
VICTORIE PRESTIGIOASĂ LA „EL MUNDIAL**

Ieri — încă o duminică în care, organizat, 
tineretul patriei împreună cu ceilalți oameni ai 
muncii a păstrat haina de lucru din cursul săp- 
tămînii. Ieri — încă o duminică în care mii, 
sute de mii de tineri și-au făcut, voluntar, pre
zența pe frontul refacerii pagubelor pricinuite 
de recentele calamități, în combinate și uzine, 
pe ogoare și șantiere, pentru a smulge pro
ducției rezultate cît mai înalte. Transcriem în 
pagina a Il-a cîteva secvențe din cronica zilei 
de ieri.

România —
Cehoslovacia 2-1 (0-1)1

Amănunte despre această întâlnire în pagina a lll-a, într-o co
respondență telefonică de la Guadalajara a trimisului nostru 
VAiSILE CABULEA

Ieri, întrecerile finale pentru „CUPA
DE CRISTAL A SClNTEII TINERETULUI"

la atletism
Tn pagina de SPORT o amplă relatare de pe Stadionul Tinere

tului

Proletari din toate țările, uniti-vă!
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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Din atelierul mecanic al 
C.C.B.-Dej apele s-au retras. 
Tinerii de aici (în fotografie 
doi dintre cei mai harnici — 
Mănăstiureanu Vasile și Szoba 
Iosif), care n-au încetat lu
crul nici cînd viiturile au pă
truns in secție, își întețesc tot 

mai mult eforturile

BARICADELE RECONSTRUCȚIEI

PERMANENTĂ
DĂRUIRE EROICĂ
Satu Mare își 

regăsește chipul

INVINCIBILA UNITATE 
A NAȚIUNII NOASTRE 

SOCIALISTE
țării în orele de vîrf ale ca
lamității, adunate, consemnate 
și difuzate adesea cu o fră- 
mîntare lapidară, pe toate ca- 
nalele de informație, purtau 
în ele însele o caracteristică 
generală : reacția oamenilor la 
urgie n-a fost singulară, ci co
munitară. împotriva apelor re
vărsate, cei aflați în urgie nu 
s-au simțit nici o clipă singuri, 
în jurul lor s-a instituit ins
tantaneu barajul solidarității 
active, în edificarea căruia 
efortul real a depășit granițele 
clasice ale sacrificiului. Au fost 
momente în care cuvintele pă
reau să-și piardă puterea de a 
semnifica ceva, se goleau de 
încărcătura lor semantică. în
cordarea spiritului comunitar, 
marcată de-a dreptul, în multe 
locuri, de îngemănarea brațelor 
și piepturilor în fața furiei ape
lor, a dezvăluit nud și impre
sionant, unitatea și vitalitatea 
morală a unui întreg popor. Ca
lamității, caz-limită negativ' a 
stării naturale a omului, i se 
opunea forța de neînvins a con
stituției noastre socialiste. Re-

(Continuare în pag. a lîl-a)

Am trăit, în vremea din urmă, 
zilele și nopțile unei maxime 
încordări a forțelor umane, 
solicitate — la cote negîndite și 
neașteptate — de urgiile dez
lănțuite ale naturii. Am urmă
rit, cu sufletul impregnat de 
durere, proporțiile unei cala
mități fără precedent. Brusc și 
orb, în numeroase județe ale 
țării, apele revărsate s-au nă
pustit mistuitor asupra oame
nilor, caselor, întreprinderilor, 
ogoarelor. Se conturau, din pri
mele momente, proporțiile unei 
teribile catastrofe și ființa noas
tră, împresurată de neguriml, 
ar fi putut să se încline adînc 
pe talerul deznădejdii.

Dar omul, el însuși culmina
ție a naturii evoluate, s-a răz
vrătit, total și invincibil, împo
triva condiției ce i se Impunea.

Lector univ.
ACULIN CAZACU

De unde atîta putere șl capaci
tate de rezistență ? Timpul va 
trece și, pe măsură ce urmele 
sinistrului se vor șterge una cite 
una, ne vom putea explica mai 
bine pe noi înșine, bucurîn- 
du-ne de clipa liniștirii.

Oricum, adunate și disecate 
pe îndelete, faptele vor veni 
să probeze, cu forța niciodată 
infirmabilă a autenticității, ex
cepționala dimensiune etică a 
poporului nostru, atît de mult 
încercat în îndelungata sa istorie 
socială și naturală.

Miile de evenimente, petrecu
te în numeroase județe ale

EXAMENELE

Un băiețaș firav, cu umerii în- 
guști, cu părul blond, înspicat, a- 
dunat ca un cozoroc deasupra 
frunții, izbește cu tîrnăcopul de 
zici că acuși o să-l fărime. Ploa
ia bacoviană cate macină nervii 
sătmărenilor, nu pare să-l deran
jeze cu nimic pe mezinul brigă
zii de tineri care se luptă cu ră
mășițele inundației aici, pe strada 
Aurel Vlaicu, una dintre străzi
le cel mai puternic lovite de vii
tura Someșului. Sînt 12. Poartă 
uniformele albastre ale detașa
mentelor de pregătire pentru a- 
părarea patriei. Unii mai voinici, 
alțji mai puțin. Nici unul dintre 
ei nu are mai mult de 16 ani. 
Li s-a încredințat spre curățire o 
„felie44 de stradă, de 25 de metri. 
Pare puțin. Dar valurile au lăsat 
aici urme ca după un bombarda
ment. Pavajul este complet dis
trus, bucăți mari de asfalt și pa
vele de 100—200 kg. au fost 
minate de apă ca niște fire de 
nisip, s-au adunat împreună cu 
nămolul în mad grămezi în ju
rul unor puncte mai rezistente. 
Pentru a fi reparată — și trebuie 
reasfaltată în întregime — strada 
trebuie mai întîi curățată de dă
râmături, trebuie ridicate gardu
rile, trebuie împrăștiat balastul, 
trebuie consolidați stîlpii de elec
tricitate. La toți acești „trebuie" 
răspund — pe cei 25 de metri 
de stradă — 12 elevi din Satu 
Mare. Nagy Adalbert, un tînăr 
brunet, voinic, cu mustața abia 
mijită, elev în clasa a X-a, este 
conducătorul grupului. Am lucrat 
împreună cu puștanii aproape o 
oră. Treabă grea, nu prea curată. 
Am așteptat, doar, doar, o spune 
vreunul că a obosit. Degeaba, 
înspre amiază ploaia s-a mai ră
rit. Adif, șeful a ordonat scurt: 
un sfert de oră pauză. Era prima 
comandă pe care o auzeam. Pînă 
atunci o disciplină perfectă, o 
înverșunare tăcută, fusese tot ce 
putusem observa în travaliul 
neostenit al tinerilor. Am lăsat 
lopata și m-am ridicat să-mi a- 
prind o țigară. Cîțiva puștani au 
aprins și ei cite o Mărășească. Fi
resc, bărbătește ca intre ortaci. 
Francisc Boeru — colegii îl stri
gă Feri — nu fumează. Socotește

ceva în gînd. Apoi îi anunță pe 
ceilalți: 6.

— Adică S camioane cu moloz, 
dărîmături și resturi — îmi tra
duce loșca, blondul cu ciufut co
zoroc. Știi, Feri, este matemati
cianul nostru. A calculat dintr-un 
foc cîți metH cubi am săpat de 
azi dimineață.

-r- N-ați făcut bătături P
— Numai în prima zi. Azi e a 

treia. Ne-au și trecut, î$i stime- 
țește loșca palmele mici și ro
șii, dar care mi s-au

OVIDIU

(Continuare in pag.
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Zori de zi in lanurile de orz ale cooperativei agricole din Movilița

Foto : N. SCARLET

Și iarăși vor rodi Un reporter pe litoral

în pag. a IV-a

ImNiRi

PARISUL

STUDENȚEȘTI

0 SESIUNE 
A WTtllIR 

MARI
Cu fiecare examen susținut, 

actuala sesiune își dezvăluie 
elementele specifice, își con
turează personalitatea.

După o săptămînă în care 
s-au desfășurat numeroase c- 
xamene, se poate aprecia că 
această sesiune din iunie 1970 
este o „îesiune a notelor 
mori". Nu este vorba aici nu
mai despre rezultatele înregis
trate la Medicină, la Universi
tate sau la Arhitectură, unde 
In fiecare an notele obținute 
de studenții acestor institute 
ridicau media generală pe în
treg Centrul universitar Bucu
rești. Caracteristica amintită 
mal sus are acum răspândire 
generală. E drept că la Facul
tatea de biologie cîteva grupe 
s-au distins In mod deosebit, 
toți studenții obținînd note 
între 8 șl 10, că la Geografie- 
geologie examenele din prima 
săptămînă au fost trecute cu 
note între 7 șl 10 de către ma
rea majoritate a studenților, 
că studenții mediciniști se pot 
mîndrl cu faptul că dețin pri
mul loc în clasamentul califi
cativelor mari. Numai că și la 
Politehnică, și la Academia de 
studii economice, și la Con
strucții — unde, pînă în anul 
universitar trecut, într-o se
siune nu promovau decît 30— 
40 Ia sută dintre studenți — 
după prima săptămînă de exa
mene numeroase grupe sînt 
integraliste, iar numărul no
telor de 9 și 10 este foarte 
mare.

Studenții au început exa
menele din iunie după ce în 
prealabil au susținut alte pro
be de verificare impuse de 
activitatea universitară. In 
primul rînd, sesiunea din fe
bruarie a oferit imaginea unor 
preocupări deosebite pentru 
pregătirea de specialitate. Du
pă cum se știe, rezultatele ob
ținute la examenele din fe
bruarie 1970 sînt cele mal 
bune din ultimii 10 ani. Apoi, 
Colocviul național studențesc 
„Rolul filosofiei marxiste și al 
culturii umaniste în formarea 
viitorului intelectual", care a 
avut loc la Iași, în luna mar
tie, a confirmat dorința și ca
pacitatea tineretului universi
tar de a participa activ la via
ța politică și socială a țării, 
de a se pregăti multilateral 
pentru integrarea eficientă în 
activitatea profesională și ob-

ADRIAN VASILESCU

(Continuare in pag. a IlI-a)

grădinile...
La întreprinderea agricolă de 

stat Fîntînele, județul Arad, am 
răsfoit un album cu fotografii 
executate înainte și în timpul i- 
nundației. în primele se vedeau 
oameni lucrînd în solarii, mecani
zatori ce executau lucrări de în
treținere pe suprafețele cultivate 
cu tomate, ceapă, varză, usturoi, 
în celelalte apă, numai apă. „Pe 
aceste locuri — îmi arată cîte
va poze autorul lor, tov. Vasile 
Motocea — nu se va mai putea 
niciodată practica legumicultura. 
Mureșul și-a schimbat cursul a- 
coperindu-le pentru totdeauna".

M-am dus să văd noua albie 
a Mureșului de la Sîmbăteni la 
Zăbrani Nimic deosebit. Mureșul 
își ducea undele la vale de parcă 
așa ar fi fost din vecie. Un nea
vizat nu va ști niciodată că 12 
hectare din cele mai roditoare, 
unde producția de legume atin
gea ordinul zeciloi de tone, s-au 
transformat printr-un cataclismîn 
albie de rîu. în jur numai nămol, 
noroi și ochiuri de bălți ce de
pășesc genunchiul. 140 de hecta

re, pe atît s-a întins Mureșul, a- 
coperindu-le timp de o săptămînă 
cu un strat de apă de 3 metri. 
Din solariile de pe cinci hecta
re n-au mai rămas decît cîteva 
prioane și lemne. Au fost distru
se toate roșiile din solarii și 
cîmp, ce dăduseră fruct, mazărea

In aceste
ZILE PE OGOARE

ce înflorise, varza care acum pu 
tea fi livrată. La fel ca ferma 2 
a suferit și ferma 7 (unde sînt 
distruse culturile de soia și po
rumb pe 90 de hectare) și ferma 
nr. 5 (cu o suprafață de 31 hec
tare porumb masă verde și 15 
hectare floarea-soarelui, total ca
lamitate) Sub linia de adunare 
se poate citi cifra impresionantă 
a pierderilor : 5 092 000 lei. Pa
gubele puteau fi totuși mai mari. 
Dar în încleștarea cu puhoiul

deslănțuit au fost salvate mate
riale, mașini, utilaje, obiecte de 
inventar de alte milioane de lei.

Ne îndreptăm spre Zăbrani, 
punctul terminus al noii albii. 
Pe măsură ce ne apropiem se 
conturează în zare stația de 
pompare. „Aici s-a dus cea mai 
dramatică luptă cu furia ape
lor ne spune inginerul Ioan Luca. 
Pînă au apucat apele să încer- 
cuiască stația, utilajele si motoa
rele electrice au fost evacuate. 
Valurile izbeau și măcinau încet 
dar sigur postamentul. Prăbuși
rea era aproape de neînlăturat. 
Aceasta ar fi însemnat ca 200 
hectare de orez și alte 200 hecta
re sfeclă si porumb să nu mai 
fie alimentate cu apă. Atunci a 
trecut la conducerea operațiuni
lor de salvare hidrotehnicianul 
Honorius Hartman, secretarul or
ganizației U.T.C. împreună cu 
alți tineri, el a improvizat o plu-

GH. SASU

(Continuare in pag. t ll-a)

consemnează in pagina a ll-a impresiile unor turiști străinii

„NE SIMȚIM EXCELENT"

Odată cu primirea celor 442 de copii din județele Alba fi Mure,, 
greu lovite de calamitățile naturale, tabăra de la Năvodari fi-a 

deschis porțile

ȘAPTE SUTE 
DE SEMNĂTURI

Porțile taberelor s-au deschis, primitoare ca întotdeauna, să 
facă loc rîsetelor și jocurilor de copii. Dar nu s-au mai dat în 
lături cu zgomot, trintite ca o ușă de clasă în recreație, iar 
copiii nu s-au mai împrăștiat în toate părțile zgomotoși. Intra
rea lor In tabără a avut un aer grav, s-a făcut cu o înceti
neală de oameni maturi, cu o maturitate întipărită prea tim
puriu pe fețe. Primul gînd a fost nu la joacă, ci la cei ce 
le-au înlesnit un nou contact cu copilăria, cu vîrsta ei lipsită 
de griji. Rîndurile telegramei vorbesc de la sine.

