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FOLOSIREA
RAȚIONALA

A UTILAJELOR
Cum menținem vitalitatea 

mașinilor și instalațiilor, cum 
asigurăm întreținerea și re
pararea lor corespunzătoare 
in scopul diminuării la mi
nimum a întreruperilor și 
stagnărilor accidentale, folo
sirii Ia capacitate maximă a 
capacităților de producție — 
suport sigur și trainic al re
alizării și depășirii sarcini
lor dc plan și a angajamen
telor ? Iată o problemă pe 
care o supunem din nou a- 
tenției cadrelor tehnice din 
intreprinderi, muncitorilor și 
tehnicienilor intrucit, cu toa
te progresele evidente înre
gistrate în ce privește întări
rea disciplinei tehnologice, 
felul in care sint întreținute 
fondurile fixe, în nu puține 
unități continuă să se ma
nifeste încă mari deficiențe. 
Intr-un fel, neajunsurile nu 
sint noi ; de regulă ele re
flectă o anumită mentalita
te potrivit căreia, planul — 
îndeosebi acolo unde în pri
ma perioadă a anului s-au 
înregistrat rămineri în ur
mă — trebuie realizat ori
cum, chiar cu prețul supra
solicitării mașinilor și insta
lațiilor, uzării premature a 
acestora, neglijind deliberat 
astfel obligația întreținerii și 
reparării lor la termenele 
prevăzute.

Numai că un asemenea 
procedeu se dovedește pe cit 
de fals pe atit de iluzoriu. 
Alteori, se ignoră respecta
rea termenelor de reparații 
și revizii planificate, aștep- 
tindu-se epuizarea și căde
rea utilajului pentru a se 
interveni. Nimic de zis, du
rata de funcționare a mași
nilor și instalațiilor trebuie 
să fie cit mai mare. Dar a- 
ceasta are și ea o limită pes
te care nu se poate trece fă
ră a-ți asuma anumite 
riscuri. Altminteri, ceea ce 
pierdem întrece cu mult ceea 
ce ciștigăm.

Zestrea tehnică a unei în
treprinderi, milioanele de lei 
investite de stat pentru do- 
darea cu tehnica cea mai 
modernă a tuturor unităților 
economice impun o mai ma
re atenție față de modul in 
care sînt gospodărite înce- 
jind de Ia director și pînă 
la muncitor, de Ia virstnic și 
pină Ia cel mai tinăr anga
jat. Iată de ce formarea u- 
nei atitudini înaintate de 
respect și dragoste față de 
mașina și utilajul Ia care lu
crezi, față de locul de mun
că la care urmează să-ți des
fășor! activitatea trebuie să 
înceapă incă de pe băncile 
școlilor profesionale, din pri
ma zi de muncitor. Este o 
datorie deopotrivă a dască
lilor, dar și a organizațiilor 
U.T.C. care, printr-o mai sus
ținută activitate politico-cdu- 
cativă în rindul tinerilor, au 
datoria cultivării in rindul 
acestora a spiritului de răs
pundere față de felul in ca
re sint gospodărite și folosi
te mijloacele tehnice — bun 
al întregului popor. Aceasta 
nu exclude, bineînțeles, efor
tul propriu al fiecărui tinăr 
muncitor care iși îndrăgește 
cu adevărat meseria, de a-și 
cunoaște mai in profunzime 
utilajul la care lucrează, de 
a ști in orice moment să-l 
folosească, să-1 întrețină. 
Practica și experiența acu
mulată în toți acești ani de 
generații întregi de munci
tori au dovedit că mașinile 
și instalațiile rațional folosi
te, bine șî la timp întreținu
te răsplătesc din plin clipa 
de atenție și de respect a- 
cordată.

Declarația Guvernului
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Republicii Socialiste România

RAZMIRESTI
Studenții Institutului agro

nomic își susțin în această 
vară fierbinte examenul de 
maturitate patriotică.

PE ȘANTIERUL
DE LA GIURGIU-

Foto: O. PLECAN

de NICOLAE ȚIC

M-am întrebat nu o dată cum 
o fi arătat Ilarion Cioba
nii, actorul de azi, în chip 

de brigadier pe șantierul Bum
bești-Livezeni ?! Martorii
lari, foștii lui tovarăși de briga
dă, susțin că se-ndemna la lu
cru — ceea ce n-ar fi de mirare, 
că

continuare la fereastra 
lui...

vagonu-

ocu-

I

muncitor a fost de cînd îl 
știu... Dealtfel, se pare că mo
mentul Bumbești-Livezeni i-a 
rămas întipărit 
în minte pentru 
toată viața: îl 
evocă din cînd || p? i’I » V 
în cînd, în pu- 
ține cuvinte. Așa 
cum a făcut-o și în ședința de 
primire în partid...

n urmă cu vreo cincispre
zece ani, am călătorit cu 
Eugen Mândrie, reporterul

și publicistul binecunoscut, pe 
linia Salva-Vișeu. De la fereas
tra vagonului, admiram peisajul, 
număram viaductele. „Trebuie 
să fie atîtea!“ și el, care știa 
locurile, a dat o cifră, pe care 
n-am reținut-o. Iar după o vre
me : „Aici am lucrat eu! Ce-ar 
fi să trag semnalul de alarmă ? 1“ 
Voia să coboare acolo și să caute 
locul taberei. Am socotit rapid 
cît ne-ar costa afacerea cu sem
nalul de alarmă. Și-am rămas în

COLOCVIUL
NAȚIONAL

Pe vremea Salvei și 
beșților, Victor 
scria cîntece de

a Bum- 
Tulbure 
brigadă, 

însoțind echipele de tineri com
pozitori ce cutreierau șantierele...

Pe Găvruș, comandantul bri
gadierilor de la uzina coc- 
so-chimică din Hunedoara 

l-am cunoscut 
W într-o zi fierbin

te de iulie 1949, 
cînd nu avea ră
gaz nici să soar
bă un pahar de 

apă coclită. Găvruș este instruc
tor al C.C. al P.C.R. pentru trei 
județe intrate într-un impetuos 
proces de dezvoltare economico- 
industrială: Prahova, Dîmbovița, 
Mehedinți. Știu că a avut o în- 
tîlnire cu brigadierii de la Tîr- 
goviște și-mi pare rău că n-am 
fost de față. Stelian Savin, alt 
comandant de brigadieri — din 
urmă cu douăzeci și mai bine de 
ani — este azi corespondentul 
Harului „Scinteia" pentru jude
țul Tulcea. Stelian Savin deține o 
adevărată comoară de întimplări 
de pe marile șantiere. Despre 
cîteva, doar despre cîteva, a 
scris. Despre Mărcuș n-am mai

(Continuare în pag: a ll-a)

Pe Găvruș, coman 
gadierilor de la 
.Qn-r'h'i/rnif'n plin

Ziua constructorilor
o zi de muncă record

• COLECTIVELE 
de constructori ce 
materializează obiec
tivele înscrise în pla
nurile de dezvoltare 
economică și social- 
culturală ale județe
lor Gorj, Dolj și Me
hedinți au transfor
mat „Ziua construc
torilor" în zi de mun
că record. I’e șantie
rele Complexului hi
drotehnic și energe
tic Cerna — Motru 
— Tisniana, d£ e- 
xemplu, s-a lucrat eu 
forțe sporite la să
parea galeriilor do 
derivație ale rîurilor 
Cerna și Motru, reu- 
șindu-se să se reali
zeze suplimentar 10 
metri lineari. La rîn- 
dul lor, constructorii 
termocentralelor Tur- 
ceni și Rovinari — 
Rogojelu au înregis
trat față de prevede
rile din grafice depă
șiri cuprinse între 3 
și 7 procente. în ace
eași zi, colectivul 
Trustului de con
strucții industriale 
Craiova, unitate ce-și 
desfășoară activitatea

în cinci județe din 
Oltenia, a ridicat la 
12 000 000 lei valoarea 
volumului de lucrări 
realizate peste plan 
de la începutul anu
lui, atingind astfel 
cotele finale ale an
gajamentului asumat 
în întrecere în cin
stea zilei de 23 Au
gust, iar colectivele 
Trustului de con
strucții locale Cra
iova a finalizat, cu 
un important avans, 
lucrările la cel de-al 
900-lea apartament 
realizat în acest an 
in Dolj.
• ÎNDEPLININD, 

pînă la această dată, 
aproape 70 Ia sulă din 
planul anual, colecti
vul Trustului de con
strucții industriale 
Pitești a pus in func
țiune numeroase ca
pacități, printre care 
turnătoria de nefe
roase a întreprinde
rii de autoturisme din 
Pitești, linia nr. 6 de 
ciment și prima linie 
de var ale Combina
tului de lianți din

A 150 OOO-a tonă de

Cimpulung - Muscel, 
două linii tehnologi
ce la întreprinderea 
de componente elec
tronice pasive din 
Curtea de Argeș, o 
nouă capacitate de 
100 000 motoare elec
trice la întreprinde
rea „Electroargeș" 
din aceeași localitate.

• CU UN BOGAT 
bilanț se prezintă și 
colectivul grupului de 
șantiere Slatina, care 
a obținut pină Ia a- 
ceastă dată o de
pășire evaluată la 
35 000 000 lei a pre
vederilor planului de 
construcții-montaj.

în perioada ce a 
trecut din anul în 
curs. în circuitul pro
ductiv al județului 
Olt au fost integra
te. între altele, cea 
de-a 8-a și ultima 
hală de electroliză a 
întreprinderii de a- 
luminiu, cuptorul nr. 
1 al oțelăriei electri
ce din cadrul între
prinderii de osii și 
boghiuri din Balș.

(Agerpres)

produse 
plan 

se desfășoară pe în
siderurgice peste

Antrenați în marea întrecere socialistă ce 
treg cuprinsul patriei pentru realizarea cincinalului înainte de ter
men, siderurgiștii de la Galați au raportat realizarea celei de-a 
150 000-a tonă de produse siderurgice peste plan. Au fost livrate 
suplimentar 28 500 tone fontă, 53 000 tone oțel, 46 000 tone tablă și 

bandă laminată la cald și la rece, 22 500 tone pocs metalurgic. De 
asemenea, siderurgiștii gălățeni au asimilat de' la Începutul acestui 
an peste 30 noi mărci de oțel, în principal pentru table navale, ta
ble pentru cazane și recipienți, table pentru autovehicule și pentru 
țevi sudate.

Guvernul și poporul român au 
luat Ia cunoștință cu profundă 
îngrijorare de situația creată în 
Cipru ca urmare a loviturii de 
stat organizată de către forțe 
militare grecești aflate pe terito
riul acestei țări. ~ 
siderat această 
de la începutul 
mestec flagrant 
terne ale unui 
membru al Organizației Națiuni
lor Unite, ca o gravă violare a 
ordinii constituționale a Repu
blicii Cipru.

Guvernul român recunoaște și 
sprijină guvernul legal cipriot și 
pe șeful legitim al statului, pre
ședintele Makarios. în spiritul 
poziției sale de principiu, Româ
nia se pronunță pentru respecta
rea independenței, suveranității 
și integrității statului cipriot, 
pentru respectarea normelor 
dreptului internațional, a drep
tului poporului cipriot de a se 
dezvolta liber și de a-și decide 
singur soarta, fără nici un ames
tec din afară.

Guvernul român își exprimă, 
totodată, profunda îngrijorare

România a con- 
acțiune — încă 
ei — ca un a- 
în treburile in- 

stat suveran,

față de acțiunile militare ale 
Turciei, care creează o situație 
foarte gravă și constituie un 
mare pericol pentru pace în zonă, 
in Balcani, în Europa și in în
treaga lume.

Guvernul român consideră ne
cesar să se înceteze imediat orice 
acte militare din partea oricărui 
stat pe teritoriul Ciprului, să fie 
retrase neîntîrziat trupele străi
ne din insulă și să fie reinstau- 
rat guvernul legal, condus de 
președintele Makarios.

Totodată, guvernul român con
sideră că trebuie create toate 
condițiile pentru garantarea in
dependenței și suveranității na
ționale a Ciprului, pentru asigu
rarea unei conviețuiri pașnice 
între ciprioții greci și turci, pen
tru dezvoltarea democratică și 
pașnică a țării. Toate problemele 
trebuie să fie rezolvate pe calea 
tratativelor, pornind de la in
teresele poporului cipriot, ale 
popoarelor implicate în 
flict, de la necesitatea de 
asigura pacea în această 
de a se întări cursul spre

con- 
a se 

zonă, 
des-

tindere și securitate în Europa 
și în întreaga lume.

Ca țară balcanică, situată în 
vecinătatea zonei de conflict. 
România este direct interesată în 
curmarea stării de tensiune și 
confruntare militară din Cipru. 
România este hotărită să acțio
neze cu toată energia pentru a-șl 
aduce contribuția la stingerea 
definitivă a conflictului, la in
staurarea unui climat de pace și 
bună vecinătate între popoarele 
din această zonă și din regiunea 
Balcanilor.

în același timp, guvernul ro
mân își exprimă convingerea că 
toate statele și, în primul rînd, 
țările implicate direct în situa
ția gravă creată în Cipru vor 
acționa cu hotărîre, înțelepciune 
și spirit de răspundere pentru a 
se pune capăt imediat oricăror 
acțiuni militare, pentru restabili
rea păcii și securității în Cipru 
și în zonă, pentru tratarea tu
turor problemelor pe calea ne
gocierilor, care să ducă la solu
ții în conformitate cu interesele 
poporului cipriot, ale păcii în 
zonă și in lumea întreagă.

FUNERALIILE TOVARĂȘULUI
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MIRON
Sîmbătă, 20 iulie, au avut loc 

funeraliile tovarășului Miron 
Constantinescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 

’ " ...........Central
Marii

secretar al Comitetului 
al P.C.R., președintele 
Adunări Naționale.

Ca semn al înaltei 
date activității militantului . _ 
frunte al mișcării comuniste și 
muncitorești din țara noastră 
care a fost Miron Constanti
nescu, din ultima gardă la cata
falc au făcut parte tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Gheorghe Cioară, Gheorghe 
Pană, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Ilie Verdeț, Ștefan 
Voitec.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și de 
stat au exprimat familiei îndo
liate sentimente de profundă 
compasiune.

In holul Palatului, drapat în 
negru, se află portretul Îndoliat 
al lui Miron Constantinescu, în
cadrat de drapelele roșii și tri
colore, cernite. Pe perne pur
purii sint așezate înaltele ordine 
și medalii ce i-au fost conferite 
pentru marile sale merite față 
de partid și popor.

prețuiri 
i de

V

ÎN VACANȚA, 
DAR PE CÎMP,

UNDE E TOT SATUL !
Am urcat luni de dimineață cu 

trenul forestier pe Nirajul Mic 
pînă la Coța. Pe platformele va
goanelor, alături de „drujbiști", 
mulți tineri.

— Sînt elevi de prin satele din 
jur, Urisiu, Chiher, Eremitul, 
Mătrici, Cîmpul Cetății, mă in
formează maistrul de exploata
re, Ladislau Ionasi. In fiecare va
canță urcă la munte cu părinții 
lor. Unii lucrează la exploatare, 
la încărcat vagoane, la degaja
rea punctelor, alții la întreține
rea plantațiilor tinere.

Am coborît apoi spre șes. In 
satele din Valea Beici, la Mfl- 
dășa, Serbeni, în toate localită
țile din această parte a județului 
Mureș se desfășoară din plin 
bătălia pentru recoltă. Zeci de 
elevi participă la lucrările de în
treținere a culturilor. Mai mult de 
100 lucrează în aceste zile în 
cadrul fermei Mocear a I.A.S. 
Reghin, peste 200 elevi își aduc 
contribuția la asigurarea destine
lor cuvenite recoltei de cireșe 
din livezile I.A.S. Batoș.

