ăia 
Craaalaag Muscel 
Kt«age U Mă.

M. C

(Urmare din pag. I) 

fundată 
genului 

Toată 
zitâ de 
mișcare 
ții violente, intilnirea și trăirea 
„marelui eveniment". O falsă 
cheie a succesului bazată pe o 
rudimentară psihologie! închizi 
asemenea cărți, nedumerit, în
curcat. șocat, cu un stăruitor 
gust sălciu.

Două lucruri atrag insă aten
ția in mod deosebit. Primul se 
referă la violența limbajului, 
față de care crimele, escroche
riile. șantajele, delațiunile ima
ginate sint simple, banale 
inofensive figuri de stil, 
exemplificăm vorbirea 
„duri*.  -„Văzuse că-mi 
pantalonii cu mina, dar 
ne voia să-i exprim

cu literatura clasicilor 
de la noi sau aiurea, 
această terifiantă recu- 
mucava este pusă în 
pdntru a ne oferi emo-

Și 
Să 

acestor 
țineam 
pesem- 

lucrul 
acesta pe cale bucală**.  „Sper 
totuși că pistruiata nu a- 
sea de find să mă dezbrace, 
fiindcă nu.ingbit asta nici de Ia 
doctorițe cărora, prinlr-o taci
tă convenție socială, le este per
mis să te despoaie**...  — „ ...S-o 
lași mai moale cu basmul ăsta. 
Vezi de altul, ți-o zic ca un 
frate mai mare, vezi de altul 
că ăsta-i de duminică. Mai bine 
zi-ne cine-i mortu ? — Mai-
că-ta ! Am vrut s-o fac budin
că". O victimă a devenit „na
tură moartă", un anchetator 
are o „căpățină mare cit o oală 
de cantină", mintea detectivu
lui, aflat la un moment dat în 
impas, a început „să dea ra
teuri" ș.a.m.d. (Epilog pentru 
alții). Intr-o altă carte, De-a 
v-ați ascunselea, echipa de „ci
neaști" condusă de regizorul 
Socrate Cotoi, „făptură sensibi
lă la intelect" și acoliții locali 
ai acestuia discută la un „bai- 
ram-party, de groază", ca și în 
viața cea de toate zilele, cam 
așa : — „Și zici că neică ăla 
m-a tras în piept?" — ..... Maes-
trnle, om te fac, am un subiect 
de roman criminal, lux... a-n- 
tîia !“._ — „Nu face canei,
maestre, lăsați"... — „Mai iaci 
odată crăcănatule I După ce

m-al nenorocit, făcindu-mi praf 
living-room-ul, mai și răgi ca 
un bou ?...“ etc, etc.

Dacă într-o singură pagină 
„eroii" nu s-au făcut cretini, 
bouleni, debili mintali, idioți 
irhbecili patenți, demenți, dacă 
nu se înjură de cel puțin trei 
ori, pagina aceia, pare unor 
„autori" fadă. Orice cititor, cit 
de cit consecvent, al unei ase
menea literaturi, cit de cit avi
zat, își dă cu ușurință seama că 
nu citim „printre rînduri", pu- 
dibonzi, vexați ca „doamnele" 

aventuri’
DUBIOASE

înscrise în „Armata salvării" de 
impuritățile lumii.

Ciudat este faptul că acest 
limbaj argotic, folosit excelent 
ca procedeu literar de un Rai- 
mond Chandler, de pildg, pen
tru a caracteriza medii și per
sonaje. nu pare a fi selecționat 
din realitate, ci mai degrabă 
Impus acesteia, prin asemenea 
numeroase și specializate „în- 
dreptare lingvistice".

Un al doilea aspect s-ar referi 
nu la mai puțin ciudata tendin
ță, descifrabilă nu numai în 
cărțile amintite, de a plasa se
diul crimei în mediile artistice, 
cu precădere chiar în cel al 
pictorilor. Gheorghe Ștefan au
torul unei cărți „ceva" mal 
bune decît media la care ne re 
ferim, încearcă chiar să teoreti
zeze pe citeva pagini fenomenul 
de deplasare a Infracțiunii dîn- 
tr-un mediu în altul. Bineînțe
les, nimeni nu confundă litera
tura cu realitatea, romanul cu 
articolul de atitudine, nimeni 
nu vede, în consecință, în fieca

re intelectual un delincvent po
tențial. Este insă stranie stă- - 
ruința multor autori de a fal
sifica spiritul și atmosfera unu! 
mediu, de a vedea în pictori un 
soi de paraziți dubioși (ce fu
mează țigări străine „cu miros 
de ceapă prăjită") și nume greu 
de pronunțat, gata să falsifice 
orice, în doctori sau avocați, 
oameni cinici și dezabuzați ce 
ascund sub haina onorabilității 
grele și cumplite taine, în ac
tori și actrițe... ce să mai vor
bim!

O absolventă de filosofie din- 
tr-o carte citată deja ne apare 
ca o Borgia, un pictor drept 
jalnic și mărunt trișor, „Hanul 
artiștilor" un loc mai înspăi- 
mîntător decît catacombele din 
„Misterele Parișului" unde vicii 
și perversități încă necunoscute 
naturii umane, „se experimen
tează" sub interdicția fatalelor 
jurăminte. Este straniu să ob
servi cum sub pana unor scrii
tori contemporani improvizați 
renasc concepții retrograde ca
racteristice burghezului filistin 
al secolului al XIX-lea, care 
vedea în, artiști _ o umanitate 
compromisă, în inteligența omu
lui cultivat „căruia niciodată 
nu știi ce-i umblă prin cap", 
premisele crimei ; este straniu 
să observi cum infracțiunea pă
răsește zona instinctelor, a re
lațiilor promiscue, a întimplări- 
lor nefericite pentru a se cui
bări adine în zona rațiunii, ca
pabilă să încerce între atîtea 
sublime cutezanțe spirituale și 
pe cea — sub semnul cărei ma
lefice fascinații ? —' a crimei, 
rece și calculat săvîrșite.

Iată aspecte asupra cărora se 
cuvine să medităm mai serios. 
Romanul polițist trebuie să fie 
în primul rînd literatură, și 
genul, se știe, a ispitit prodi
gioase talente, a creat personaje 
și opere antologice. Abdicarea 
de la principiile și rigorile unei 
autentice literaturi nu poate fi 
justificată prin sloganul „renta
bilității", ignorînd influența no
civă a acestei producții subar- 
tistice difuzată în proporții de 
masă.

MINISTERUL 
ENERGIEI ELECTRICE 

LICEUL DE ELECTROTEHNICĂ
BUFTEA

cu sediul în orașul Buftea, județul Ilfov, șoseaua Bucu
rești — Tîrgoviște. km. ZI.

Primește înscrieri in treapta I de liceu Industrial în 
anul școlar 1974 19"5, pentru pregătirea cadrelor necesa
re Ministerului Energiei Electrice in secțiile :

A) ELECTROTEHNICA — specialitatea.
• electrician pentru centrale stații $i rețele electrice.
B) MECANICA — specialitățile,
• mecanic pentru utilaje și instalații termoenergetiee.
• electromecanic pentru utilaje și instalații hidroener

getice.
o electromecanic pentru utilaje de construcțiL
C) CONSTRUCȚII — specialitățile,
• constructor pentru construcții civile și industriale,
• constructor pentru construcții hidrotehnice.
• instalator pentru construcții.

Se pot înscrie băieți și fete, promoția 1974, a clasei a 
VIII-a, care nu depășesc vîrsta de 17 ani la 15 iunie 1971. 
Elevii beneficiază de burse, cantină, cămin, precum și de 
alte drepturi conform reglementărilor H.C.M. 354 1974.

înscrierile se fac în perioada : 9—20 iunie 1974, pe baza 
următoarelor acte :

— cerere individuală tip (vizată de directorul școlii 
generale).

— fișa medicală (inclusiv analiza, singelui și micro 
efectuate recent).

— buletin de identitate.

Informații suplimentare la secretariatul liceului, la te
lefon 16 16 47.

Liceul industrial de mecanică Nr. 4

SEMĂNĂTOAREA
cu sediul in București, Spl. Independenței nr.

317 — sector 7 telefon 49 45 40, tramvai 9, 14 

Primește candidați băieți și fete pentru anul I 

de liceu, din toată țara pentru meseriile 
STRUNGAR, LĂCĂTUȘ, FREZOR, MATRIȚER, 

SUDOR.

înscrierile se fac pinâ la 20 iunie 1974, pe baza cererii 
tip ei beratâ și certificată de școala generală, a fișei me
dicale însoțită de buletinul de analiza singelui și micro.

Admiterea se tace FÂRA EXAMEN dacă numărul candi- 
daților nu depășește cele 684 locuri puse în concurs.

Examenul constă în probe scrise la matematică și limba 
română sau fizică la alegere.

Elevii beneficiază de burse de stat și de întreprindere 
conform legilor în vigoare.

Uceul asigură masă, iar cămin în (imita locurilor dis
ponibile. '

In aceleași condiții și meserii, se primesc candidați 
ji pentru ȘCOALA PROFESIONALA, absolvenți a 
8—10 clase, care la 15 iunie 1974, au 16 ani împliniți.

ÎNTREPRINDEREA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

ANGAJEAZĂ URGENT
DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

Șl DIN TOATE JUDEȚELE TĂRII
• CONDUCĂTORI AUTO PENTRU AUTOBUZE
Se pot prezenta posesori ai permisului de conducere 

pentru autovehicule categoria „D" sau categoria „C" 
a vi nd o practică efectivă de minim un an și virsta minimă 
de 22 ani.

• CONDUCĂTORI AUTO PENTRU TAXIMETRE Șl CA
MIOANE - bărbați și femei, posesori ai permisului de 
conducere corespunzător categoriei de autovehicule.

întreprinderea dispune de un parc nou de autobuze și 
taximetre.

Se asigură :
- Salariul tarifar corespunzător clasei, iar pentru șoferii 

de autobuze spor de 10% și orice alte sporuri legale.
Pentru nefamiliști cazarea în căminele întreprinderii.
- Masa la cantină la prețuri convenabile.
- Legitimații de călătorie pe mijloacele de transport în 

comun pentru întreaga familie.
- Stabilirea domiciliului în municipiul București, potrivit 

prevederilor Decretului 307/1971.

Pentru autobuze doritorii se vor adresa la sediul Ex
ploatării Transport Autobuze din Calea Șerban Vodă 
nr. 164, sectorul 5, telefon: 23 61 54, Biroul personal, 
invățămint, salarizare, unde pot primi orice alte infor
mații, iar pentru taximetre și camioane la sediul Ex
ploatării Transport Camioane Taximetre — Biroul per
sonal, invățămint, salarizare, str. Galați nr. 216, secto
rul 2, telqfon : 11 39 20.

9 IUNIE 1974
tragerea specială
PRONOEXPRES 
BOXEXPRES

Alte amănunte în prospectele existente în a- 
gențiile Loto-Pronosport.

