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condusă de tovarășul
7

A. N. Kosîghin
Azi sosește în țara noastră, într-o vizită oficială 

de prietenie, delegația de partid și guvernamen
tală a Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, 
condusă de A. N. Kosîghin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S.

Din delegație fac parte : M. A. Suslov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., secretar al 
C.C. al P.C.U.S., A. A. Gromîko, membru al C.C. 
al P.C.U.S., ministrul afacerilor externe al U.R.S.S.,

Tovarășul Alexei Nicolaevici 
Kosîghin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., Erou al Muncii Sooia- 
liste al Uniunii Sovietice, s-a năs
cut la Petersbtlrg în anul 1904, 
într-o familie de muncitori.

In perioada războiului civil 
din anii 1919—1921, A. N. Ko
sîghin, voluntar în Armata Roșie, 
a luptat în apărarea tinetei Puteri 
sovietice. După ce a absolvit, în 
anul 1924, Școala tehnică de coo
perație din Leningrad, a funcțio
nat în sistemul cooperației de 
consum. In anul 1935 a absolvft 
Institutul de textile din Lenin
grad. Din același an a lucrat ca 
maistru, apoi ca șef de secție la 
fabrica .Jeliabov“, iar în 1937 a 
fost numit director al fabricii de 
filatură și țesături „Octombrie“ 
din Leningrad.

Membru al P.C.U.S. din anul 
1927, tovarășul A. N. Kosîghin 
este ales. în anul 1938, președinte 
al Comitetului Executiv al So
vietului orășenesc de deputați ai 
oamenilor muncii din Leningrad. 
In anul 1939 primește însărcina
rea de comisar al poporului pen
tru industria textilă a U.R.S.S. 
Începînd din anul 1940 devine 
vicepreședinte al Consiliului Co
misarilor Poporului al U.R.S.S., 
iar din anul 1943 pînă în 1946 
este concomitent și președinte al 
Consiliului Comisarilor Poporului 
din R.S.F.S.R. In timpul Marelui 
Război pentru Apărarea Patriei a 
primit importante însărcinări din 
partea Comitetului de Stat al A- 
părării.

In perioada 1946—1960, tova
rășului A. N. Kosîghin i se încre
dințează importante funcții pe 
linie de stat: vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.. 
ministru al finanțelor, ministru al 
industriei ușoare, prim-vicepreșe- 
dinte al Comisiei Economice de 
Stat a U.R.S.S., prim-vicepreșe- 
dinte și apoi președinte al Comi
tetului de Stat al Planificării al 
U.R.S.S. In anul 1960 este numit 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri. In anul 1964, i se 
încredințează funcția de înaltă 
răspundere de președinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.

K. V. Rusakov, membru al Comisiei Centrale da 
Revizie a P.C.U.S., șef de secție la C.C. al 
P.C.U.S., A. V. Basov, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ambasadorul U.R.S.S. în Republiaa So
cialistă România.

In timpul vizitei va avea loc semnarea noului 
Tratat de prietenie, colaborare și asistenți mu
tuală între Uniunea Republicilor Sovietice Socia
liste și Republica Socialistă România.

De la o vreme încoace, reținîndu-ne atenția rîurile mari, ne-am abătut mai rar pe cursurile aflu
enților cu puține pretenții de culoarea albastră pe har tă. între ei, Gurghiul își revendică totuși un plus de 
popularitate, fiindu-i bine cunoscută valea cu inegalabile atracții turistice și cinegetice. în luna mai, 
Poiana cu narcise nu a mai fost căutată, parcul den drologic al vestitei școli silvice și-a amînat pentru 
un timp vizitatorii, tîrgul fetelor de la Gurghiu nu s-a mai ținut ca în fiecare an și cerbii, căprioarele, 
mistreții și urșii s-au refugiat hăituiți ca nici odată în altitudinile Lăpușnei.

în năvala besmetică a rîului 
de munte, s-au prăbușit și cele 
mai solide case din piatră, podu
rile de beton armat zac răsucite 
pe firul apei care își risipește 
albia aiurea.