„Aflați în aceste zile pe teritoriul județului Brașov, în ta
bere special constituite pentru noi, simțim din plin, în fiecare 
clipă, că sîntem înconjurați de prieteni. Simțim că există un 
părinte care ne îngrijește, care depune toate eforturile ca să 
nu ne lipsească nimic din cele cu care am fost obișnuiți. 
Trăim aici în condiții foarte bune, avem condiții de învățătură 
și recreere, aiem îmbrăcăminte și hrană, ne simțim ca acasă 
aici“.

Următorul gînd a fost, desigur, către cei de acasă, către 
părinții râmași să vindece locurile dragi de rănile căpătate. 
Dorința este firească, însoțește fiecare clipă a amintirii și vrea 
să spună că nu a uitat nimic din întîmplările trăite, că așa 
ceva nici nu poate fi uitat ușor :

„Noi, copiii oamenilor muncii din Satu Mare, am aflat cu 
deosebită bucurie de hotărîrea Comitetului Central al P.C.R. și 
Consiliului de Miniștri, a Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste pentru ajutorarea populației greu încercate, 
intre cei ajutorați fiind și părinții noștri loviți de apele Some
șului. Multe din casele noastre sînt distruse sau grav ava-

D. MATALA

(Continuare in pag. a III-a)
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DUMINICA, IN regăsește chipul
{Urmare din pag. I)

HAINA DE LUCRU

a trecut,
dar lupta continuă

• BUCUREȘTI : Efortul se 
materializează în cărămizile a- 
tît de acut necesare zonelor si
nistrate. Tineretul bucureștean 
a fost ieri prezent, cu preponde
rență, în cele 16 unități ale Fa
bricii de cărămidă. Majoritatea 
posturilor de lucru care nu cer 
o calificare specifică au fost 
asigurate de tineri. Cunoștința 
noastră de duminica trecută, 
maistrul Ion Panait de la unita
tea nr. 4 are numai cuvinte de 
laudă în ceea ce privește contri
buția tinerilor pe parcursul în
tregii săptămîni. fi evidențiază 
în mod deosebit pe elevi. Ne 0- 
feră, apoi, argumentele „pe 
viu". O clasă de elevi-zidari. din 
anul II, Grupul școlar de con- 
strucții-montaj, împreună cu
maistrul Vaslle Georgescu, lu
crează la împrejmuirea șoproa- 
nelor pentru accelerarea uscă
rii. Este un veritabil examen 
practic, alături de cel teoretic, 
de absolvire, care, pentru ei, în
cepe la ora cînd cititorul 
parcurge aceste rlnduri. La uni
tatea nr. 5, o altă clasă a ace
leiași instituții, împărțită în 
două echipe, asigurase în două 
ceasuri și jumătate încărcatul și 
transportatul a 18 000 bucăți de 
cărămidă crudă. La unitatea nr. 
10 intilnim 25 de tineri activiști 
ai U.T.C. care urmează un curs 
al Academiei de științe social- 
politice „Ștefan Gheorghiu". 
Deși mai au numai o săptămî- 
nă pînă la absolvire, au ținut să 
îmbrace în această duminică 
haina de lucru. Discutăm cu to
varășul ing. Nicu Ion, din par
tea centralei I.M.C. „7 Noiem
brie", detașat aici de o lună de 
zile. Ne relatează despre iniția
tivele pe care întreprinderea 
le-a luat în această pri- 

. vințâ. In unitate, de pildă, 
s-au introdus gaze pentru 
accelerarea uscării în șoproane- 
le împrejmuite, se confecționea
ză trei cuptoare de cîmp (pentru 
ardere) cu o capacitate de 900 000 
bucăți, se introduce de astăzi cel 
de al doilea schimb la presare. 
Producția de cărămizi va crește 
de la 35 000 la 70 000 buaăți pe 
zi. Acțiunile care se realizează 
aici sînt specifice pentru toate 
unitățile întreprinderii.

• ILFOV î Certitudinea înde
plinirii și depășirii propriilor 
angajamente. Valea Codanei • 
important obiectiv agricol al ju
dețului — zona unde se amena
jează, , în sistem, intercooperatist, 
circa 1 000 ha de teren pentru iri
gații. Pe locul unui viitor canal 
îl întîlnim pe tovarășul ILIE 
LEPADAT, prlm-secretar al Co
mitetului județean al U.T.C. 
Consemnăm : „Sînt prezenți aici 
peste 300 de tineri din comunele 
Movilița, Dridu, Fierbinți, Co- 
șereni. S-au săpat pînă la această 
oră 3 000 metri cubi de pămînt, 
au fost 
distanță 
biectlvul 
realizat 
vingerea 
prin 
an.

o- 
fi

Con
curge 
acest

avem 
va 
în

construite canale pe o 
de 2 km. . Deși 
este planificat a 
în 1971, ------

__ că apa 
canale încă

«... O dovedește participarea 
zilnică a numeroși tineri la a- 
această activitate. O vor dovedi, 
cu siguranță, și cei 6 300 * elevi 
care vor lucra în vacanță în ta
berele de muncă organizate aici".

— La ce acțiuni participă în 
această duminică ceilalți tineri 
ai județului ?

— Mai întii, în zonele care 
au avut de suferit de pe urma 
Inundațiilor. In comunele Ve
dea, Găujani, la Slobozia, Giur
giu, Oltenița, cîteva mii de ti
neri lucrează la evacuarea ape
lor, la scoaterea mîlului. în 
agricultură, peste tot acolo unde 
terenul permite, se muncește la 
întreținerea culturilor. Pentru 
circa 10 000 de tineri din între
prinderile județului — zi norma
lă de lucru.

— Obișnuit, statisticile privind 
angajamentul anual de muncă 
voluntar-patriotică se întocmesc 
semestrial. Ce ne puteți spune 
însă, astăzi, după primele 5 
luni ?

— ...că la obiectivele mari (fier 
vechi, împăduriri, plantări pomi 
în aliniamente, amenajări iri
gații) cifra angajată este, în cele 
mai multe cazuri, realizată sau 
aproape de cota finală. Din cele 
9 600 000 ore de muncă volun
tar-patriotică planificate s-au 
realizat deja cinci milioane. In 
ceea ce privește valoarea to
tală a lucrărilor putem raporta 
o realizare de 20 milioane, din 
28 milioane planificate. Mențio
nez, în încheiere, că 
participării ținerile» va 
nua la fel de susținut.

ritmul 
conti-

pentru• BRAILA : Metal 
oțelăriile patriei. La centrul de 
primire a metalelor vechi din 
portul Brăila sosește prima co
loană de mașini. Apoi, alta, și 
alta. Uteciștii de la Combinatul 
de fibre artificiale au colectat 
și predat 10 tone, cei de la II L 
nr. 1 peste 4,5 tone, de la între
prinderea de furaje — 4 tone, 
de la IICMB și TUG cîte trei 
tone. în total, 25 de tone metale 
vechi, în întreprinderi colectîn- 
du-se încă aproape 100 
pentru consumul intern.
acum, tinerii din Brăila au co
lectat aproape 3 000 de tone me
tale vechi, scontîndu-se pe o de
pășire sigură a planului anual, 
care prevede colectarea a 
5 210 tone.

Prezența tinerilor în haine de 
lucru a mai fost consemnată ieri 
și pe multe din bulevardele și 
parcurile municipiului, unde au 
lucrat la amenajarea și întreți

tone 
Pînă

nerea spațiilor verzi. Bulevarde
le Dorobanți și Karl Marx, fa
leza Dunării și grădina publică 
sînt cîteva dintre cele mai im
portante locuri, unde au partici
pat peste 2 000 de tineri.

• GALAȚI: Omniprezenta 
vîrstei tinere. Pe digurile de la 
Dunăre și Prut, sute de tineri 
din întreprinderile gălățene au 
executat lucrări de consolidare a 
barajului ridicat împotriva inun
dațiilor. Pe platforma Combina
tului siderurgic, tinerii au co
lectat metale vechi. Aproape 
200 de tineri din Berești, elevi, 
cooperatori, salariați au lucrat 
la podul de peste riul Chineza, 
distrus în urmă cu cîtva timp. 
Spre prînz, podul a fost redat 
circulației. în satele Balintești, 
Puricani și Aldești, tinerii au 
participat la strîngerea plante
lor medicinale. Peste 100 de ti
neri din satul Pleșa au plivit 4 
hectare de in. în perimetrul sil
vic Balintești și Nicorești, ti
nerii au îngrijit arboretul pe o 
suprafață de 25 de hectare. La 
Cavadinești, Gănești, în orașul 
Tg. Bujor, în comunele Slobo
zia, Conache, Grivița și Pechea, 
sute și sute de tineri au înscris 
în agenda de lucru a propriilor 
localități noi realizări.

• RM. VÎLCEA: în curind 
parcul va arăta ca înainte. 
Apele au trecut. In urma lor au 
rămas însă cariate parcul Olt 
și baza sportivă. Un brîu 
mii stăruie pe căsuțele carnpi 

gului, pe garduri și arbori. Dig 
stă și acum ca un avertisment 
și o mărturie a ceea ce a fost. 
Dar urmele se vor șterge curind. 
* * ’ în parc, au poposit dumi-

cu unelte, elevii. „Atacul- 
dat fetele de la Școala teh- 
sanitară, care în cunsul 
de ieri au curățat terenul

Aici, 
nică, 
l-au 
nică 
zilei 
inundat al bazei sportive, gazo
nul natural al parcului, au ni
velat gropile săpate de ape.

într-o singură zi, fetele au 
reușit prin bărbăția de care au 
dat dovadă să redea, pentru mo
ment, tribunelor amuțite febra 
încleștărilor sportive de mal 
înainte. în curind, datorită efor
tului elevilor, vîlcenii își vor re
lua, cu aceeași plăcere ca și mai 
înainte, plimbările prin parc. 
Fetele de la sanitară au oferit 
ieri primul... ajuțor.

• BISTRIȚA : Cale liberă pe 
drumurile deteriorate de inun
dații. Un număr de peste 150 de 
tineri ai întreprinderilor de in
dustrializare a lemnului de pe 
cuprinsul județului au lucrat Ieri 
la refacerea drumurilor de sons 
material lemnos de la gurile de 
exploatare, precum și la drumu
rile de acces auto din sectoarele 
I.F. Aniej, Rebra și Bistrița 
Bîrgăului. In nouă din comunele 
județului, tineri au participat, 
de asemenea, la refacerea dru
murilor deteriorate de revărsa
rea apelor.

O ALBA : 40 000 de ore pen
tru normalizarea activității eco
nomice. Peste 7 000 de tineri 
elevi, muncitori și intelectuali 
din comunele și orașele județului 
Alba au efectuat duminică 40 000 
de ore de muncă voluntar-pa- 
triotică. Numai în municipiul 
Alba Iulia, 600 de tineri, mem
bri ai organizațiilor U.T.C. de la 
Fabrica de produse refractare, 
întreprinderea de industrie lo
cală, Școala profesională de con
strucții și Liceul „Horia, Cloșca 
și Crișan** au lucrat la recupera
rea și depozitarea materialelor 
electrice, textile și de mobilă 
din cadrul unităților economice 
O.C.L. și I.C.O.M., la demolarea 
caselor distruse și recuperarea 
materialelor.

• BRAȘOV : 11 000 de semnă
turi. Peste 11 000 tineri munci
tori și elevi au participat du
minică la săpatul șanțurilor, re

Activiștii U.T.C. — elevi ai Academiei de științe social-politice 
„Ștefan Gheorghiu" — într-o ipostază ce le sporește demnitatea, 

prestigiul: la posturile de lucru ale unității nr. 10
Foto: C. CIOBOATĂ

paratul străzilor, construcția de 
trotuare, la taluzat și curățat 
albia rîului Timiș, la încărcatul, 
descărcatul și împrăștiatul pă- 
mîntului și balastului pentru 
nivelarea străzilor, la întreține
rea zonelor verzi, amenajarea de 
baze sportive și turistice. Valoa
rea lucrărilor efectuate ieri este 
de peste 120 000 lei

• CONSTANȚA î Elevi In 
grădinile de legume. Peste 1 700 
de elevi ai liceelor din munici
piu au lucrat ieri la întreținerea 
culturilor legumicole, în grădi
nile cooperativelor agricole de 
producție din Agigea, Limanu, 
Techirghtol, Viile și alte centre 
din bazinul legumicol al litora
lului. Acțiunii de muncă patrio
tică pe ogoare, inițiată de Comi
tetul județean al U.T.C., i-au 
răspuns în această zi și sute de 
elevi ai liceelor din comunele 
județului, care au lucrat îndeo
sebi la plivltul buruienilor din 
grădinile cu legume. Tineretul 
din această parte a tării s-a an
gajat să asigure întreținerea 
exemplară a culturilor pe o su
prafață de 4 000 ha.

ION ANDREIȚA
și corespondenții „Scînteii 

tineretului"
- >.. -

artistă*)

Elevii Grupului școlar de construcții-montaj din Capitală au fost prezența In patru unități ale Fa
bricii de cărămidă

Foto ; C. CIOBOATĂ

Și iarăși vor rodi 
grădinile...

(Urmare din pag. I)

tă din cauciuc cu 
transportați și puși

care au fost 
___ în calea ape
lor 1 000 de saci cu nisip. Odată 
apele retrase, ritmul nu a fost 
încetinit. S-a continuat întărirea 
postamentului cu piatră și eva
cuarea apei ce a rămas în spate
le stației cu ajutorul motopompe- 
lor și săparea unor canale de 
scurgere1*.

Am stat de vorbă și cu eroul 
acestei bătălii. „A fost greu, dar 
a trecut ca un vis urît, se des- 
tăinuie Honorius Hartman. A- 
cum stația trebuie urgent să 
reintre în funcțiune, ogoarele au 
nevoie de apă*. Am întîlnit cîțiva 
dintre tinerii care s-au luptat 
pentru salvarea stației. Pentru ei 
nu există program, sînt prezenți 
la locurile de muncă toată ziua. 
„Cînd au fost în primejdie de a 
fi distruse de apă, noi am de
montat motoarele electrice, ne 

știu de ce neînchipuit de pu
ternice.

Trec mai departe spre strada 
Margaretelor. Grupe de elevi in
tercalate cu grupe de militari cu
răță rețeaua de canalizare. Alții 
refac bordurile. La un colț de 
stradă, un băiețaș tare subțirel 
s-a înverșunat împotriva unei 
pietre de bordură care astupa o 
gură de canal. Cascheta albastră 
i-a alunecat pe o parte și văd 
că de fapt, este o fată. O ajut. 
Nu-mi mulțumește și mi se pare 
firesc ca în focul muncii să uităm 
de politețe. Se lidică să-și ștear
gă sudoarea.