Sîmbătă 8 iunie 1974 este ULTIMA ZI pen
tru procurarea biletelor.
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PLECARE
Duminică dimineața, a părăsit 

Capitala Gabriel Hauge, pre
ședintele consiliului de admi
nistrație al Corporației „Ma
nufacturers Hanover Trust 
Company", președintele părții 
americane pentru promovarea 
relațiilor economice, care a 
participat la lucrările primei 
sesiuni a Consiliului.

Pe aeroportul Otopeni, oaspe
tele a fost salutat de Vasile 
Voloșeniuc, președintele Băncii 
Române de Comerț Exterior, 
președintele părții române In 
Consiliu, de alte persoane ofi
ciale.

Au foet de față membri ai 
Ambasadei S.U.A. la București.

FESTIVALURI

Mecanizatorii 
își împart timpul

Ritmul de lucru depinde 
de fiecare oră folosită

Caraș-Severinulid și uz tîrg al 
olarilor din Bana: șt dm alte 
județe.

CONCURSURI
Duminică, s-a desfășurat în 

sala „Arta* * * din Deva etapa ju
dețeană a concursului republi
can al formațiilor muzical-eore- 
grafice de amatori. consacrat 
celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării patrie: și Congresului 
al XI-lea al partidului. Această 
amplă manifestare culturală a 
reunit pe scenă cele ma: bune 
echipe de dansuri, orchestre și 
tarafuri de muzică populară și 
ușoară, soliști vocali și instru
mentiști ale așezămintelor cul
turale din municipiu și din alte 
comune și sate din partea infe
rioară a văii Mureșului.

Sîmbătă la Casa de cultură a 
studenților din Brașov a avut 
loc un festival de creație al 
cenaclurilor literare din școlile 
municipiului intitulat : „Trăim 
în miezul unui ev aprins". Ma
nifestarea a fost organizată de 
Comitetul municipal Brașov al 
U.T.C., Inspectoratul școlar ju
dețean și Societatea literară a 
elevilor. Programul acestei zile 
a fost alcătuit dintr-un recital 
de poezie patriotică in cadrul 
căruia elevii au recitat cele 
mai frumoase versuri Închinate 
parti^-'lui și patriei. A urmat 
o întilnire cu scriitori brașo
veni Emil Poenaru, Mihai Na
din, Dan Tărchilă, Ion Popescu 
— Topolog și Nicolae Stoe.

ADINA VELEA
★

La Palatul cultural din Lupenl 
s-a desfășurat, sîmbătă și du
minică, un festival-concurs al 
cinecluburilor, dedicat celei 
de-a XXX-a aniversări a elibe
rării patriei și Congresului al 
XI-lea al partidului. Această 
amplă manifestare culturală a 
reunit 18 cinecluburi din Valea 
Jiului și din alte centre im
portante ale țării, printre 'care 
Bacău, București, Galați, Timi
șoara, Reșița. Cineaștii amatori 
au prezentat in concurs 36 de 
filme, inspirate îndeosebi din 
munca și viața oamenilor, din 
mărețele realizări înfăptuite in 
anii construcției socialiste de 
poporul nostru.

★
„Maramureș ’74“ — sub acest 

generic se desfășoară in orașele 
și satele județului Maramureș, 
incepind de duminică, un amplu 
festival cultural-artistic dedicat 
celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării patriei și Congresului 
al XI-lea al P.C.R.

Timp de 82 de zile vor avea 
loc, in peste 50 de localități 
maramureșene, activități cultu
ral-sportive, expoziții de artă 
plastică populară, fotografii și 
filatelie, vor participa la tradi
ționalele festivaluri zonale 
„Stejarul" și „Izvoarele” in 
luna iunie, „Stoiceni" — iulie 
și „Hora la Prislop" în luna 
august.

Agenda primei file a festiva
lului a cuprins o sesiune de 
comunicări științifice, organiza
tă de Comitetul județean Mara
mureș al U.T.C., faza județeană 
a concursului artistic „Patriei 
libere, partidului iubit", verni
sajul unei expoziții cu lucrări 
de pictură, grafică și sculptură, 
realizate de absolvenții Școlii 
populare de artă din Baia 
Mare.

★
Festivalul cultural-artistic 

„Herculane ’74“ a debutat, du
minică, în frumoasa stațiune 
balneoclimaterică a termelor ro
mane, cu un spectacol de cin- 
tece și jocuri românești, pre
zentat de ansamblul „Balada 
Cernii” a Casei de cultură din 
orașul Băile Herculane. In a- 
ceeași zi. oaspeții din țară și 
de peste hotare aflați la Hercu
lane au admirat o paradă a 
portului popular din așezările

(Urmare din pag. I) 

tru a intra în lan. In atelier nu 
existau declt trei tractoare, la 
care se executau mici repara
ții gata să intre în cîmp a doua 
zi.

Dacă în această perioadă în
tregul lot de mașini va fi re
parat pentru declanșarea cam
paniei de vară trebuie să ne 
gindim de pe acum la aprovi
zionarea cu piese de schimb pe 
timpul campaniei, cind o mică 
defecțiune apărută atrage după 
sine rămîneri în urmă. Aici tre
buie să amintim necesitatea 
funcționării ireproșabile a ma
șinilor de balotat, care după 
cum se știe ajută la eliberarea 
imediată a terenului, în vede
rea însămînțării culturilor du

(Urmare din pag. I)

său de la Comitetul județean 
Neamț al .U.T.C. și problema a 
fost rezolvată.

Intr-o fază avansată sînt și 
lucrările la căminul Grupului 
școlar de construcții Vaslui, cu 
304 locuri, cantină, atelier-școa- 
lă și laborator. Prof. Vasile An- 
driescu, directorul, mi-a vorbit 
despre pasiunea cu care lucrea
ză dulgherii, zidarii, instalatorii, 
toți, elevi ai grupului unii la 
Liceul construcții civile și in
dustriale, alții la școala profe
sională. Pentru ei ziua de prac
tică reprezintă un colocviu ce 
va deveni examen permanent 
în vacanța de vară.

DE CE E NECĂJIT 
MAISTRUL BIȚA?

Mi s-a spus că internatul Li
ceului din Negrești va fi gata 
la 15 septembrie. M-așteptam să 
găsesc un șantier în plină activi
tate. Dau de-o groapă imensă,

ble. Fiindcă sintem la prese de 
balotat, tot aici arătăm că fie
care secție de mecanizare trebuie 
să-și procure sirma pentru le
garea baloților. Preocupări în 
pregătirea campaniei de vară 
trebuie să aibă și cooperativele 
agricole de producție. Fiecare 
din ele, sînt obligate să pregă
tească cooperatorii ce vor lucra 
pe combine, iar o importanță 
deosebită o are asigurarea mij
loacelor de transport.

Am prezentat aici doar cîteva 
din preocupările ce trebuie să 
stea pe agenda de lucru a tu
turor celor care lucrează în a- 
gricultură în special a cadrelor 
de conducere din unitățile agri
cole ca și din cele de aprovi
zionare.

străjuită de dealuri de pămînt 
în care plouă cu nemiluita. „Sînt 
de-o lună pe șantier — îmi zice 
necăjit maistrul Aurel Biță și 
nimic nu se urnește. Oameni 
sint, materiale de asemenea dar 
nu-s utilaje". Pe scurt, iată un 
exemplu. In aprilie excavatorul 
a funcționat 50 de ore, timp în 
care a excavat o cantitate de 
pămînt egală cu norma pentru 
7 zile. Din 13 mai de cind a 
fost adus din reparații s-au ob
ținut următoarele „performan
țe" : 14 mai » 2 ore ; 15 mai —
1 oră ; 16, 17, 18 mai => defect. 
Pentru el se plătește o chirie

50 lei/oră. (în aprilie s-au 
plătit și 6 000 lei cota parte 
pentru reparații capitale. Pen
tru buldozer chiria este de 35 lei/ 
oră. Oamenii vin pe șantier dar 
nu au ce lucra. Mașinile bascu
lante stau degeaba.

Suficiente argumente, cred, 
pentru a-i convinge pe tovarășii 
care răspund de această inves
tiție să nu mai risipească zilele 
atit de bune de lucru.

★
Casa de cultură a sindicate

lor din Galați și Casa de cul
tură din orașul Tirgu Bujor au 
găzduit, duminică, întrecerile 
celor mai bune brigăzi artistice 
de agitație și formații de teatru 
din marile unități industriale și 
din așezămintele culturale ale 
județului Galați, care s-au în- 
tîlnit în cadrul etapei județene 
a concursului cultural-artistic 
„Omagiu muncii creatoare*,  de
dicat celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării patriei și 
Congresului al XI-lea al parti
dului.

MANIFESTĂRI
Duminică, pe frumosul platou 

al băilor Jigodin, situate in 
apropiere de Miercurea Ciuc. 
s-a desfășurat tradiționala 
sărbătoare ..Primăvara harghi- 
teană" — manifestare cultural- 
artistică de masă dedicată in 
acest an celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării patriei și 
Congresului al XI-lea al parti
dului. Pe scenele in aer liber 
și-au dat întilnire la această 
manifestare peste 2 000 de ar
tiști amatori din toate colțurile 
județului, formații corale, echi
pe de dansuri, tarafuri, soliști 
vocali șl instrumentiști — care 
au susținut spectacole ia care 
au asistat peste 25 000 de cetă
țeni.

♦
Duminică s-a încheiat, la 

Pitești, cea de-a 6-a ed.ua a 
manifestării politico-educative S 
și cultural-artistice „Memoria 
Argeșului", care s-a desfășurat 
intre 23 mai și 2 iunie. La case 
de cultură. cămine culturale, 
cluburi, precum și în marile 
unități economice argeșer.e aa 
avut loc consfătuiri, simpozioa
ne. expuneri. dezbateri, mese 
rotunde pe teme politice, socia
le. științifice, economice și cul
turale. au fost deschise expozi
ții de cane și de artă plastică, 
s-au prezentat recitaluri de ver
suri patriotice, spectacole tea
trale și folclorice.

Programul ultimei rile a -Me
moriei Argeșului" a cuprins un 
concert simfonic, susținut de 
Filarmonica „George Enescu' 
sub bagheta artistului emerit 
Mircea Cristescu.

CRONICA
U. T. C

Ieri a părăsit Capitali. In- 
dreptindu-se spre Buenos 
Aires, o delegație a C.T.C. și 
a Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din Româ
nia formată din tovarășii 
Pantelimon Găvănescu. se
cretar al C.C. al V.T.C.. și 
Vasile Aeostoaiei. vicepre
ședinte al Consiliului 
r.A.S.C.R., care urmează să 
participe la lucrările celui 
de al X-lea Congres al Fe
derației Tineretului Comunist 
din Argentina și să efectueze 
o vizită in Ecuador, Colum
bia și Costa Rica.