Am oprit la Periș pentru a

„TINERETUL ROMÂNIEI SOCIALISTE

mă interesa de inginerul Iuliu 
Kiss, secretarul comitetului co
munal U.T.C. Interlocutori — 
2 elevi, frații loan și Andrei Sza
bo.

— Dacă doriți, veniți cu noi. 
Mergem la prășit de porumb 
dincolo de Mureș, dar trecem pe 
lingă ferma de legume unde cre
dem că poate fi găsit tovarășul 
inginer. Se recoltează căpșunii. 
Multe colege ale noastre sint 
acolo.

In locul secretarului U.T.C., 
plecat pentru moment în altă 
parte a fermei, unde se plantea
ză varza de toamnă, îl întîlnim 
pe inginerul șef al C.A.P., tova
rășul Ștefan Szabo.

— Cîți cooperatori lucrează la 
recoltatul căpșunilor ?

— 25.
— Mie mi-au ieșit peste 80.
— Eu i-am socotit numai pe 

membrii cooperatori, respectiv 
brațele de muncă care lucrează 
în acord global la grădinărie. 
Ceilalți sint elevi, copii, nepoți, 
frați ai cooperatorilor care, în 
vacanță sau în concediu fiind,

ajută la munca cîmpului. Dintre 
aceștia avem multi la toate lu
crările și in tot timpul anului. 
Indiferent ce preocupare de bază 
ar avea, cînd sînt acasă lucrează 
la cîmp atit tinerii, cit și cei 
mai in virstă.

— Zilnic participă la lucrări- 
cîmpului 3—400 cooperatori, 
afară de aceștia ne vin 
ajutor cam vreo 200 de tineri 
vacanță, începînd de la cei

le
In
în 
în
mici pină la studenți, mă infor
mează inginerul șef dl coopera
tivei.

MIRCEA BORDA

CONSTANTINESCU
în acordurile grave ale marșu

rilor funebre, s-au perindat 
prin fața catafalcului — unde 
1’ac de gardă ofițeri ai forțelor 
noastre armate — activiști de 
partid și de stat, reprezentanți 
ai institutelor centrale și orga
nizațiilor obștești, personalități 
ale vieții științifice și culturale, 
studenți, oameni ai muncii.

Se aflau depuse coroane de 
flori din partea secretarului ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, din partea 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, Consiliu
lui de Stat și. guvernului Re
publicii Socialiste România, 
Marii Adunări Naționale. Con
siliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor, Comitetu
lui Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist și Consiliului Uni
unii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România. Consi
liului Național al Femeilor, Co
mitetului foștilor luptători anti
fasciști, Comitetului municipal 
București al P.C.R. și a Consi
liului popular al municipiului 
București, Academiei Republicii 
Socialiste România, Prezidiului 
Academiei de Științe Sociale și 
Politice, Consiliului de condu-

cere al Academiei „Ștefan 
Gheorghiu'1, Ministerului Educa
ției și Invățămintului. Comite
tului de Stat al Planificării, al
tor ministere, colectivului zia
rului „Scinteia", Universității 
din București, a unor instituții 
centrale, uniuni de creație și 
foruri cultural-științifice, a 
unor întreprinderi. Au fost de
puse coroane de flori din partea 
familiei defunctului, a unor 
prieteni apropiați.

în cursul dimineții, șefii mi
siunilor diplomatice acreditați la 
București au prezentat condo
leanțe Biroului Marii Adunări 
Naționale, au păstrat un mo
ment de reculegere in fața por
tretului îndoliat al celui dispă
rut, semnind, apoi, în cartea de 
condoleanțe. O coroană de flori 
a fost depusă din partea corpu
lui diplomatic.

Au făcut de gardă la catafalc 
membri și membri supleanți ai 
Comitetului Executiv, secretari 
ai C.C. al P.C.R., membri ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, ai Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, ai 
Biroului Marii Adunări Naționa-

(Continuare în pag. a lll-a)

ieri în Iunie

• Opinia publica mondiala urmărește 
cu profundă îngrijorare desfășurarea 
evenimentelor din Cipru, cerînd să se 
pună capăt tuturor acțiunilor militare, 
să se respecte drepturile suverane 
ale poporului cipriot.
naționale a poporului polonez publi-• Cu ocazia sărbătorii naționale a poporului polonez publi

căm reportajul „Polonia-XXX".
• Evoluția portugheză, după formarea noului guvern, consti
tuie tema comentariului rubricii „La zi".

(in pagina a IV-a)

SPORT
• Tiriac și Năstase - același cuplu de aur
• Comportare meritorie a studenților români la 

campionatele mondiale universitare de fotbal
• Campionatele naționale de atletism
• Actualitatea pe scurt

(în pagina a 3-a)

TOTUL ȘI NU PREA
Atunci cînd l-am auzit pentru prima oară 

vorbind, mărturisesc eg mi s-a încrețit pie- 
i-_ „ _-:_j jg ejț,ojje Am încercat

mai. atent la cuvintele lui, la 
i incoruptibil și

LA CEA DE-A XXX-A ANIVERSARE A ELIBERĂRII 
PATRIEI DE SUB DOMINAȚIA FASCISTĂ"CONSTANTIN DUMITRU

In zilele de 20 și 21 iulie a.c. 
s-au desfășurat in Capitală lu
crările colocviului național or
ganizat de C.C. al U.T.C. și 
Consiliul U.A.S.C.R. pe tema 
„Tineretul României socialiste la 
cea de-a XXX-a aniversare a 
eliberării patriei <le sub domi
nația fascistă". Luind cuvîntul în 
deschiderea dezbaterilor, tovară
șul Ion Traian Ștefănescu, prim- 
seeretar al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist, 
ministru pentru problemele ti
neretului, a subliniat faptul că 
inițiativa organizării acestui co
locviu se înscrie pe linia preo
cupărilor U.T.C. și U.A.S.C.R. de 
a marca, prin manifestări speci
fice tineretului, cele două mari 
evenimente ale anului 1974: a 
XXX-a aniversare a eliberării 
patriei și cel de-al XI-lea Con
gres al partidului. în acest con
text, vorbitorul a arătat că par
ticiparea reprezentativă a trei 
sute de tineri veniți din toată 
țara, muncitori, țărani, elevi și

studenți, cercetători și activiști 
ai organizației de tineret, confe
ră colocviului caracterul unui a- 
devărat forum al tinerei genera
ții menit să dea expresie atașa
mentului și adeziunii depline a 
întregului tineret față de poli
tica internă și externă a parti
dului nostru, față dc programul 
de dezvoltare economico-socială 
a României socialiste, angaja
mentului ferm de a se depune 
toate strădaniile pentru traduce
rea in viață a indicațiilor ce i-au 
fost adresate dc secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

în cadrul colocviului au fost 
prezentate referatele: „Semnifi
cația istorică a actului revoluțio
nar de la 23 August 1944. Ro
lul P.C.R. în pregătirea condiții
lor și înfăptuirea actului revo
luționar. Participarea tineretu-

TRAIAN GINJU

(Continuare in pag. a 11-a)

lea pe mîini 
să fiu r
angajamentul care suna incoruptibil șt 
despotic: „Voi face totul pentru a lichida 
cele ce mi-au fost imputate astăzi, aici". 
Așa a zis, fără nici un menajament sau 
tentativă de eschivare, iar eu m-am gîndit 
admirativ că mai mult decît totul nu poate 
nimeni pretinde.

Numai că, după nu prea lungă vreme, 
cu un alt prilej asemănător, locul emoției 
a fost luat de surprindere. îl auzeam și de 
data asta vorbind, însă între

. tonul de atunci și cel de acum 
se căscase deja o distanță 
ca de la... angajament la 
faptă. Bilanțul dovedea, față 
de calitățile etalate pe larg 
data trecută, că omul nostru

Alteori însă, tocmai metafora aceasta 
este invocată drept suprem argument în 
bilanțuj justificărilor. Omul nostru nu mai 
uită că data trecută a spus exact invers, 
dimpotrivă, tot el ne amintește cel dîntîi, 
însă cu o adăugire care trece aproape 
neobservată: „Mi-am luat angajamentul că 
voi face totul... Și am făcut, într-adevăr, 
tot ce e omenește posibil..." Din clipa a- 
ceasta însă figura de stil se mută din do
meniul metaforei în cel al absurdului; vor- 
bitoruj are impertinența sau inconștiența să 
creadă că el, un singur om, își poate su
prapune forțele peste cele ale întregii

D. MATALĂ

dată trecută, că omul nostru știa să fie, 
dacă era_ nevoie, și modest. Modestia era, 
într-adevăr, cea mai de preț trăsătură 
acum: „Desigur, tovarăși, nici eu n-am fă
cut totul, dar poate oare cineva să facă 
cu adevărat totul Și nu-ți mai rămîne 
nimic altceva decît să-l aprobi, aproape că 
ai uitat tu însuți că nu mai departe decît... 
spusese altfel, însă hu asta te incomodează, 
ci mai ales faptul că, după toate semnele, 
el a uitat, într-adevăr, cu desăvîrșire. Și 
definitiv - pînă la următorul angajament. 
Atunci din nou își va ridica glasul și va 
avertiza răsunător: „Voi face totul..." pen
tru ca abia mai tîrziu să-și dea seama că 
omului, sau lui în orice caz, nu-i stă în 
putință să facă întotdeauna totul. Și că fi
gura de stil devine pretențioasă, dacă nu 
chiar primejdioasă, atunci cînd amesteci 
după cum îți convine sensul metaforic și 
pe cel concret al cuvintelor.

forțele peste cele ale întregii 
omeniri. Calitatea de om îi 
dă, fără îndoială, dreptul 
să-și reclame apartenența la 
o colectivitate și la umani
tate chiar, însă totodată bu
nul simț trebuie să-i șoptească 

neîntrerupt că omenirii în întregul ei îi stă 
în putere nemăsurat mai mult decît unui 
singur individ. Expresia „tot ce e omenește 
posibil" poate fi folosită numai însoțită, și 
ea, de modestia care ajută la păstrarea 
proporțiilor între limitele lor firești.

Acum, cînd mai aud pe cîte unul că se 
pregătește să se lanseze nechibzuit înfr-un 
angajament care începe cu „totul", îmi așez 
la înaemînă doza de neîncredere cu care 
trebuie cintărită orice figură de stil. For
mula e frumoasă, nimic de zis, și sună des
tul de mobilizator într-o ședință, dar are, 
din păcate, și un mic cusur: acceptă și mult 
și puțin. Uneori poate camufla și nimicul și, 
într-adevăr, să ascunzi, în spatele lui totul, 
nimicul mi se pare, dacă ai această culme 
a îndrăznelii, cel mai confortabil adăpost. 
De aceea, eu unul prefer, în locul metafo
rei, mai ales atunci cînd e vorba de un 
angajament, formula mai exactă: cît. J
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ȘCO LARE
In județul Biștrița-Năsăud, a- 

proape toți elevii liceelor teo
retice au trecut prin cele patru 
tabere de muncă patriotică or
ganizate la I.A.S. Bistrița, Du
mitra, Lechința și Teăca. în 
momentul de față, 200 de elevi 
de la Liceul Beclean lucrează la 
întreținerea culturilor și recolta
tul furajelor la I.A.S. Lechința. 
Vor să „doboare" și unele re
corduri ale seriilor anterioare ; 
de pildă, cel al elevilor de la 
Liceul „G. Coșbuc" din Nă- 
săud la prășitul și copilitul viei. 
Alții, însă, vor da o mină de 
ajutor la construcția Liceului de 
electrotehnică și a internatului 
Liceului de construcții din Bis
trița, a bibliotecii din comuna 

de 
în

trița, a bibliotecii dîn 
MăriȘel și la alte peste 30 
obiective social-culturale, 
timp ce 150 de elevi din Bistrița, 
s-au încadrat ca muncitori, se
zonieri la I.A.S.-Bistrița, la Sta
țiunea experimentală pomicolă 
și pe șantierele locale de con
strucții.

Sute de elevi au pornit spre 
taberele de odihnă, sportive, de 
pregătire pentru apărarea pa
triei. de insțruire. a activului 
U.T.C. și pionieresc. Mai precis, 
73 de elevi au plecat sau vor 
pleca în tabere de instruire și 
peste 2 400 în tabere de odihnă 
la munte și la mare. Față de 
alți ani, în această vacanță peste 
o sută de eleVi din județ vor 
fi antrenați in activitatea cercu
rilor tehnico-aplicative din ta-

Tabără
internațională

berete speciale de parașutism, 
planorism, zbor cu motor și de 
transmisiuni. Incepînd din luna 
august, în serii de cite 100 elevi 
și pionieri își va deschide por
țile și tabăra locală de la Co- 
libița, așezată într-un splendid 
cadru natural, numai bun pen
tru odihnă și recreare.

Alte numeroase locuri și 
puncte de interes turistic vor 
putea fi cunoscute de către cel 
care vor pleca în numeroasele 
excursii organizate de Biroul de 
turism pentru tineret Bistrița- 
Năsăud. Numai în cursul lunii 
iulie 300 de elevi vor pleca cu 
un tren special la Mamaia, iar 
200 la Complexul turistic pentru 
tineret de la Costinești.

Pentru elevii care-și vor pe
trece vacanta în localitățile ju
dețului, cluburile și căminele 
culturale, bazele sportive și de 
agrement le vor sta la dispozi
ție. Astfel, după un program în
tocmit de organizațiile de tine
ret și pionieri, ei vor fi antre
nați la activitățile cultural-ar
tistice și distractive ale așeză
mintelor de cultură, fiind tot
odată principalii inițiatori și a- 
nimatori ai programelor artis
tice dedicate marii sărbători de 
la 23

De 
cărei 
nate 
gramele de activități care vor 
fi materializate în practică sub 
îndrumarea cadrelor didactice.

Acestea ar fi doar cîteva din 
acțiunile preconizate să se des
fășoare pe perioada vacanței 
mari de Comitetul județean 
Bistrița-Năsăud al U.T.C. Dar 
incepînd chiar de pe plan local, 
la inițiativa elevilor, cite nu se 
mai pot organiza...

August.
asemenea, în cadrul fie- 
școli, la cluburile desti- 
eleviior sînt afișate pro-

ION MIHALACHE

studențească
In pitorescul cătun Casa de 

Piatră, din inima Munților Apu
seni, s-a deschis duminică o ta
bără internațională studențească 
de studii speologice organizată 
de U.A.S.C.R. și Institutul de 
speologie „Emil Racoviță". Stu
denții români și străini partici- 
panți și-au propus să studieze 
peștera Coiba Mare și să facă 
o expediție nautică pe faimosul 
rîu subteran de la Cetățile Po
norului.

încheierea cursurilor
de vară pentru

profesorii de istorie
La Suceava s-au încheiat du

minică cursurile de vară pentru 
profesorii de istorie, organizate 
sub egida Societății de științe 
istorice și Uniunea sindicateloi 
din învățămînt, știință și cul
tură.

Actuala ediție — a șaptea — 
a cursurilor de vară a prilejuit 
pentru participant! un valoros 
schimb de experiențăschimb de experiență pentru 
perfecționarea metodicii de pre
dare a disciplinelor istorice în 
viitorul an de învățămînt, pen
tru însușirea și aprofundarea ce
lor mai noi date privind unele 
momente din istoria patriei, a 
mișcării muncitorești și revoluțio
nare din țara noastră, precum și 
din istoria universală. Prelegerile 
și lecțiile aplicative, susținute de 
cadre universitare din Bucu- 
reti, Iași și Suceava, au fost în
tregite de vizite documentare la 
unele obiective de larg interes 
din nordul Moldovei.