— Cum te cheamă f
— Ana.
— Ana și mai cum ?
— Ana Măgheruș.
Și se apleacă iar după lopată. 

Mihali, Petrea, Sandu, Gabor, 
Vrîncean, Băiulescu, cîțiva tineri 
colegi ai Anei au sfîrșit de tăiat 
ditamai bușteanul și încarcă a- 
cum bucățile într-o mașină ieși
tă parcă dintr-o baie de noroi.

Traversez cvartalul spre strada 
Republicii. Un grup de munci
tori, abia teșiți din schimb de la 
uzina „1 Septembrie" și Uzina 
de reparații auto vin să ajute și 
ei la curățirea străzilor, la pregă
tirea lor ventru reasfaltare. Nico- 
lau, Modoran, Deak, Lupaș, Ka- 

spune Iosif Pil. Acum Ie insta
lăm din nou“, Victor Refnic și 
Anton Bacoș nu-și părăsesc mo- 
topompele decît pentru a send 
masa de prînz. Odată cu căde
rea serii le vor opri pentru ca a 
doua zi să le pornească din nou.

în întreprinderea agricolă de 
stat din Fîntînele se muncește 
pe două fronturi. Recuperarea 
suprafețelor inundate este îngreu
nată de cantitatea imensă de nă
mol adus de rîu și de ploile ce 
cad necontenit de cîteva zile. Pe 
întreaga suprafață inundată din 
luncă au fost săpate canale de di
rijare a torenților sDre Mureș. 
Pe o distanță de 3 km au fost 
despotmolite canalele de irigații. 
Cînd se vor putea lucra aceste 
suprafețe ? Greu de precizat. Se 
așteaptă încetarea ploilor și zvîu- 
tarea terenurilor. Pe frontul pro
ducției, activitatea cunoaște un 
ritm alert. Aprovizionarea cu se
mințe de tomate timpurii, ardei, 
gogoșari, varză, conopidă s-a în
cheiat. Se mai așteaptă semințe
le de sfeclă roșie pentru 15 hec
tare. Pe suprafețele ce urmau a fi 
cultivate cu soia și plante fura
jere s-au însămînțat 6 hectare cu 
varză, 5 hectare cu ardei, 15 
hectare cu morcovi. întreprinde
rea dispune la ora actuală de ră
saduri pentru 20 hectare roșii, ce

AFURISITUL DE BUNIC î ru
lează la Patria (orele 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,15).

JURNALUL UNEI CAMERISTE : 
rulează la Capitol (orele 9,15; 
11,30; 14; 16,15; 18,30; 21), Sala Pa
latului (orele 17,15; 20,15), Gră
dina Capitol (ora 20,15).

PROCESUL : rulează la Central 
(orele 20,45).

24—25 NU SE ÎNAPOIAZĂ : ru
lează la Central (orele 8,45; 10,45; 
12,45; 14,45; 16,45; 18,45).

ACȚIUNEA VULTURUL : rulea
ză la Lumina (orele 9,30—15,30 în 
continuare ; 18; 20,30), Arta (orele 
10,30; 15,30; 18;), Grădina Arta 
(ora 20,15).

VtNĂTORUL DE CĂPRIOARE : 
rulează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), Grivița (orele 10,30; 
15,30; 18; 20,30).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Republica 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45;
21,15),  București (orele 9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21), Stadionul Dinamo
(ora 20,30).

MISTERIOSUL „X“ DIN COS
MOS : rulează la Luceafărul (ore
le 9: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Festival (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 

racsony, se apucă de lucru ime
diat, fără să întrebe nimic, fără 
să ceară dispoziții sau sfaturi. 
Trebuia să termine treaba cit mai 
repede. Mai au ceva de lucru și 
pe la casele lor.

— Dar nu-i bai, îmi spune 
Modoran. Acasă mai este și bă- 
trînul și femeia. Intîi să gătăm 
aici. 1

Datorită muncii fără odihnă a 
miilor de tineri — muncitori, e- 
levi, funcționari — municipiul 
Satu Mare își recapătă încetul cu 
încetul înfățișarea. Pe multe ar
tere s-a terminat curățirea și e- 
vacuarea mîlului. Casele au fost 
zugrăvite și brîul negru — mar
tor al inundației — a dispărut.

— Cu această contribuție ma
sivă a tineretului — numai brigă
zile de elevi însumează circa 
1 800 de tineri — vom reda mult 
mai repede decît credeam aspec
tul normal al municipiului — ne 
spune tov. Ștefan Bereghi, vice
președinte al Consiliului popu
lar municipal.

Intr-adevăr, cu fiecare oră 
Satu Mare se apropie de vechea 
lui înfățișare, cu fiecare ceas ur
mele sinistrului sînt tot mai mult 
îndepărtate, localnicii se vor pu
tea mîhdri din nou că trăiesc în 
„orașul florilor". Intr-o măsură 
deosebită, această realizare se da- 
torește tinerilor.

vor fi replantate. Executarea la 
timp și de bună calitate a lucră
rilor de întreținere, pe suprafețe
le necalamitate a dat posibilitatea 
I.A.S. Fîntînele să livreze pe pia
ță 35 tone varză, 33 000 legături 
de usturoi și ceapă, 5 000 de bu
căți ardei iute din care cantități 
importante au fost trimise spre 
zonele sinistrate. Alături de sala- 
riații întreprinderii este apreciat 
efortul celor 80 de tineri. în lu
crările de întreținere a culturilor 
în solarii s-au remarcat și tinerii 
mecanizatori Gheorghe Pantaze 
(ferma nr. 3), Nicolae Rusti și 
Ion Stan (ferma nr. 4). Printre 
cei ce execută migăloasa muncă 
de întreținere a culturilor în seră 
și pregătirea răsadurilor se numă
ră Rodica Crișan și Maria Boia 
(ferma nr. 1), Rodica Pascu fi 
Ana Hodade (ferma nr. 2).

Pierderile de producție sînt 
mari. Recuperarea lor impune va
lorificarea la maximum a poten
telor suprafețelor necalamitate. 
Pe aceste suprafețe se folosesc 
stimulatori de creștere, se forțea
ză culturile prin suplimentarea 
cantităților de îngrășăminte azo- 
toase la hectar. De pildă, la fer
ma nr. 4, 5 hectare, la fermele 2 
și 1 o suprafață de 20 de hecta
re au fost deja fertilizate. Folo
sirea tuturor mijloacelor pentru 
forțarea culturilor oferă posibili
tatea creșterii suprafețelor cu 
culturi duble prin reînsămînțare 
și replantare. Producția va crește 
la varza timpurie cu 10 000 kg 
la hectar, la varza de toamnă 
cu 9 000 kg la hectar, iar la ră- 
dăcinoase producția medie se va 
dubla.

țcfnema
21), Gradina Doina (ora

20.15) , Grădina Festival (ora 20,15).
AȘTEAPTĂ PÎNĂ SE ÎNTUNE

CĂ : rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Gloria 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Flamura (orele 11; 16; 18,15;
20.30) .

ASTERÎX ȘI CLEOPATRA : ru
lează la Timpuri Noi (orele 9—21 
în continuare).

MARILE VACANȚE : rulează 
la Melodia (orele 8,45; 11; 13,30; 16: 
13,30; 20,45), Feroviar (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Mo
dern (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30).

FREDDY ȘI CÎNTECUL PRE
RIEI s rulează la Excelsior (orele 
9- 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Tomis 
(orele 9,30—15,30 în continuare ; 
18), Grădina Tomis (ora 20,15).

URMĂRIREA î rulează la în
frățirea (orele 10; 15,30; 18; 20,15), 
Drumul Sării ----- — —•
20.15) .

CASTELUL
LOR : rulează 
15,30; 18; 20,30).

O ÎNTÎMPLARE : rulează la 
Buzești (ora 18,30).

BĂNUIALA : rulează la Buzesti 
(orele 14: 16,15), Grădina Buzești 
(ora 20,30).

(orele 15,15; 17,45;

CONDAMNAȚI- 
la Giulești (orele

Culminația viiturii Dunării a 
trecut dincolo de hotarele jude
țului Constanța, îndrgptîndu-se 
spre Deltă. Redutele de apărare 
din pămînt și piatră, de cîte 
două-trei ori supraînălțate și con
solidate pe zeci de kilometri cu 
fascine, plăci din stuf sau cu ma
terial lemnos, au ținut piept cu 
bărbăție acestui ultim asalt al a- 
pelor. Eforturile de multe zile și 
nopți albe ale miilor de oameni 
din așezările riverane și ale mi
litarilor au fost încununate de 
succes. Locuințele, culturile, gră
dinile și fermele de animale ale 
I.A.S. Ostrov sau Medgidia, ale 
cooperativelor agricole din Viile,

Un film cu Jeanne Mo
reau în rolul principal și 
cu Bunuel ca regizor pre
zintă, dinainte de viziona
re, garanțiile de rigoare. 
Că lucrurile stau astfel 
ne-a demonstrat-o și „Jur
nalul unei cameriste11 a că
rui interpretă principală a 
și fost distinsă, pentru ro
lul de aici cu un premiu 
de interpretare la Fes
tivalul de la Karlovy Vary 
din 1964. Din nefericire, 
însă, în afară de jocul ex
celent al unei mari actrițe 
și de corectitudinea unui 
scenariu transpus pe ecran, 
e drept, de o mină de maes
tru, filmul nu oferă prea 
mari satisfacții. Romanul 
cu același nume al lui Mir- 
beau își păstrează, în film, 
nealterată substanța sa te
matică. In cercul plin de 
refulări, prejudecăți și bi
gotism al unei pseudo-aris- 
tocrații provinciale, o tînă- 
ră și frumoasă cameristă 
are de înfruntat grațiile și 
ostilitatea stăpînilor ca și a 
slugilor. O crimă, dublată 
de viol, comisă asupra unei 
copile nevinovate, provoa
că logodna cu birjarul co
nacului (o brută cu preocu
pări politice) pe care do
rește cu orice preț să-l de
maște cîștigindu-l. Are loc 
demascarea ; în preajma lo
cului crimei se găsește un 
plachiu de la bocancul vi
zitiului, pus de ingenioasa 
cameristă. Probele însă sînt 
insuficiente, vizitiul e eli
berat, camerista se mărită 
cu căpitanul — moșier de 
peste drum, criminalul își 
deschide circiuma în orașul 
unde dorea și continuă să 
facă politică anarhistă a~ 
vînd de gît o metresă vul
gară. Aici filmul se încheie. 
Cine a văzut de pildă „Vi- 
ridiana" își poate imagina 
ușor cit de ascuțită este ca
pacitatea de disecare a per
sonajelor, de analizare a 
lor psihologică, la un regi
zor ca Bunuel. In ansam
blu analiza întreprinsă aici 
ar vrea să scoată în eviden
ță ideea că fondul cel mai 
bestial poate coexista cu a- 
parențele cele mai inofensi
ve (cazul vizitiului). Dez
voltând ideea regia dezvol
tă și accesoriile, așa încît 
filmul nu mai rămîne doar 
ilustrarea unui caz. O gamă 
complexă de tipuri umane 
stă sub ochii acestui Goya 
modern al cinematografu
lui care nu le iartă defec
tele, slăbiciunile, imoralita
tea.
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SIMPATICUL DOMN „R“ î ru
lează Ia Munca (orele 16; 18; 26).

DANSÎND SIRTAKI : rulează la 
Aurora (orele 9; 11; 13; 16; 
Grădina Aurora (ora 20,30).

OPERAȚIUNEA LADY 
PLIN : rulează la Dacia 
8,30—20,30 în continuare), 
(orele 10; 16; 18,15; 20,30).

RĂZBUNĂTORUL:

DEGETE

18,15),

CHA- 
(orele 
Volga

rulează la 
Bucegi (orele 10; 16; 18,15; 20,30), 
Grădina Bucegi (ora 20,30), Miori
ța (orele 11; 13; 17,30; 20).

BUNĂ ZIUA, CONTESĂ : rulea
ză la Unirea (orele 16; 18,15), /
Grădina Unirea (ora 20,30).

DRAGOSTE LA LAS VEGAS : 
rulează la Lira (orele 10; 15,30; 18), 
Grădina Lira (ora 20,30).

PICIOARE LUNGI, 
LUNGI : rulează la Ferentari (o- 
rele 15.30; 18; 20,15).

ELVIRA MADIGAN î rulează la 
Cotroceni (orele 15,30; 18; 20,30).

JOCUL CARE UCIDE ! rulează 
la Pacea (orele 15,45; 18; 20), Vitan 
(orele 15,30; 18), Grădina Vitan
(ora 20,15).

OPERAȚIUNEA 
rulează la Floreasea 
18; 2Q.3Q).

PAT ADA PENTRU 
rulează Ia Crîngași 
18; 20,30).

LEONTINE î 
(orele 15,30;

MĂRIUCA 5
(orele 15,30;

Rasova, Seimeni sau Topalu, fa
bricile, magazinele și depozitele 
din Cernavoda și Hîrșova, utila
jele și materialele de pe șantie
rul de construcție a marelui pod 

APELOR

terenuri cultiva- 
îndiguită Hîrșo- 
— Gîrliciu — 
salvate de peri-

rutier de la Vadu Oii, ca și, cele 
circa 10 000 ha 
te din incinta 
va — Ciobanu
Dăieni, au fost 
colul inundațiilor. Acționînd ca

• Un mare realiza'
tor ți o mare

• O dramă poli • Eterna problemă

listă perfect a cuplului...***)
construită **)

CRO NIC A FILM UL VI

Un cunoscut și venerabil 
critic cinematografic refe- 
rindu-se undeva la unii ac
tori de film făcea constata
rea că „sînt obligați prin 
contract să fie geniali". A- 
firmațta se potrivește per
fect în cazul nostru: Aud
rey Hepburn, fără a face 
mari eforturi de a se de
păși pe sine, interpretează 
un memorabil rol într-unul 
din cele mai închegate, mai 
bine construite filme poli
țiste văzute de noi vreoda
tă. Ne aflăm în fața ecra
nizării unei piese 
Frederick Knott), 
doperă a genului, 
ce Young cu care

(a lui 
o capo-
Teren- 
ne-am

filmul „Așteaptă
Audrey Hepburn intr-una din scenele de mare tensiune din 

pînă se întunecă"

mai întîlnit prin interme
diul altui excelent film 
(Eddie Chapman, agent se
cret) face o rară demonstra
ție de virtuozitate. Din de
misolul întunecos al clădi
rii, triumful femeii oarbe 
semnifică victoria în fața 
întunericului și marții. In 
mijlocul unei invazii de 
filme polițiste mediocre și 
western-uri destul de ră
suflate, Așteaptă pînă se 
întunecă e, în fine, un film 
în care groaza. teroarea 
servesc doar ca suport pen
tru afirmarea unei nemărgi
nite dragoste de viață, a 
iubirii calde pentru cel a- 
propiat.