întregul peisaj trebuie să-și 
recapete profilele sale caracteris
tice, dar, înainte de toate și, 
pentru ca aceasta să fie cu pu
tință, se impune refacerea grab
nică a drumului de acces.

110 studenți ai Institutului de 
medicină și farmacie din Tg. 
Mureș au hotărît să-și inaugu
reze vacanța în acest loc. Mai 
exact, pe D.R.-12, începînd de 
la kilometrul 21 de unde, în 
locul asfaltului și acostamentului 
șoselei modernizate se întinde o 
sinoasă fîșie de teren denivelat. 
Aici i-am întîlnit în prima lor 
vacanță studențească pe Florin 
Turuț, de la Farmacie, pe Doru 
Sticleț de la Medicină generală.

Cu lopeți și cu tîmăcoape, ei 
lucrează pe același șantier cu 
Pănczâl Gheorghe și Mârton 
Ion, din anul II stomatologie, 
care în anul trecut, au fost și în 
brigăzile muncii patriotice de la 
Lotru.

Cutreierăm Dunctele de lucru. 
Retrași la umbră, studenții bri
gadieri din grupele 17 și 18 își 
iau gustarea. Pe caniculă, focul 
de vreascuri din apropiere ni se 
pare un non sens. „Comandan
tul de grupă, studentul Pănczel, 
care e, în același timp, pe post 
de gospodar, ne-a rezervat deli
catese. A prins ieri, după amia
ză, cîțiva pești (cu permis, bine
înțeles) pe care îi frigem și îi 
împărțim frățește".

ÎN JUDEȚUL CLUJ

72500 DE 77NER/
• Filozofi, istorici, agronomi în „calen
darul agricol“ © Filologii — la fabrica 
de cărămizi © Matematicienii și politeh- 

niștii — la amenajarea drumurilor 
naționale © Chimistele — la între

prinderea de legume și fructe
In primele trei săptămîni 

ale lunii iulie, aproape 1000 
de studenți și studente din 
centrul universitar Cluj parti
cipă pe frontul larg al activi
tăților de reconstrucție, la ac
țiunile de muncă patriotică în 
diverse obiective din țară. Pe 
primul plan se situează aju
torul acordat de studenți 
I.A.S-urilor din județele Arad 
și Satu Mare. La I.A.S. Peti
ca, Odoreu, Tășnad, Scînteia, 
Ocna Dej, Cîmpia Turzii, Că
rei, Ardud, aproape 600 de

studenți de la Studii economi
ce, Drept, Filozofie, Istorie, 
Agronomie, Zootehnie și Me
dicină veterinară sînt prinși în 
calendarul agricol, — întreți
nerea culturilor, prășitul po
rumbului, sfeclei, recoltare 
de furaje, însilozări, amena
jări funciare, l-am tntîflWt, 
înainte de plecare, pe viitorii 
medici, care vor lucra la re-

CĂLIN STÄNCULESCU
(Continuare tn pag. a Il-a)

PREMIERA PE ȘANTIERUL GIURGENI- VADUL OII

METALUL IȘI IGNORA C. POGÄCEANU

Tovarășul A. N. Kosîghin a de
ținut, în anii 1946—1952, calita
tea de membru supleant și, apoi, 
de membru al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice. Intre anii 
1952—1953 și 1957—1960 a fost 
investit cu calitatea de membru 
supleant, iar ulterior, în anii 
1960—1966, cu calitatea de 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S. In anul 1966 a fost ales 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S.

Tovarășul A. N. Kosîghin de
ține mandatul de deputat în So
vietul Suprem al U.R.S.S. înce
pînd cu cea de-a doua legisla

tură, precum și de deputat î* 
Sovietul Suprem al R.S.F.S.R.

Tovarășul A. N. Kosîghin 4 
fost oaspetele țării noastre in 1966 
și t-a întîlnit de mai multe ori cu 
conducătorii de partid și de stat 
ai Republicii Socialiste România.