(Agerpres)

La Casa de cultură din Alba 
lulia s-a desfășurat duminică 
faza finală interjudețeană a 
concursului republican al for
mațiilor de teatru, montaje 
literare și recitaluri de poe
zie patriotică Și revoluționară, 
organizat în cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării pa
triei și a Congresului al XI-lea al 
partidului. Și-au disputat întâie
tatea și măiestria de interpre
tare formații din județele Alba, 
Hunedoara, Mureș și Sibiu, care 
s-au calificat pe primele locuri

BRIG ADI
(Urmare din pag. 1) 

aflat nimic de mulți ani. Sînt 
sigur însă că dacă l-aș căuta pe 
un mare șantier, l-aș găsi.

Cu Ionescu mi-ar fi ceva 
mai greu. Sînt atâția lo- 
nești în țara asta! Dacă 

aș da însă un anunț; „Doresc să 
îl revăd pe Ionescu, fost coman
dant de brigadieri, cel cu ser
vieta, din care servietă nu lip
seau o perniță, un prosop, ma
șina de bărbierit și o franzelă 
tare"... nu am nici o îndoială că 
l-aș revedea în timp scurt pe lo- 
nescu cel adevărat. lordănescu pe 
unde-o fi?l Și atâția alții. Ar fi 
impresionantă o întâlnire a foș
tilor brigadieri din anii '49—'50. 
Anii care au trecut peste ei le-au 
încărunțit părul și le-au brăzdat 
fețele — unora, maiștrilor, ingi
nerilor de atunci, le dă târ
coale bătrînețea, însă nevoia de 
a se ști folositori societății le-a 
rămas aceeași. Nu dorința — ci 
nevoia, necesitatea. Ei au învă
țat atunci, la Bumbești-Livezeni, 
la Salva, la Agnita, la Hunedoa
ra și în Valea Jiului că fiecare zi 
din viață trebuie să înceapă cu 
muncă și să se încheie cu muncă. 
„Ce-o să se-ntîmple cu noi cînd 
o să ne scoată la pensie ?“ se-n- 
treba un fost brigadier, acum in
giner la una din marile uzine 
bucureștene. Și-ncerc să-l înțe
leg : trebuie să fie destul de grea 
acea zi cînd ți se dă voie să te 
scoli mai târziu — la orice oră 
poftești, și să nu te duci niciunde, 
după ce vreo patruzeci de ani 
te-ai 
unde 
tine.

Cum s-a mai spus în atitea 
rînduri, marile șantiere au 
fost și continuă să fie ade

vărate școli de formare a tineri
lor muncitori: aici se deprind, 
pentru o viață, meseriile, disci
plina, entuziasmul. Cîntecele de 
brigadă, din amintire, întâmplă
rile de tot felul înseninează, 
mai apoi, multe clipe. Îmi spu
nea un macaragiu, ajuns acum la 
vreo douăzeci și trei de ani de 
muncăs sărbătorit și distins cu 
ordine și medalii, că din brigada 
lui de la Hunedoara numai el și 
soția au rămas muncitori — cei
lalți, risipiți prin toată țara, sînt 
ingineri, profesori, medici — 
unul, violonist la o filarmonică. 
Cînd a învățat meseria de maca
ragiu, omul nostru avea doar trei 
clase primare. Prin 1954 s-a apu
cat — om cu soție și doi copii 
— să-și continue studiile. Și-a 
învățat, și-a tot învățat, pînă a 
terminat cu bine 12 clase. Ab
solvent de liceu și macaragiu. 
Nu i-a trecut prin gînd să renun
țe la meserie. Și asta din mai 
multe pricini: întâi, fiindcă nu-» 
nici o rușine să fii macaragiu, 
dimpotrivă, fără macaragii nu se 
poate; în al doilea rînd, cît de 
multe lucruri ai învăța într-o 
viață, tot la meseria dintâi ții 
mai mult și tot pe asta o faci 
mai bine ; și-n al treilea rînd, 
meseria asta îi amintește de ti
nerețe și îl ține tînăr... l-am zis 
că motivele înșirate sînt cam dis
cutabile. „Pentru alții, a precizat 
el. Pentru mine, nu..."

în marea competiție a întreceri
lor cultural-artistice din acest 
an jubiliar, ce s-a desfășurat pe 
centre de comune, orașe yi mu
nicipii.

Zeci de formații artistice, re
prezentante ale celor 4 județe, 
au interpretat pe scena concursu
lui piese de teatru, montaje li
terare inspirate din munca și 
lupta partidului și a poporului 
nostru, din transformările înnoi
toare înfăptuite în anii construc
ției socialiste.

ERII

Tineri artiști

MIR CEA

sculat în zori și te-ai dus 
simțeai că e nevoie de Destul de rar, de două-trei 

ori pe an, îl întâlnesc pe 
V. Z., inginer constructor, 

șef de șantier aici, în Capitală, de

vreo cinci ani, după ce vreo zece 
a fost tot șef de șantier prin alte 
părți. In 1949, la Hunedoara, 
V. Z. era „încheietor de pluton", 
tare slab și amărît, copil al ni
mănui pînă atunci, ajuns briga
dier cu normă de „trei metri 
cubi de pămînt pe zi". Alții au 
săpat 5—6 mc pe zi, el, dacă 
mai făcea și ore suplimentare, 
dădea pînă la 2 mc. „Iar n-ai 
scos-o la capăt cu norma 1“ îl 
judecau ceilalți, seară de seară, 
mai mult în glumă, însă lui nu
mai de glume nu-i ardea si ușor 
izbucnea în plîns. „Rîs cu 
plîns!" i-au zis brigadierii, și așa 
a rămas pentru toți pînă în ziua 
de azi. Acolo, la Hunedoara, s-a 
ambiționat „Rîs cu plîns" pen
tru o viață întreagă. Ironiile, pînă 
și ironiile, i-au prins bine.

Îmi vin în minte mu Iți dintre 
oamenii marilor șantiere ; după 
chip cred că i-aș recunoaște, 
după nume mi-ar fi mai greu, 
au trecut anii, a trebuit să re
țin multe, foarte multe nume, și 
apoi să le uit, ca să rețin altele. 
Numele de Ionescu însă mi-a 
rămas... Ionescu, cel cu servieta, 
din care servietă nu lipsea per
nița — fiindcă Ionescu nu știa la 
pnînz unde o să doarmă noaptea, 
și pe unde înnopta el nu prea 
erau paturi... Am scris cîndva 
despre Ionescu, l-a pomenit și 
Radu Cosașu într-un articol de 
reconfortante aduceri aminte — 
și alții, acest Ionescu fiind cu
noscut de mulți reporteri. Dragă 
Ionescu, cel cu servieta, mai dă, 
domnule, un semn de viață 1

„ȚARA
V

BOGATA ÎN

FRUMUSEȚI"
Este titlul noului specta

col extraordinar de folclor 
realizat pe scena Ansamblu
lui artistic „Rapsodia Ro
mână". Continuîndu-și fru
moasa tradiție, colectivul 
ansamblului oferă tuturor 
iubitorilor artei populare, 
turiștilor și vizitatorilor stră
ini, pe întreaga perioadă es
tivală, un album de alese 
„suveniruri", cu cîntece și 
jocuri românești. Seară de 
seara», timp de o oră șl trei
zeci de minute, oaspeților 
le sînt prezentate, intr-un in
genios colaj, piese de tezaur, 
de unică și inegalabilă va
loare artistică. Aranjate in 
caligrafia inspirată a regizo
rului Petru Mihail, momen
tele programului se îmbină 
într-o structură omogenă cu 
impresie de varietate și di
namism. Dansuri și cintece 
din principalele zone — 
Moldova, Banat, Oltenia, 
Muntenia, Maramureș — pie
se pentru orchestră sau pen
tru instrument solo, relevă 
un bogat relief de forme și 
expresii artistice.

Nota de virtuozitate 
prie creației populare 
este îngroșată anume, 
cepția creatorilor 
să nu umbrească conținutul 
prin soluții facile și să im
prime interpretării caracte
rul de firesc și de autentic. 
In viziunea lui Petre Bo- 
deuț, Valeriu Buciu și Petru 
Pilu și sub conducerea ma
estrului coregraf Ștefan 
Gheorghe, compartimentul 
coregrafic se remarcă prin 
inventivitatea și _originalita- 
tea montărilor, 
nea, orchestra 
artistul emerit Victor 
pescu își dobîndește

Cine este de fapt Mircea 
Florian ? Un băiat de sta
tură mijlocie, foarte serios, 
care s-a născut la Satu 
Mare, pe 5 decembrie 1949. 
Un nevinovat teribilism ju
venil îi vine minunat lui 
Mircea Florian, leader-ul de 
necontestat al genului „folk", 
la noi. A studiat rînd pe 
rînd, incepînd de la vîrsta 
de 5 ani, diferite instrumen
te (pianul, saxofonul, naiul, 
drîmba, celesta, mandolina 
ș.a.), optind pînă la urmă 
pentru cele pe care le folo
sește în mod obișnuit astăzi : 
chitara. cobza, muzicuța, 
fluierul, kazoo. Nu a urmat 
Conservatorul, ci a absolvit, 
în 1972, A.S.E.-ul, fiind astăzi' 
cibernetician la Centrul de 
calcul al D.C.S. ! Primele 
sale apariții muzicale da
tează din primele clase de 
liceu. Numele său începe să 
circule începind din 1968, 
cînd realizează primele înre
gistrări la Radio. Primele 
sale apariții TV datează din 
1971, în ultima vreme fiind 
frecvent pe genericul unor 
emisiuni muzicale sau lite- 
rar-artistice, compunînd, in
terpretând sau contribuind, 
de asemenea, la realizarea 
muzicii cîtorva filme și pie
se de teatru TV (Piticul din 
grădina de vară, Castele pe 
nisip ș.a.). Și, cum era fi
resc, nu l-au ocolit nici în
cununările „oficiale". Mir
cea Florian este laureat al 
festivalurilor pop organizate 
de Clubul „A". Multe din 
cintecele sale — simple, me
lodioase, memorabile, cu in
fluențe mai mici sau mai 
mari din folclor — sînt fre
donate, azi, de tineri : Po
dul de piatră și împreună 
— apărute și pe un disc E- 
lectrecord, Veverița subacva
tică și Inorogul, Banii, banii, 
Jumătatea asta și Leu’, Uite, 
cam așa se-ntimplă, citeo- 
dat’. Situația ca o parafrază

pro- 
nu 

con- 
izbutind

De aseme- 
condusă de 

Po- 
o 

pregnantă individualitate. A- 
ranjamentele și orchestrația 
valorifică și potențează cre
ator atit materialul muzical, 
cit și disponibilitățile co
lectivului. Interesantă și 
prețioasă, intervenția grupu
lui vocal, condus de dirijo
rul Anatol Goreaev-Sorocea- 
nu, prin repertoriul și ma
niera sa interpretativă. In 
expresia aceleiași ținute, so
liștii vocali și instrumen
tiști — Ion Ghiuță. Ileana 
Vlad, Remus Bistrița. Elena 
Merișoreanu, Gavril Sandor, 
Nicolae Bob-Stănescu — aduc 
dovada talentului, a artei de 
a tălmăci viersul nostru 
popular. Pentru un specta
col de bun gust, de rigoare 
profesională, de reală emo
ție artistică, o sinceră reco
mandare.

ALINA POPOVICI

FLORIAN

chiar cind mă gindesc, cind 
mă gindesc la mama și 
multe altele. Dar versu
rile sale nu sint doar 
meditative sau pur și sim
plu frumoase, ci se fac a- 
desea ecoul angajării lucide 
a tineretului nostru, căci 
Podul de piatră este închi
nat „Celor ce-au făcut zăgaz 
cu brațele in mai 1970", iar 
Declarație despre problemele 
păcii și ale războiului, mai 
ales, dezbate, matur, o pro
blemă de mare gravitate. In
tre ultimele sale preocupări, 
pe lingă numeroase concerte 
împreună cu Gabi Căciulă, 
Sorin Chifiriuc, Andrei Oiș- 
teanu, se numără cîteva ce 
țin de desăvirșirea unor ex
perimente (lucrări muzicale 
realizate cu ajutorul calcu
latorului electronic), dar și 
de îmbogățirea culegerii sale 
de folclor maramureșean. Și, 
desigur, noi poezii, noi cîn
tece „minunate"... Receptivă 
la marele interes manifes
tat de publicul tînăr față de 
creația sa, casa Electrecord 
îi va edita în curînd un 
disc E.P. medalion, cuprin- 
zînd cîntecele Pădure liniș
titoare, La făgădăul de pia
tră și Cu pleoapa de argint.

OCTAVIAN URSULESCU

CINERAMA
• Urmărește-mă ! este încă 

o comedie cu care România- 
film vrea, cu orice preț, să ne 
distreze. Din fericire, se pare 
că producția aceasta a studiou
rilor engleze va suplini, măcar 
în parte, lipsa de umor a uno
ra dintre filmele care, nu știm 
de ce, sînt programate de cîtva 
timp pe ecrane și care se vor 
neapărat incluse intr-un gen ca
re cere, ce e drept, multă inte
ligență, subtilitate și (mai grav !) 
un real simț al comicului. O veți 
vedea într-un rol pentru care 
a obținut Premiul pentru cea 
mai bună interpretare la Fes
tivalul de la San Sebastian pe 
Mia Farow. Și dacă e să ne în- 
credem în gustul juriului ace
luiași festival, veți descoperi 
încă un mare actor de comedie : 
pe Topol. Regizor al peliculei 
este Carol Reed, deloc necunos
cut cinefililor.

• Tunurile din Navarone este 
o altă peliculă, producție a stu
diourilor engleze. Un film de 
război inspirat din fapte auten
tice : distrugerea unei baterii 
germane care imobiliza flota 
britanică din largul insulei Ke
ros. O peliculă încărcată, deci, 
de dramatism, al cărei regizor 
este Lee J. Thompson. Dar ceea 
ce aduce un argument în plus 
in favoarea vizionării ei este 
distribuția „de zile mari" : Gre
gory Peck, David Niven, An
thony Quinn, Stanley Baker, 
Anthony Quale, Irene Papas și 
Richard Harris.

• Zilele filmului cubanez (in
tre 23 și 25 iulie) ne prilejuiesc 
reîntâlnirea cu cîteva opere ci
nematografice realizate în țara 
prietenă : O zi de noiembrie 
este regizat de Humberto Lo
las și îi are ca interpreți pe 
Linda Nunez, Gilda Torres, Ra
quel Revuelta ; Romeo și Ju- 
lieta este un film-balet inspirat 
de capodopera shakespereană. 
Regia : Antonio Fernandez Re- 
boiro. Pe muzica lui Berlioz 
și a lui Pierre Henry, dan
sează apreciatul Balet na
țional din Cuba : Cronica cu- 
bană urmărește cinematografic 
destinul mai multor personaje 
in viața cărora revoluția a 
operat adinei-transformări. Re
gia : Ugo Ulive.

COLOCVIUL NAȚIONAL
(Unnare din pag. I)

lui la insurecția națională anti
fascistă armată" elaborat de In
stitutul de istorie de pe lingă 
C.C. al P.C.R., „Sarcinile actuale 
ale U.T.C. și U.A.S.C.R. în edu
carea revoluționară a Întregului 
tineret și mobilizarea sa activă 
la înfăptuirea programului 
P.C.R. de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate", 
prezentat de C.C. al U.T.C. și 
„Educarea tineretului in spiri
tul cultului față de muncă — 
pirghie fundamentală în forma
rea multilaterală, comunistă a ti
nerei generații" elaborat de Co
mitetul municipal București al 
U.T.C.