Performanțe cu orice preț, dar nu
cu prețul încălcării normelor etice!

eticii și echității socialiste. Lucrurile sint ca atit 
mai grave cu nit, prin porțile marii perfor
manțe. intră zilnic detașamente Întregi de ti
neri. pe care mai intii de toate, avem obliga
ția să-i creștem ea oameni, apoi ca sportivi î 
Na trebuie uitat eâ odată compromisul produs 
— intre conducător și sportiv — acesta va avea, 
in eurind. consecințe morale incalculabile. Dar. 
dincolo de aceste considerente, se iscă o între
bare : odată greșind față de tinăr. față de spor
tiv. ce autoritate morali mai are conducătorul, 
antrenorul să-i ceară si lupte corect, să-ți dă
ruie pentru victorie ultima picătură de energie ?

Fată de cele intimptate. in raport ea țelurile 
nobile ale sportului, eu obiectivele de progres 
ale fotbalului nostru se impune, mai mult ea 
orieind. intensificarea muncii politleo-educafive 
la cluburi și asociații. In rindurile conducători
lor și sportivilor. Și in arest domeniu, ai per
formantei sportive, manea de educație politică 
și moral-cetățenească trebuie să se situeze pe 
prim plan. Și un prim rerultat trebuie să fie 
acesta : încheierea campionatului de fotbal, 1a 
toate nivelurile, intr-un spirit de perfecta co
rectitudine și cinste, oriee încercare de măsluire 
a rezultatelor — așa cum au procedat condu
cătorii nesalariați ai clubului F.C. -Argeș — să 
fie deferite judecății opiniei publice. Pe plan 
local se impune un control colectiv mal riguros 
din partea organelor de conducere asupra mo
dului in care sint utilizate mijloacele materiale 
ale cluburilor și asociațiilor. Cunoscind că 
imensa majoritate a sportivilor sint uteeiști nu 
putem absolvi organizația U.T.C. de răspunderea 
pe care o are în combaterea unor fenomene ne
gative in sport, de unde rezulta că. prin acti
viștii ei. organizația tineretului trebuie ta dove
dească o prezență mai activă in viața cluburi
lor. să întocmească programe educative con
crete. să orienteze preocupările sportivilor, in
tr-an cuvint să-și aducă contribuția la asigu
rarea unei atmosfere de muncă sănătoase ta cio
buri și asociații, de responsabilitate politică și 
eiricâ a sportivilor pentru performantă și repre
zentarea cu cinste și demnitate a culorilor spor
tive. atit in întrecerile interne, cit și in arena 
internațională.

, VASILE CĂBULEA

■«cestele hașiriri și ssarțini dictate de Fe
derația remâaâ de feteai via U reafirme ia- 
traniigența tata de abaterile de ia reyrtlfm- 
tele sportive, de ia laoili etacii ierithrte. aab- 
liaiind, ia aceiași uatp. •eceiirtre i nei epiaii 
hotă rite itapotriva taxarar acelora care alertea
ză. iatr-ua fel saa aîtaL la șpăritai iperTiritițit 

Coaiuueatal federației ac adere U raaoWiaU 
râ ia arata aaaltadrii aater iarilriri ale regw- 
la men tul ai și taeervâru de deaa:crace a rezul
tatului meciului F. C, .Vrges-C.FX. Claj. dispu
tat ta 36 mai a-e. la Pitești, s-a a asist rezul
tatul de î—1 ea care câștigase echipe oaspete, 
omoioxiada-se ca 3—6 ia favoarea echipei gaz
de : că aa primit avertismente severe ilnbanle 
C.F.R. Cluj și FetraiaJ Piei.ești ; a primit aver
tisment și eiahul F. C. Argeș pentru deieețiaai 
ia munca de eeadaeere. Pe pian loeaL ia deplin 
acord cu federația, s-an luat măsari pentru ea 
0 serie de persoane implicate ta aceste abateri 
sâ fie inlâturate din viața și activitaaea sg ■'li
ră. Este vorba de președinții eluberQor F. C. Ar
geș și Petrolul, de președintele secției de fotbzl 
de ta C.F.R. Cluj, iar antrenorului echipei clu
jene 1 se ia dreptul sâ mai antreneze vreo echi
pă de fotbal pe timp de un aa, o sauettuae pri
mind și antrenorul argeșenilor.

Desigur, trebuie inleies că aceste misari se
vere au și un scop preventiv, acela de a carata 
tentativele de falsificare a rezaltateior ia fot
bal și. deopotrivă, nn rol educativ, ia tentai ed 
sancțiunile ii obligă pe vinei ați — și au a om ai 
pe ei — ta reflecteze mai prafaad la meaărea 
și corectitudinea ce 1 se cere eoadacămmlui «i 
antrenorului, fală de sport și public. Cam bine 
se știe și se afirmă, sportul. ia general, și M- 
balul. in special, este un fenomen ea tarii iso
pii ea ții sociale. Fotbalul polarizează tateresal 
unul public imens care rine din draxaste la are
na sportivă ta urmărească spectacole adevărate 
ți el nu poate fi înșelat, păcălit. 1= «poet tre
buie să eiștige cel mai bun. cri mai bine pre
gătit. cel eare-si dispută «ansele corect. Mal. 
demn.

Privim eu regret acest eu. pe eare-I vrem 
izolat, insă nu putem trece eu vederea faptul 
eă asemenea abateri apar la acele etuburi și 
asociații unde se desfășoară o stabâ mrtneă po- 
litico-edneatiră. sade sa tina respectate normele

Microbiștii

Foto: NICOLAE TOKACEK
______________________________________________________________

• ACTUALITATEA PE SCURT • ACTUALITATEA PE SCURT •

RUCBI: Favoriții 
în formă

;oc—, : Sportul ssadeasesc — 
Știința Petrcșiai 15—9 șt Di- 
naaao — Vulcan : 41—4 (?) In | 
țară : Agronomia Cluj — Vdi
versitatea Timișoara 6—0 ; Rul
mentul Birlad — Politehnica 
Iași 11—3 ; Farul — CLSJL Si
biu 25—12 : in cel mai important 
meci la etapei. Chimia Năvo
dari — Steaua 17—19. după un 
meci deosebi: de spectaculos.

In turneul de baraj pentru ' 
d.*.  .Zta A ia meciurile disputate j 
pe terenurile de pe stadionul Ti
neretului s-au înregistra: urmă
toarele rezultate : Precizia Sâ- 
cele — Constructorul Buzău : 
13—6 și Rapid — Cimentul Med
gidia 15—12. In acest turneu
Rapid a realizat două victorii, 
Precizia Săcele și Constructorul 
Buzău cite o victorie, Cimentul 
Medgidia fiind singura echipă 
care nu a realizat nici un punct.

în semifinalele turneului de 
juniori Școala sportivă Nr. 2 — 
Șoimii Sibiu : 30—3 și Clubul

Foto: O.PLECANDe ziua lor internațională, la start cei mai tineri cicliști

IA STARTUL NOULUI SEZON
DE NATAJ1E—35 000 DE TINERI!

(Urmare din pag. 1)

ței de vară, acțiunea se va ex
tinde in toate bazinele și ștran
durile amenajate pe lacuri, cu- 
prinzind marea masă a elevilor 
din unitățile de învățămint de 
toate gradele. • Tot la această 
dată își deschid porțile și cen
trele cu plată unde doritorii se 
pot înscrie pentru serii de ini
țiere sau perfecționare, a cite 
18 zile, ia înot ca și la tenis (la 
ștrandul „Tineretului" a și în
ceput primirea de înscrieri), sub 
supravegherea unor profesori și 
instructori calificați. • Taberele 
de curte ale școlilor din vecină
tatea principalelor bazine vor 
funcționa avînd in program cite 
2 ore zilnic rezervate in orarul 
acestor baze sportive. • Cursu
rile de inițiere vor cuprinde cite 
12 lecții, iar absolvenții vor ob
ține brevetul de înotător.

BAZINELE. • Toate bazinele 
în aer liber și acoperite urmea
ză să funcționeze cu capacitate 
maximă. Să începem cu cele 
principale : complexul de la 
Ștrandul „Tineretului", cu 4 
compartimente pentru inițiere, 
bazinul de 25 m (cel olimpic 
este, în principal, rezervat sec

sportiv Școlarul — Farul : 6—0. 
în finala acestei tradiționale 
competiții rezervată tinerilor 

. m m i-tt’.-i. duminică 
viitoare, cele două echipe bucu- 

C.S. Școlarul și Școala 
Sportivă Nr. 2.

GABRIEL FLOREA

OLIMPIADA DE ȘAH :

Echipa României 
se deplasează, 

miercuri, la Nisa
Peste cîteva zile, la Nisa se 

va inaugura cea de-a 21-a edi
ție a Olimpiadei de șah, o am
plă Întrecere mondială pe 
echipe. Cu acest prilej “vor evo
lua mai mulți jucători cu re
nume. mari maeștri internațio
nali, cum sînt sovieticii : Kar
pov. Korcinoi. Spasski, Petro
sian. Tal. dintre care ultimii 
trei au deținut titlul de com
mon mondial, Byrne, Benko, 
Evans (S.U.A.), Mecking (Bra
zilia). Portisch (Ungaria), Flo
rin Gheorghiu (România), Ma- 
tanovici. ți Gligorici (Iugosla
via). Uhlmann (R.D.G.), Bobo- 
țov (Bulgaria) etc.

La actuala ediție și-au anun
țat participarea 78 de echipe, 
urmind să fie repartizate în 
opt serii. Primele două clasate 
se califică In turneul final. în
trecerile au loc intre 7 și 30 iu
nie. Amintim că echipa U.R.S.S. 
deține, de mai mulți ani. titlul 
de campioană olimpică. Forma

țiilor de performanță la înot și 
polo ale cluburilor), bazinul de 
sărituri ; bazinul Obor ; piscina 
acoperită „23 August” și bazi
nul de sărituri — cu acces pen
tru public, seara de la orele 19; 
bazinul de la Dinamo ; „Flo- 
reasca”, cu utilizarea bazinului 
de 33 m și a celui mic pentru 
preșcolari (se vor deschide și 
ușile dinspre curtea sălii de 
scrimă). • Ștrandurile de pe 
salba de lacuri — Bordei. Bă- 
neasa. Herăstrău, ^Tei, Mogo- 
șoaia. Buftea — au reamenajat 
bazinele pentru copii și adulți 
unde vor funcționa cursuri de 
inițiere. • In plin oraș, ștran
durile Izvor și cel de ia Ope
retă. vor avea și ele serii de 
copii. • Sint încă bazine nefo
losite care, deși nu de dimen
siuni standard, ar putea fi va
lorificate. Un exemplu : bazi
nul mic de Ia liceul „Mihai Vi
teazul”. • în vederea extinderii 
numărului de "bazine. Inspecto
ratul școlar al municipiului 
București patronează construirea 
a încă 8 bazine noi. situate in 
cartierele mari ale Capitalei, pe 
lingă școli : bazinul liceului din 
Floreasca. cel de la Școala ge
nerală nr. 56 etc. • N-au fost 
neglijate măsurile igienice in

ția României a ocupat un loc 
fruntaș. 7, in finala ultimei edi
ții desfășurată la Skoplje (Iu
goslavia), in 1972. Pentru între
cerile de la Nisa, lotul republi
can și-a încheiat pregătirile, 
avînd in componența sa pe ma
rele maestru Florin Gheorghiu, 
care va juca la prima masă, 
maeștri internaționali : V. Cio- 
câltea. Th. Ghițescu, C. Părtaș. 
D. Ghizdavu și M. Pavlov. 
Olimpiada va fi marcată de 
un eveniment de seamă : ani
versarea a 50 de ani de -la în
ființarea Federației internațio
nală de șah (F.I.D.E.). creată 
în 1924, la Paris. Printre mem
bri fondatori s-a numărat și 
actualul președinte de onoare 
al federației noastre de șah, 
profesorul universitar Ion 
Gudju.