UN CUIB DE NOBILI î rulează 
la Viitorul (ora 20).

ÎN NORD SPRE ALASKA : ru
lează la Viitorul (orele 16; 18).

INIMA NEBUNĂ, NEBUNA DE 
LEGAT : rulează la Moșilor (orele 
10; 15,30; 18), Grădina Moșilor (ora
20,15).

VALE A PĂPUȘILOR : rulează 
la Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

WARLOCK : rulează la Flacăra 
(orele 14; 16,15; 18,30; 20 45).

SPLENDOARE ÎN IARBĂ î ru
lează la Rahova (orele 15,30; 18), 
Grădina Rahova (ora 20,30).

JOC DUBLU IN SERVICIUL 
SECRET : rulează la Progresul (o- 
rele 15,30; 18), Grădina Progresul 
(ora 20,15).

DOMNIȘOARA DOCTOR : ru
lează la Cosmos (orele 13,30; 18;
20,15).

ARTICOLUL 402 — Seria I, II : 
rulează la Cinemateca (Union) (o- 
rele 9; 12,30; 16) — cu bilete la 
easă.
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Teatrul „Al. Davilla" Pitești (la 
Sala Comedia a Teatrului Națio- 

un singur om, țăranii cooperatori, 
mecanizatori, lucrători din I.A.S., 
muncitori din fabrici și ateliere, 
funcționari, militari ai Forțelor 
Armate și specialiști hidrotehni
cieni au opus o dîrză rezistență 
apelor, cîștigînd victoria.

Primejdia a trecut, dar oame
nii rămîn mai departe să lupte 
pentru lichidarea urmelor lăsate 
de ape. Au de repus în funcțiune 
instalații oprite, au de continuat 
munca pe ogoare, de reînsămin- 
țat terenuri, de refăcut locuințe 
avariate. Viața trebuie să reintre, 
în cel mai scurt timp, pe făgașul 
ei normal.

...își află o rezolvare doar 
grație vizitei făcute la bu
nicul, medic veterinar, po
sesor al unei frumoase pro
prietăți la țară. Aici în 
mijlocul unor dragi amin
tiri ale copilăriei renaște 
dragostea soțului pentru 
soția sa. Filmul are un ton 
ușor moralizator, care nu 
deranjează insă. Michel 
Simon, în rolul principal, 
dă cu grație și farmec lecții 
de bun simț și delicatețe ți
nui soț adulterin. Filmul 
este o melodramă, fără 
mari pretenții, desigur, dar 
cele cîteva adevăruri sim
ple pe care le descoperă cei 

doi au un aer foarte ome-. 
nesc, ele adresîndu-se direct 
afectivității spectatorului. 
Un humor de bună factură 
însoțește această peliculă 
pe care o apreciem atît 
pentru firescul dialogului 
și situațiilor cit și pentru 
excelența garniturii sale de 
actori.

GRIGORE ARBORE

•) „Jurnalul unei ca
meriste" coproducție 
franco-italiană, regia Luis 
Bunuel.

•♦) „Așteaptă pînă se 
întunecă4* producția stu
diourilor americane, re
gia Terence Young.

•••) „Afurisitul de bu
nic", producție franceză, 
regia Jacques Poitrenaud.

nai) : SEARA TUTUROR SFINȚI
LOR — ora 20 ; Teatrul Mic : PRI
MARUL LUNII ȘI IUBITA SA — 
ora 20 ; Teatrul „Ion Creangă- : 
TOATE PlNZELE SUS — ora 1« ; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
LA GRADINA CĂRĂBUȘ — ora 
19,30; Teatrul „Ion Vasilescu- (la 
Teatrul de Vară „Herăstrău") : 
FLOARE DE CACTU8 — ora 20.

17,55 Deschiderea emisiunii. 
18,00 Bule- 
pauza unui

o
Micrpavanprernieră • 
tin de știri • 18,05 In 
proces 0 18,55 Emisiune de știin
ță • 19.00 Actualitatea în econo
mie • 19,15 Anunțuri — publicita
te • 19,20 1001 de seri. Emisiune 
pentru cei mici • 19,30 Telejur
nalul de seară 9 20,00 Intre me
tronom și cronometru • 21,00 

, Simfonia I în Do minor de J.
Brahms • 21,50 Roman foileton 
..C-?a Pud^ertbrook" (II) • 22,35 
Rampa o 22.55 Telejurnalul d® 
noapte • 23,10 închiderea «mi
siunii.

I
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„NE SIMȚIM AICI
EXCELENT! VOM 

REVENI CU SIGURANȚĂ" DUPĂ ACEST 2-1 AL CUPA DE CRISTAL A
— iată ce ne-au declarat turiști străini aflați la mare BUNEI SPERANȚE „SClNTEII TINERETULUIu

După datele meteorologilor se 
pare că de ieri riviera româneas
că a intrat definitiv în patrimo
niul soarelui. Cei peste 200 km 
de plajă însorită aștern între Nă
vodari și Mangalia o imensă fîșie 
aurită îngemănată la țărmuri cu 
apele albastre ale Mării.

Anul acesta au fost date fn 
folosință turistică pe lingă cele 
existente, încă 21 000 locuri în 
noile hoteluri. Fiecare stațiune 
de pe litoral, la inaugurarea nou
lui sezon estival s-a anunțat cu 
noi premiere. La Mamaia în zona 
hotelului „Miorița" au fost con
struite 5 vile și 5 minihoteluri 
foarte agreate de către turiști, un 
camping cu 10 000 locuri, două 
noi restaurante de primă mări
me, o berărie pe malul lacului 
Siutghiol, un restaurant rapid, 
puncte de recepție, puncte co
merciale, dotări de plaje, o pisci
nă descoperită amenajată la clu
bul „Mediterana" și două grădi
nițe turistice pentru copii.

în Eforie Nord au fost inau
gurate noi vile și minihoteluri, 4 
noi restaurante cu o capacitate 
totală de 3 500 locuri, hotelul 
„Selena" cu 500 locuri, un cam
ping cu 1 500 locuri.

".it Mangalia în zona turistică 
„Jupiter" s-a dat în folosință ho
telul „Apollo", barul „Paradis", 
complexul comercial, un teatru 
de vară și un restaurant; în zona 
„Venus" au intrat în folosința tu
riștilor străini, hotelurile „Egre
ta", „Brîndușa", „Lăcrămioara" 
„Ghiocel". In schele se mai află 
hotelul „Pajura", 3 restaurante, un 
complex comercial, barul de 
noapte „Calipso" și un mare nu
măr de căsuțe; tn constelația tu
ristică „Saturn" au fost recepțio
nate trei hoteluri, un sat de va
canță st cîteva terenuri de sport. 
La „Neptun" vizavi de satul fee
rie, arhltecții sistematizatori fi
xează vatra unui bîlci oriental cu 
elemente pitorești inspirate din

povestirile lui Harum-al-Rashid. 
Turiștii vara ascultă aici isprăvile 
marinarilor, peripețiile caravane
lor, se vor răcori cu salep și bra
ga, vor mînca halviță și susanuri, 
se vor minuna de înghițitorii de 
săbii, de dansurile în ritmuri 
lente din dairete, cimbale.

TuriștU străini în locurile unde 
se mai construiește ceva, se o- 
presc, se interesează, află, dori
tori să știe ce surprize plăcute 
vor avea la anuL Astfel prințesa 
de FAUCIGNY LUCINGE — 
care a preferat să-și petreacă se
jurul pe litoralul românesc, ne-a 
declarat: „Mă simt excelent în 
țara dumneavoastră, îmi face 
foarte bine clima, mă bucur de 
bunăvoința și ospitalitatea gazde
lor. După țărmul Mării Negre voi 
merge la București să vizitez Pa-

Un reporter
pe litoral ,

(l'rmare din pag. I)

șlească. In lumea universitară 
s-a instaurat astfel o ambian
ță de muncă intensă, creatoa
re, care nu putea să nu se 
răsfrîngă pozitiv în pregătirea 
de specialitate. Iar acum, în 
sesiunea de examene, avem 
prilejul să constatăm că roa
dele creșterii răspunderii in
dividuale a studenților față 
de pregătirea profesională sînt 
bogate.

Ceea ce nu înseamnă 
însă că pot fi trecute cu 
vederea atitudinile de super-

Examenele 
studențești 

ficialitate șl delăsare In stu
diu. Dimpotrivă, în contextul 
unei preocupări generale pen
tru îndeplinirea exemplară a 
îndatoririlor studențești, apar 
cu atît mai regretabile eschi
vările de la normele discipli
nei profesionale.

Gazeta de perete a Facul
tății de filozofie a publicat un 
articol Întitulat: „Ce fac cei 
care... nu fac nimic ?“ Adică, 
studenții care nu s-au pregătit 
niciodată în cursul semestru
lui, care n-au emis nici măcar 
o singură idee valoroasă la un 
seminar, care au irosit în în
tregime timpul de studiu în 
cafenele, în discuții sterile. Ce 
fac ei acum ? Simplu : se do
pează ! Dopingul — adică „în
ghițirea* în asalt, ziua și 
noaptea, a sute și sute de pa
gini care trebuiau citite în 
timpul anului — este unica lor 
salvare. Dar este Intr-adevăr 
o salvare ?

Munca universitară este 
pretențioasă. O bună pregătire 
cere nu numai putere de me
morare, ci șl putere de sinte
tizare, raționament. La Fa
cultatea de instalații pentru 
construcții, studenții din gru
pa nr. 1 (anul IV) au fost so
licitați intens să facă dovada 
acestor calități, susținînd în 
scris examenul la „Instalații 
de răcire". Rezultatul: din 23 
de studenți, 12 nu au reușit 
să promoveze. Este interesant 
de observat că și în sesiunea 
din iarnă, studenții anului IV, 
care au susținut două probe 
scrise, nu au obținut califica
tive care să-1 onoreze. Iată și 
explicația acestei realități, așa 
cum o dă conf. dr. ing. 
Gheorghe Duță, prodecanul 
facultății:

— Studenții care nu se pre
gătesc temeinie tn timpul li
nului speră întotdeauna că Ia 
examen vor trage un „bilet 
norooos". Asta înseamnă să 
răspundă diq capitolele al că
ror conținut l-au reținut în 
nopțile albe ale sesiunii. Dar 
ia probele scrise noi dăm su
biecte de sinteză. Așa că pro
movează numai cine cunoaște 
toate capitolele. Iar a cunoaște 
înseamnă a memora și a ra
ționa, ceea ce se obține nnmai 
prin studiu permanent, conti
nuu.

latul Brâncovenesc de la Mogo- 
șoaia, să văd Muzeul Satului, un 
teatru, să ascult un taraf de mu
zică populară românească, așa 
cum îmi doresc de foarte multă 
vreme. în luna septembrie voi 
reveni tn România de data aceas
ta cu soțul meu căruia ti voi po
vesti cit de bine m-am simțit 
aici".

Deopotrivă de Incîntați se ara
tă turiștii străini atît de clima
tul marin de pe plajă cit fl de 
confortul din hoteluri, de obiec
tivele pe care le vizitează.

Pe doamna JOSR WOVTRSl, 
ziarist de la ziarul de limbă 
flamandă „Het Juaotste Nieuws" 
am avut plăcerea s-o cu
nosc tn preajma lapidariului din 
Constanța. „Mă atrage foarte 
mult acest spațiu geografic dintre 
Carpați și Dunăre, e un punct de 
civilizație original, straniu aici la 
Porțile Orientului căruia i-am 
descifrat sensurile numai după 
multe studii, citind scrierile lui 
Nicolae lorga și Pîrvan, însemnă
rile călătorilor străini. Am vizitat 
multe țări ale lumii, printre cele 
mai interesante și originale ra nu- 
milră România. Pe țărmul Mărit

am venit doar de cîteva zile 
fiindcă am vizitat mai înainte 
cabanele din Bucegi, stînele de 
oi șt plantațiile forestiere. îmi 
exprim în modul cel mai abso
lut regretul că aceste frumuseți 
acești minunați oameni au suferit 
atîta de pe urma catastrofei. în 
Belgia voi icrie tot ceea ce am 
văzut șl voi povesti despre cu- , 
rajul și destoinicia românilor, I i 
despre ospitalitatea lor. Mulțu- fl J 
mese Oficiului de Turism pentru I ' 
tot ceea ce mi-a oferit să văd, I i 
că cunosc pe aceste meleaguri I i 
ale dumneavoastră". B '

Pe Madame MARCHALL JA- I 
-------------------------- ț 

<

mânești. Doamna Jaqueline lu- I l 
crează înt^-un mare restaurant I ? 
din localitatea Brabon. C onside- I ) 
ră că va face o surpriză plăcută fl î 
clienților săi, dacă la sosirea în fl i 
țară le va pregăti o masă din I ) 
bucătăria românească.

..Desigur mă simt foarte bine 
aici. Plaja aceasta e mai frumoa- n .■ 
să decît a noastră de la Gnok I ) 
deja poluată de reziduuri de pe- I l 
trol și ulei. Bucătăria e excelentă B / 
și, trebuie să mă credeți, aici sînt I ) 
în materie".

Tinerii căsătoriți, soții RI- 
VIERRE din 3- Rue de Fuisilles 
din Paris își petrec luna de aur 
pe litoralul românesc și aveau de 
ales între Tunis, Grecia și Româ
nia. Au preferat țara noastră, , 
fiind influențați de prietenul lor I i 
care a venit aici trei ani la “ ■ 
rînd.

„La Paris avem un mic stu- 
diou fotografic. Aici ne-am pre
gătit cîteva duzini de diapoziti- « .■ 
ve cu imagini și priveliști româ- I ) 
nești pe care le vom proiecta în “ 
grupul prietenilor noștri de la 
Paris. Na simțim excelent. Re
gret că plecăm mîine. Vom re
veni, cu siguranță".