Numeroasele intervenții pe 
marginea referatelor amintite au 
prilejuit o amplă dezbatere cu 
profund caracter de lucru a mo
dalităților concrete, a mijloace
lor și formelor prin care orga
nizațiile U.T.C. să-și sporească 
capacitatea de mobilizare a ti
nerilor la indeplinirea sarcinilor 
de producție, la educarea acesto
ra conform principiilor eticii și 
echității socialiste, pe măsura 
responsabilităților cu care sint 
învestite. Remarcindu-se rolul pe 
care partidul nostru il rezervă 
întregului tineret ca o forță so
cială importantă în rindurile na
țiunii noastre socialiste, vorbitorii 
s-au referit la necesitatea crește
rii calitative a eforturilor edu
cative întreprinse pentru forma
rea tuturor categoriilor de ti
neri in cultul muncii, al unei a- 
titudini și concepții civice șl 
morale capabile să confere ac
tivității dimensiunea politică și

ideologică corespunzătoare sar
cinilor ce Ie sînt trasate. Toto
dată, analizindu-se multitudinea 
de aspecte concrete relevate de 
activitatea organizațiilor U.T.C., 
din toate colțurile țării, vorbi
torii și-atf împărtășit opiniile 
cu privire la măsurile ce tre
buie adoptate pentru ca spiri
tul revoluționar, permanența e- 
ducației prin muncă și pentru 
muncă, formarea multilaterală 
a personalității tinerilor să ca
pete noi valențe practice, un 
grad și mai inalt de eficiență.

Desfășurat pe asemenea coor
donate, colocviul național ini
țiat de C.C. al U.T.C. și Consi
liul U.A.S.C.R. s-a impus parti- 
cipanților ca un rodnic schimb 
de experiență, o amplă trecere 
in revistă a responsabilităților 
actuale și a acțiunilor practice 
întreprinse, un călduros omagiu 
adus de tinăra generație politi
cii științifice a Partidului Co
munist Român, grijii permanen
te a conducerii partidului, a to
varășului Nicolae Ceaușescu 
pentru ca tineretul țării noastre 
să se afirme tot mai mult ca o 
forță creatoare dintre cele mal 
semnificative în construcția so
cietății socialiste în România.

In încheierea lucrărilor parti- 
cipanții au adresat o telegramă 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU 
în care se spune :

Participanții la colocviu lșî 
îndreaptă cu profundă afecțiune 
gindurile către Partidul Comu
nist Român, către dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, înalt

exemplu de militant revoluțio
nar, de dăruire și abnegație 
patriotică puse în slujba victo
riei cauzei socialismului și co
munismului in România.

Dezbătând, într-un spirit de 
înaltă exigență politică, aspec
tele esențiale ale muncii și vie
ții tineretului din patria noas
tră, colocviul a reafirmat vi
brant, prin întreaga sa desfășu
rare, adeziunea deplină a tine
rei generații la politica internă 
și externă a partidului și statu
lui nostru, hotărirea fermă a tu
turor tinerilor din țara noastră, 
români, maghiari, germani șl 
de alte naționalități, de a-șl 
consacra toate forțele, întreaga 
lor energie și capacitate crea
toare intimpinării cu noi și noi 
realizări in producție, in activi
tatea de muncă patriotică, in 
pregătirea profesională și politi- 
co-ideologică, a celor două mari 
evenimente ale acestui an jubi
liar, de a participa activ la în
făptuirea înainte de termen a 
planului cincinal, a programului 
partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate, de înaintare a României 
spre comunism.

Vă asigurăm încă o dată, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că tinăra generație a 
patriei noastre este hotărîtă ca, 
în strinsă unitate cu întregul 
popor, să participe tot mai in
tens la actvitatea economică șl 
social-politică condusă de Par
tidul Comunist Român, consa
crată propășirii continue a pa
triei socialiste, afirmării tot mal 
demne a națiunii noastre între 
națiunile lumii.

vacanta 74
Sîntem în plin sezon de vacanță I
O vizită la magazinele de specialitate vă oferă posibilitatea 

de a cumpăra obiectele utile în excursia pe care intenționați 
s-o faceți:

CORTURILE „Alpin", „Litoral", „Dacia" pentru 2-3 sau 
4 persoane sînt confecționate din materiale rezistente la in
temperii, au un colorit variat și se pot monta foarte ușor. 
Prețul de vînzare — între 900 și 3 094 lei.

MOBILIER PENTRU CAMPING — scaune, mese și pa
turi pliante. Prețul de vînzare între 49 și 300 lei.

ARAGAZUL „TURIST" are două ochiuri și este ușor de 
transportat. Prețul de vînzare — 400 lei.

Dintre obiectele care nu trebuie să lipsească nici unui 
excursionist, vă mai recomandăm spirtiera de voiaj, lămpița cu 
baterie „Luceafărul" și cutiile turistice pentru păstrarea ali
mentelor.

RECOM

întreprinderea de Transport București
ORGANIZEAZĂ:

• CURSURI DE CALIFICARE PENTRU — masă la cantină la prețuri convena-
— șoferi de autobuze (categoria D) cu o bile ;

durată de 12 luni ; — legitimații de călătorie pe mijloacele
— șoferi taximetre (categoria B) cu o de transport în comun ;

durată de 4 luni. — pentru nefamiliști cazare în căminele
Se pot înscrie bărbați și femei în virstă întreprinderii ;

de 22—35 ani. — stabilirea domiciliului în municipiul
București, potrivit prevederilor De-

• CURSURI DE SCURTA DURATA pen- crețului 307/1971, pentru conducătorii
tru calificare in meseriile de : de vehicule.

— conducători troleibuze, cu durata de Doritorii se vor adresa la biroul în-
4 luni, vîrsta 22—45 ani ; vățămînt din str. Dr. Grozovici nr. 4,

— conducători tramvaie, cu durata de telefon : 12 24 14 și 12 19 30.
3 luni, vîrsta 22—45 ani; PENTRU COMPLETAREA NECESARU-

— încasatori (absolvenți ai școlii gene- LUI DE PERSONAL DE BORD, I.T.B.
rale) și controlori (absolvenți de li
ceu), cu durata de 15 zile, vîrsta 18— CAUTA:

45 ani, fără antecedente penale. — conducători auto categoria D pentru
• CURSURI DE SPECIALIZARE pentru autobuze. Doritorii se pot adresa în

conducători auto, posesori ai permisului Calea Șerban Vodă nr. 164—165, tele-
de conducere C, in vederea obținerii ca- fon: 23 61 54 și 23 88 70;
tegoriei D. — conducători auto categoriile B și C

Durata cursului: pentru taximetre și autocamioane.
— 10 zile pentru conducătorii auto cu Doritorii se pot adresa în strada Ga-

un stagiu în meserie de peste 3 ani ; lăți nr. 216, telefon : 11 39 20.
— 3 luni pentru conducătorii auto cu întreprinderea dispune de un parc

un stagiu in meserie de peste 1 an. nou de autovehicule.
PE TIMPUL ȘCOLARIZĂRII CURSAN- Soiicitanții beneficiază de încadrarea

ȚII BENEFICIAZĂ DE : intr-o categorie superioară de retrl-
— indemnizații (mai puțin încasatorii și buire, conform noilor limite îmburtă- '

controlorii) ; lățite.

Consiliul popular al 

Municipiului Bucu

rești, grupul întreprin

derilor de industrie 

locală liceul industrial

Șos. Chitilei nr. 
sector 8, tramvai 3 

10 ; Stația Pieței

Primește înscrieri 
pentru școala profe
sională în anul școlar 
1974-1975 la urmă
toarele meserii :

— Tîmplar;

- Lăcătuși construcții 
metalice.

Se primesc absol
venți ai clasei a X-a, 
precum și promovați 
ai clasei a Vlll'a din 
seriile mai vechi.

înscrierile se fac la 
secretariatul școlii.

Lămuriri suplimen
tare se pot obține la 
tel. 6753 90.
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Funeraliile tovarășului 
Miron Constantinescu

(Urmare din pag. I)

le, președinți de comisii perma
nente ale M.A.N., deputați, vechi 
tovarăși de luptă ai comunistu
lui Miron Constantinescu.

Ora 11,00. Sicriul cu corpul 
neînsuflețit al tovarășului Mi
ron Constantinescu, învăluit in 
faldurile îngemănate ale stea
gului roșu al partidului și dra
pelului tricolor al patriei, este 
purtat pe brațe de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, de ceilalți to
varăși care au făcut parte din 
ultima gardă, și depus pe un 
catafalc, pe platoul din fața Pa
latului Marii Adunări Naționale.

O gardă militară prezintă o- 
norul. Se trag 21 de salve de ar
tilerie. Fanfara intonează mar
șul funebru.

Drapelul gărzii militare se în
clină îndoliat. Mii de cetățeni, 
care participă la mitingul de 
doliu, iși pleacă frunțile cu în
tristare.

In tribună iau loc tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Maxim Berghianu, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Florian 
Dănălache, Constantin Drăgan, 
Emil Drăgănescu, Janos Faze- 
kaș, Petre Lupu, Paul Nicules- 
cu-Mizil, Gheorghe Pană, Dumi
tru Popescu, Gheorghe Rădu- 
lescu, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica. Ilie Verdeț, Ștefan Voi- 
tec, Chivu Stoica, Iosif Banc. 
Constantin Băbălău, Cornel 
Burtică, Mihai Dalea, Magdale-

na Filipaș, Mihai Gere, general 
de armată Ion Ioniță, Vasile 
Patilineț, Ion Pățan, Iosif U- 
glar, Ștefan Andrei, Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al gu
vernului, precum și membri de 
partid din ilegalitate și membrii 
familiei celui dispărut.

Sînt de față membri ai Con
siliului de Stat și ai guvernu
lui, ai Consiliului National al 
Frontului Unității Socialiste, ai 
Biroului Marii Adunări Națio
nale, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
ai unor înalte foruri științifice 
și culturale, generali și ofițeri 
superiori.

După mitingul de doliu, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid și de stat 
își iau un ultim rămas bun de 
la Miron Constantinescu, prin a 
cărui stingere din viață Parti
dul Comunist Român, țara și 
poporul întreg pierd un luptă
tor de frunte pentru triumful 
ideilor socialismului și comunis
mului, pentru binele patriei și 
al națiunii noastre socialiste.

Au luat cuvîntul tovarășii 
Manea Mănescu, Gheorghe Ne- 
cula și Ștefan Ștefănescu.

Cortegiul funerar s-a îndrep
tat apoi spre Timiș, unde a 
avut loc înhumarea.

în acordurile imnului de luptă 
al clasei muncitoare, „Interna
ționala", sicriul cu corpul neîn
suflețit al lui Miron Constanti- 
nescu a fost coborît In criptă, 
alături de membri ai familiei 
înmormîntați aici.

Tetratlonul

a fost cîștigat de
pionierii romani

Țiriac și Năstase

prietenia'*

același cuplu de aur

Tradiționala competiție po
lisportivă pentru pionieri 
„Tetratlonul prietenia", des
fășurată anul acesta In R.D. 
Germană, s-a încheiat cu un 
frumos succes al echipei pio
nierilor din România, cla
sați pe locul întîi cu 2 873 
puncte. Pe locurile urmă
toare s-au situat in ordine 
echipele pionierilor din Un
garia, Polonia, U.R.S.S., Bul
garia, Cehoslovacia, R.D. 
Germană, R.P. Mongolă, 
Cuba, R.D. Vietnam, Finlan
da și Franța.

Cele mai bune rezultate in
dividuale au fost obținute 
de Adrian Miu (România) și 
Viktor Iukudin (U.R.S.S.), 
cronometrați cu timpul de 
7”3/10 In proba de 60 m plat, 
și Marian Sczipkowski (Po
lonia) — 87,14 m la arunca
rea mingii.

SPORT • SPORT
Campionatele mondiale universitare de fotbal

Comportare meritorie
a studenților români

TELEGRAME
DE CONDOLEANȚE

în legătură cu încetarea din 
viață a tovarășului Miron Con
stantinescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, 
Erich Honecker, prim-secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Germa
nia, a adresat o telegramă to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, iar Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român i-au fost adresate 
telegrame de către Comitetul 
Central al Partidului Muncii din 
Coreea, Prezidiul Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, Partidul Munci
toresc Socialist Ungar, Comite
tul Central al P.C.U.S.

Ambasadorul Franței la Bucu
rești, Francis Levasseur, a adre
sat o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste 
secretar general al 
Comunist Român.

Au exprimat prin 
condoleanțe Marii Adunări Na
ționale Anton Benya, președin
tele Consiliului Național al Re
publicii Austria, A. Dequae, pre
ședintele Camerei Reprezentan
ților din Belgia, Pierre Harmel, 
președintele Senatului Belgiei, 
Alois Indra, președintele Adu
nării Federale a R. S. Ceho
slovace. Hoang Zang Iăp, pre
ședintele Adunării Populare Su
preme a Republicii Populare 
Democrate Coreene, A. Muheim, 
președintele Adunării Federale 
a Elveției, V. J. Sukselainen, 
președintele Parlamentului Fin
landez, Gerald Goetting, pre
ședintele Camerei Populare a 
Republicii Democrate Germane, 
Shigesaburo Maeo, președintele 
Camerei Reprezentanților din 

' "’aponia, și Daisuke Akita, Vice
președintele Camerei Repre-

România, 
Partidului
telegrame

zentanților din Japonia, Kenzo 
Kono, președintele Camerei 
Consilierilor din Japonia, Stanis
law Gucwa, mareșalul Seimului 
Republicii Populare Polone, 
Prezidiul Sovietului Suprem al
U. R.S.S., Antal Apro, președin
tele Adunării de Stat a R. P. 
Ungare, Kiro Gligorov, președin
tele Adunării R.S.F. Iugoslavia, 
Sandro Pertini, președintele Ca
merei Deputaților din Italia.

Au adresat telegrame de con
doleanțe Marii Adunări Națio
nale Spas Gospodov, ambasado
rul R. P. Bulgaria la București,
V. I. Drozdenko, ambasadorul 
U.R.S.S., Li Tin-ciuan, ambasa
dorul Republicii Populare Chi
neze, Wladislaw Wojtasik, am
basadorul R.P. Polone, dr. Imre 
Farkas, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Ambasadei 
R. P. Ungare la București, 
Joachim Loschner, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Amba
sadei R.D. Germane, Dalgoriin 
Purev, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Ambasadei R.P. 
Mongole, Bozidar 
însărcinat cu afaceri 
al Ambasadei R.S.F. 
precum și Centrul 
UNESCO pentru 
superior de la București.

Au trimis, de asemenea, tele
grame de compasiune comitete
le județene de partid Arad, Ar
geș, Bistrița Năsăud, Hunedoa
ra, Maramureș, Mureș, precum 
și Comitetul municipal de par
tid Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Pe adresa Marii Adunări Na
ționale s-au primit telegrame 
din partea Senatului Universi
tății „Babeș-Bolyai" din Cluj, 
Centrului de Științe Sociale din 
Iași, Uniunii Societăților Ști
ințifice ale personalului didac
tic, Uniunii Artiștilor Plastici 
din Republica Socialistă Româ
nia, a Patriarhului Bisericii Or
todoxe Române, din partea al
tor instituții și colective.

R.P.
Bukumiric, 
ad-interim 
Iugoslavia, 

european 
învățămîntul

Am așteptat cu nerăbdare 
ziua a doua, ziua în care re- 
debuta cuplul „de aur" Năs
tase — Țiriac, și bine am fă
cut! A fost o zi care ne-a 
adus noi satisfacții, noi spe
ranțe și, de ce n-am spune-o, 
un punct în plus ce atîrnă 
greu în soarta calificării. O zi 
în care nu ne-am dat seama 
că au trecut aproape doi ani. 
A fost ca și cum cu o săptă- 
mină în urmă am fi văzut a- 
celași cuplu părăsind învin
gător terenul. Nimic nu s-a 
schimbat. Țiriac a rămas ace
lași partener ideal, același 
mare jucător de dublu, iar 
Năstase, uitînd de evoluția din 
ziua precedentă, s-a apropiat 
de propria-i formă, de pro- 
pria-i celebritate. Și am vă
zut același cuplu sudat, ace
lași cuplu compus din două 
rachete și o singură inimă. Și 
a fost frumos!