T/R; „internaționa
lele" României

Intre 9—12 iunie, la Poligonul 
Tunari, se vor desfășura Cam
pionatele internaționale de Tir 
ale României, ediția a XVII-a 
și Marele Premiu „Carpați", la 
talere, ediția a Vl-a.

Prin anvergura lor determinată 
de participarea numeroasă și va
loarea concurenților, cele două 
întreceri se constituie într-o 
manifestare de tradiție și preș-*  
tigiu a tirului mondial, cea mai 
importantă a anului, înaintea 
competițiilor oficiale.

Forul nostru de specialitate 
ne-a comunicat participarea a 
22 de țări cu circa 300 de spor
tivi. Pină în prezent au confir- 

dispensabile bunei funcționări a 
bazinelor mari și mici, în aer li
ber, acoperite sau naturale. Sta
țiile de clorinare funcționează 
normal (cea de la „Tineretului", 
complet revizuită), iar apa se 
va schimba cu regularitate, con
form normelor.

INSTRUCTORII. « 250 de pro
fesori de educație fizică de la 
clasele mici, care participă la 
„Delfin ’74", se află in*  faza de 
absolvire a unor scurte cursuri 
de perfecționare și împrospă
tarea cunoștințelor. Ultima „lec
ție” pentru profesori, la „Tine
retului" : 7 iunie, orele 8—11. e 
Specialiștii coordonatori ai cen
trelor. vor fi profesori de edu
cație fizică cu specializarea na- 
tație. • Studenții I.E.F.S. cu 
specializarea natație, vor efec
tua practica la centrele de co
pii. • Instructorii cu experiență, 
aflați în evidențele F.R.N. și 
I.E.A.B.S., sint folosiți la toate 
centrele.

COMPETIȚIILE. • Anul a- 
cesta se organizează pentru pri
ma oară, intre 28 și 30 iunie, 
întreceri de inot în cadrul „Cu
pei tineretului” — ediția de 
vară (final pe țară cu 350 de 

1 mat 16 țări (aproape 200 de I 
i sportivi), printre care U.R.S.S. 1 
I Polonia. Iugoslavia. RD. Ger- I 
i mană. Cehoslovacia, Cuba, An- I 
; glia. Franța. Belgia, R.F. Ger

mania. Italia. Spania, Olanda etc.
Participarea unor sportivi de ' 

elită — actuali și foști campioni 
olimpici, mondiali și europeni 

j — se explică și prin apropierea 
sezonului oficial al anului, in- I 

| trecerile de la Tunari constituind 
| un bun prilej de verificare a 
i stadiului de pregătire pentru j 
I Campionatele europene de ta

lere (Franța, sfirșitul lui iunie), 
1 probe de glonț (Danemarca, au

gust) și a Campionatelor Mon
diale (Elveția, septembrie).

Pină la start, Federația ro
mână de tir, comitetul d^ or
ganizare depun eforturi pentru 
a asigura participanților la în
trecerile de la Tunari cele mai 
bune condiții tehnice și organi
zatorice care să favorizeze obți
nerea de performanțe foarte va
loroase, iar reuniunea să consti
tuie un util schimb de experien
ță între trăgători.

MODELISM:

întrecerile pentru 
titlurile naționale 

la Cîmpina
Secretarul general al Federa

ției române de modelism, tova
rășul Ion Bobocel, ne înștiin
țează că anul acesta campiona
tul republican de aeromodelism, 
la categoriile zbor captiv, pen
tru seniori și juniori, are loc, 
pe aeroportul din Cîmpina, în
tre datele de 6—9 iunie.

Concursul va servi și drept 
criteriu de selecție a componen- 
ților lotului R. S. România care, 
in luna iulie, va participa la 
Campionatul Mondial de la Hra- , 
dec-Kralove (Cehoslovacia).

în cadrul întrecerilor de la 
Cîmpina evoluează aeromodele 
spectaculoase, ca cele de acro
bație, conduse de la sol de că
tre pilot, aeromodele de viteză 
cu peste 200 km/h, sau lupte 
aeriene între două aparate con
duse simultan de doi piloți de 
la sol.

Deschiderea oficială și demon" 
strațiile au loc pe data de 6 iu
nie a.c., ora 17,00 pe pista cir
culară de pe aeroportul Cîmpi
na, după care urmează întrece
rile ce vor desemna campionii 
celei de-a 26-a ediții a campio
natului național.

concurenți). • Federația de spe
cialitate reia tradiția curselor 
de masă de traversare a lacuri
lor, similare crosurilor popu
lare din atletism, cu participare 
largă. • Fiecare serie, atit în 
cadrul „Delfinului ’74”, cit și 
in cadrul celor organizate pen
tru inițiere, la centrele cu taxă, 
va fi finalizată cu concursuri 
festive : singura ocazie cind pă
rinții îi vor asista pe copii in 
incinta bazinului. « Specialiști 
și metodiști special desemnați 
de către C.M.B.E.F.S. și F.R.N. 
vor urmări îndeaproape calen
darul competițional de masă al 
înotului din vara aceasta, cu mi
siunea nominalizării „speranțe
lor” pentru secțiile de perfor
manță ale cluburilor.

FEDERAȚIA. • Din punct de 
vedere metodic, inițierea începe 
la absolut toate centrele, unitar, 
cu stilul craul (se renunță la 
bras), stil prin excelență de vi
teză, și apoi se trece — după 
caz — la bras, spate și delfin • 
Preșcolarii se vor bucura de cea 
mai atentă supraveghere tehni
că, pe baza principiului modern 
al antrenamentului sportiv la 
înot care pune un deosebit ac
cent pe inițierea foarte timpu
rie (3—4—5 ani). • F.R.N. își 
asumă sarcina coordonării teh
nice a tuturor centrelor vizind, 
in final, selecția elementelor ta
lentate de care înotul nostru de 
performanță duce o acută lipsă. 
• Copiii selecționați la sfirșitul 
fiecărui ciclu, vor continua ne
întrerupt pregătirea și in sezo
nul rece.

TENIS: Turneul 
de la Roma

Proba de dublu bărbați din 
cadrul Turneului de tenis de la 
Roma a programat partidele 
sferturilor de finală încheiate cu 
următoarele rezultate : Ilie 
Năstase (România). Juan Gis
bert (Spania) — Comejo, Fillol 
(Chile) 5—7, 7—6. 6—3 ; Gor
man. Riessen (S.U.A.) — Dillen 
(S.U.A.). Pasarell (Porto Rico) 
6—3. 6—1 : Ramirez (Mexic), 
Gottfried (S.U.A.) — Bertolucci, 
Panatta (Italia) 6—3. 8—6 ; 
Fassbender, Pohmann (R.F.G.)— 
El Shafei (Republica Arabă 
Egiot). Stewart (Australia) 4—6, 
6—3, 6—2.

CICLISM:

„Turul României"
între 10 și 23 iunie se va 

desfășura competiția internațio
nală de ciclism „Turul Româ
niei", întrecere organizată de 
ziarul Sportul, Federația româ
nă de ciclism și A. S. Loto- 
Pronosport. Ediția jubiliară, a ' 
XX-a, a tradiționalei întreceri 
este închinată celor două eve
nimente de însemnătate rnajoră 
ale anului, za XXX-a aniversare 
a Eliberării țării și Congresul 
al XI-lea al partidului.

Lungimea totală a traseului 
va însuma aproape 2 000 de km 
impărțiți în 14 etape, parcurse 
zilnic, în perioada 10—23 iunie. 
Startul se va da din București, 
urmind ca sosirea să aibă loc 
tot în Capitală, pe stadjonul 
„23 August”, în pauza finalei 
„Cupei României" la fotbal.

La startul actualei ediții a tu
rului ciclist al României se vor 
alinia echipa reprezentativă de 
ciclism a României — recent 
participantă la „Cursa Păcii" — 
două formații similare de tine
ret, precum și formații (de 5 
persoane) ale cluburilor și aso
ciațiilor sportive Dinamo, 
Steaua, Olimpia și Voința din 
București. Metalul Plopenl și 
C.I.B.O. Brașov. De asemenea, 
vor participa echipe din Polo
nia, Franța, Cehoslovacia, Al
geria și Maroc.

Importanta competiție desem
nează pe cîștigătorii „Turului 
României". individual și pe 
echipe. Primii clasați vor primi 
premii ce vor consta în cupe, 
plachete și numeroase obiecte 
de utilitate practică.

• în prima zi a regatei de 
canotaj academic de la 
Mannheim, echipajul român 
Oanță, Grumezescu s-a cla
sat pe locul trei în proba de 
schit doi fără cirmaci. Pe 
primul loc s-a situat echipa
jul R.D. Germane (Martens, 
Jobst), urmat de cel al R.F. 
Germania (Roye, Jaeger). în 
proba de schit simplu, a 
ciștigat elvețianul Bachmann, 
iar la 4 plus 1 a terminat 
victorios echipajul Leander 
Club din Londra.

« Campionatele europene 
de haltere, care se desfășoară 
în aceste zile in orașul ita
lian Verona, au continuat cu 
întrecerile din limitele cate
goriei ușoară. Titlul de cam
pion la cele două stiluri a 
fost cucerit de sportivul so
vietic Muharbi Kirjinov cu 
300 kg, urmat de Kaczmarek 
(Polonia) 297,5 kg, Legel 
(Austria) 280. kg. Halterofilul 
român Ion Miuț s-a clasat pe 
locul 5 cu 275 kg. (120 kg 
plus 155 kg).
• Competiția masculină de 

baschet „Cupa Națiunilor" a 
programat partidele etapei a 
5-a. La Varese, echipa Italiei 
a obținut cea de-a cincea vie-, 
torie consecutivă, cîștigînd cu 
scorul de 88—72 (50—37) jo 
cui cu selecționata Iugosla
viei. în celelalte două me
ciuri s-au înregistrat urmă

F0TB AL: •
a UțĂiMH

Etapa viitoare
(duminicâ 9 iun»)

Universitatea Craloy^,'—'T.C. 
Argeș (1—2), Dinamo — C.F.R. 
Cluj (1—1), Steaua — Jiul (1—1), 
A.S.A. Tîrgu Mureș — F.C. Coti" 
stanța (2—1), C.S.M. Reșița' —’ 
Rapid (0—0), Politehnica Iași — 
U.T.A. (1—3), Politehnica Ti
mișoara — S.C. Bacău (8—4>), 
„U“ Cluj — Steagul roiuMO* 4» ’ 
și Petrolul — Sportul studențesc 
(2—1). r-1 :

Rezultate
ți t A fa m ■*..»  'â • V • 1

Divizia B
SERIA I

Ceahlăul P. Neamț — Celu
loza Călărași 5—0 ; Știința Ba
cău — Metalul Plopenl S—0 ;
Gloria Buzău — Viitorul Vașlui 
2—1 ; Oțelul Galați — F.C. Ga
lați 0—2 : Victoria Roman — 
C.S.M. Suceava — 4—1 ; Carai- 
manul Bușteni — Progresiil , 
Brăila 1—0 ; Metalul Mija 
Petrolul Molnești 1—0 ; - Con
structorul Galați — C.S.U. Ga
lați 3—0 ; C.S. Tulcea — C.F.R. 
Pașcani 1—0.