Conducător de seamă al 
P.C.U.S. și al statului sovietic, 
A. N. Kosîghin desfășoară o bo
gată activitate In slujba operei de 
construire a comunismului în 
U.R.S.S., pentru cauza colaboră
rii internaționale și a păcii in 
lume.

Pentru merite în activitatea sa 
a fost distins cu înalte ordine de 
stat ale Uniunii Sovietice.

PONDEREA
BUN SOSIT

A patra punte, podul rutier peste Dunăre, despre ale că- 
rui prime structuri definite am mai scris în urmă cu un an, 
a intrat în această vară în faza finală a execuției sale. Intîiul 
tronson al tablierului metalic, care, spre sfîrsitul acestui an, 
va secționa cu o umbră adîncă apele bătrînului fluviu, a fost 
lansat pe șlepuri și, ulterior, potrivit pe pilele menite să-i 
susțină extremitățile. In spațiul dintre Giurgeni și Vadul Oii 
ne întîmpină astăzi un peisaj restructurat, literalmente co
pleșit de alcătuirea metalică pe care presele implantate în 
pile o împing, cu răbdare, spre înălțimea convenită prin 
planuri. în anul care va veni, parafrazînd afirmația unui 
coleg, nu vom mai fi nevoiți să ne facem frate cu bacul pen- 

tru a trece lacul, adicâ Dunârea, marele nostru drum fârâ 
pulbere.

Un tovarăș, 
un prieten: 

SECRETARUL 
U.T.C.

Mașina care ne transportă spre 
fluviu, înscriindu-se în fluxurile 
pitorești ale unei circulații estiva
le, străbate o zonă profund obli
terată de urmele luptei ale cărei 
ecouri încă nu s-au stins. Înain
tăm, cu alte cuvinte, de-a lungul 
unui dig improvizat din beton, 
lung de 6 km, care, vigilent, ta
tonează șoseaua, de-a lungul unor

MIHAI PELIN

(Continuare în pag. a Il-a)

DELEGAȚIEI SOVIETICE !

După-amiaza 
unui 

constructor

(Continuare în pag. a 11-a)

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

La Mîrșani, comună mare cu 
peste 1 900 de numere, situată 
In perimetrul nisipurilor zbură
toare din județul Dolj, despre 
RISTEA GHIZDAVU — secre-

ELISEI TARȚA 
(Continuare în pag. a Il-a)

Logodna—o prejudecată?
Nu, în primul rînd, gustului 

pentru solemnități îi datorează 
poporul român o întreagă suită 
de momente bine delimitate 
care conduc, în final, la primul 
pas în doi. Născut din nevoi 
inițiatice, întregul ritual pe 
care-1 parcurge tînărul cuplu 
pînă la a deveni soț și soție im
pune — cel puțin în zonele ru
rale cu bogate tradiții — pe 
lîngă plăcerea obștei de a per
petua obiceiurile moștenite din 
tată în fiu, prelungirea pînă la 
limitele posibilului a perioadei 
premaritale. Logodna — astfel 
spus — încearcă să substituie 
prin „cunoașterea lirică“ com
plexa cunoaștere pe care inti
mitatea familiei constituite o 
procură celor doi. Chiar limi
tată prin natura relațiilor, func
ția preventivă a logodnei, func

ția ei armonizatoare nu e de 
neglijat. Au tinerii — sau li se 
cultivă lor — conștiința avan
tajelor pe care le presupune o 
cunoaștere reciprocă, convena
bilă înaintea primului pas în 
doi 7

Dincolo de opiniile lor în a- 
ceastă chestiune sînt mult mai 
Interesante de văzut răspunsu
rile subsumate întrebării : La 
cit timp după prima tntilnire 
ați hotărit să fiți soț și soție ?