In primul set, ori francezii 
au pornit mai timid, ori ro
mânii mai dezinvolt, fapt este 
ca numai după 23 de minute 
de joc, tabela de marcaj con
sfințea avantajul jucătorilor 
noștri cu 6—2. Nu se jucase 
decît o minge mai lungă — 
prima —• noi luaserăm un 
punct la zero și francezii co
misesem o dublă greșeală — 
la urmă — și cam asta a fost

tot. Marele tandem a funcțio
nat perfect.

In setul doi ne dăm seama 
că jucătorii noștri au, totuși, 
în față un cuplu redutabil, ro
dat în multe confruntări inter
naționale și care, dacă la în
ceput n-a prea arătat ce știe, 
acum e hotărît să-și vîndă 
scump pielea. Și egalitățile 
sînt mai multe și avantajele 
sporesc, și atacurile se înte
țesc, se joacă mingi spectacu
loase, decise de lovituri mă
iestre la fileu sau pe fundul 
terenului, fiecare își cîștigă 
serviciul și echilibrul se men
ține, dar Barthes face o sin
gură excepție de la regulă și 
e suficient pentru ca setul să 
se termine în favoarea româ
nilor cu 6—4.

Și vine și setul cel mare, al 
treilea și ultimul, în care se 
cîștigă și „pe" și „contra" ser
viciului, se iau puncte la zero, 
se cîștigă la avantaj, avem e- 
moții la 2—4, stfîngem pum
nii la 4—4, 5—5, 6—6 și 
7—7 și sărim de bucurie la 
9—7 după 50 de minute de 
joc, cînd scorul general alîn- 
tîlnirii România — Franța ne 
este favorabil: 2—1.

S. UNGUREANU
P.S. Din cauza ploii, ulti

mele meciuri de simplu s-au 
amînat pentru astăzi la 
orele 12.

1 > 1
IWi

A patra ediție a Campionatelor 
mondiale universitare — prezen
ța la competiție a unor echipe de 
pe toate continentele lumii, inte
resul crescînd manifestat față de 
ea, a determinat Federația inter
națională a sportului universitar 
să extindă aceste campionate ini
țial concepute la nivel european 
— s-a încheiat aseară tîrziu pe 
stadionul din Nisa cînd, în ulti
mele meciuri ale finalei, s-au de
cis cele patru formații ocupante 
ale primelor locuri. In deschide
re, pentru locurile 3—4, au jucat 
echipele Franței și Luxemburgu
lui, iar pentru primele două, în 
nocturnă, formațiile universitare 
ale României și Bulgariei.

Anul acesta competiția s-a 
bucurat de participarea unor e- 
chipe din țări cu nume de rezo
nanță în lumea fotbalului mon
dial: Spania, Mexic, R.F. Ger
mania, Uruguay, Cehoslovacia, 
Olanda, Anglia etc. Iată de ce 
elevilor antrenorilor Constantin 
Cemaianu și Ion Ionescu le re- 
venea sarcina apărării nu numai 
a titlului de campioană — cuce
rit, după cum se știe, la ediția 
din 1972 pe stadionul „1 Mai" 
din Constanța — dar și a con
firmării valorii pe care fotbalul 
românesc și-a cucerit-o pe plan 
mondial în anii din urmă și pe 
care, în ciuda tuturor dificultă
ților, trebuie să și-o păstreze. A- 
bordînd cu toată seriozitatea 
competiția — să nu uităm că 
selecționata noastră a fost pre
zentă la toate edițiile, cucerind, 
în ordine, locurile III, IV și I — 
sportivii noștri s-au pregătit in
tens înainte de a face deplasa
rea. In timpul campionatelor 
și-au dozat excelent eforturile, 
și-au îmbunătățit continuu tacti
ca de joc, pregătind cu minuțio 
fiecare întîlnire, realizînd o creș
tere a capacității de acțiune pa 
măsura sporirii gradului de difi
cultate a competiției. Dacă în 
primul joc din preliminarii selec
ționata României a realizat un 
scor egal (0—0) cu selecționata 
țării gazdă, ceea ce a ’echivalat 
cu o prețioasă victorie, în cel 
de-al doilea, cu formația Turciei, 
a cîștigat Ia limită (1—0), califi- 
cîndu-se pentru turul următor 
alături de formațiile Franței, R.F. 
Germaniei, Cehoslovaciei, Bulga
riei, Spaniei, Angliei și Luxem
burgului. In sferturile de finală

«orții ne-au opus o echipă redu
tabilă, cea a R.F. Germaniei, la 
numai cîteva zile după ce echi
pa națională vest-germană se si
tua, oficial, în fruntea ierarhiei 
mondiale. Un sprijin moral deloc 
neglijabil. Dar iată că, prin go
lurile înscrise de Mulțescu (min. 
52 și 53) și Ion Constantin (min. 
63), după o dominară insistentă, 
dar nefructificată, în toată repri
za întîi, ne adjudecăm victoria 
la un scor edificator: 3—1. Jo
cul din semifinală cu selecționata 
Luxemburgului aparține în între
gime echipei noastre care, prin 
Ion Constantin (2), Mulțescu și 
Leșeanu, înscrie fără a primi 
vreun gol. Deci, România — Lu
xemburg: 4—0.

Adversara noastră din finală, 
echipa Bulgariei — meciul a fost 
condus de arbitrul spaniol E. Ca
macho — s-a calificat, învingînd, 
pe rînd, formațiile Cehoslovaciei 
și Franței, aspirante și ele la un 
loc cit mai bun în clasament. De 
la Nisa, prin telefon, primim o 
informație despre echipa Bulga
riei, informație menită să arate 
gradul de dificultate al jocului de 
aseară, examenul greu căruia au 
avut să-i facă față fotbaliștii noș
tri: echipa universitară a țării ve
cine este alcătuită pe scheletul 
puternicei echipe Akademik So
fia, din prima ligă a campiona
tului bulgar. Ceea ce înseamnă, 
în primul rînd, și fapt ce-și are 
rolul său în desfășurarea unui joc 
cu o astfel de miză, un înalt grad 
de omogenizare a lotului. In ciu
da tuturor acestor dificultăți, dar, 
mai ales, datorită lor, prezența 
selecționatei universitare de fot
bal a României în finala campio
natului, lăsînd în urmă formații 
puternice ca cele amintite, poate 
fi considerată ea însăși o victo
rie, o nouă confirmare a valorii 
selecționatei noastre universitare, 
a seriozității cu care s-a pregătit 
și prezentat la actualele campio
nate mondiale universitare.

Programat în nocturnă, după 
Jocul din deschidere dintre echi
pele Franței și Luxemburgului, 
pentru ocuparea locurilor 3—4, 
meciul România — Bulgaria s-a 
încheiat la o oră foarte tîrzie, 
fapt pentru care, la închiderea 
ediției ziarului, rezultatul final 
încă nu ne parvenise.

Al. DOBRF.

• LUPTE

Campionatele
europene de juniori

AOEMLl
Duminică, pe dealul Bobîlnei, 

pe locurile istorice ale răscoalei 
populare de la 1437, a avut loc 
tradiționalul spectacol comemora
tiv care se organizează aici în 
fiecare an. Formații artistice ale 
căminelor culturale din Bobîlna, 
Comești, Mintiul Gherlei, case
lor de cultură din Gherla și Dej 
au susținut un bogat program fol
cloric.

La monumentul înălțat în a- 
mintirea țăranilor iobagi români 
și maghiari căzuți aici și a vic
toriei bătăliei împotriva trupelor 
stăpînirii feudale, au fost depuse 
flori.

naționale antifasciste armate". 
Adevărate lecții de istorie în 

prezintă 
fotogra- 
vremil,

imagini, expozițiile 
publicului documente, 
fii, articole din presa 
manifeste și chemări la solidari
tate cu greviștii de la Buhuși 
sau cu cei de la Fabrica „Le- 
tea", care se opuneau ocupării 
unităților industriale de către 
armate hitleriste.

Astăzi, un lot de 9 sportivi se 
va deplasa în Suedia, uimind 
să participe la o amplă compe
tiție internațională de lupte re
zervată tinerelor speranțe. Este 
vorba de lotul de lupte greco- 
romane de juniori, care va e- 
volua la cea de-a 3-a ediție a 
Campionatelor europene pentru 
sportivi intre 18—20 de ani. în
trecerile încep joi 25 iulie, în 
localitatea suedeză Haparanda 
și vor reuni mai mulți sportivi 
de pe continent. Lotul nostru 
este însoțit de antrenorii Vale- 
riu Bularca, Ion Cernea și Si- 
mion Popescu, maeștri emeriți 
ai sportului.

în continuare, programul „eu
ropenelor" din Suedia cuprinde 
întreceri la probele de lupte 
libere, la care sîntem reprezen- 
tați de un lot de 8 sportivi. A- 
cesta urmează să se deplaseze 
In Suedia vineri 26 iulie.

• CICLISM

CRONICA
U. T. C

Cupa Voința"

Campionatele naționale de atletism

în localitățile Bacău, Moi- 
nești, Buhuși și Hemeiuși au 
fost deschise azi expoziții în- 
fățișînd „Aspecte ale mișcării 
muncitorești din județul Bacău 
pentru înfăptuirea insurecției

Ieri a părăsit Capitala, in- 
dreptîndu-se spre Moscova, o 
delegație a Uniunii Tineretu
lui Comunist care va parti
cipa Ia un seminar bilateral 
organizat in U.R.S.S. intre 
U.T.C. și U.T.C.L. pe proble
me ale tineretului sătesc.

iulie are loc 
a

__ __  _ a
tradiționalei 

internaționale 
organizată de 
cinstea celei 

elibe- 
de-al ,

între 24—28 
XlX-a ediție 
curse cicliste 
„Cupa Voința", 
U.C.E.C.O.M. în
de-a XXX-a aniversări a 
rării patriei și a celui 
XI-lea Congres al P.C.R.

La această importantă 
cere rutieră și-au anunțat pre
zența sportivi din Bulgaria, Un-

între-

•AV

PROGRAMUL 1

pii: ..Daktari". 21,05 Pe Jiu $1 pe 
Mureș — melodii șl jocuri popu
lare. 21.20 Viața economică a Capi
talei. 21,40 Reîntîlnlre cu opereta 
fi... lnterprețil el.

ORA 12,9» — Tenis de clmp t 
România — Franța, semifinala 
grupei A din zona europeana * 
Cupel Davis. Ultimele meciuri de 
simplu. Transmisiune directă de 
la Arena Progresul.

16,30 Emisiune în limba maghia
ră. 18,45 Seara Televiziunii polo
neze. 19,20 1001 de seri: In șopro
nul vechi. 19,30 Telejurnal. Sub 
semnul anului jubiliar. 20,00 Re
vista literar-artistică TV. 20.40 Sea
ra Televiziunii poloneze. Film ar
tistic: ,.Casa“. Producție a Televi
ziunii poloneze. Premieră pe țară. 
22,15 — 24 de ore.

PROGRAMUL 2

17.30 Seara Televiziunii poloneze. 
18,45 Luna culturii muzicale ro
mânești. De la cintecul patriotic 
și revoluționar la oratoriu și can
tată. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. Sub semnul anului jubi
liar. 20,00 Seara Televiziunii polo
neze. Program muzical șl de va
rietăți. 20,40 Film serial pentru co

TUNURILE DIN NAVARONE : 
Sala Palatului (ora 17,30); Patria 
(orele 9; 12.30; 16; 19.30); Casa Fil
mului (orele 10; 15,30).

URMAREȘTE-MAI: Scala (orele 
9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15); Ca
pitol (orele 9.30; 11,45; 14; 16.15;
18.30; 20,45); Grădina Capitol (ora
20.15) .

DE BUNA VOIE $1 NESILIT DE 
NIMENI: Central (orele 9,15; 11,30; 
13.45; 16: 18.45; 20,30).

VANDANA: București (orele 9; 
12,30; 16; 19,30); Victoria (orele 9; 
12.15; 15,45: 19,15); Modern (orele 
9; 12; 16; 19): Grădina Dlnamo (ora
20.15) ; Grădina Luceafărul (ora 
20,15); Grădina Modern (ora 20,15); 
Grădina București (ora 20,15).

PĂCALĂ: Lumina (orele 9; 12; 
16; 19).

CLEOPATRA: Festival (orele 
9,30; 15; 19); Favorit (orele 9.30; 
15; 19); Grădina Festival (ora 20).

TARA LUI SANNIKOV: Giulești 
(orele 15,30; 18; 20,15).

DUEL PE AUTOSTRADA: Fero
viar (orele 9; 11.15; 13,30; 15.45; 
18,15; 20,30); Melodia (orele 9; 1115; 
13,30; 16; 18,15; 20,30); Gloria (orele 
9; 11,15; 13,30; 19).

ASEDIUL: Gloria (ora 16,30).
VALEA: Vltan (orele 15,30; 17,45; 

20).
CAT BALLOU: Doina (orele 11; 

13,15; 15.45; 18; 20,15).
JOE LIMONADĂ: Buzești (orele 

9; 11.15; 13,30; 16; 18,15); Volga (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 18; 20,15); Gră
dina Buzești (ora 20,30).

CEAȚA : Buzești (ora 20,15).
PROPRIETARII: Volga (ora

15,45).
50 000 DE DOLARI RECOM

PENSĂ: Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30); Flamura (o- 
rele 9; 11; 13.15; 15,45; 18; 20,15).

APAȘII: Rahova (orele 16; 18; 
20); Pacea (orele 15,30; 17.45; 20).

FIECĂRUIA CE I SE CUVINE : 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 18,15; 
20.30).

DRUM IN PENUMBRA : Grivița 
(ora 16).

BALADA SOLDATULUI: Popu
lar (orele 16; 18; 20).

CE DRUM SA ALEGI: Dacia (o- 
rele 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 20.30); 
Cosmos (orele 15,30; 18; ‘

UN COMISAR ACUZA: 
(orele 15.30; 18; 20,15).

CHITTY. CHITTY.
BANG: Unirea (ora 16); Lira (o-

20,15). 
Ferentari

BANG

garia, Polonia, R.F. Germania. 
Din țara noastră iau parte circa 
56 cicliști fruntași de la clubu
rile Steaua, Dinamo, Olimpia, 
Metalul-PIopeni, CIBO, Clubul 
sportiv „Mureșul" și desigur al 
clubului organizator, Voința. 
Concursul se desfășoară indivi
dual. traseul fiind împărțit in 
șapte etape. Startul etapei I 
(24 iulie) se dă din București, 
din fața sediului U.C.E.C.O.M., 
Calea ~ ’
ora 
prin 
la “ . .
(25 Iulie) — Pitești — 
cea — Căciulata — Pitești ; în 
ziua de 26 iulie are loc etapa a 
IlI-a — contratimp individual 
și etapa a IV-a pe distanța Pi
tești — Slatina — Pitești ; etapa 
a V-a (27 iulie) : Pitești — Cîm 
pulung Muscel — RUcăr — Pi
tești, iar în ziua de 28 iulie, 
etapa a Vl-a — în circuit pe 
străzile orașului Pitești, com
pletată cu etapa a Vil-a : Pi
tești — București, cu sosirea pe 
b-dul Kalinin. Organizată pe 
un traseu inedit, majoritatea e- 
tapeior desfășurîndu-se pe teri
toriul județului Argeș, cursa 
ciclistă „Cupa Voința" de anul 
acesta are loc concomitent cu 
Spartachiada meșteșugărească 
pe echipe, la care concurează 
cicliști din țara noastră, Bulga
ria, Polonia și Ungaria.