După această etapă, a 30-a, 
F.C. Galați conduce In clasa
ment, cu 41 de puncte, urma
tă de Gloria Buzău cu 39 
de puncte, Metalul Plopenl 
și Știința Bacău cu cite 38 
de puncte.

SERIA II
Metalul Drobeta — Electropu- 

fere C.raioi a 3—2 ; Flacăra VLo- 
reni — Șoimii Sibiu 1—0 ; C.S. 
Tirgoviște — Dunărea Giurgiu 
3—0 : Gaz Metan Mediaș — Di
namo Slatina 2—0 ; Metrom Bras 
șov — Tractorul Brașov 1—0 ; 
Carpați Brașov — Ș.N. Oltenița 
1—0 : Progresul București — Ni- 
tramonia Făgăraș — 3—2 ; Mi
nerul Motru — C.S. Rîmnicu 
Vilcea 0—0 ; Autobuzul Bucu
rești — Metalul București ]—0.

C.S. Rîmnicu Vilcea con
duce in clasament cu 42 de ' 
puncte, secondată de Șoimii 
Sibiu cv 40 de puncte.

SERIA III
„Vulturii” Lugoj — C.F.R. 

Timișoara 2—1 ; Olimpia Satu 
Mare — Corvinul Hunedeara 
3—0 ; Metalurgistul Cugir — 
Minerul Anina 3—0 : Olimp’- O- 
radea — Unirea Arad 3—0 : a- 
reșul Deva — Textila Odor :<i 
2—1 : U.M. Timișo v.g — Gloria 
Bistrița. 4—2 : Ind. sîrmei C. 
Turzii — Arieșul Turda 1—0 ; 
Minerul Baia Mare — Minerul 
Cavnic 0—0; Victoria Cărei .— 
F.C. Bihor 1—0

Olimpia Satu Mare cpn- 
duce în clasament cu 43 da 
puncte și este virtuală ciști- 
gătoare a seriei a III-a. Deci, 
în sezonul de toamnă va acti
va in prima divizie. Pe locul 
2 se află F.C. Bihor cu 34 
de puncte. ,

W.M. ’74
MECIURI AMICALE

o Peste 60 000 de spectatori atr 
urmărit pe stadionul „Vasil 
Levski" din Sofia meciul ami
cal de fotbal dintre selecționa
tele Angliei și Bulgariei. Par
tida s-a încheiat cu scorul de 
1—0 (1—0) în favoarea fotba
liștilor englezi. Unicul gol a fosi 
înscris de Worthington în mi
nutul 44.' ' ..........

, !; 11JJ ft * •> •"

• Continăîhdu-și pre^tirile
pentru Cam'pionatu] mondial de 
fotbal, selecționata Olandei a
întâlnit' 'foriiiația vest-germatrâ/ ’ 
Kickers'Offenbach pe care a în
vins-o cu scorul de 2—1 (l'-^Oy,' 
Au marcat Rep., Neeskenș, 
respectiv Kostedde.

• Echipa de fotbal a Șțtțtiej,,. 
participantă Ia Turneul final al 
Campionatului mondial, a. sus
ținut la Bruges un ultim joc de 
verificare în compania . repre
zentativei Belgiei. Au'ÎȚiviffș 
fotbaliștii belgieni cu scqrui de 
2—1 (1—1). Ambele goluri ale 
gazdelor au fost înscrise de 
Lambert. Pentru scoțieni a tru
cat Johnstone.

toarele rezultate : la Boblin
gen : R.F. Germania — Țur- / 
cia 73—82 (39—39) ; la Atena : ‘ 
Grecia — Franța 76—70 
(40—22).

Pe primul loc în clasament 
se află echipa Italiei cp 10“.. 
puncte, urmată de formația 
Turciei — 8 puncte.

o La Helsinki s-a disputat 
meciul revanșă de baschet 
dintre reprezentativele mas- 
culine ale Finlandei și S.U.A- < 
Din nou victoria a revenit 
baschetbaliștilor americani 
cu scorul de 110—76 (50—31). 
în primul joc, desfășurat,/Ja, 
Lahti, echipa S.U.A. a ciști
gat cu scorul de 90—67. . .. .

o Cu ocazia concursului at
letic desfășurat la Jenan, tî- 
năra sportivă Rosemarie Wit- . 
schas a stabilit, cu perfor-■ 
manța de 1,91 m, un nou re
cord la săritura în înălțime 
al R.D. Germane. Vechiul re
cord deținut de Rita Kirșț 
era de 1,90 m.

• Consiliul de administrație 
al Clubului englez de fotbal 
Tottenham Hotspurs s-a în
trunit pentru a examina ur
mările gravelor incidente. 
provocate de suporteri Ia me
ciul cu Fayenoord Rotter
dam S-a cerut deschiderea 
unei anchete care să exami
neze sub toate aspectele si
tuația suporterilor ce înso
țesc echipa in deplasările 
sale.

ed.ua


«

DE PESTE HOTARE „Scînteia tineretului4*

pag. 4

T

ORIENTUL APROPIAT |H /

• SESIUNEA CONSILIULUI NATIONAL PALES ■

TINIAN • CONVORBIRILE LUI KURT WALD
■ ..

sctlc 
r ci HEIM LA GENEVA

- GENEVA . Secretarul general 
al O.NiUi.uKurt Waldheim, care 
a făctlt o escală la Geneva, a 

Ensio

convorbiri cu oaspetele libanez, 
a subliniat că „interesele Liba
nului și Siriei sint identice".

fa

la 
în

conferit cu generalul
Siilasvuo. șeful forțelor Națiu
nilor -Unite. în Orientul Apro
piat.

Convorbirile s-au referit 
probleme privind punerea
aplicare a prevederilor recen
tului acord de dezangajare a 
forțelor1'*  Israelului și Siriei. în 
legătura 'cu aceasta, menționăm 
că secretarul general al O.N.U 
a declarat, la Washington, după 
întrevederea avută cu președin
tele Nixori, că este posibil ca 
primele-'trUpe ale Națiunilor 
Unite să ocupe poziții pe fron
tul siriano-israelian în decurs 
de o săptămină.

Kurt Waldheim a plecat dumi
nică spre Beirut, prima etapă 
din cadrul turneului proiectat 
in Orientul Apropiat și con
sacrat. conform declarației sa
le, pregătirii noului rol al Or
ganizației Națiunilor Unite in 
această zonă.

CAIRO. în capitala Egiptului 
s-a deschis a XH-a sesiune a 
Consiliului Național Palestini
an, organism care îndeplinește 
funcția de parlament — anunță 
agenția W.A.F.A.

Sesiunea — relatează agenția 
M.E.N. — este consacrată dez
baterii unor importante proble
me privind evoluția situației din 
Orientul Apropiat, precum și 
definitivării poziției palestinie
ne pentru etapa următoare.

.QigpUFsUl inaugural a fost ros
tit de președintele Consiliului, 
Khaled Al Fahum, care a lansat 
participanților apelul de a-și 
asuma „responsabilități istorice, 
de ^a' strmge rindurile și de a fi 
obiectivi în dezbateri".

într-un mesaj adresat Con
siliului Național Plastinian, 
președintele țării gazdă, Anwar 
Sadat, a arătat că, 
zarea acordurilor 
re a forțelor pe 
giptean și sirian, 
etapă trebuie să 
abordării esenței 
palestiniene, care, mult 
a fost eclipsată de numeroase 
alte evenimente". Președintele 
egiptean, a menționat că in • 
noua situație creată in Orien
tul Apropiat, participanților la 
lucrările Consiliului Național 
Palestinian le revine responsa
bilitatea luării unor hotăriri 
decisive. în legătură cu aceasta, 
Anwar Sadat a precizaț câ ,.E- 
gintul respectă in întregime li
bertatea adoptării unor ase
menea decizii, care trebuie să 
fie pur palestiniene". El a adău
gat că Republica Arabă Egipt 
respectă in continuare hotări- 
rile Conferinței arabe la nivel 
înalt de la Alger, din noiembrie 
1973, care a recunoscut Organi
zația pentru Eliberarea Pales
tinei drept unic reprezentant al 
ponorului palestinian.

După ședința inaugurală, dez
baterile au continuat, duminică, 
cu ușile închise.

CAIRO. — într-un interviu a- 
cordat ziarului „Al Ahram" și 
reluat de agenția M.E.N., mi
nistrul egiptean de externe, Is
mail Fahmy a salutat recentul 
acord de dezangajare a forțelor 
israeliene și siriene pe frontul 
de pe înălțimile Golan și a sub
liniat câ „nu poate fi concepută 
instaurarea unei păci juste și 
permanente în Orientul Apro
piat fără o reglementare politi
că a problemei palestiniene". 
Referindu-se la acest aspect, el 
a reamintit că Republica Arabă 
Egipt a aprobat rezoluția Con
siliului de Securitate al O.N.U. 
din noiembrie 1967, care stipul- 
tează restaurarea drepturilor le
gitime ale poporului palesti
nian.

Referindu-se la etapa urmă
toare a conferinței de la Geneva 
pentru pace în Orientul Apro
piat, Ismail Fahmy a arătat că 
Egiptul își va trimite reprezen
tanții „după ce va realiza o 
perfectă coordonare cu celelalte 
părți arabe interesate — Siria, 
Iordania și palestinienii". Tot
odată, el a arătat câ printre 
principalele obiective ale politi
cii externe promovate de țara 
sa figurează asigurarea securi
tății, independenței și a viito
rului .Egiptului, menținerea ce 
relații cu diverse țâri ale lumii 
și cooperarea cu ele in diferite 
domenii. Un accent deosebi- a 
fost pus pe atașamentul Repu
blicii Arabe Egipt față de efor
turile de creștere a unității in
tre statele arabe. Un alt obiectiv 
de seamă îl constituie respecta
rea principiului nealinieri;. „E- 
giptul, a arătat in legătură cu 
aceasta Ismail Fahmy, nu va 
deveni niciodată o zonă de in
fluență pentru indiferent care 
țară a lumii".
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Represiuni împotriva 
studenților 
sud-africani
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Autoritățile de la Pretoria 
au arestai mal multe sute 
de persoane care participau 
Ia o demonstrație a studenți
lor din Johannesburg și la 
un miting organizat în oră
șelul universitar in cadrul 
campaniei de luptă pentru 
eliberarea deținuților politici 
din Republica Sud-Africană. 
Studenții și reprezentanții 
altor categorii sociale, care 
participă la această acțiune, 
cer eliberarea a 230 de deți
nuți politici, în marea lor 
majoritate africani, inclusiv 
a liderilor Congresului Na
țional African, partid Inter
zis de autoritățile rasiste.