Aceste declarații ale vizitatori
lor țării nu pot decît să ne 
bucure, ele confirmînd că oaspe
ții noștri simt și apreciază căldu
ra și ospitalitatea cu care-i în- 
tîmpină aceste locuri, ale pămîn- 
tuluj. românesc. Și oamenii.

ION MARCOVICI

QUELINE am întîlnit-o seara în 
bucătăria complexului Neptun, 
interesîndu-se la maiștrii bucătari 
despre unele rețete culinare ro-

CRONICA U. T. C.
• SÎMBATA s-a întors 

de la Moscova delegația
U. T.C. condusă de tovarășul 
Ion Popescu,, secretar . al 
C.C. al U.T.C., care a parti
cipat la fntîlnirea interna
țională de la Leningrad 
consacrată Centenarului lui
V. I. Lenin.

La sosire, pe aeroportul 
Otopeni, erau de față to
varășul Vasile Nicolcioiu. 
secretar al C.C. al U.T.C., 
activiști ai C.C. ai U.T.C.

• StMBÂTA a fost pri
mită Ia sediul Comitetului 
Central al U.T.C. delegația 
Tineretului Democrat (Li
beral) din R.F. a Germaniei 
de către Vasile Nicolcioiu, 
secretar al C.C. al U.T.C.

La primire, care s-a des
fășurat într-o atmosferă 
cordială, au participat 
membri ai Biroului, acti
viști ai C.C. al U.T.C.

Cu prilejul discuțiilor au 
fost trecute în revistă rela
țiile dintre cele două or
ganizații și posibilitățile de 
cooperare în viitor.

• DUMINICA a părăsit 
Capitala delegația Tineretu
lui Democrat (Liberal) din 
R.F. a Germaniei condusă 
de Rainer Kollner, membru

al Prezidiului, care la invi
tația U.T.C. a făcut o vizită 
în țara noastră.

I.a plecare, pe aeroportul 
Internațional București-O- 
topeni, erau de față Dumi
tru Gheorghișan, prim-se- 
cretar al Comitetului muni
cipal București al U.T.C., 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C., activiști ai C.C. al 
U.T.C.

• SÎMBATA a plecat în 
Finlanda, la invitația unor 
organizații de tineret, din 
această țară, o delegație a 
Uniunii Tineretului Comu
nist formată din tovarășii 
Gheorghe Stoica, secretar a! 
Comitetului Centra! al 
U.T.C., Chlrilă Costică. 
prim-seeretar al Comitetu
lui Județean Cluj al 
U. T. C., Mihai Diaconu 
activist al C.C. al U.T.C., 
Ioan Marinescu, membru >n 
Consiliul pentru munca în 
rîndul elevilor.

Delegația a fost condusă 
la aeroportul internațional 
București-Otopeni de tova
rășul Iosif Walter, secretar 
al Comitetului Central al 
U.T.C., de activiști ai C.C. 
al U.T.C.
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... încerc să preiau, pe hîrtie, ritmul alert, 
de pe gazon, al băieților noștri. A fost un 
meci de luptă. Hotărîtoare în obținerea vic
torie : voința, dîrzenia românilor. în parte: 
și remanierea ideii tactice a lui Angelo Ni
culescu, care rămîne, totuși, un antrenor 
„încăpățînat". Toată lumea se aștepta să-l 
ierte pe Răducanu, să aibă încredere în 
Dan și să-l împingă-n față pe Dinu. Dar 
A.N. a rămas ferm pe poziție. Ce i-am putea 
reproșa după această victorie ? Poate doar 
faptul că nu l-a înlocuit pe Adamache, vi
novat, și de data aceasta, împreună cu 
Lupescu, pentru golul primit.

Despre cehoslovaci; o echipă slab pre
gătită sub raport fizic, cam dezorientată 
chiar după ce Marko a operat nu mai pu
țin de cinci schimbări tn formație. Iată 
trei declarații sugestive ale antrenorului 
Marko. După meciul nostru de antrena
ment cu Atlas: „Echipa română este foarte 
slabă. S-o învingem va fi o simplă for
malitate". După acel 1—4 în fața bra
zilienilor: „Ca tot moralul scăzut al echi
pei mele, sînt sigur de calificare. Cîștigăm 
în fața englezilor, iar pe români îi învingem 
la scor". După meciul cu noi: „Trebuie să 
recunosc că românii au fost mai buni. 
Ne-au învins pe merit. Ei au avut tot 
timpul inițiativa și ne-au dominat ca idee 
tactică, ca viteză, ca rezistență. Băieții mei 
sînt obosiți, au căzut leșinați după meci". 
Fără comentarii...

lată și răspunsul lui Angelo Niculescu 
la întrebarea televiziunii dacă crede în 
calificarea României pentru semifinale, și 
în dauna cui: „Da, cred. în dauna engle

zilor". Răspunsul a primit aplauze la see-

• TURNEUL international 
feminin de șah de la Balaton 
s-a Încheiat cu victoria maes
tre! sovietice Tatiana Zatulov- 
skala, care a totalizat 9,5 punc
te, fiind urmată în clasament 
de Verttczl (Ungaria) cu 8,5 
puncte. Margareta Teodorescu

* a tnvins-k, în ultima rundă pe 
poloneza Pytel, ocupînd în fi
nal locul patru., A doua repre
zentantă a României, Rodlca 
Relcher, s-a clasat pe locul 
cinci, făctnd remiză în ultima 
rundă cu sahista maghiară 
Fin ta.

• COMPETIȚIA clclIstă In
ternațională „Midi Libre* a 
continuat cu desfășurarea e- 
tapel a 4-a (Cere-San Fellu de 
Ouixols). în care victoria a 
revenit rutierului olandez Van 
der Vleulen. cronometrat pe 
distanța de 186 km cu timpul 
de 4h 57* 27” (medie orară 
37,523 km).

• TN ZIUA a doua • turneu
lui international de polo pe 
apă de la Borovo (Iugoslavia), 
reprezentativa Iugoslaviei a 
întrecut cu scorul de 9—4 (2—0, 
0—1, 4—3, 3—1) echipa Spaniei. 
Intr-un alt meci, selecționata 
R. F. a Germaniei a dispus cu 
7—Ș (3—o, 1—3, 1—0, 3—3) de 
formația Cehoslovaciei.

Crupului Școlar 23 August
nă deschisă din partea tuturor ziariștilor, 
iar Angelo Niculescu a conchis. „Avem 
timp destul de odihnă și refacere iar mier
curi, cu Brazilia, vom face, în aceeași for
mație, o partidă și mai bună". Dar pină 
miercuri, în fața brazilienilor (și în fața 
noastră într-un fel) stă partida de azi (ieri 
n.r.) dintre Anglia și Brazilia. Zagalo a 
declarat: „Avem o apărare slabă. Englezii 
ne pot marca două goluri. Dar noi, cu 
Pele și Tostao, care se află în mare for
mă, le dăm cinci". Din nou fără comentarii,

Revenind la victoria noastră, desprind 
cîteva aspecte pe care nu le-ați putut ve
dea pe micul ecran. După meci, autobuzul 
echipei noastre a fost însoțit cu aclamații 
frenetice de la stadion pină la hotel. S-au 
scris la repezeală panouri cu Bravo Ro
mânia 1, ridicate de mexicani la intersec
ții. Mii de spectatori aveau cocarde trico
lore în piept. Am văzut un Volkswagen 
vopsit în roșu, galben și albastru !

în tabăra noastră bucurie, destindere, în
credere : oricum, am urcat pe locul trei 
în grupă, învingînd echipa care se distrase 
cu Ungaria la Marsilia.

Lotul nostru are azi un program de
conectant : după vizionarea meciului An
glia—Brazilia, prezența la o corrida și sea
ra vizionarea unui spectacol folcloric dat 
de mariachis, (ghitariști) în onoarea româ
nilor. Apoi, de mîine, pregătire specifică, 
sub semnul încrederii, ambiției, dorului de 
performanță. O stare de spirit mult între
ținută de mesajele de succes și încurajare 
primite de echipa noastră, din întreaga 
țară. între altele, un asemenea mesaj de 
la Titi Teașcă.

La 
apelul 
profesorul Vasile _____ , ..
naliștii Întrecerii atletice dota
te cu Cupa „Scînteii tineretu
lui" s-au constituit într-un 
front larg, multicolor, de sute 
de elevi, pentru a da raportul 
și a fi salutați de reprezentan
tul ziarului nostru, pe stadio
nul Tineretului a început cu 
adevărat freamătul. Constituiți 
pe „ateliere" — 60 și 80 de 
metri plat, lungime, înălțime, 
greutate, 1 000 de metri, ștafe
te etc. — conduși de oficialii 
de concurs înarmați cu crono- 
metre, rulete, banderole dis
tinctive, cei aproape 900 de 
atleți reprezentind selecționa
tele sectoarelor și-au început 
micul maraton. S-a lucrat in
tens, cu economie de timp, cu 
exactitate, pentru că progra
mul a fost deosebit de Încărcat 
și foile de concurs luate cu 
asalt. Simbăfă s-au întrecut 
„începătorii". începătorii care, 
la înălțime, de pildă, sar 
„Fossbury", cum este Mihai 
Igorov de la Școala nr. 122 sau 
Petre Ene de la Grupul școlar 
„23 August" care a și ciștigat 
cu 1,70 in, sau la greutate 
aruncă „O'lVien". Se poate 
vedea din aceasta — ne măr
turisea profesorul de educație 
fizică Petre Vintilescu de la 
Grupul școlar „23 August" — că 
atletismul este deosebit de iu-

Modemul procedeu tehnic „Fossbury-flop“ de la înălțime n-a fost un secret pentru multi din
tre concurenfi. Campionul tncepă torilor a trecut in acest stil 1,70 m I

Foto: VIOREL RABA

■ Cea mai neglijată „armă- a 
| scrimei noastre, sabia — și to
ii tuși cea mai dinamică și spec
ii taculpasă — a reunit pe cele 
I două planșe paralele de la Fio-
■ reasca cinci formații : Italia, 
| Polonia, R.S.F.S.R. și România 
B cu două echipe.- Deși invitații

noștri reprezintă, ca școli, tot 
ce are mai valoros sabia euro
peană, în garniturile aliniate 
la start au fost puține nume so
nore. Cu toate acestea am pu
tut urmări numeroase asalturi 
cu scrimă completă, întîlniri di
recte cu răsturnări de scor și o 
victorie în final la limită — a- 
dică la tușe — a reprezentanți
lor noștri. Cuartetul aliniat de 

| antrenorul Dumitru Mustață —

„Patrulaterul** de sabie
Vintilă, Irmiciuc, Nicolae, Bu- 
dahazi înlocuit apoi cu explo
zivul Bădescu — a realizat 
două victorii (9—7 cu Italia, 
8—8 cu Polonia, meci cîștigat 
totuși la tușe) o înfrîngere (la 
tușe, 5 în plus pentru sovietici) 
și încă o victorie care n-a con
tat în clasament (10—6 cu e- 
chipa secundă). Cîteva consta
tări : Vintilă rămîne sabrerul 
nostru nr. 1 al cărui aport la 
cîștigarea patrulaterului a fost 
incontestabil; Irimiciuc și Bu-

dahazi ni s-au părut inegali, cu 
fluctuații de concentrare; Bă
descu cu aceeași uimitoare vi
teză de reacție care îi compen
sează lipsa taliei; Nicolae, lent, 
fără „picioare", cu cîteva re
marcabile (doar atît) asalturi 
datorate exclusiv rutinei. Con
ducerea tehnică a echipei și în 
mai mare măsură antrenorul 
coordonator N. Nicolau, cre
dem, trebuie să dea dovadă de 
mai multă hotărîre, să acțione
ze prompt în spiritul intereselor

echipei atunci etnd ea este de
zavantajată de arbitraje cu scă
pări (asemenea situații au fost, 
In meciul cu Italia), schimblnd 
sau recuzlnd judecători cind e 
cazul, conform atribuțiilor re
gulamentare. Fiindcă la orice 
meci, de orice importanță, nu 
sînt suficiente doar sfaturi de 
la distanță... Asta, Intre altele, 
dacă vrem (și vrem 1) ca sabia 
noastră să salte valoric pe con
tinent.

Clasament final: 1. România 
A — 6p. (35 de victorii); 2. 
R.S.F.S.R. - 6p (33 V) ; 3. Po
lonia — 4p. (36 V) | 4. Italia — 
4 p. (35 V).

P. MILIU

(Urmare din pag. I)

vărsării apelor 1 se opunea re
vărsarea materializată a conști
ințelor. Mă gîndeam, în acele 
momente, luat prin surprindere 
și extras dintr-odată din studiu 
și preocupările didactice obiș
nuite, că viața poate confirma 
uneori, într-o manieră explozi
vă, mii de adevăruri a căror 
6implă inventariere ar cere — 
în condiții normale — un înde
lung travaliu. S-a probat, neaș
teptat și dramatic, adevărul că 
experiența socialistă a ascensiu
nii poporului nostru pe treptele 
istoriei a impregnat adine și in
destructibil în convingerile și 
atitudinile oamenilor, normele 
pure ale eticii comuniste. în 
fața primejdiei s-a înălțat forța 
eficientă a conștiinței de sine 
a întregii națiuni. Se judeca și 
se acționa rapid și rece, în îm
prejurări în care vîrtejul apelor 
făcea din deviza unanimă „toți 
pentru toți* o chestiune de prac
tică nemijlocită. Și capătă, ne
îndoielnic, valoare de simbol 
faptul că în primele rînduri ale 
frontului solidarității au acțio
nat comuniștii, produsul uman 
cel’ mai de preț al evoluției 
noastre sociale ; că în primele 
rînduri s-a aflat, de la început, 
cu fapta-1 energică șl plenară, 
însuși secretarul general al par
tidului nostru. Cu o emoție ce 
făcea să se topească orice dis
tanță presupusă de micul ecran, 
observam la tovarășul Nicolae 
Ceaușescu gestul sigur și privi
rea încordată, puterea de a îm
bărbăta și alina suferințele, 
prin mîngiierea arcuită pe obra
zul copiilor prematur supuși la 
durere.