Bucurîndu-se de o participare 
internă și internațională deose
bită, „Cupa Voința" 
tuie într-un nou prilej 
ficare a formei actuale 
tilor noștri, realizînd, 
și o bună propagandă 
lui cu pedale.

Plevnei, nr.
13, caravana 
Tîrgoviște, cu 

Pitești ; etapa

46 la 
trecînd 
sosirea 

a Ii-a 
Rm. Vîl-

se consti- 
de veri- 
a cicliș- 
sperăm, 
sportu-

GABRIEL FLOREA

rele 15,30; 19); Grădina Unirea (ora
20.15) ; Grădina Lira (ora 20,15).

ADAM ȘI EVA ÎN CONFLICT : 
Progresul (orele 15,30; 18; 20,15).

ȘAPTE PACATE: Tomis (orele 
9; 11,15; 13.30; 15.45; 18: 20.15);
Grădina Tomls (ora 20.30).

ASEDIU CU SURPRIZE: Drumul 
Sării (orele 15,30; 18: 20,15).

CĂLUȚUL ROIB: Bucegi (orele 
15,30; 18); Grădina Bucegi (ora 
20,30); Viitorul (orele 15.30; 18;
20.15) .

INAMICUL PUBLIC NR. 1: Co- 
troceni (orele 14; 16: 18: 20).

CONTESA WALEWSKA: Flo-
reasca (orele 15,30; 18; 20,30); Gră
dina Titan (ora 20,30).

VALEA PRAFULUI DE PUȘCA: 
Crîngași (orele 16; 18,15); Munca 
(orele 9: 11,15; 13,30; 16; 18; 20).

LA EST DE JAVA: Miorița (o- 
rele 9: 11.30; 17.30; 20 15).

TREI SCRISORI SECRETE: Mio
rița (ora 15).

DESCULȚ ÎN PRAG: Moșilor 
(orele 15,30; 18); Grădina Moșilor 
(ora 20.15).

FARSA TRAGICĂ: înfrățirea 
(orele 16; 18: 20).

AFACEREA DOMINICI: Flacăra 
(orele 15,30: 18; 20,15).

LUMINILE ORAȘULUI: Arta 
(orele 15,30; 17,45; 20); Grădina 
Aurora (ora 20.15); Grădina Arta 
(ora 20,15).

B. D. ÎN ALERTĂ: Grădina VI- 
tan (ora 20.15).

• FOTBAL

în sezonul estival
• Uie Oană ne prezintă pro

gramul jocurilor echipei Poli, 
lași

Evitînd, în ultimul moment, 
retrogradarea, Politehnica lași 
a trecut la un program riguros 
de pregătire în vederea noului 
sezon competițional. Intr-o 
scurtă convorbire avută cu an
trenorul emerit Ilie Oană, acesta 
a precizat că lotul formației ie
șene a început antrenamentele 
de două săptămîni, urmînd să 
susțină șase jocuri pină la înce
perea campionatului. Miercuri. 
Poli. Iași va întîlni, la Cimpina. 
echipa F.C. Argeș, după care se 
va deplasa în U.R.S.S., pentru 
un meci cu divizionara F.C. Nis- 
tru-Chișinău, programat dumi
nică 28 iulie. La Iași va juca, 
miercuri 31 iulie, cu formația 
bulgară Lokomotiv Dranova, 
Din lotul ieșenilor fac parte, 
acum, și jucătorii: Glosaru (de 
la Știința Bacău), Dinu (C.F.R. 
Pașcani), Vlad (Viitorul Vaslui), 
Costea (Celuloza Călărași), Ro- 
nea (A.S.A. Tîrgu Mureș) și 
Narcis Ciocirlan, transferat de 
la Sportul studențesc, prin 
schimbul cu Marica. Au primit 
dezlegare pentru alte formații 
divizionare: Stoicescu și Lupu- 
lescu.

• Azi, Sportul studențesc se 
deplasează în Liban

Formația Sportul studențesc 
va pleca, astăzi, în Liban, unde 
are programate trei jocuri, ur
mînd să revină în Capitală 
marți 30 iulie. Antrenorul eme
rit Angelo Niculescu ne-a in
format că va face deplasarea cu 
un lot de 18 jucători, printre 
care se numără: Suciu, Grigo- 
rie, Măndoiu, Cassai, Oc. Io- 
nescu, Chihaia, Sandu Mircea, 
Rădulescu, Iorga și Fetreanu, 
transferat, recent, de la Rapid. 
Au primit dezlegarea din partea 
conducerii clubului studențesc 
jucătorii: Eduard Lucaci — pen
tru Olimpia Satu Mare și C. 
Moldoveanu — pentru Petrolul 
Ploiești.

• Mîine, la Constanța, echipa 
României întilnește Japonia

Pe stadionul „1 Mai" din Con
stanța, echipa României va sus
ține, mîine, primul joc din acest 
sezon, în compania selecționatei 
Japoniei. Pentru această partidă, 
antrenorul Valentin Stănescu a 
convocat următorul lot: Rădu- 
canu, Iorgulescu, Cheran, Anto
nescu, Sandu Gabriel, Sătmă- 
reanu II, Anghelini, Hajnal, Du
mitru, Dinu, Dudu Georgescu, 
Lucescu, Troi, Dumitrache 
Marcu. Meciul se dispută 
nocturnă,, de la ora 19.30.

și 
în

M. LERESCU

S-A LUPTAT
Pe stadionul 

Capitală au 
Campionatele naționale de atle
tism ale seniorilor. Aflate la a 
58-a ediție, pentru seniori și la 
a 46-a pentru senioare, actualele 
campionate au fost așteptate cu 
mult interes, fapt ce și explică 
prezența în tribune a unui public 
numeros, puțin obișnuit pentru 
atletism. Faptul în sine e de no
tat, dar el implică, pentru spor
tivi îndeosebi, obligația unor 
comportări care să satisfacă, să 
răsplătească atenția cu care sînt 
înconjurați. Interesul pentru 
campionatul național este expli
cabil. Comportarea bună, în spe
cial a fetelor, din ultima vreme 
a aprins în noi speranțe și aș
teptări. Apropiatele campionate 
balcanice (Sofia, 2—4 august) și 
cele europene (Roma, 1—8 sep
tembrie) au făcut din confrunta
rea celor mai buni atleți ai 
României prilejul unor ultime 
verificări, al unor ultime teste, 
în ce măsură ele au răspuns tu
turor acestor așteptări vom ve
dea imediat. Lista campionilor, 
rezultatele care i-au adus pe po
diumul învingătorilor fac posi
bile cîteva observații de natuiă 
să creeze o imagine reală a ceea 
ce s-a întîmplat pe pistele de 
alergări și la sectoarele de sări
turi, a ceea ce a fost față de ceea 
ce așteptam. Pentru că ne aștep
tam la cîteva noi recorduri na
ționale, dacă nu la unele de ni
vel european sau mondial. Eram 
îndreptățiți în aceste așteptări de 
rezultate valoroase obținute în 
acest sezon — dar numai în 
competiții cu caracter interna
țional! — de cîțiva dintre 
sportivii noștri fruntași. Dacă 
comportarea unor atleți ca Ar
gentina ’" ’ ~
Viorica 
Dorina 
roiu a 
aceasta 
performanțelor de valoare 
care le-au realizat, cît, mai ales, 
modului autoritar în care și-au 
adjudecat titlul. Mai direct spus, 
Campionatele naționale de atle
tism nu s-au desfășurat sub 
semnul obținerii unor rezultate 
de valoare incontestabilă, ci sub 
semnul cîștigării titlului. Și cum 
în multe probe campionii erau 
dinainte cunoscuți... Dacă, de 

la

„Republicii" din 
început sîmbătă

Menis, Toma Petrescu, 
Enescu, Natalia Andrei, 
Cătineanu sau Ilie Flo- 
plăcut în mod deosebit, 
s-a datorat nu atît

Pe

dinainte cunoscuți... Dacă, 
pildă, Ilie Floroiu — care, 
10 000 m., a făcut o cursă ce 
a ridicat, ca la fotbal, tribunele 
în picioare, dar de unul singur, 
— ar fi fost talonat de adver
sari la fel de valoroși, sînt si
gur că am fi asistat la doborîrea 
vechiului record. Dar așa, lupta 
s-a dat între componenții lotu
lui național, fiecare la proba în 
care-i specializat. Reprezentanții 
cluburilor, în foarte multe ca
zuri, n-au realizat nici măcar

sport: GHEORGHE CL’CUFotografiile rubricii de

timpii cu care fuseseră anunțați 
că s-au calificat pentru campio
natul național. Multe, foarte 
multe starturi greșite și, impli
cit, descalificări, ceea ce deno
tă o slabă pregătire tehnică, 
lipsa de atenție ce se acordă a- 
cestui element adesea hotărî- 
tor pentru cîștigarea cursei.

Absențe regretabile ale unor 
atleți cunoscuți, dar și ale unor 
mari centre, altădată renumite în 
mișcarea atletică. Prezența pe 
podium și pe stadion, numeroa
să și autoritară, a atleților din 
Craiova, Roman, de la Clubul 
atletic universitar, Steaua, Dina
mo și Rapid. Cîteva zvîcniri ale 
juniorilor: Dorina Cătineanu care 
a învins-o pe Valeria Rufanu- 
Ștefănescu cu un rezultat bun, 
6,50 m., B. Bedroian, clasat al 
doilea la triplu salt cu 15,78 m, 
nou record la juniori etc. Și cam 
atît. Mai ales pentru ziua de sîm
bătă, cînd timpul a fost bun.

Iată și lista, incompletă pentru 
că unele probe s-au terminat a- 
seară tîrziu, la lumina reflectoa
relor, a campionilor:

FEMININ: disc — Argentina 
Menis: 64,16; lungime — Dorina 
Cătineanu: 6,50 m; 100 m plat
— Viorica Enescu: ll”7/10; 
1 500 m plat ■— Natalia Andrei: 
4'22”l/10; 400 m plat — Maria
na Șuman: 53”4/10; 100 m gar
duri — Valeria Ștefănescu: 13” 
6/10.

MASCULIN: 100 m plat — 
Toma Petrescu: 10”3 10; înălțime
— loan Șerban: 2,15 m; 1 500 m 
plat — N. Onescu: 3’43”5/10; 
10 000 m —• I. Floroiu: 28’57” 
6/10; 110 m garduri — N. Perța: 
14”; 400 m plat — Al. Sălcu- 
deanu: 47”5/10; triplu salt — 
Carol Corbu: 16,32 m.

• Proba feminină de floretă 
din cadrul campionatelor mon
diale de scrimă de la Grenoble, 
a reunit la ștart 103 concurente, 
repartizate in primul tur în 18 
grupe. Primele 4 clasate în fie
care grupă se califică în turul 
doi. Primele asalturi au decurs 
fără surprize, toate concurentele 
românce s-au clasat în turul doi.

• LA LUBLIN și Cracovia, a 
început turneul international 
de fotbal organizat cu prilejul 
celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării Polonei. Participă se
lecționatele orașelor Moscova, 
Sofia, București (reprezentată 
de echipa Steaua) și Varșovia. 
Pe stadionul din Lublin, in 
prezența unui numeros public, 
echipa orașului Varșovia, în 
care au evoluat 10 jucători par
ticipant! la recentul campionat 
mondial, a întrecut la limită cu 
scorul de 1—0 (1—0) selecțio
nata Bucureștiului. Unicul gol 
al partidei a fost marcat de Ko- 
picera în minutul 27. La Craco
via, selecționata orașului Mos
cova a învins cu scorul de 5—1 
(2—1), echipa orașului Sofia. Au 
marcat Blohin (3), Andriașian, 
Hadzipangis, respectiv Țvetkov.

• Federația internațională de 
scrimă a hotărit ca viitoarea e- 
diție a campionatelor mondiale 
să se desfășoare în anul 1975 la 
Budapesta între 11 și 20 iulie. 
Campionatele mondiale pentru 
tineret vor avea loc în luna a- 
prilie în Mexic.

D. ALEXANDRU

• Boxerul venezuelean Betu- 
lio Gonzales și-a păstrat titlul 
do campion mondial la catego
ria muscă (versiunea WBC), 
învingîndu-1 prin Ko tehnic în 
repriza a 10-a pe 
Franco Udella. Meciul 
putat în orașul italian 
Sabbiadoro.

italianul 
s-a dis- 
Lignano
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POLONIA - XXX
Să se pună capăt tuturor 

acțiunilor militare din Cipru, 
să se respecte drepturile

suverane ale poporului cipriot!
Agravarea situației din 

Cipru, consecință directă a 
loviturii de stat pe care au 
inițiat-o și organizat-o forțe 
militare grecești aflate în 
insulă, îngrijorează profund 
guvernul și poporul român. 
Țară balcanică, situată in a- 
propierea zonei în care se 
desfășoară acest conflict cu 
grave repercusiuni, România 
iși manifestă preocuparea 
față de periculoasa evoluție 
a situației din Cipru. Țara 
noastră a condamnat energic 
lovitura de stat împotriva 
guvernului legal al Ciprului, 
guvern condus de președin
tele Makarios, considerînd 
aceasta drept un act de forță 
incompatibil cu dreptul po
poarelor de a-și decide sin
gure soarta, cu normele ele
mentare ale legalității in
ternaționale, un amestec 
flagrant în treburile interne 
ale unui stat suveran, un a- 
tentat ia adresa libertății și 
independenței Ciprului. în 
spiritul politicii sale princi
piale, de o exemplară con
secvență, politică de apărare 
a independenței și suverani
tății fiecărui stat, a dreptu
lui său la o dezvoltare fe
rită de orice ingerințe exte
rioare, de orice amenințare 
cu forța sau de utilizare a 
forței, Declarața guvernului 
român reflectă neliniștea 
poporului nostru în legătură 
cu acțiunile militare ale Tur
ciei în Cipru, acțiuni care 
dau noi dimensiuni conflic
tului, creind mari primejdii 
pentru pacea în această par
te a lumii, ca și in întreaga 
lume. Debarcarea trupelor 
turcești pe insulă, luptele care 
s-au angajat, lupte,soldate cu 
numeroase pierderi de vieți 
omenești și cu distrugeri im
portante, ridică la cote fără 
precedent tensiunea.

Evenimentele din insulă 
sînt generatoare de conse
cințe imprevizibile. Politica 
de forță nu poate aduce, ni

CONSILIUL DE SECURITATE A CERUT ÎNCETAREA IMEDIATĂ 
A INTERVENȚIEI MILITARE STRĂINE IN CIPRU

Sîmbătă, la ora 23,00 
(ora Bucureștiului), Con
siliul de Securitate s-a în
trunit pentru a analiza sie 
tuația creată in Cipru 
după debarcarea in insulă 
a forțelor militare turcești 
și începerea ostilităților.

Dezbaterile au fost deschise 
de secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, care a prezen
tat Consiliului un raport asupra 
pierderilor umane și pagubelor 
materiale pricinuite de declan
șarea conflictului, precum și asu
pra inițiativelor sale menite să 
prevină agravarea situației.

Președintele Consiliului de 
Securitate, ambasadorul Perului 
la Națiunile Unite, a prezentat, 
apoi, textul proiectului de rezo
luție redactat în cadrul consul
tărilor multilaterale care au avut 
loc la sediul O.N.U., și a insistat 
ca acesta să fie pus imediat la 
vot.

Supus votului, proiectul de re
zoluție a fost adoptat în unani
mitate.