PERU : Locuitori ai uneia din

in 
Pierre 

un 
cu 

so-

Marele Duce Jean de Lu
xemburg l-a numit, simbătă 
seara, pe Gaston Thorn, fos
tul ministru de externe 
guvernul condus de
Werner, să alcătuiască 
nou cabinet de coaliție 
participarea partidelor 
eialist ți democratic (liberal).
Gaston Thorn, care este. în 
același timp, liderul Parti
dului Democratic (liberal), a 
anunțat că va prezenta lista 
noului cabinet intr-un in
terval de 10 zile. în această 
formulă, viitorul cabinet va 
dispune de 31 din cele 59 
locuri ale

Numirea 
are loc la 
Raymond
dintele Partidului 
fusese însărcina: de 
statului eu • misiune de in
formare.

Parlamentului, 
lui Gaston Thorn 
două zile după ce 
Vouel. vieepreșe- 

Soeialist. 
șeful

insulele lacului Titicaca în cursul unei lecții de alfabetizare.

IMPERATIVE ALE COLABORĂRII
INTERNAȚIONALE IN DOCUMENTUL

1

COMUN PERUANO-ARGENTINIAN 4

după reali- 
de dezangaja- 
fronturile e- 

„următoarea 
fie consacrată 

problemei 
timp,

în declarația comună dată pu
blicității la încheierea vizitei 
oficiale întreprinse in capitala 
peruană de ministrul argentinian 
al relațiilor externe, Alberto 
Vignes, se subliniază că cele 
două părți se pronunță in fa
voarea unor acțiuni comune de 
sprijinire a drepturilor lor legi
time, a unei dezvoltări integra
le, bazată pe justiție socială și 
pe afirmarea suveranității na
ționale.

Este reafirmat, de asemenea, 
atașamentul Argentinei și Pe
rului față de principiile drep-

ne- 
teri- 

soluționării 
res-

tului la autodeterminare, 
intervenției și integrității 
toriale a statelor, 
pașnice a controverselor, 
pingerii forței și amenințării cu 
forța și a agresiunii economice 
și financiare.

Referitor la problema resur
selor naturale, declarația evi
dențiază concluziile recentei A- 
dur.ări Generale extraordinare a 
O.N.U. cu privire la materiile 
prime și la problemele dezvol
tării, care pun în 
plina suveranitate 
pra propriilor lor 
ciusiv dreptul lor 
ia naționalizare.

lumină de- 
a țărilor asu- 
bogății, in- 
de a proceda

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

• COMPANIILE transnațio
nale care operează !n Mexic in 
domeniul cauciucului scad 
mod premeditat producția pen
tru a obține prețuri sporite, a j 
declarat reprezentanți a; Came
rei naționale a industriei de 
transformare (Canacintra». Po
trivit declarației președintelui 
Canacintra. Ernesto Barroso, 
peste 36 000 de afiîiați la acest 
organism au denunțat la minis
terul Industriei și Comerțului, 
manevrele speculative ale com
paniilor nord-americane -Good 
Year General Motors". „Fires
tone" și „Goodrich".

nordul și nord-estui țări: au dA- 
trus recolrele, afectind mii d» 
persoane, din aproximativ 40 de 
sate. Pierderile au fost eva- 
luate aici la 42 milioane dciart. 
Ajutorul Programulu! Alimer.- 
tar Mondial va fi distribui*  la 
10 000 de familii siriene.
perioadă de 60 de zile. în ce 
privește ajutorul acordat Pales- 
tanulta. aresta va interesa in 
jur de 40 «0 de refugia;.. fi:nd 
livra; in cursul re-wxa'ăn. loc.

atr-o

r

Reluarea

• Convorbiri 
chino-malayeziene

ceste prccuse pe

DECLARAȚIA P. C. DIN 
MAREA BRITANIE 
PRIVIND SITUAȚIA 

DIN IRLANDĂ 
DE NORD

Comitetul Politic al Partidu
lui Comunist din Marea Brita
nie a dat publicității o decla
rați? care arată că este „nece
sar și urgent ca politica față 
de Irlanda, de Nord să ta un 
nou curs". P.C. din Marea Bri- 
tanie — menționează declarația 
— consideră că „sint necesare 
realizarea unității clasei mun
citoare din Irlanda de Nord și 
adoptarea imediată a unei Car
te a drepturilor pentru toți ce
tățenii din Irlanda de Nord".

Documentul cere încetarea 
imediată a „măsurilor excepțio
nale, eliberarea celor arestați și 
asigurarea condițiilor pentru 
democratizarea vieții politice". 
De asemenea, el pledează pen
tru „convorbiri ample cu re
prezentanții autorizați ai par
tidelor politice, ai sindicatelor, 
ai mișcării pentru drepturi ci
vile, cu toate organele reprezen
tative ale populației din Irlan
da de Nord, în vederea efec
tuării schimbărilor democratice, 
economice și sociale care au 
devenit atit de necesare".

relațiilors

diplomatice dintre
România și Portugalia

Iun* : Tnâii â_c. a*i  
Lo-dra tratative 
rea relațiilor di- 
tre Rep^blxa So- 
r^a ș; RepubL.a

DAMASC. — La sfîrșitul con
vorbirilor cu președintele Ha
fez Al Assad, ministrul libanez 
de externe, Fouad Naffah, a de
clarat că „intre Siria și Liban 
există o înțelegere și o coordo
nare perfectă".

La rindul său, ministrul sirian 
de externe, Abdel Halim Khad- 
dam, care a avut, de asemenea

• UN PURTĂTOR de cu
rtat oficial a anunțat Ia An
kara că guvernul turc a ho- 
tăril să preia controlul asu
pra producției și administra
ției rafinăriei A.T.A.S. — a 
doua ca mărime din țară — 
aparținind societăților străine 
(„Mobil", „BP“ și „Shell").

Potrivit unei declarații a 
firmelor străine acționare ale 
rafinăriei A.T.A.S., neînțele
gerile dintre acestea și gu
vernul. turc au intervenit in 
momentul în care autoritățile 
de resort din această țară au 
cerut să stabilească prețui 
petrolului la 9,80 dolari per 
baril, în vreme ce societățile 
respective ar fi dorit ca a- 
cesta să fie echivalent cu 
11.20 dolari.

• PRIMUL ministru al Mala- 
yeziei, Tun Abdul Razak, și-a 
încheiat vizita oficială efectua
tă în R. P. Chineză, intre 28 
mai și 2 iunie, plecînd spre 
Kuala Lumpur. La plecațe, el 
a. fost condus de Li Sien-nien, 
vicepremier al Consiliului 
Stat, și de alte oficialități 
țării gazdă.

In comunicatul comun 
publicității după vizita premie
rului Razak la Pekin și reluat 
de agenția China Nouă se afir
mă : „jîste in conformitate cu 
interesele popoarelor chinez și 
malayezian ca relațiile dintre 
cele două țări să fie normaliza
te. Guvernul Malayeziei recu
noaște guvernul R. P. Chineze 
drept singurul guvern legal al 
Chinei, respectă poziția guver
nului chinez potrivit căreia 
Taiwanul este o parte inalie
nabilă a teritoriului R. P. Chi
neze și hotărăște să inchidă 
consultatul său de la Taipe. 
Guvernul R. P. Chineze recu
noaște guvernul Malayeziei și 
respectă independența și su
veranitatea acesteia", se arată 
în comunicat. După cum s-a 
mai anunțat, guvernele Chinei 
și Malayeziei • au hotărit stabi
lirea de relații diplomatice in
tre cele două țări.

• Programul 
Alimentar Mondial

de 
ale

dat

• PROGRAMUL Alimentar 
Mondial, patronat de O.N.U. și 
de F.A.O. (Organizația Națiuni
lor Unite pentru Alimentație și 
Agricultură) a anunțat că va 
trimite ajutor alimentar victi
melor inundațiilor din Siria și 
va spori volumul ajutorului a- 
cordat persoanelor de origine 
pakistaneză evacuate din Ban
gladesh.

în Siria, ploile torențiale din

• Armata boinrianâ 
in stare de urgentă

• DVPA umsum ta L» 
Fu a 4esca*erîra  aaei tcata- 
tive de eomplM xauraveraa- 
rrtnta. farsele irailf baii- 
viene au ramas in stare ce 
urgență, iar militanții acelor 
trei grupări politice care sus
țin regimul Hugo Banzer 
sint in stare de mobilizare, 
informează agențiile Reuter 
și France Presse. In acest 
sens președintele Hugo Ban
zer a lansat un sever avertis
ment la adresa celor rare se 
opun regimului, a nuntind a- 
plicarea unor măsuri dras
tice in caz de repetare a u- 
nor acțiuni similare.

sad i:

Referindu-se la restabilirea, 
la 31 mai. a relațiilor diploma
tice dintre România și Portu
galia. ministrul portughez al 
afacerilor extame. Mario Soa- 
rvs a declarat prese: : _*e-sta-  
btUm refrrntar ew Baauata

er leale tănle «erialme. eu 
leale țările afrteaae *i  arabe ale 
iaatn. Aceasta este dorința 
noastră" — a subimtat Mario 
Scares.

dfclra:

P
e țărmul Iacului Como, în lumina irizată a soa
relui, siluetele lămîilor și ale chiparoșilor pre
figurează universul mediteranean. Aceste siluete 
ne vor însoți spre sud unde va izbucni explo
zia veșnic verde a cedrilor, a palmierilor, a 
plantelor exotice în forme dintre cele mai bi

zare. Am pătruns în Italia, cu cerul ei transparent, cu ine
fabilele sale culori, cu lumina ei în continuă transfigurare.

Să nu simplificăm însă. Pepinsula italică este la antipo
dul uniformității. Un scriitor din secolul trecut, Ippolita Nle- 
vo. originar din Veneția friulică. spunea despre mica sa pro
vincie natală că ar fi un „rezumat al universului". El nu 
se înșela. In microcosmosul acesta, natura a concentrat deo
potrivă excrescențe alpestre și cîmpii întinse, coline cu pan
te dulci și mlaștini, păduri dense și coaste marine bogat 
însorite. Italia nu se repetă niciodată, ea este mereu inedită.