Funcționari,
Muncitori, funcționare,

Stagiul premarital muncitoare intelectuali,
(Total 190) intelectuale

(Total 80)
nr. procente nr. procente

Ptnă la 1 lună 7 7»/. 4 5»/,
Pînă la fi luni 21 21»/. 12 15»/.
Pină la 1 an 28 28»/, 20 25»/,
1—2 ani 21 21»/, 12 15»/.
Peste 2 ani 23 23»/. 32 40»/,

Diferențele procentuale (mai 
ales la diviziunea „peste 2 ani“) 
pot fi explicate prin căsătoria 
dintre doi colegi de facultate, 
care au așteptat momentul în 
care să-și realizeze independen
ța materială, țn linii mari se 
poate observa că durata mai 
frecventă a acestei confruntări 
reciproce e in jurul unul an, 
subînțelegîndu-se astfel că, pre
lungită prea mult, evident nu 
din cauze obiective (terminarea 
facultății, efectuarea stagiului 
militar etc.) legătura dintre cei

VARTAN ARACHELIAN

(Continuare în pag. a Il-a)

Tînăra generație a Româ
niei socialiste, împreună cu 
Întregul nostru popor, în- 
timpină cu prietenie și tra
diționala sa ospitalitate so
sirea delegației de partid și 
guvernamentale a U.R.S.S., 
in fruntea căreia se află to
varășul Alexei Kosîghin. pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., care, la invitația 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și a 
guvernului Republicii Socia
liste România, întreprinde 
o vizită oficială în țara 
noastră. In cursul aces
tei vizite va fi semnat noul 
Tratat de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală, 
document important care re
flectă dezvoltarea continuă, 
pe multiple planuri, a 
legăturilor dintre Republica 
Socialistă România și Uniu
nea Sovietică. Salutindu-i pe 
înalții oaspeți, poporul ro
mân dă expresie sentimente
lor sale de stimă, prietenie 
și solidaritate față de po
porul Țării Sovietice vecine, 
angajat intr-un vast efort de 
edificare a societății comu
niste.

In procesul dezvoltării re
lațiilor dintre țările noastre 
socialiste, dintre partidele și 
popoarele noastre, contacte
le dintre conducătorii celor 
două state dobindesc o im
portanță deosebită, deoarece 
prilejuiesc discutarea since
ră, deschisă, intr-un spirit 
tovărășesc, de respect reci
proc, a problemelor de Inte
res comun, favorizind in a- 
cest fel adincirea colaborării 
dintre România și U.R.S.S., 
în interesul reciproc al ce
lor două state, ca și in inte
resul cauzei unității țărilor 
socialiste, a mișcării comu
niste internaționale.

Prezența la București a 
inalților oaspeți sovietici 
constituie o continuare a in- 
tîlnirilor dintre conducătorii 
țărilor noastre. Actuala vizi
tă capătă semnificații deose
bite prin semnarea noului 
Tratat de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală. 
In noul tratat se reflec
tă adincirea legăturilor de 
prietenie dintre România 
și U.R.S.S., legături ce au 
vechi și strălucite tradi
ții. încă dîn anii grei ai ile
galității, partidul nostru a e- 
ducat masele în spiritul so
lidarității cu primul stat so
cialist, a militat neobosit în 
spiritul internaționalismu
lui. Jertfele comune ale os-

tașilor români și sovietici pe 
timpurile luptei pentru zdro
birea fascismului au cimen
tat această prietenie între po
poarele noastre. Instaurarea 
puterii populare in România, 
rezultat direct al insurec
ției armate de la 23 August 
1944, desfășurată sub condu
cerea Partidului Comunist 
Român, a dat un nou conți
nut prieteniei româno-so- 
vietice, a ridicat-o pe o 
treaptă superioară. Pe te
melia trainică a comunității 
orinduirii, a ideologiei mar- 
xist-leniniste, a idealurilor 
comune de construcție a so
cialismului și comunismului, 
relațiile de prietenie dintre 
cele două țări au cunoscut o 
evoluție pozitivă salutată cu 
satisfacție de popoarele noas
tre. In acest cadru trebuie 
plasată și încheierea la 4 fe
bruarie 1948 a Tratatului ro- 
mâno-sovietic de prieteniei, 
colaborare și asistență mutu
ală. Acest tratat a favorizat 
cursul ascendent al legături
lor dintre cele două țări, sub 
semnul strădaniilor perma
nente pentru construcția so
cialismului și comunismului, 
pentru întărirea unității ță
rilor socialiste, pentru biru
ința cauzei păcii în Europa 
și în lume.