Rezoluția Consiliului de Secu
ritate cere „să înceteze imediat 
intervenția militară străină în 
Republica Cipru". Consiliul cere, 
de asemenea, „retragerea neîn- 
tirziată din Cipru a întregului 
personal străin, care se află a- 
colo altfel decît în baza unor a- 
corduri internaționale, inclusiv a 

căieri în lume, pacea și li
niștea. întregul curs al vieții 
internaționale demonstrează 
că apelul la forță poate con
duce doar la un grav impas, 
poate avea numai efecte ne
gative, dureros resimțite de 
popoare. Interesele vitale ale 
tuturor popoarelor cer să se 
pună capăt oricăror tenta
tive de a înlocui negocierile 
raționale, dialogul realist 
prin utilizarea forței armate. 
Evenimentele din Cipru do
vedesc cit de grave pot fi 
urmările amestecului străin 
în afacerile interne ale altui 
stat, cit de nefaste sint in
gerințele în treburile altor 
popoare, indiferent de forma 
pe care o imbracă aceste in
gerințe. Nimic, absolut ni
mic, nu poate justifica imix
tiunile, intervențiile unor ar
mate străine pe teritoriul al
tor state suverane și inde
pendente. Extinderea con
flictelor, amestecul in aface
rile interne ale altor state, 
agravarea animozităților prin 
acte brutale, contravin efor
turilor destinate edificării 
unor relații de bună vecină
tate și pașnică conlucrare 
intre toate națiunile.

Declarația guvernului ro
mân cere să se înceteze ime ■ 
diat orice acte militare din 
partea oricărui stat pe teri
toriul Ciprului, să fie retra
se neintirziat trupele străine 
din insulă și să fie reinsta- 
urat guvernul legal, condus 
de președintele Makarios. 
„Toate problemele trebuie 
să fie rezolvate pe calea tra
tativelor, pornind de la in
teresele poporului cipriot, 
ale popoarelor implicate in 
conflict, de la necesitatea de 
a se asigura pacea in această 
zonă, de a se intări cursul' 
spre destindere și securitate 
in Europa și in întreaga lu
me" — se arată în această 
declarație, document ce ex
primă poziția statornică, re
alistă a României socialiste.

personalului militar a cărui re
tragere a fost cerută de pre
ședintele Republicii Cipru, arhi
episcopul Makarios".

Consiliul de Securitate „cere 
tuturor statelor să respecte su
veranitatea, independența și in
tegritatea teritorială a Ciprului". 
Totodată,. Consiliul „cere tutu
ror părților aflate, în prezent, în 
conflict, ca un prim pas, să în
ceteze focul și cere tuturor sta
telor să manifeste o extremă re
ținere și să se abțină de la 
orice acțiune care ar putea să 
agraveze și mai mult situația".

Documentul cere Greciei, Tur
ciei și Marii Britanii — puteri 
garante ale acordurilor interna
ționale privitoare la Cipru —să 
înceapă imediat negocieri pen
tru restaurarea păcii, precum și 
a guvernului constituțional al 
Ciprului.

• Președintele Ciprului, arhi
episcopul Makarios, a declarat, 
simbătă seara, la New York, că 
este satisfăcut de rezoluția a- 
doptată de Consiliul de Secu
ritate al O.N.U., în legătură cu 
Cipru. Makarios a spus că re
zoluția conține multe prevederi 
pozitive și constructive. „Sînt 
mulțumit pentru că toți membrii 
Consiliului de Securitate au do
vedit un interes viu pentru tra
gicele evenimente din Cipru și 
depun toate eforturile pentru a

Opinia publică din țara 
noastră, ale cărei sentimente 
și-au găsit expresie în De
clarația guvernului român, 
cere să se acționeze ferm 
pentru a se împiedica agra
varea în . continuare a situa
tei din Cipru, pentru a se 
găsi grabnic o soluție paș
nică conformă cu interesele 
independentei și suveranită
ții Ciprului, cu opțiunile pe 
care poporul Ciprului le-a 
făcut în mod liber, democra
tic, cu dreptul său impres
criptibil de a fi singurul 
stăpîn al destinului său, 
pentru a se asigura convie
țuirea pașnică intre ciprioții 
greci și turci, dezvoltarea 
democratică a țării. în aces
te momente de grea încer
care, se impune ca toate 
statele și în primul rînd cele 
implicate în situația existen
tă în Cipru să dea dovadă de 
rațiune, înțelepciune și spirit 
de responsabilitate față de 
pacea în zonă și în lume. 
Reglementarea complicatelor 
probleme rezultate din gra
vul amestec străin în aface
rile interne ale poporului ci
priot presupune încetarea 
imediată a tuturor acțiunilor 
militare, restabilirea păcii in 
insulă, desfășurarea unor ne
gocieri care să țină seama 
în primul rînd de interesele 
poporului cipriot, ale cauzei 
ințelegerii între popoare. In 
ceea ce o privește, România 
— solidară cu poporul ci
priot, cu guvernul legal al 
Ciprului, condus de președin
tele Makarios — a acționat 
și va acționa și în viitor 
pentru a-și aduce contribuția 
la stingerea definitivă a pe
riculosului conflict, la salv
gardarea intereselor vitale 
ale poporului cipriot, la in
staurarea unui climat de 
pace și bună vecinătate in 
această parte a lumii, ca și 
in întreaga zonă balcanică.

le pune capăt" — a spus el. 
„Sper că rezoluția va fi eficien
tă, în interesul păcii în re
giune".

♦ „Agresiunea căreia i-a că
zut victimă Republica Cipru 
constituie un atentat flagrant și 
deliberat la independența, inte
gritatea teritorială și la secu
ritatea poporului cipriot, men
ținute pînă in prezent în cadrul 
unui regim constituțional garan
tat de acorduri internaționale" 
— se spune într-un mesaj adre
sat de președintele Houari 
Boumediene șefilor de state și 
guverne din țările nealiniate.

Subliniind că evoluția eveni
mentelor constituie un motiv 
serios de îngrijorare pentru toa
te popoarele din bazinul medite
ranean, președintele algerian a 
afirmat că „a devenit imperativ 
șă se folosească toate mijloacele 
pentru a ne coordona acțiunea 
de a pune capăt vărsării de sin
ge". Se înțelege — a spus pre
ședintele Boumediene — că re- 
instaurarea autorității repre
zentate pînă acum legal de pre
ședintele Makarios și continua
rea politicii de independență și 
nealiniere constituie o garanție 
a stabilității interne și o con
tribuție incontestabilă la salv
gardarea securității in întreaga 
regiune a Mediteranei.

Împotriva

REPRESIUNILOR

ANTIDEMOCRATICE

DE LA SEUL
♦ „COMITETUL internațio

nal pentru salvarea deținuților 
politici din Coreea de Sud" a 
adresat regimului de la Seul un 
protest împotriva „represiunilor 
judiciare la care sînt expuși ce
tățenii sud-coreeni care luptă 
pentru dreptul la libertatea cu- 
vintului șl pentru unire". In de
clarația Comitetului — dată pu
blicității la New York — se re
levă, între altele, că în prezent 
în închisorile din Seul se află 
peste 250 de persoane, între care 
cunoscuți reprezentanți ai știin
ței, culturii și artei, personali
tăți politice și reprezentanți ai 
clerului. Recent, se arată în 
declarație, autoritățile de la 
Seul au pronunțat sentințe de 
condamnare la moarte împotriva 
a 14 persoane, care și-au expri
mat dezacordul față de actuala 
administrație din Coreea de 
Sud.

Coordonate belgiene
Ziua națională a Belgiei prilejuiește o rememorare a unor 

elemente caracteristice pentru această țară. Nu vom apela 
la Istorie, la deceniile și secolele trecute, bogate în eveni
mente ce au zbuciumat existența oamenilor acestui pămint. 
Firește, la Bruxelles, faimoasa piață din inima orașului — 
Grand Place — reprezintă un veritabil muzeu ce te solicită 
pe cărările sinuoase ale timpului. Dar Belgia se impune aten
ției vizitatorului mai ales prin coordonatele dezvoltării sale 
prezente. Replica clădirilor înălțate de breslele medievale o 
reprezintă Atomium — compoziție cu valoare simbolică pen
tru aspirațiile moderne ale Belgiei. Țara aceasta nu este 
prea mare — numărul locuitorilor ei este de aproape 
10.000.000 iar suprafața nu reprezintă decît 30.513 km.p. (den

sitatea populației este una din cele mal mari din Europa : 
320 oameni pe kilometrul pătrat). Și, totuși. Belgia este — 
împreună cu vecinul său luxemburghez de care este legată 
printr-o uniune economică — situată pe locul al zecelea în 
comerțul mondial. Cu o populație de 0,3 la sută din cea a 
Terrei, această uniune belgo-luxemburgheză este prezentă în 
circuitul schimburilor mondiale în proporție de 3,7 la sută, 
ceea ce îi permite să ocupe acest loc al zecelea în ierarhia 
țărilor care exportă și importă produse. Fiecare al doilea 
locuitor al țării lucrează pentru export. Urmașii celebrilor 
șlefuitori de diamante din Anvers, ai țesătoarelor din Gând 
și ai renumitelor dantelărese din Bruges realizează, în pre
zent, a variată gamă de produse industriale care situează 
Belgia în rindul țărilor dezvoltate ale continentului. Faptul 
este cu atît mai remarcabil cu cit Belgia nu posedă decît 
puține resurse naturale (bogăția nr. 1 este cărbunele). Efor
turile actuale sînt consacrate asigurării unei dezvoltări e- 
chilibrate a întregii țări, a tuturor provinciilor, evitînd de
calajele cu consecințele lor.

Relațiile româno-belgiene cunosc un curs ascendent evi
dențiat prin vizita președintelui Nicolae Ceaușescu, moment 
remarcabil pentru stimularea legăturilor bilaterale. Evoluția 
pozitivă a colaborării dintre cele două țări este evidențiată 
cu satisfacție atît la București, cit și la Bruxelles, expri- 
mîndu-se dorința de a se lărgi în continuare conlucrarea 
româno-belgiană, în scopul progresului și bunăstării popoa
relor noastre, al cauzei securității și păcii în Europa și in 
1Ume’ M. RAMURA

La tabăra de la 
Sidi Feruche

Ziua României
ALGER 21. — Corespon

dentul Agerpres, Mircea S. 
Ionescu, transmite : In ta
băra internațională de la Sidi 
Feruche, lingă Alger, pe coas
ta Mediteranei, unde își pe
trece o parte din vacanță și 
un grup de pionieri români, a 
fost organizată „Ziua națio
nală a României", ca simbol 
al prieteniei dintre oaspeții a- 
cestei tabere — elevi din țări 
arabe, africane și din Europa. 
Școlarii din țara noastră au 
ridicat pe catargul central al 
taberei tricolorul românesc. 
Apoi i-ati invitat pe ceilalți 
elevi din tabără și personali
tăți algeriene din conducerea 
mișcării de tineret să vizite
ze o expoziție de fotografii 
cu aspecte din realizările po
porului român în cei 30 de 
ani de la eliberarea țării de 
sub dominația fascistă. Șco
larii români au mai prezen
tat cu acest prilej, pe scena 
în aer liber a taberei, un pro
gram de cintece și dansuri. 
Programul „Zilei naționale a 
României" a cuprins și alte 
manifestări culturale, precum 
și întreceri sportive.'

Am fost în pădurea de la Westerplatte pe malul Mării Bal
tice, nu departe de Gdansk, aco'lo unde printre brazii și mes
tecenii tineri se mai zăresc încă cioturi de arbori carbonizați, 
reale mărturii ale dramei ce se petrecuse aici la începutul l<ui 
septembrie 1939 și care se lățise ca o ciumă peste lumea în
treagă. Aici au aprins fasciștii scînteia celui de al doilea război 
mondial. Pe un platou înalt, care domină panorama litoralu
lui se află Monumentul Eroilor de la Westerplatte ridicat în 
memoria companiei de ostași polonezi care a rezistat eroic 
timp de șapte zile invaziei fasciste. O mînă de tineri ostași, 
conduși de un maior erou, a scris o pagină de bravură în 
istoria demnului popor polonez.

în această vară fierbinte în care țara prietenă sărbătorește 
30 de ani de la Renașterea sa, gîndurile tuturor polonezilor 
se îndreaptă spre eroii de la Westerplatte, spre toți cei ce 
au căzut în anii războiului pentru libertatea lor. Dar sărbă
toarea Renașterii este, în același timp, prilejul marelui bilanț 
al înfăptuirilor pe care Republica Populară Polonă le-a ob
ținut sub conducerea Partidului Muncitoresc Unit Polonez în 
anii socialismului. Orice vizită în Polonia este prea scurtă 
pentru a vedea toate izbînzile harnicului popor polonez pe 
toate planurile construcției socialiste, izbînzi ae care poporul 
român se bucură din toată inima ca de propriile sale victorii. 
Reporterul și-a rezumat consemnările la cîteva dintre locurile 
vizitate.

CINCINALUL - CIFRE Șl FAPTE

X ntregul popor po
lonez se află pu
ternic angajat în 
înfăptuirea sarcini
lor celui de al 
VI-lea Congres al

P.M.U.P., în realizarea prevede
rilor planului cincinal 1971— 
1975. Sintem la Comisia națio
nală de planificare. Aflăm aici, 
că toate sarcinile pe perioada 
primilor trei ani și jumătate ai 
cincinalului s-au îndeplinit in
tr-un ritm mai mare ca cel pre
văzut și că ele vor fi depășite 
la toți indicatorii de bază. Din 
relatările directorului Departa
mentului colaborării economice 
cu străinătatea reiese că produc
ția industrială a crescut cu 10 la 
sută, cea agricolă cu 6,5 la sută 
iar salariul real în trei ani, cu 
peste 25 la sută față de 19 la 
sută stabilit inițial pentru în
treg cincinalul. De majorarea 
salariilor au beneficiat peste 
6 500 000 de salariați urmind ca 
pină la finele cincinalului sala
riile să sporească la toți cei 
zece milioane de salariați.

„Comerțul — reia directorul 
departamentului — și-a adus și 
el o contribuție constantă la 
ridicarea nivelului de viață 
printr-o tot mai bună aprovizio
nare a pieții cu bunuri de con
sum. Volumul desfacerii mărfu
rilor către populație a crescut 
cu 11 la sută față de 7 la sută 
cit se prevăzuse. Substanțial a 
fost și aportul comerțului exte
rior. In perioada 1971—1973 vo
lumul exportului a crescut cu 
66 la sută față de 33 la sută 
stabilit prin plan". La chema
rea partidului pentru depășirea 
producției, clasa muncitoare, ță
rănimea, intelectualitatea, toate 
categoriile de oameni ai muncii 
răspund și in acest an cu entu
ziasm acționind în direcția rea
lizării sarcinilor stabilite de 
Congresul al VI-lea al P.M.U.P, 
Așa se face că in primele cinci 
luni ale anului producția indus
trială a crescut cu 13 la sută 
deși pe întregul an se prevă
zuse să crească cu 11 la sută ; 
productivitatea muncii s-a de
pășit cu 10 la sută in industrie 
și cu 14 la sută in construcții, 
de asemenea cu mult peste nive
lele prevăzute. Este cea mai 
palpabilă dovadă a eforturilor 
și succeselor poporului polonez 
in înfăptuirea acestui cincinal.