Invincibila unitate
Sînt convins că mă găsesc în 

pură realitate, dincolo de orice 
imagistică, dacă afirm că între 
aceste două coordonate — acțiu
nea fermă, mobilizatoare a par
tidului, a secretarului său ge- 
neral și grija caldă, grabnică a 
națiunii pentru proprii ei copii 
— s-a afirmat activ marea fru
musețe morală a întregului nos
tru popor. S-a confirmat — în 
zbaterea dintre aceste două co
ordonate, faptul că, în clipele 
de nemăsurată încordare — vec
torul acțiunii n-a putut fi frînt 
de deznădejde, ci a țintit, așa 
cum întotdeauna au făcut-o 
comuniștii, spre speranță și for
ță de anticipare. Apărîndu-și aî 
salvîndu-șl din negură copiii, 
bunul său de preț, întregul po
por, dinamizat de partid, a găsit 
timp (atunci cînd timpul însuși 
părea 3ă nu mai fie o axă a 
existenței) să lupte pentru a-și 
apăra avutul material, obștesc 
și personal.

între îndemnul partidului și 
acțiunea efectivă nu s-a inter
pus nimic. în momentul de cum 
pană, gîndul fiecăruia s-a în
dreptat spre comuniști, iar de
cizia acestora, recepționată cu o 
încredere desăvîrșită, s-a trans
pus fără nici o amînare în prac
tică. Disciplina, organizarea, 
mobilizarea rapidă, folosirea te
nace și optimă a tuturor mij
loacelor tehnice de apărare a 
bunurilor și de prevenire a

unor noi primejdii, au consti
tuit atribute majore ale unui act 
comunitar, în structura căruia 
partidul și masele se contopeau 
într-o unitate de granit. Faptele 
au venit să alimenteze, încă o 
dată, adevărul că izvorul puri
tății și forței morale a poporului 
nostru stă în adeziunea sa față 
de partid.

Am văzut oameni care, deși 
ocoliți de furia apelor, trăiau 
o deplină încordare de forțe, 
în comportamentul cotidian al 
celor mai mulți se simțea o fră- 
mîntare profundă : răspunzînd 
chemării partidului, nici o po
sibilitate de a veni în ajutorul 
sinistraților nu trebuie ocolită ! 
Imensul val de sprijinire, prin 
muncă sau prin donații, a pro
cesului de refacere a zonelor ca
lamitate, a depășit orice cotă 
ipotetică. Zi de zi s-au diverși- 
ficat formele de coparticipare 
la ajutorare, forme convergen
te într-o undă globală a uma
nismului propriu moralei noas
tre comuniste. N-a rămas nimeni 
în afara acestei acțiuni care a 
cuprins într-un consens de gîn- 
dire și faptă, oameni de cele 
mai variate profesii și poziții 
sociale, tineri și vîrstnici. români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități.

Cele peste două decenii de 
trai comunitar socialist au plă
mădit consecvent și consolidat 
o trăsătură fundamentală a

structurii spirituale a națiunii 
noastre, concentrată în omni
prezența unității sale de acțiu
ne, atît la bine cît și la rău. Se 
simte aici, și rodul unei vaste 
opere de educație comunistă, 
desfășurată pe terenul receptiv 
și curat al unei moralități secu
lare, niciodată trădată de _ po
por, întotdeauna cultivată firesc 
și natural.

Rememorate, lucid și metodic, 
toate episoadele supremei în
cleștări cu forțele oarbe ale na
turii au marcat afirmarea una
nimă a tinerei generații, în to
iul acțiunilor de rezistență, sal
vare și refacere. Convergența 
atitudinilor și energiilor tinere 
a fost și este — acolo unde încă 
se simte nevoia — totală. S-au 
acumulat fapte care demonstrea
ză că interesele comunitare pot 
transforma pe tînfir într-un ge
nerator de energii care face ino
perant conceptul de oboseală. 
Mobilizați de solicitarea aprigă 
a sentimentului lor patriotic, 
n-au precupețit nici un efort 
ostașii forțelor noastre armate, 
spre care se îndreaptă puternic 
unda recunoștinței fierbinți a 
mii și mii de oameni salvați de 
primejdia iminentă a morții. 
S-au alăturat rapid frontului 
uman, în lupta cu viiturile nă
valnice tenerii muncitori și ță
rani. elevi, și studenți.

întregul tineret a descris un 
larg arc de putere și dinamism, 
dovedind că între coordonatele

frumuseții și trăiniciei spiritual
morale a poporului nostru se 
înscrie și capacitatea sa de a-și 
asimila și integra armonios noi
le generații, de a le educa ast
fel îneît să fie gata oricînd să-i 
apere ființa în fața oricărui pe
ricol. S-a putut lesne vedea, în 
aceste zile, că tineretul nostru 
este capabil de un patriotism 
tenace, nedisimulat ; că atunci 
cînd patria are nevoie imperi
oasă de el, reacționează vibrant 
și energic, se dăruie deplin cau
zei comune.

Bătălia cu apele nu s-a înche
iat. Șe lucrează asiduu la pre- 
intimpinarea unor noi distrugeri, 
la refacerea tuturor zonelor ca
lamitate, la reluarea cursului 
normal al vieții pe întreg te
ritoriul țării. Oamenii sînt hotă- 
riți ca nici un colțișor al pă- 
mîntului românesc să nu mai 
poarte urmele durerii. Se cer, în 
continuare, eforturi sporite.

Dar putem afirma, văzînd cu 
eîtă dăruire muncește întregul 
popor, pe toate planurile, că 
victoria aparține pe deplin oa
menilor. Este o victorie la în
truparea căreia au servit stră
danii cu amplitudini neobișnuite. 
O victorie generată, deonotrivă. 
de forța fizică și de forța mo
rală a unui ponor unit. Un popor 
care nici o clipă nu s-a simțit 
descurajat, ci permanent încre
zător în sine, optimist, discipli
nat, plin de vitalitate.

Se obține o victorie prin care, 
deosebitele trăsături morale ale 
poporului nostru au cîștigat în 
pregnanță și persistență, pre- 
lungindu-se pilduitor în timp, 
spre generațiile viitoare, cărora 
le solicită, de pe acum. îndenli- 
nirea actului responsabil de a 
le amplifica necontenit.

/

bit in rîndul elevilor iar astfel 
de inițiative cum este Cupa 
ziarului „Scînteia tineretului" 
se dovedesc deosebit de inspi
rate. Cu cîteva modificări de 
regulament, pe care nu vom 
intîrzia să le propunem, cu 
mai multă concentrare de for
țe organizatorice în etapele de 
masă, competiția aceasta are 
mulți sorți de a prinde solid 
în calendarul sportiv din fie
care an al elevilor. Pentru aso
ciația sportivă a Grupului nos
tru școlar, această competiție 
constituie un prim succes în 
ceea ce privește numărul de 
participant și unele rezultate 
deosebite”. Pe Cezar Drăgăni- 
ță, elev la Liceul nr. 39, l-am 
abordat după aruncarea sa de 
13,14 m, la greutate, frapați de 
rezultat dar și de faptul că a 
părăsit imediat locul de con
curs deși mai erau două în
cercări : „Trebuie să alerg în 
ștafeta de 4 X ipo. De altfel 
am mai renunțat la o arunca
re pentru a lua startul la 1 000 
m plat (Locul VII — n.n.). Așa 
că am aruncat cit am putut de 
tare și de corect. Dacă s-ar 
putea, aș concura Ia toate pro
bele". Colegul său, Marius 
Scorțea tocmai sărise 5,88 m 
la lungime. „Proba aceasta 
este o adevărată pasiune pen
tru mine. Adversarul meu de 
azi, Costică Constantin, are 
5,90 deocamdată. Sar de trei 
ani și visez să ajung atlet de 
performanță. îmi doresc cit 
mai multe astfel de concursuri 
deschise ca acesta organizat 
de ziarul dv.’\ Elevul Gheor
ghe Crhtea de la Școala nr. 
167 a cîștigat într-o manieră 
de veritabil campion cursa de 
1 000 de țnetri „Profesorul 
meu. Eugen Ignat, a pronosti
cat victoria mea încă de la 
etapa pe școală. Sînt bucuros 
că nu l-am... contrazis și, vă 
mărturisesc, Cupa aceasta a 
„Scînteii tineretului" mă face 
să mă gîndesc la „Crosul tine
retului" din onul viitor. Poa
te Că...".

Aspecte de relatat ar mai ff 
încă numeroase. Ele ilustrează 
adeziunea de care s-a bucurat 
această primă ediție a Cupei
— concurs ce va deveni tradi
țional. extins cu finală pe tară
— necesitatea de a fi organi
zat, în continuare, alte între
ceri de amploare cu caracter 
deschis rezervate elevilor, fie 
că este vorba de atletism sau 
alte ramuri sportive.

CLASAMENTELE „CUPEI"

Categoria începători: I. 
Grupul școlar „23 August", 
sectorul 3 — 108 puncte ; 
II. Liceul nr. 23 „Dimitrie 
Bolintineanu", sectorul 6 — 
92 p. ; III. Școala generală 
nr. 156, sectorul 8 — 92 p. 
(la departajarea locurilor II 
și III, aflate la egalitate de 
puncte, s-a avut în vedere 
numărul de locuri I).

Categoria avansați: I. Li
ceul nr. 35, sectorul I, lau
reat al unui alt trofeu oferit 
de Comitetul municipal 
București al U.T.C. — 202 
puncte ; II. Liceul nr. 33, 
sectorul 7 — 76 p.; III. 
Școala generală nr. 114, 
sectorul 5 —.73 p.

VIOREL RABA

Șapte sute de semnături
(Urmare din pag. I)

.^m Pierdut multe din bunurile agonisite cu trudă de 
părinții noștri. Acum sîntem siguri că în cel mai scurt timp 
in familiile noastre, la care ne vom întoarce curînd, vom avea 
aceleași condiții ca în trecut".

Sentimentul unanim desprins din aceste mărturisiri nu este 
deci cel al înfrîngerii, pierderile nu sînt socotite iremediabile, 
copiii oamenilor muncii din Satu Mare știu foarte bine că nu 
depinde decît de părinții lor, pe care îi cunosc atît de profund, 
pentru ca totul să arate iarăși cum a fost. Această încredere 
deplină se desprinde din fiecare rînd al scrisorii ;

„Prin sprijinul acordat de stat ne vom reconstrui casele, 
ne vom reface gospodăriile și vom trăi din nou fericiți. Aici, 
înconjurați cu căldură și dragoste, aflăm zilnic vești despre 
uriașa bătălie purtată de întregul nostru popor pe frontul ape
lor. Aflăm despre fapte de eroism, despre unitate și solidaritate 
și știm că toate acestea se înfăptuiesc sub călăuza înțeleaptă 
a iubitului nostru partid. Ne dăm seama că tot ce am învățat 
în școală despre hărnicia, unitatea morală și de voință a poporu
lui nostru, despre politica clarvăzătoare și înțeleaptă a parti
dului nostru sînt realități de netăgăduit".

Iar încununarea unui' asemenea optimism, hrănit de sevele 
pămîntului nostru, apare în mîndria simțită de fiecare din ei 
că este cetățean al acestei țări, în mulțumirile pe care le adre
sează. cu vocile lor subțiri, conducătorului nostru încercat!

„Sîntem mîndri că trăim într-o țară socialistă, sub conduce
rea înțeleaptă a partidului comunist care are în fruntea sa pe 
iubitul nostru tovarăș NICOLAE CEAUȘESCU, a cărui pre
zență în mijlocul locuitorilor orașului nostru. în clipele grele 
de luptă cu apele, a constituit pentru noi toți o îmbărbătare și 
o pildă a grijii deosebite cu care este înconjurat fiecare mem
bru al societății noastre.

Dorim să adresăm pe această cale mulțumirile noastre sincere 
conducerii, de partid și de stat, Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist și tuturor prietenilor pentru ajutorul 
acordat".

Tn loc de semnături, tn locul numelui și pronumelui cu care 
răspund la catalog, o singură expresie : „Șapte sute de copil 
din Satu Mare". Atît. Dar este o expresie care cuprinde sem
nătura fermă a fiecăruia.



Kim Ir Sen și Emil Bodnaraș
PHENIAN 7. — Trimisul spe

cial Ion Fîntînaru transmite : 
Kim Ir Sen, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
Cabinetului de Miniștri al R.P.D. 
Coreene, l-a primit duminică pe 
Emil Bodnaraș, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, care se află la Phenian în 
fruntea delegației Marii Adunări 
Naționale și a Consiliului de Stat.

Au fost prezenți Ion Cîrcei, 
membru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R., secretar 
al Marii Adunări Naționale, și 
Nicolae Ionescu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Pak 
Sen Cer, membru al Prezidiului 
Comitetului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
vicepreședinte al Cabinetului de 
Miniștri și ministrul afacerilor ex
terne al R.P.D. Coreene, și Kim

Yong Nam, adjunct de șef de 
secție la C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea.

între tovarășii Kim Ir Sen și 
Emil Bodnaraș a avut loc o con
vorbire prietenească.

Duminică, tovarășul Kim Ii 
Sen a oferit un prînz în cinstea 
tovarășului Emil Bodnaraș.

Au participat membrii delega
ției române, Kim Ir, membru al 
Prezidiului Comitetului Politic, 
secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Coieea, prim-vice- 
președinte al Cabinetului de Mi
niștri, P.xk Sen Cer, Kim Yong 
Nam.

A fost prezent, de asemenea, 
Nicolae Popa, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Phenian.

Prînzul s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească.

NOTE DE DRUM • NOTE DE DRUM • NOTE DE DRUM!

Pentru foarte multă lume 
întâlnirea cu Parisul se în
scrie intre aspirațiile care pot 
marca unul dintre punctele 
memorabile ale unei vieți. 
„Am fost la Paris...", „Plec 
la Paris.sînt afirmații- 
mindrie și din cele citeva 
călătorii pe care le-am făcut 
pe diferite meridiane mi-am 
dat seama că această imagi- 
ne-dorință vizavi de ma
rea capitală, e universală. 
Un negru, în centrul Africii, 
și cîțiva ruși, pe malul Ocea
nului înghețat de Nord, îmi 
puneau cu egală nostalgie 
întrebarea : „Dar Parisul ?. 
L-ați văzut Chiar și ame
ricanii, turiști cu bagaje gre
le, pe care-i vezi coborînd cu 
oarecare semeție din tran
satlanticele aeriene pe aero
portul Orly, nu pot, pînă la 
urmă, să nu recunoască „ca
pitalei luminilor" un rang a- 
parte. „Parisul e, totuși, Pa
ris !" exclama semnificativ 
un scriitor de dincolo de 
Ocean pe prima pagină a u- 
nui roman al său. Sau, cît 
de adevărate, după ce te-ai 
convins personal, acele cu
vinte ale lui Ehrenburg, care 
era de părere că deși există 
multe orașe frumoase în lu
me, Parisul Ie întrece, totuși, 
pe toate...