Peisajul reproduce și armonizează tot ceea ce ai văzut pe 
alte tărimuri. Poate de aeeea ar fi mai potrivit să spunem 
„peisajele" pe cit de diverse pe ații de surprinzătoare. Ve
neția propriu-zisă sau Veneto este o Olandă în miniatură. 
Celelalte două Veneții — întrucit sînt trei — oferă imagini 
cu totul diferite : șesul friulio ca-n palmă în Veneția Giulia 
și munții care se cațără pînă la peste 3 000 de metri în Ve
neția tridentină. Cîmpia campană în sud își arată ogoarele 
de porumb, de grîu și cînepă, livezile de lămii și portocali, 
perdelele de vie suspendate. In coasta ei, pămînturile Apu- 
liei cintă triologia fecundă a măslinului, viței de vie și griu
lui in timp ce în imediata apropiere a mănosului șes de 1» 
Bori, apare chipul cumplit de dezolant al promontoriului sterp 
Gargano. Iată, așadar, laolaltă sau în succesiune Alpii elve
țieni, cîmpiile îmbelșugate ale „Midi-ului" francez, Bărăga
nul nostru, delta olandeză, deprimantele pustiuri african*,  
rocile pleșuve ale Anzilor sud-americani — o întreagă vi
ziune planetară in sinteză.

V
ecinul din compartimentul de tren, un milanez 
vorbăreț și prezumțios ne spunea : „Dacă pla
cați Ia Napoli trebuie să reveniți Ia noi. îna
inte vreme se afirma că trebuie să vezi Napoll 
și apoi să mori. Acum lucrurile s-au schimbat < 
trebuie să vezi Napoli și apoi Milano. La noi 

totul este meneghino". Expresia e intraductibilă. Ea ar în
semna : autentic, de pură tradiție. Și te întrebi : oare ce-l 
îndreptățește pe milanezi să, afirme, fără a avea aerul de 
fanfaroni, că orașul lor este apogeul unei călătorii în Italia ? 
Capitala Lombardiei are, fără îndoială, Domul — acest mun
te de marmură, șlefuită și „Scala" — cel dinții teatru lirie 
din lume, aureolat de prestigiul marilor săi promotori (Sa
lieri. Rossini, Verdi) și al „divinilor" (ieri Caruso, azi Ma
ria Callas sau Mario del Monaco). Tirgul din Milano găzdu
iește sute de expoziții din zeci de țări în umbra palatulHi 
Iui „Montecatini" și a zgîrie norului Iui „Pirelli". Dar jus
tifică toate acestea acel faimos „meneghino" ? Răspunsul t*  
afli în Emilia Romagna unde ți se va spune că tot ce se 
află la Bologna este „cel mai meneghino". Și, judecind dună 
ceea ce vezi, n-ai putea spune că această afirmație e gratui
tă. Teatrul Regio di Parma concurează cu „Scala". Capitala 
Emiliei are — din anul 425 — cea dinții universitate de pe 
continent și tot Bologna te farmecă prin rafinamentul ansam
blului arhitectural al piețelor Maggiore, Nettuno și Ravegna- 
na, prin oele două turnuri înclinate concurindu-1 pe cel 
din Pisa. Dar iată că Apulia nu este mai puțin mîndră. ȚI 
se spune aici : „Dacă Parisul ar fi avut marea ar f! fost Ș 
un Bari".

Ș
i totuși, într-un anumit sens, au dreptate țd 
cei din Milano și cei din Bologna șl cel din 
Bari. In Italia fiecare oraș, fiecare localitate 
are o personalitate distinctă. Te oprești în Piața 
San Giovanni din Florența și nu te poți des
părți de imaginea catedralei florentine construită 

de Arnolfo di Cambio, de campanila lui Giotto, de porțile bap- 
tisteriului în ale cărui basoreliefuri și-au lăsat pecetea ge
niul lui Andrea Pisano și cei al lui Lorenzo Gilbert!. Pa
dova merită o oprire chiar numai pentru statuia ecvestră a 
condotierului Gattamelata, înălțată în fața basilicii de Dona
tello, azi uitat de unii dar atit de solar prin viziunea lui. 
Cind parcurgi Canal Grande din Veneția, aeest strălucitor 
muzeu din apă. piatră și lumină al arhitecturii venețiene ai 
revelația intiinirii cu un lung șir de capodopere arhitectu
rale — alternind cele mai diferite stiluri : gotic, veneto-bl- 
zaatin. renascentist, baroc. Pătrunzi in domul din Siena si 
te uimește frumusețea strălucitoarelor mozaicuri.

—Ua itinerar in țara Ini ..meneghino" înseamnă a călăto
rie in diversitate, in irepetabil, in inedit.

EM. RUCAR

• PREȘEDINTELE Republi
cii Costa Rica. Daniel Oduber 
Quiros. a declarat că, in cursul 
săptăminii viitoare, urmează să

Festivități la Thimphu
11 '’'THIMPHU — Pier- 

' dut iri‘ imensitatea 
himalayană, regatul 
Bhutăhului (47 000 

" ■fcrfip’ 1 milion lo- 
, ' cuitori), una din cele 

mâi puțin cunoscute 
țări ale lumii. a 

' cunoscut, ieri cere
monia încoronării 

1 "iWtflul său monarh, 
jigme Sinhi, care-i 
succede tatălui său, 
decedat in 1972. Pen- 
tru prima dată in is
toria țării, la cere- 
.manie, au fost invi
tați să participe mai 
mulți oaspeți de pes
te hotare — preșe
dintele Indiei și al 
Republicii Bangla
desh, cele două țări 
eu care Bhutanul a 

. relații dip’o-
: irnatv’c,’ reprezentanți 

ai^tjigislor membre 
:*  ale Consiliului de 

Securitate al O.N.U.. 
precum și ai altor 

•; .țări" cp acordă aju
tor tehnic micului 

ta
in 

fără 
cale

pen- 
un

"tor tehnic 
regat.1 Fapt cu 
tul remarcabil, 
această țară 
ziare, radio sau 
ferată și unde, 
tru prima 
automobil

dată
a fost vă-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București. Piața „Selntcii*. Tel : 17 60 10 17 60 
Cititorii diu străinătate pot face abonamente prir „KOMPRESFILATELIA" —

sosit 
ai

rao-

tre-

zut in 1962, au 
și reprezentanți 
presei mondiale, 
pentru a participa la 
ceremonia de încoro
nare a noului 
narh.

Bhutanul a
cut de la feudalism 
la monarhia consti
tuțională în timpul 
regelui precedent, 
Jigme Dorji. în a- 
cest sens, a fost in- 

o primă 
Națională, 

din 150 de 
dintre care 
aleși de

stituită 
Adunare 
alcătuită 
membri, 
100 erau 
către șefii familiilor, 
iar 50 desemnați de 
rege. Un amănunt 
curios -r- majorita
tea membrilor aces
tei Adunări Națio
nale’ erau analfabeți. 
Situația s-a schim
bat din 1962, cind 
școlile au început să 
apară din ce în ce 
mai des în Bhutan, 
în prezent. 18 000 de 
elevi sint cuprinși în 
200 de școli.

Din 
trebuie 
gatoriu 
fiecare 
vot de

partea Adunării Na
ționale care, cu o 
majoritate de două 
treimi, are posibili
tatea de a-1 revoca.

Tara posedă o sin
gură șosea. lungă 
de 179 km. care o 
leagă de India. Nici 
o linie aeriauă .nu 
există incă, dar re
cent. în apropierea 
capitalei, a fost a- 
menajat un mic te
ren, unde pot ateri
za elicoptere și a- 
vioane mici. Dacă 
se amintește — scrie 
agenția France Pres- 

că la încoro- 
regelui pre- 
în 1952, cele 
personalități 
invitate — 

moștenitor al

NGRVEGIA : Platformă 
apropiere de

plutitoare cu rezervoare petroliere in 
Stavanger, pe coasta sudică.

La iacepotul acestei siptămini. probabil 
la 4 iaaie. reprezentanții britanici vor a- 
vansa partenerii or lor din Piața comuna 
propunerile privind renegocierea aderării 
Angliei la Cmnsnitatea Economică Euro
peană. Evenimentul este urmărit cu interes 
atit in tert urile comunitare de la Bruxelles 
cit. mai ales, de opinia publică din Marea 
Britani e.

Cererile britanice și-au făcut o primă a- 
pariție in cursul pregătirii campaniei elec
torale, cind laburiștii și-au fundamentat 
unul din capitolele cele mai importante ale 
activității economice externe pe criticarea 
modului in care conservatorii au acceptat 
dosarul intrării in Piața comună. încă de 
la ultima convenție a partidului, a apărut 
un puternic curent de opinie favorabil re- 
negocierii cu „cei opt", a condițiilor ce în
cepuse Marea Britanie să le îndeplinească, 
în calitatea de membru al C.E.E. Odată eu 
instalarea la 10 Downing Street, a cabine
tului laburist, „dosarul comunitar" devine 
o problemă concretă la ordinea zilei. Deși, 
notrivit unor specialiști, intransigența ă- 
ehipei Harold Wilson in această chestiune 
pare să nu mai îmbrace forme așa de tari 
ca in perioada convenției, sau a campaniei 
electorale, menținerea ei în actualitate, în- 
tr-o perioadă cind toate țările membre ale 
Pieței comune traversează dificultăți eco
nomice și sociale, creează o stare de îngri
jorare în plus. „Cei opt" au evidențiat în 
cursul unor reuniuni de rutină 
întreprinde nici o acțiune care 
rească modificări în prevederile 
de la Roma, care a pus bazele 
mune. La rindul lor — britanicii — după ce 
au primit pe malurile Tamisiei vizita unor 
inalți demnitari comunitari, între care și a 
nreședintelui Comisiei Pielei comune. Fran- 
țois-Xavier Ortoli, și au trimis emisari 
pentru a sonda mai de aproape atitudinea 
celorlalți parteneri — an întocmit o agendă 
cuprinzind, potrivit agenției FRANCE 
PRESSE, patru capitole, pe care guvernul 
laburist și-a exprimat dorința de a le mo-

LUNI, 3 IUNIE ISTA

că nu vor 
să urmă- 
Tratatului 
Pieței co-

/

1967. regele 
în mod obli- 
Să obțină, la 
trei ani. un 
încredere din

. se — 
narea 
cedent, 
două 
străine 
prințul
Regatului Sikkim și 
un înalt funcționar 
indian — au trebui<■ 

^șă parcurgă nouă 
zile călare din ca
pitala Sikkimului 
pină la Thimphu — 
se poate observa e- 
fortul făcut df Bhu
tan spre moderniza
re și progres și pe 
care. noul rege s-a 
angajat să-l con
tinue.

PERCHEZIȚIA : Lumina (orele 
9: 11,15: 13.30; 16: 18.15; 20 30).

CASA. DULCE CASA : Central 
(orele 9.15; 11.30- 13,45; 16: 18.15; 
20.30).

CĂLUȚUL ROIB : Scala (orele 
8,30: 11: 13,30: 16: 18.30 : 21).