PREOCUPĂRI PENTRU CONTI

NUA MODERNIZARE

S
ituată spre perife
ria Varșoviei, Uzi
na de mașini pen
tru construcții 
„Warinschi" iși 
are începutul în 
urmă cu peste 140 de ani, isto

ria ei fiind strins legată de a- 
pariția clasei muncitoare din 
Polonia, de dezvoltarea mișcă
rii muncitorești. Ne plimbăm 
prin secțiile de producție în-

Examene școlare în R. D. Vietnam
♦ IN R. D. VIETNAM au în

ceput examenele de admitere în 
instituții speciale de învăță- 
mint mediu. Toți candidații au 
studiile elementare absolvite și, 
de regulă, au lucrat timp de 
doi ani sau mai mult pe ogoare, 

cercind să detașăm urmele virs- 
tei sale dar semnele noului ne 
intimpină la fiecare pas. Nici 
nu se putea altfel pentru că în 
timpul războiului, ca întreaga 
Varșovie, uzina a fost transfor
mată de către fasciști în ruine. 
Totul a fost reconstruit, moder
nizat și amplificat la nivelul 
tehnicii celei mai înalte. Direc
torul economic al uzinei ne vor
bește despre producție. „Ne si
tuăm printre cei mai importanți 
constructori de excavatoare din 
lume — apreciază el — punînd 
la dispoziția șantierelor din țară 
și la export o întreagă gamă de 
excavatoare, de la universalele 
de 0,6 mc pînă la excavatoa
rele hidraulice de 2,5 mc. Pro
ducem anual 600 de mașini

Peisaj industrial polonez: întreprinderile de îngrășăminte azo- 
toase de la Wlodawek.

K-606, un tip de mare produc
tivitate, cerut la export. In scurt 
timp vom trece toată produc
ția pe excavatoare hidraulice, 
mai eficiente, mai economicoa
se. In prezent, produsele firmei 
noastre lucrează in peste 40 de 
țări ale lumii printre care și 
România de unde, la rindul său, 
țara noastră importă alte tipuri 
de excavatoare fabricate la 
Brăila".

O atenție deosebită se acordă 
în întreprindere cercetării știin
țifice. In acest sector lucrează 
peste 300 de specialiști, într-o 
strinsă colaborare cu Politehni
ca din Capitală, cu Academia 
de științe, cu alte instituții de 
specialitate. Obiectivul cercetă
rii : continua modernizare a 
produselor, sporirea eficienței 
economice, introducerea tehnicii 
noi. Rezultatul : parametrii func
ționali ai excavatoarelor s-au 
îmbunătățit de la an la an, ceea 
ce face ca peste 50 la sută din 
producția uzinei să se vindă la 
export. De la 1 ianuarie 1974 
uzina și-a schimbat structura 
de organizare devenind — prin 
preluarea mai multor unități — 
un combinat in care lucrează 
peste 8 000 de salariați. O bună 
parte dintre ei sînt tineri. Nu
mai in uzina din Varșovia sînt 
încadrați 600 de tineri din care, 
după informația secretarului 
comitetului de partid, 420 sint 
membri ai Uniunii Tineretului 

șantiere, în întreprinderi indus
triale.

Avind In vedere necesitățile 
de cadre medii tehnice ale eco
nomiei naționale, in actualul 
an de învățămint vor funcționa 
80 de școli medii de specalitate. 

Socialist. Organizația U.T.S. are 
în centrul preocupărilor sale e- 
ducația tineretului, mobilizarea 
sa la îndeplinirea sarcinilor e- 
conomice, a obiectivelor politice 
ale partidului.

LA PUPITRUL DE COMANDA

AL MINEI JAN

N
umai turnul de ex
tracție se ridică 
deasupra vîrfurilor 
brazilor, altfel, de 
la o depărtare oa
recare nici n-ai 
bănui că în acest loc pitoresc 

se află altceva decit o mică 
stațiune de odihnă. E mina Jan 
din inima Sileziei, unică în felul 
ei în toată Europa — după cum 
ne informează gazdele. întreg 
procesul tehnologic este automa
tizat. Inginerul șef ne întîm- 
pînă Ia poarta exploatării, apoi 
ne conduce în sala de comandă, 
o încăpere mică, obscură, capi
tonată în piele neagră. La pupi
trul de comandă se află un tî- 
năr operator. Ne explică sem
nalele zecilor de beculețe colo
rate care se sting și se aprind 
pe rind. Prin intermediul lor el 
află parametrii de funcționare a 
tuturor instalațiilor din mină, 
volumul de aer pompat spre a- 
bataje, conținutul de gaz, umidi
tatea, temperatura etc. în fața 
sa, pe perete, sînt fixate vreo 
10 televizoare care înfățișează 
pe viu întreg procesul de pro
ducție de la tăierea cărbunelui 
cu combine speciale pînă Ia în
cărcarea lui în vagoneți la su
prafață. Un singur om are sub 
privirea sa toate punctele de 
lucru din subteran și din î -cin- 

ta exploatării. Comunică prin 
radio cu toate posturile. Nimic, 
nici un amănunt nu poate scă
pa camerelor de luat vederi. 
Producția decurge normal, toa
te instalațiile merg din plin. 
Minerii au mai mult sarcina de 
a supraveghea mașinile, munca 
lor fizică este redusă la zero. 
Intervin doar atunci cind se de
fectează ceva. Sînt mai mult 
mecanici decit mineri in sensul 
tradițional al cuvîntului.

Inginerul șef ne informează 
că mina dă o producție de 2 500 
tone cărbune cocsificabil pe lu
nă și are un efectiv de 200 de 
salariați. A intrat în producție 
in urmă cu 3 ani, se află in ex
perimentare, dar ea oferă de pe 
acum imaginea tehnicii viitoare 
în minerit. Instalațiile, întreg 
echipamentul de comandă, cal
cul și prelucrare a datelor a 
fost realizat de industria polo
neză. Gradul de automatizare a 
procesului de producție este a- 
tit de înalt incit un singur om 
ar putea conduce toate opera
țiile de exploatare. în perspec
tivă, pe măsura extinderii auto
matizării la noi mine din bazi
nul Sileziei, se prevede o des
creștere treptată a efectivului 
de personal. Mina Jan e un în
ceput al viitorului în minerit.

ROMULUS LAL

VIOLENTE FURTUNI
IN ITALIA

♦ VIOLENTE furtuni s-au 
abătut în cursul ultimelor 24 de 
ore în nordul și centrul Italiei, 
cauzînd grave pagube culturilor 
agricole și instalațiilor balneare 
de pe litoral. In munți a nins.
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♦ POSTUL de radio al Fron
tului Unit Național al Cambod- 
giei (F.U.N.C.) a anunțat, sîm- 
bâtă, că in cadrul unei reuniuni 
a Comitetului economic al Gu
vernului Regal de Uniune Na
țională al Cambodgiei, prezidată 
de Khieu Samphan, vicepre
ședinte al G.R.U.N.C., s-a hotă- 
rit naționalizarea unor planta
ții de cauciuc din Cambodgia, 
aflate in teritoriile eliberate și 
aparținind în cea mai mare 
parte unor societăți franceze.

Dezvoltarea învățămîntu- 
lui în Niger

♦ PREȘEDINTELE Consiliu
lui militar suprem din Niger, 
Seynie Kountche, a rostit un 
discurs la întilnirea cu studenții 
Universității din Niamey și ele
vilor de la școlile secundare, în 
care a expus programul de re
forme in domeniul învățămîntu- 
lui și educației adaptat necesi
tăților de cadre cu pregătire su
perioară. El a subliniat, cu acest 
prilej, că, în elaborarea planu
lui de dezvoltare a învățămin- 
tului în Niger, au fost studiate 
multiple aspecte ale pregătirii 
cadrelor și s-a ținut seama de 
necesitatea promovării în acest 
domeniu a unei politici care să 
facă posibilă eliminarea tuturor 
influentelor moștenite din tim

PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT

pul dominației coloniale și pre
gătirea, într-un timp scurt, de 
specialiști și cadre naționale 
care să asigure progresul econo
mic și social al țării.

La 21 iulie s-au reîntors în 
„Orășelul stelar" cosmonauții 
sovietici Pavel Popovici și 
Iuri Artiuhin, care s-au aflat, 
timp de 15 zile, la bordul la
boratorului orbital sovietic 
„Saliut-3".

In aceeași zi, cei doi cos- 
monauți au prezentat comi
siei de stat raportul privind 
recentul zbor extraterestru.

După cum relatează agen
ția T.A.S.S., stația „Saliut-3“ 
iși continuă zborul în regim 
automat.

♦ PRIMUL astronaut ame
rican care a zburat în spațiu, 
Alan Shepard, iși va înceta ac
tivitatea în cadrul N.A.S.A. și 
al marinei S.U.A. luna viitoare 
— s-a anunțat oficial la Centrul 
spațial de la Houston.

Shepard, care, în prezent, este 
în vîrstă de 50 de ani, a efec
tuat primul zbor în spațiu în 
luna mai 1961, la bordul unei 
capsule „Mercury". El a făcut 
parte, de asemenea, din echipa
jul misiunii „Apollo-14“, care a 
aselenizat în 1971.

♦ ZIARELE din Coasta de 
Fildeș informează că Au Outta- 
ra, originară din Abidjan, capi
tala țării, a născut în cei 25 
de ani de căsătorie 20 de copii, 
care se află toți în viață. Dintre 
cei 20 de copii, numai patru 
sînt gemeni. Fiica cea mai mare 
este în vîrstă de 24 de ani, iar 
mezinul familiei împlinește cu- 
rînd două luni. Printr-o întîm- 
plare fericită, nașterea celui 
de-al 20-lea copil al lui Au Out- 
tara a coincis cu nașterea celui 
de-al treilea copil al fiicei sale 
în vîrstă de 24 de ani, care în 
cei trei ani de căsătorie a adus 
pe lume trei copii.

♦ MARELE PREMIU „David 
de Donatello" al Festivalului 
cinematografic de la Taormina 
a fost atribuit regizorului Lu
chino Visconti pentru filmul 
,.Ludwig". Este pentru prima 
dată în istoria acestui festival, 
cind premiul a fost acordat unui

\laureat absent. Burt Lancaster 
a fost însărcinat să reprezinte 
pe regizorul italian.

Actorii Alain Delon, Franpoise 
Fabian, Lino Ventura și Tatum 
O’Neal au primit un premiu spe
cial, oferit de Consiliul de di
recție al festivalului. O mențiu
ne specială a fost acordată ac
triței Harriet Anderson pentru 
creația sa din filmul „Strigăte 
și șoapte" al lui Ingmar Berg
man.

Un nou guvern s-a 
format la Lisabona. 
După opt zile de in
tense contacte care 
au prilejuit un pro
fund examen al noi" 
lor realități portughe
ze și o verificare a ra_ 
porturilor stabilite în
tre forțele ce poartă 
răspunderea pentru 
destinele țării, s-a 
realizat o înțelegere 
care a permis consti
tuirea unei echipe mi
nisteriale condusă de 
colonelul Vasco Gon
calves-

C
riza de guvern, 
prima pe care 
a cunoscut-o 
Portugalia de 
după 25 aprilie, 
a suscitat sem
ne de întrebare în privința 

evoluției viitoare a țării. 
Procesul democratizării va 
fi continuat sau se va pro
duce o deplasare a puterii 
spre dreapta ?

Incertitudinea părea să 
planeze asupra Portugaliei. 
După zilele fierbinți ale en
tuziasmului, după exuberanța 
victoriei din aprilie, sosise 

momentul unei confruntări de 
o evidentă importanță. Re
zultatul ei l-am înregistrat : 
noul guvern semnifică voin
ța de a continua eforturile 
în vederea democratizării, 
pentru a elimina sechelele 
dominației salazariste. Exa- 
minindu-se componența for
mației pe care o conduce co
lonelul Goncalves, la Lisabo
na se remarcă trei elemente

Lisabona: un examen 
al realismului

fundamentale. Primul se re
feră la prezența unor expo- 
nenți ai armatei în guvern 
(in primul rînd a colonelului 
Goncalves despre care pre
ședintele Spinola afirma că 
„a fost creierul mișcării for
țelor armate"), ceea ce în
seamnă asumarea directă de 
către militari a responsabili
tăților pentru sectoarele- 
cheie. Al doilea element îl 
constituie păstrarea caracte
rului de coaliție al guver
nului, iar al treilea îl repre
zintă eliminarea unor ten
dințe cu caracter con
servator care periclitau 
cursul spre o reală democra
tizare. Agenția FRANCE 
PRESSE apreciază că noul 

guvern „este In mod net o- 
rientat mai spre stingă" de
cît precedentul cabinet. Ofi
cialitățile portugheze preferă 
să sublinieze caracterul „e- 
chilibrat" al noii formații, 
precum și faptul că „prin
cipalul obiectiv este consoli
darea democrației în Portu
galia". în declarația Parti
dului Comunist Portughez se 
evidențiază că „noul guvern 

are condiții mai bune decit 
cel anterior de a pune in 
practică programul Mișcării 
forțelor armate, de a face 
față manevrelor și conspira
țiilor reacțiunii, de a conti
nua democratizarea, a pune 
capăt războiului colonial și 
de a conduce țara pină la 
realizarea de alegeri libere 
pentru Adunarea Consti
tuantă".

Prezența liderilor comu
niști și socialiști alături de 
personalități dintre cele mai 
importante ale acțiunii mi
litare din aprilie relevă trăi
nicia alianței forțelor demo
cratice cu Mișcarea forțelor 
armate, voința comună de 
a instaura în Portugalia un 

regim democratic stabil. Pri
mul guvern provizoriu a 
fost cofruntat cu probleme
le complicate rezultate din 
tendința de a da un curs 
conservator evoluției politi
ce, de a împiedica înnoirile 
absolut necesare după a- 
proape cinci decenii de sa- 
lazarism. Această tendință cu 
un evident caracter reacțio
nar a avut drept fundal o 

ofensivă de dreapta in do
meniul economic, menită să 
dezorganizeze structurile e- 
conomice ale țării aflate, 
oricum, intr-o stare maladi
vă cronică. Confruntarea an
gajată pe plan guvernamen
tal — datorită inițiativelor 
fostului premier care încer
case să impună măsuri ce 
nu erau favorabile maselor 
populare, procesului de
mocratizării, măsuri res
pinse ferm de forțele de 
stingă — s-a încheiat 
printr-o schimbare a echipei 
ministeriale in care au intrat 
masiv exponenții forțelor 
armate. LE FIGARO aprecia 
că cele opt zile de criză au 
avut drept consecință întări

rea Mișcării forțelor armate, 
precum și păstrarea coaliției 
naționale. FRANCE PRESSE 
consideră că „noul guvern va 
fi un guvern de acțiune în
sărcinat să rezolve proble
mele cele mai urgente care 
se pun țării înainte de a o 
conduce spre alegerile legis
lative".

Comuniștii atrag atenția 
asupra dificultăților rezultate 
dintr-o situație complicată
— dificultăți politice, econo
mice și sociale. „Sarcinile 
pe care noul guvern provizo
riu le are in fața sa sint ex
traordinar de complexe. Nu 
este de așteptat, nici de ce
rut să le poată rezolva in 
termen scurt" — subliniază 
declarația P. C. Portughez. 
Problemelor de ordin intern 
li se adaugă cele legate de 
soluționarea dosarului colo
nial. „Deși inflația și șoma
jul din Portugalia sint pro
bleme pe care noul premier, 
colonelul Goncalves, va tre
bui să le examineze de ur
gență, un anumit număr de 
decizii privind Africa nu mai 
pot fi aminate" — scrie 
TIMES. Tergiversările în 
negocieri, ca și incidentele 
cu caracter rasial din Ango
la și Mozambic neliniștesc 
opinia publică. Intirzierile în 
reglementarea acestei spi
noase probleme presupun 
riscuri incalculabile, cu e- 
fecte nu numai asupra desti
nului teritoriilor din Africa
— scenă a războiului colo
nial — ci și asupra viitoru
lui Portugaliei, a drumului 
pe care țara îl va parcurge.

EUGENIU OBREA
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