Românii, față de Paris, au 
o afecțiune aparte și cînd 
spun aceasta nu fac un sim-

roboteala de zi șl noapte în 
acest oraș fără liniște. Do 
altfel, deși invadat de turiști, 
Parisul oferă această imagi
ne de la primele contacte cu 
străzile sale, cu locuitorii săi. 
ținem să o spunem fiindcă, 
pentru unii, mai ales, tineri, 
imaginea formată de departe 
Înclină în direcția „vieții ve
sele", a plăcutului obținut 
fără efort. Spre cinstea Pari
sului, care e un oraș truditor 
și creator, lucrurile nu stau 
așa, și e ușor să-ți dai seama 
de acest lucru observînd, mai 
ales, faptul că marea capitală 
nu se Iasă derutată de la o- 
bișnuitele-i îndeletniciri ori
cum, poate pentru că prin 
gările și aeroporturile sale 
trec sute de celebrități, zil
nic. Orașul își poartă gloria 
văzindu-și de treburi și numai 
naivii pot crede că e de-ajuns 
să pui piciorul aci ca să te și 
faci remarcat. De cîte ori am 
fost în Franța (și am văzut 
Parisul și primăvara, și vara, 
și toamna și iarna) am locuit 
prin preajma Turnului Eiffel, 
datorită apropierii de amba
sada noastră: cunosc, pe 
multe dintre străzi, pe sala- 
riații unor bistrouri sau ma
gazine și imaginea lor — la 
distanță de ani — este a unor 
oameni în veșnică agitație, 
care zîmbese, întreabă, ser
vesc, îngrijesc. Același lucru 
se poate spune despre lucrul

Tertre, cel ce m-a învățat să 
văd axa gloriilor, incepind 
din inima Louvre-ului, tre- 
cînd prin grădina Tuilleries, 
prin Place dc la Concorde 
pină la Arcul de Triumf, m-a 
ajutat să descopăr principala 
realitate pitorească a capita
lei Franței : în oraș trăiesc, 
de fapt, zece orașe cu parti
cularități distincte, deși nimic 
nu le separă vizibil. Este ma
rea frumusețe a acestei capi
tale care poate cuprinde în
tr-un singur perimetru mo
derna Champs-Elysees, com
parabilă cu o mare care-șl 
trimite egal, uniform, valu
rile spre țărmuri, și romanti
ca atmosferă din cartierul re
gilor de Ia Marais, veșnio 
fremătătoarele, tinereștile bu
levarde Saint Michel și Saint 
Germain, sau sobra Rue Ri
voli. în ceea ce mă privește, 
o impresie deosebită mi-a 
produs celebra Place de la 
Concorde. Nu atât prin coloa
na de la Luxor, reconstruită 
aci din îndemnul lui Napo
leon, ci prin acel foșnet al 
fîntînilor și mașinilor care 
curg zi și noapte, avînd pu
terea ciudată de a rememora, 
în ochii deschiși, istoria. Pe 
acest loc, în 1770, sub un foc 
de artificii se sărbătorea că
sătoria Măriei Antoaneta, iar 
în martie 1793, în același loc, 
cădea sub ghilotină capul a- 
celeiași regine, după ce, cu

ZBORUL
NAVEI

„SOIUZ-9"
Echipajul navei cosmice 

„Soiuz-9“, care evoluează 
pe o orbită extraterestră, 
și-a încheiat cu succes pro
gramul de lucru prevăzut 
pentru cea de-a șasea zi de 
zbor, anunță agenția TASS. 
Starea sănătății cosmonau- 
ților Andrian Nikolaev și 
Vitalii Sevastianov este 
bună. La orele 3,30 G.M.T. 
a început programul de o- 
dihnă al celor doi cosmo- 
nauți.

Zborul navei cosmice 
„Soiuz-9" continuă.

Cambodgia:
Forțele- 

populare 
dețin inițiativa

La șase săptămîni de la în
ceperea intervenției militare a- 
mericano-saigoneze în Cambod
gia — relevă agenția France 
Presse — forțele de rezistență 
populară dețin inițiativa în ope
rațiunile militare. Sîmbătă seara, 
ele au lansat un atac viguros a- 
supra localității Siem Reap, 
situată la numai șase km de fosta 
capitală cambodgiană Angkor 
Vat, și exercită o puternică pre
siune asupra aeroportului aces
tei localități.

Din Pnom Penh se anunță că 
unități ale forțelor populare de 
rezistență își intensifică presiu
nea într-o regiune situată în ju
rul capitalei cambodgiene. în 
regiunea Kompong Cham, forțele 
patriotice își consolidează pozi
țiile cucerite, iar în zona orașului 
Komponh Thom au fost concen
trate puternice elemente ale 
forțelor de rezistență populară 
care au dezlănțuit un puternic 
atac asupra acestei localități. Ști
rile transmise de agențiile de 
presă subliniază că luptele cele 
mai susținute se desfășoară în 
regiunile din nordul Cambodgiei.

LUPTELE DIN VIETNAMUL
DE SUD

ÎN NOAPTEA de sîmbatâ 
spre duminică au continuat ac
țiunile de luptă în Vietnamul de 
Sud.

După cum informează agenția 
France Presse, unități ale for
țelor patriotice sud-vietnameze 
au bombardat cu rachete si 
mortiere 11 poziții ale trupelor 
americano-saigoncze.

Duminică dimineața, infor
mează agenția citată, un grup 
de luptători aparținînd forțelor 
patriotice au atacat o bază ame
ricană situată la 55 km de 
Da Nang, provocînd pierderi 
materiale și în oameni inamicu» 
lui .

Doar o mănușă roșie a fost descoperită îqtr-un boschet. 
20.000 de polițiști, șase elicoptere și 600 vehicule militare răs
colesc Buenos Aires și, totuși, cercetările se dovedesc infruc
tuoase. O mănușă găsită lîngă locul în care fusese abandonată 
camioneta utilizată la răpirea lui Aramburu înseamnă prea 
puțin. Cei ce întreprind ancheta au reușit să afle garajul din 
care camioneta a dispărut grație unui banal furt și să afle, în 
plus, că „Peugeot“-ul de culoare albă care staționase lîngă re
ședința fostului președinte în minutele tragice ale răpirii a fost 
sustras prin același mijloc, din același garaj. Dincolo de aceste 
informații, polițiștii nu au putut înainta sau — deocamdată — 
nu doresc să mărturisească ceea ce cunosc.

Despre soarta lui Aramburu se știe la fel de puțin. Există 
doar niște comunicate care provin de la cei ce pretind că l-au 
răpit pe fostul președinte. Mai întîi se observă o proliferare a 
grupurilor care anunță că îl dețin pe general. Comunicatele 
poartă semnături diverse și de aceea devine din ce în ce mai 
greu să li se acorde credit. La început răpirea a fost atribuită 
grupului „Juan Jose Valle“, toata afacerea dobîndind caracte
rul unei răfuieli întîrziate. Apoi a intrat în scenă „comanda
mentul militar al generației Tacuara**, o formație compusă din 
„durii" peronismului. în sfîrșit, un text a avut la capătul lui 
drept iscălitură : „Peron Vuelve — Montoneros". Unii au co
municat răpirea punînd imediat o condiție pentru restituirea 
lui Aramburu : eliberarea deținuților politici peroniști. Al
ții au avertizat că Aramburu va fi „judecat". După multe 
ceasuri de tăcere apăsătoare și de anchetă ineficientă a venit 
știrea că fostuî președinte, trecut prin fața unui necruțător 
„tribunal" care i-a imputat patronarea unei sîngeroase răfuieli 
cu peroniștii, ar fi fost executat. Nimeni n-a putut să confir
me sau să dezmintă știrea. Oficialitățile au ripostat doar prin 
reinstituirea pedepsei cu moartea pentru acte teroriste. Preșe
dintele Ongania a rostit o cuvîntare radiodifuzată în care a a- 
cuzat o grupare peronistă de a fi „executat o sentință inuma
nă".

Semnele de întrebare s-au înmulțit o dată cu avertismentul 
unei grupări că Aramburu... VA FI executat Mai trăiește oare

Fotografia noastră, înregistrată la Chimbote, oraș greu lovit 
provocat imense pierderi, iar bugetul național nu va fi 
ficient spre a reconstrui ceea ce a distrus cutremurul și 

pentru a veni în ajutorul victimelor — se spune într-o de
clarație oficială, făcută la Lima. Potrivit unor cifre oficiale, 
pe care autoritățile le consideră inferioare situației exis
tente, numărul morților este de 30 000. După alte aprecieri, 
între care și datele oferite de UNICEF, circa 50 000 de per
soane și-au pierdut viața. Se apreciază, de asemenea, că 
aproximativ 800 000 de persoane au rămas fără locuință.

Fotografia noastră, înregistrată la Chimbote, oraș greu lovit 
de cutremur, înfățișează o supraviețuitoare a acestei catas
trofe împreună cu copilul ei rănit.

Intilniri cu 
Parisul (I)

Doar o
mănușă...

generalul ? A fost transportat în Uruguay, cum se zvonea la 
Buenos Aires (zvon care a atras prompte dezmințiri la Monte
video) ? Familia celui răpit aprecia că „guvernul nu este an
gajat cu toată convingerea în clarificarea afacerii", iar apro- 
piații lui Aramburu au pornit la acțiune pe cont propriu. Că
pitanul Molinari — fost adjunct al șefului poliției din Buenos 
Aires în perioada Aramburu — a inițiat o anchetă separată, 
anunțînd chiar și o primă arestare. Poliția minimalizează va
loarea acestei investigații și pretinde că arestatul este un nevi- 
vinovat, care n-are nimic comun cu evenimentul care preocupa 
Argentina...

Misterul ce planează asupra cazului Aramburu este greu de 
străpuns. Cine a avut interes să-l elimine pe general ? Primele 
ipoteze se refereau la peroniști. Raporturile Aramburu — pe
roniști, în perioada guvernării sale, au fost dominate de~o 
ostilitate declarată. Moartea a 27 militanți peroniști în 1956, 
printre care Juan Jose Valle, după o nereușită tentativă de 
răsturnare a președintelui, putea explica răpirea deși întîrzierea 
de 14 ani (de ce peroniștii n-au acționat mai devreme ?) rămî- 
nea o sursă de nedumerire. Dar observatorii politici din Buenos 
Aires semnalează că în acest an a apărut „un nou Aramburu" 
critic la adresa actualului guvern („nici un dialog nu exista în
tre guvern și popor") și dispus să ia în considerare o recon
ciliere cu peroniștii. In lumea politică cîștiga teren ideea de
semnării generalului Aramburu ca posibil succesor al 
actualului președinte în cazul în care Ongania 

s-ar retrage. Aramburu — 
zilelor de la Casa Rosada

actualului președinte 
(încolțit de dificultăți) 
care trăia cu nostalgia ... ____
— era gata să conducă un guvern provizoriu care să asigure 
revenirea la un regim constituțional prin desfășurarea alegeri
lor, la care să fie admise toate forțele politice, fără nici o ex
cludere. „Dacă peroniștii cîștiga alegerile — declara el într-un 
interviu — nu văd pentru ce nu le-am remite lor puterea...". 
Răpirea generalului vizează, oare, eliminarea acestui „nou A- 
ramburu" ?.

Atmosfera este încordată. Ziarul NUESTRA PALABRA pre
tinde că sechestrarea fostului președinte a generat „numeroase 
conspirații" și că „se conspiră deschis în fiecare cazarmă, în 
fiecare instituție, în timp ce majoritatea liderilor politici caută 
o soluție a crizei printr-o lovitură de stat".

EUGENIU OBREA*

Scadență

controversată
Pe străzile marilor orașe japoneze s-au intensificat, zilele

acestea, demonstrațiile populare împotriva prelungirii „tra

tatului de securitate' japono-american din 1960, care ur

mează să expire la 23 iunie.

Discutarea problemelor pe 
care le implică expirarea 
tratatului într-o sesiune 

extraordinară a Dietei japo
neze a fost cerută de partidele 
de opoziție, fără însă ca guver
nul să accepte cererea lor. Cam
pania împotriva tratatului s-a 
intensificat de mai multe luni, 
de cînd a devenit evidentă in
tenția guvernelor S.U.A. și Ja
poniei să întărească alianța lor 
militară pe baza continuării în 
anii *70 a politicii de pînă acum. 
Documentul care exprimă, clar 
aceste intenții este comunicatul 
publicat după convorbirile 
Nixon-Sato din 19—21 noiembrie 
1969, considerat drept „Cartă a 
alianței dintre Tokio și Wa
shington". Menținerea nemodi
ficată a tratatului de securitate 
a devenit un „fait accompli", în 
trecut ca și în prezent, ameri
canii fiind siguri de cele 140 
puncte strategice aeriene 
navale ce le-au fost cedate 
teritoriul național japonez și 
drepturile ce decurg din aceasta. 
Situația în general nu se va 
modifica chiar dacă un anumit 
număr de baze, care nu mai re
prezintă interes deosebit pentru 
S.U.A.. vor fi preluate de for
țele armate japoneze. Unii co
mentatori consideră că o încor
dare a relațiilor dintre cele 
două state este inevitabilă în 
cazul în care S.U.A. vor insista 
în continuare ca Japonia să-și 
asume obligațiuni militare mai 
mari după 1972, cînd se prevede 
ca cele 73 de insule să revină 
sub administrația japoneză. O- 
pinia publică japoneză cere re
trocedarea insulelor „fără men
ținerea de arme biologice și 
chimice de orice fel", pe un te
ritoriu cu un milion de locuitori. 
Japonezii, care doresc să men
țină stabilitatea și prosperitatea 
economică a țării, înțeleg că 
obligațiile pe care și le asumă 
Tokio de a aloca într-o măsură 
mai mare mijloace bugetare în 
scopuri militare pot lovi în pro- 
presul economiei și, indirect. In 
nivelul lor de viață.