CONTESA WALEWSKA : ~ 
(orele _9,30; 12,15;
Casa
15,45), 
13.45;

DE ___ ______
DE NIMENI : CaDitol (orele 9.30: 
11.45; 14; 16.15; 18,30: 20,45). Gră
dina Capitol (ora 20,15);

LA EST DE JAVA : București 
(orele 3.30; 11; 13.30: 16; 13.30; 21). 
Melodia (orele 3.45: 11; 13,15; 
15.45; 18.15: 20,30). Grădina Bucu
rești (ora 20.15).

APAȘII: Festival (orele 9 15: 
11,30: 13.45; 16,15: 18,45: 21). Lu
ceafărul (orele 9: 11.15: 13.30: 16; 
18.30: 20,45), Feroviar (orele 9; 
11,15; 13,30: 16: 18,30: 20,30). Gră
dina Doina (ora 20), Grădina 
Festival (ora 20).

PLIMBARE IN PLOAIA DE 
PRIMĂVARĂ : Excelsior (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18.15; 20,30), Mo-

na 
18.15;

Patria
20.30) 
12.15: 
11.30:

15; 17.45:
Filmului (orele 10: 
Favorit (ore',e 9,15: 

16; 13,15; 20,30).
BUNA VOIE ȘI NESILIT

dern (orele 9: 11,15: 13,30; 16; 
18.1a: 20.45), Grădin Modern (ora 
20.15).

PORTRETUL UNUI NECUNOS
CUT : Victoria (orele 9,15; 11,30; 
13.45: 16: ------ ‘ "

FRAȚII
12.30; 16;
12,30; 16:

MARINARUL EXTRAORDINAR 
Fiamura (orele 9: 11.15: 13,30; 16 
12.15; 20.30), Gloria- (orele 9; 11,15 
13,30: 16;------ “r“

LADY
(orele 9:
20,30), 1

18.30; 20,45).
JDERI : Giulești (orele 
19.15), Dacia (orele 9; 

19.30).

; 18,15; 20',30).
CAROLINE : Aurora

: 11.15: 13,30: 15.45: 18,15: 
Bucegi (orele 15,30; 18;

20.15) , Grădina Aurora (ora 20). 
Grădina Bueegi (ora 20,15). .

LUMINILE ORAȘULUI : Buzești 
(orele 9: 11.15; 13.30: 16; 18,15:
20.15) . Floreasca (orele 15,30; 18;
20.15) , Grădina Buzești (ora 20,30).

CAT BALLOU : Sala Palatului 
(orele 17.15: 20.15). Lira (orele 
15.30; 18: 20,15), Volga (orele 9; 
11,15; 13.30: 15.45; 18: 20.15). Gră
dina Moșilor (ora 20,15). Grădina 
Lira (ora 20).

ADIO. DOMNULE CHIPS : Mo
șilor (orele 9; 12,30: 16; 19.30).

FATA DE PE KOSMAJ : Dru
mul Sării (orele 15,30; 18: 20,15).

CIDUL : Popular (orele 10; 
15,30; 19).

DOAMNA CU CĂȚELUL : Viito
rul (orele 16: 18: 20).

BANI DE -----------------
ceni (orele 
20.30).

ACȚIUNEA

BUZUNAR : Cotro- 
14.30; 16,30; 18.30;

„FOCUL" : Rahova 
(orele 15,30: 18: 20,15).

UN COMISAR ACUZĂ : 
(orele 13.30: 15.45; 18,15:
Program de desene animate 
9,30: 11).

CE DRUM 1 SA ALEGI : 
(orele 15; 17.30; 20), Grădina Arta 
(ora 20.30).

TREI SCRISORI SECRETE : Fe
rentari (orele 15.30; 18: 20.15).

OMUL POTRIVIT LA LOCUL 
POTRIVIT : Crîngași (orele 16: 
18).

SORGUL ROȘU : Munca (orele 
15,30: 18; 20,15).

AFACEREA „PRINȚUL NE
GRU" : înfrățirea (orele 15,30; 18; 
20.15).

VALEA PRAFULUI DE PUȘCA: 
Pacea (orele 16; 18,15: 20,15), Gră
dina Tomis (ora 20,15).

Doina
20.30). 
(orele

Arta

20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorîi din întreprinderi șl Instituții 
Serviciul Import Export Presă — București — Calea Griviței ar. 64—66 P.O.B. _ 2001.

difica. Aceste capitole se referă la politica 
agricolă comună, la bugetul comunitar, la 
problema accesului pe piața vest-europea- 
nă a produselor provenind din țările 
Commonwealth-lui și Ia prerogativele pc 
care guvernul englez dorește să le păstreze 
in domeniul formulării politicii sale regio
nale. industriale, fiscale și anti-inflaționis- 
te. Potrivit declarațiilor lui George Thom
son, unul din reprezentanții Angliei acre
ditați la Piața comună, problema dea mai

Anglia și Piața comună
*

„Procesul11
renegociern

urgentă este reducerea substanțială a con
tribuției britanice la bugetul Pieței comune. 
In prezent această contribuție este de 11 
la sută, însă va urca la circa 24 la sută 
în anul 1989. Oficialitățile de la Londra a- 
preciază că această cotă este dincolo de po
sibilitățile contribuabililor englezi, luind 
în considerație unul din elementele fun
damentale de calcul și anume produsul na
țional brut. Potrivit calculelor, acest indica
tor, la începutul deceniului următor, va re
prezenta doar 14 Ia sută din totalul produ
sului național brut al întregii Comunități 
Economice Europene. Pentru a înțelege și 
mai bine povara financiară ce trebuie plă-

RIO LOBO : Progresul (orele 
15,30; 18; 20,15).

OMUL DIN ÎNALTA SOCIETA
TE : Unirea (orele 15.45; 18; 20,15). 
Grădina Unirea (ora 20.15).

PACALÂ : Cosmos (orele 14.30; 
17.15; 20).

TORA ! TOBA ! TORA 1 : Fla
căra (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

JUDO : Vitan (orele 15.30; 17.45; 
20). Grădina Vitan (ora 20,30).

ISPITA (orele 14.30; 16,30) ;
SCARFACE (ora 18,45). Cinemate
ca „Union".

9,00.Știri. 9,05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : „Sub steag de 
pace și lumină" de Nicolae Bui- 
cliu. 10.00 Clubul adolescenților. 
11,00 Cronica ideilor. 11.10 Profil 
pe portativ : Maria Pietraru. 11.30 
Muzică simfonică. 12,00 știri. 12,05 
Din discografia lirică a marilor

PROGRAMUL III

tită ca preț al aderării, este suficient să a- 
mintim că în anul 1978, cind urmează să 
se încheie perioada de tranziție, cota-partc 
a Angliei la bugetul comunitar va ajunge 
la 800 milioane dolari. Reprezentanți ai An
gliei afirmă că țara lor este favorabilă unei 
cooperări vest-europene, dar apreciază că 
marile obiective ale preconizatei uniuni e- 
conomice, monetare și politice s-au dovedit 
nerealiste și, in consecință, trebuie aban
donate, pentru a permite „celor nouă" să 
se concentreze asupra problemelor in care 
colaborarea este posibilă. Această afirmație 
își are locul său în contextul in care toți 
partenerii, in fața unei furtuni care le a- 
menință situația economică internă, „uită" 
regulamentele și instrucțiunile comunitare, 
adoptind măsurile care le cred de cuviință 
pentru depășirea fenomenelor negative. Și, 
într-o perioadă cind inflația atinge cote 
record, cind prețurile scapă de sub con
trol, cind șomajul face ravagii, cind efectele 
crizei de energie și materii prime se resimt 
din ce în ce mai mult, perspectiva intensi
ficării adoptării unor noi măsuri protecțio- 
niste se află permanent în atenție. 
Ia fața unei asemenea situații, revendicările 
britanice amplifică nemulțumirile reciproce, 

•căci, așa cum sublinia săptămînalul francez 
LE NOUVEL OBSERVATEUR, dacă este 
dificil să reunești țările industriale într-o 
perioadă de calm economic, aceasta se do
vedește imposibil într-o perioadă de criză, 
ca cea pe care o traversează în prezent 
Piața comună.

Potrivit calendarului care și l-a propus 
cabinetul britanic, pînă în primăvara anu
lui viitor, guvernul urmează să se pronun
țe definitiv asupra „dosarului comunitar". 
Un plebiscit va fi organizat ulte
rior, în cadrul căruia se va pune problema 
menținerii Angliei in C.E.E.
negocieri, privite cu temeri de 
alta a Canalului Minecii.

Pînă atunci, 
o parte și de

IOAN TIMOFTE

;[

dirijori : Tullio Serafin. 12,55 Me
lodia zilei. 13,00 închiderea emi
siunii. 17,00 știrile după-amiezii. 
17,05 Alo, Radio ! — muzică ușoară 
la cerere. 17,50 Cîntece. 18.00 Șapte 
zile, șapte arte. Literatură. 18.10 
Muzică simfonică. 18,55 Melodia 
zilei. 19,00 In direct... de la Stu
dioul de Teatru al I.A.T.C. 19,30 
Știri. 19.35 Casa de discuri 
..Deutsche Grammophon". 20,00 
Munca — izvor de bucurie și îm
pliniri. 20.30 Arii din opere. 21,00 
Radio-fono-rama. —
jurnal. Buletin 
Șport. 22,30 Melodia zilei.
Vedete ale muzicii ușoare. __
Poetica. Alexandru Căprariu. 23,20 
Zarzuela — cîntecul uitării. 23.55— 
24.00 Ultimele știri.

PROGRAMUL I

22,00 Radio- 
meteorologic. 

................. 22,35 
23.15

Teatrul Național (Sala Mare) :
UN FLUTURE PE LAMPA — ora 

„Rapsodia
BOGATĂ-N
18,30.

19,30; Ansamblul 
Română" : TARA 
FRUMUSEȚI — ora

— Tiparul > Combinatul poligrafic „Casa Sclnteil".

16,30 Emisiune în limba maghia
ră. 19.00 Vetre folclorice (Inter- 
viziune) : ..Peste deal, pe sub 
pădure". 19,20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. La cotele Anului 
XXX. 20,00 Ancheta TV : Monu
mentele și turismul. 20.35 Avan
premiera săptăminii. 20,40 Roman- 
foileton „Casa Buddenbrook". 
21,35 Revista literar-artistică TV. 
Șezătoare cti public organizată de 
Revista literar-artistică TV. in 
colaborare cu Comitetul județean 
Teleorman al P.C.R. ' 
Alexandria. 22.15 24

PROGRAMUL II

în municipiul 
de ore.

17.30 Telex. 17,35 
Cintece patriotice 
folclorice. 17,45 Film ________
„Căsătorie prin mica publicitate". 
19.20 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
20.00 Fjlm serial pentru copii : 
„Daktari". 20,25 Viața economică 
a Capitalei. 20,45 Muzică româ
nească în contemporaneitate. 21,15 
Drumuri în istorie : Cetatea Biho
rului. Oradea, cetatea de pe Cri.sul 
Repede. 21,35 Film serial „Urmă
rirea".

Album coral, 
și prelucrări 

artistic :

40.362