Japonia cheltuiește în prezent 
0,9 la sută din produsul națio
nal global pentru înarmare, dar 
în virtutea noilor obligații, ea 
ar trebui să-și majoreze buge
tul forțelor armate cu 17,7 Ia 
sută, în exercițiul financiar

de 
Și 

pe 
de

1970—1971 și să-și întărească 
baza aeriană de la Chitose, în 
insula Hokkaido. Al patrulea 
„program de apărare", care în
cepe în 1972, prevede cumpăra
rea pe bază de licență din S.U.A. 
a 140 de avioane Phantom F-4. 
Pe de altă parte, conducătorul 
Departamentului apărării, Ya- 
sukiro Nakasona, a prevăzut 
pentru uftnătorii trei ani ter
minarea primului „Jet“ în în
tregime de fabricație japoneză.

Un rol sporit a fost conferit 
Japoniei în proiectele Washing
tonului. Totuși raporturile din
tre cele două țări cunosc des
tule momente de dificultate. 
Dincolo de acceptarea în ter
meni generali a poziției ameri
cane (nimeni nu-și face iluzii că 
Partidul liberal-democrat va 
denunța alianța cu S.U.A.), la 
abordarea problemelor concrete 
(mai ales economice), partea ja
poneză a exprimat cu claritate 
poziția sa. Ministrul de externe 
Aikhi recunoștea că „au inter
venit dificultăți în relațiile co
merciale și economice dintre 
cele două țări" în urma presiuni
lor americane. In subtext, se în
țelege că retrocedarea insulelor 
ocupate în prezent de S.U.A. 
depinde.de măsura în care gu
vernul japonez va satisface ce
rerea americană de a înlătura 
piedicile din calea investițiilor 
de capital străin în economie.

Presiunile.de ordin economic 
ale S.U.A. vin în contradicție cu 
tendințele japoneze de diversi
ficare mai accentuată a schim
burilor comerciale cu toate zo
nele geografice, ca și cu efortul 
vizibil pe care-I face Japonia 
pentru a-și manifesta personali
tatea pe arena mondială.

Așa cum relevau observatorii 
politici, demonstrațiile popu
lare în vederea denunțării „tra
tatului de securitate" cu S.U.A 
reprezintă un avertisment sever 
dat acelora care ar încerca să 
aventureze țara în hățișul an
gajamentelor militare în afara 
granițelor sale. Aceasta este și 
semnificația manifestațiilor ze
cilor de mii de japonezi care 
s-au oprit în fața bazelor de la 
Tokhikawa și Atsugi, scandînd 
lozinci prin care cereau anula
rea „tratatului de securitate".

piu compliment: istoria ne-a 
lăsat față de francezi o dra
goste cu totul particulară, o 
vibrație izvorîtă din legături 
in care sinceritatea față de 
Franța n-a putut fi niciodată 
umbrită prin nimic. Mă gîn- 
desc la paginile oamenilor 
noștri celebri, dar îmi revin 
în minte și scenele celor cî- 
teva plecări spre Paris, sce
ne în care am fost eu în
sumi purtătorul unui bilet de 
drum pentru acest oraș, al 
visurilor, știu emoția ultime
lor minute înaintea coborîrii 
pe pămîntul Franței : de fie
care dată, chiar și aceia 
care au fost aci de multe 
ori și care pot vedea nu nu
mai cartea poștală ilustrată, 
dar și nuanțele firesc de 
descoperit în lumea oricărui 
oraș, sînt permanent bucu
roși să revină.

Ce este Parisul?
Iată o întrebare Ia care 

fiecare poate răspunde în 
felul său. Foarte adesea se 
ignoră însă în descrieri un a- 
mănunt: Parisul este unul 
dintre cele mai mari orașe 
muncitoare ale lumii moder
ne. Un uriaș furnicar uman 
numărind circa 7 000 000 de 
locuitori, a carul parte cen
trală depășește 3 milioane de 
oameni, într-o densitate ca- 
re-1 situează pe primele lo
curi între marile orașe cu 
excesivă concentrare ale lu
mii. Din neglijarea, sub im
pulsul altor particularități 
celebre care izbesc ochiul tu
ristului străin, a acestei ca
racteristici, se trece cu ve
derea, foarte adesea, o altă 
mare realitate : Parisul este, 
în cea mai mare parte a sa, 
un oraș în care se duce o 
vie luptă pentru existență, 
un oraș în care se muncește 
mult. Ghidul „Michelin" — 
ca să oferim o sugestie — a- 
firmă că într-un an capitala 
Franței consumă 400 milioa
ne kg de carne, 500 milioane 
de ouă (care ar permite să se 
paveze întregul drum de Ia 
Paris la catedrala Chartre). 
o cantitate de brînză 
egală cu volumul Ar
cului de Triumf (de cîteva 
ori mai mare decît sinonimul 
său bucureștean), peste 1 mi
liard de litri de vin ! Numai 
activitățile desfășurate pen
tru transportul și preparatul 
acestor cantități de alimente, 
ca și pentru debușarea 
ambalajelor lor, sînt sufi
ciente ca să ne imaginăm

Sena vâzutâ de la înălțimea Turnului Eiffel
Foto : I. MICLEA

în fabrici, în birouri, în ins
tituții. Iată de ce unii străini 
se înșeală adesea In ceea ce 
privește Parisul: ei uită că 
marele prestigiu al acestei 
mari capitale e rezultatul u- 
nei munci disciplinate, se
vere, făcută cu efort și sa
crificiu.

Les quartiers

de Paris
Omul care m-a condus pri

ma dată in orașul de pe ma
lurile Senei, un venerabil 
ziarist român, cel care m-a 
învățat să bat cu piciorul 
drumul de la Ecole Militalre 
pînă la Trocadero, Place de 
l’Etoile și, încă, pînă sus, la 
Sacre Coeur sau Place du

aproape două luni Înainte, 
Sanson își vîrîse degetele în 
părul plin de singe al lui Lu
dovic a! XVI-lea și-l ridicase 
arătîndu-1 mulțimii • era 
capul care căzuse. Danton» 
Girondinii și acea doamnă de 
Roland care spusese pe eșa
fod : „Libert^, que, de crimes 
on commet en ton non !“ în- 
curcind astfel, cu niște vorbe 
celebre, adevărurile istoriei, 
și-au pierdut tot aici cape
tele.

...De cîte ori am fost în 
Franța mi-a plăcut să vin 
aici seara, cînd se aprind 
miile de lumini ale Parisului. 
Inima Parisului, istoria lui, 
de Ia celebrele revoluții, pină 
la bătăliile contra fasciștilor, 
trecutul, dar și prezentul, gă
sesc un simbol în uriașa Place 
de Ia Concorde...

EUGEN FLORESCU
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„Fiii destinului" în dispută
Irlanda pare să-și fi 

căpătat și ea tristul pri
vilegiu de insulă neliniș
tită. Reînceperii tulbură
rilor în Irlanda de Nord 
îi corespunde, de data 
aceasta o intensificare a 
frămîntărilor politice la 
Dublin, în Republica Ir
landeză.

Partidul de guvernă- 
mînt de la Dublin, Fian- 
na Fail (care de 44. de 
ani domină, cu mici în
treruperi, viața politică) 
se află în fața unui con
flict intern cu implicații 
serioase. Disputa a fost 
declanșată de îndepărta
rea din guvern, în urmă 
cu trei săptămîni a mi
niștrilor finanțelor și 
agriculturii, Charles
Haughey și, respectiv, 
Neil Blaney. Cei doi, im
plicați într-un trafic ili
cit de arme spre Irlanda 
de Nord, au fost ulterior 
arestați și supuși cerce

tărilor pentru a fi, apoi, 
eliberați pe cauțiune, 
cercetările au stabilit că 
armele erau destinate 
extremiștilor . catolici 
nord-irlandezi și că des
tinatarul lor era John 
Kelly, unul din conducă
torii catolicilor din Bel
fast. între timp, demite
rea lui Haughey și Bla
rney a fost urmată de de
misia în semn de protest 
a titularului ministerului 
pentru administrație lo
cală Kevin Boland.

Incidentul nu a făcut 
decît să înăsprească lupta 
dintre aripa moderată a 
partidului Fiânna Fail, al 
cărei exponent prin
cipal este premierul 
Lynch și care preconizea
ză o politică de abținere 
față de orice ar putea a- 
grava conflictele din Uls
ter, și aripa de dreapta, 
dură, al cărei exponent 
principal a devenit Bo

land care cere sprijinirea 
activă a extremiștilor din 
rîndul minorității catolice 
nord-irlandeze. Miercurea 
trecută, în cadrul reuniu
nii conducerii partidului, 
Boland l-a acuzat pe pre
mier de „trădare a catoli
cilor" din Ulster și a ce
rut demisia lui imediată. 
La rîndul său, premierul 
s-a distanțai încă o dată 
de orice tendință de a 
sprijini cu arme minori
tatea catolică de la Bel
fast. „Asemenea acte — a 
argumentat Lynch — nu 
ar face decît să încingă 
un război civil care nu va 
rezolva nimic și ale cărei 
consecințe vor arunca îna
poi nu numai Ulsterul, ci 
întreaga Irlandă".

Reuniunea grupului 
parlamentar Fianna Fail 
și-a afirmat joi încrede
rea în premierul Lynch. 
Cu 60 de voturi contra 11 
a fost votată o hotărire de

expulzare din rîndurile 
partidului a lui Kevin Bo
land. Așa cum se remar
că, însă, la Dublin, criza 
nu a fost cu desăvîrșire 
evitată. Atit Boland cit 
și cei doi miniștri demiși 
se bucură de o puternică 
influență. In plus, opiniile 
celor 11 deputați care au 
votat joi împotriva exclu
derii lui Boland atîrnă ca 
o veritabilă sabie a lui 
Damocles asupra actualei 
formule guvernamentale. 
Teoretic, dată fiind majo
ritatea foarte strînsă (6 
mandate) pe care Fianna 
Fail o deține asupra celor 
două partide de opoziție, 
dizidența „celor 11“ în
seamnă un pericol de răs
turnare a guvernului și 
perspectiva aranjării de 
noi alegeri generale, anti
cipate. își vor pune în 
practică dezidenții ame
nințările lor ? Cert este că 
Înfruntarea dintre „duri"

și „moderați" (în spatele 
căreia se desfășoară și o 
luptă pentru putere și po
ziții guvernamentale) nu 
a atins punctul final. Fia
nna Fail înseamnă. în tra
ducere. „Fiii destinului". 
Se pare că „Fiii destinu
lui" are de înfruntat difi
cultăți serioase legate de 
propriul destin.

Firesc, frămîntările din 
Fianna Fail sînt privite 
cu îngrijorare in capitala 
britanică. Mai exact, se 
vintură temerea ca dispu
ta de Ia Dublin și aface
rea „traficului de arme" 
să nu întărească, la apro
piatele alegeri din Ulster, 
poziția extremiștilor pro
testanți de la Belfast și, 
mai ales, a pastorului Ian 
Paisley care candidează 
pentru un loc în Camera 
Comunelor.

EM. RUCAR

Sondaje 
britanice

Campania electorală bri
tanică în vederea alegerilor 
generale de la 18 iunie se des
fășoară in aceste zile cu a 
intensitate deosebită. Întru
nirile publice cu alegătorii și 
discursurile pregătite sau im
provizate sînt însoțite și de 
anunțarea ultimelor sondaje 
de opinie. In numărul său 
de duminică „Sunday Tele
graph" informează că cel mai 
recent sondaj întreprins de In
stitutul „Gallup" indică un 
avans al laburiștilor de 5,5 la 
sută asupra conservatorilor, în 
timp ce „Sunday Times" a- 
nunță că acest avans nu este 
decît de 2 la sută.

Piața Comună: dosarele 
nerezolvate

Luni și marți se desfășoară Ia Luxemburg o nouă sesiune a 
Consiliului Ministerial al C.E.E. în vederea pregătirii începerii, 
la 30 iunie, a tratativelor cu țările candidate la Piața Comună 
(Marea Britanie, Irlanda, Danemarca și Norvegia). De asemenea, 
Consiliul Ministerial va trebui să se pronunțe asupra acordurilor 
comerciale încheiate de C.E.E. cu Spania și Israel.

în ce privește prima problemă 
de pe ordinea de zi a sesiunii, 
miniștrii de externe vor examina 
mai detaliat evoluția situației e-

ALGER : ACORD CU O SOCIE
TATE AMERICANA

SOCIETATEA ALGERIANA 
de hidrocarburi — Sonatrach — 
a semnat cu grupul american 
„Petroleum and Minerals Group 
Dresser" un contract privind 
crearea unei societăți algeriene 
de servicii petroliere.

Contractul precizează că 51 la 
sută din capital va fi deținut de 
Sonatrach, iar 49 la sută de 
grupul Dresser.

Societatea va executa lucrări 
în vederea prospecțiunilor și 
producției de hidrocarburi.

conomice și a balanței de plăți 
britanice.

Agenția U.P.I. informează că 
paralel cu sesiunea Consiliului 
Ministerial, la Luxemburg se vor 
întruni și miniștrii agriculturii 
din țările comunicare. Ei vor re
lua în discuție o serie de pro
bleme destul de spinoase, printre 
care, revizuirea prețurilor la pro
dusele agricole. Totodată, miniș
trii agriculturii vor încerca din 
nou să ajungă la un acord pen
tru organizarea unor piețe comu
ne privind tutunul, plantele tex
tile (in și cînepă) și peștele.

Se știe că ei au eșuat în încer
cările lor anterioare din cauza 
opoziției ferme a R.F. a Germa
niei, care consideră inutilă și 
costisitoare organizarea de piețe 
la nivel comunitar pentru aseme
nea producții minore.
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REUNIUNE
N.A.T.O.

LA VENEȚIA

Miniștrii apărării din șapte 
țări membre ale N.A.T.O. se 
vor întâlni luni și marți la 
Veneția pentru a relua dezba
terile asupra unor probleme 
pe care le ridică actuala stra
tegie nucleara a Alianței atlan
tice. Este vorba de țările 
membre ale așa-zisului grup 
de planificare nucleară al 
N.A.T.O., din care fac parte, 
printre altele, S.U.A., Marea 
Britanie, Italia și R. F. a Ger
maniei.

INDIRA GANDHI ÎN INSULA 
MAURICIU

INDIRA GANDHI, primul mi
nistru al Indiei, și-a încheiat vi
zita oficială în Insula Mauriciu, 
unde a avut convorbiri cu mem
bri ai guvernului, cu reprezen
tanți ai vieții politice și oameni 
de afaceri. Au fost examinate 
posibi'itățile și modalitățile do 
dezvoltare a cooperării economi
ce intre India și Mauriciu.
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