O concludentă expresie a 
stadiului actual al relațiilor 
dintre țările noastre o con
stituie faptul că U.R.S.S. se 
află pe primul loc în comer
țul exterior românesc, că în
tre România și U.R.S.S. se 
extind schimburile reciproc 
avantajoase, se dezvoltă for
me noi, superioare, de coope
rare in producție și in alte 
domenii. Colaborării în do
meniul economic și tehnico- 
științific i se adaugă cea pe 
plan cultural, care a oferit, 
de-a lungul anilor, posibili
tatea unei largi cunoașteri 
reciproce a creației artisti
ce a popoarelor noastre, tn 
spiritul acestor relații de 
prietenie și alianță, Româ
nia și U.R.S.S. acționează în 
comun, precum și în colabo
rare cu alte țări iubitoare de 
pace, pentru menținerea și

consolidarea păcii in lume, 
pentru eșecul politicii de for
ță a imperialismului, pentru 
înfăptuirea securității in 
Europa și în lume, pentru a- 
sigurarea dreptului fiecărui 
popor de a trăi în deplină 
siguranță și de a se dezvolta 
potrivit voinței sale suvera
ne.

Republica Socialistă Româ
nia, poporul român constituie 
un factor activ în lupta împo
triva imperialismului, coloni
alismului și neocolonialismu- 
lui, militează cu hotărîre 
pentru lichidarea conflictelor 
și surselor de încordare in
ternațională, pentru respec
tarea dreptului fiecărui po
por de a-și decide singur 
soarta, fără niciun amesteo 
din afară.

Colaborarea cu Uniunea 
Sovietică, aflată în perma
nentă dezvoltare, se Înscrie 
în contextul politicii externe 
a partidului și statului nos
tru, în centrul căreia se gă
sește preocuparea continuă, 
neabătută pentru întărirea 
prieteniei și alianței frățești 
cu toate țările socialiste, pe 
baza principiilor marxism- 
leninismului și internaționa
lismului socialist, a princi
piilor independenței și su
veranității naționale, egali
tății în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne, în
trajutorării tovărășești și a- 
vantajului reciproc, princi
pii care — așa cum o dove
dește întreaga experiență — 
s-au afirmat ca premisa in
dispensabilă a dezvoltării șl 
înfloririi fiecărui stat socia
list, a cooperării între nați
uni socialiste egale în drep
turi, a întăririi sistemului 
mondial socialist.

Tineretul și poporul nos
tru, exprimînd profunda 
convingere că vizita delega
ției sovietice ca și semnarea 
noului Tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutu
ală, vor contribui la adînci- 
rea prieteniei dintre țările 
noastre, salută pe înalții oas
peți sovietici, urîndu-le bun 
venit in România socialistă.

La posturile de radio și televiziune
Luni 6 iulie, în jurul orei 10,50, posturile noastre de radio ți 

televiziune vor transmite de la aeroportul internațional Bucu- 
rești-Otopeni, sosirea în țara noastră a delegației de partid ți 
guvernamentale sovietice, condusă de A. N. Kosîghin, prețedin- 
tele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S.
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După-amiaza 
unui

constructor
(Urmare din pag. 1)

tarul Comitetului comunal al 
U.T.C. auzisem atîtea incit pot 
spune că l-am cunoscut Înainte 
de a-1 vedea.

Rememorind, punctez pe scurt 
un curiculum vitae : Născut in 
comună acum 29 de ani, căsă
torit cu o localnică care lucrea
ză în cooperativa agricolă de 
producție, are doi copii. Din 
1956, calificat ca zidar, munceș
te neîntrerupt în cooperativă. 
Cîteva zeci de construcții ale 
unității poartă semnătura sa și, 
bineînțeles, ale brigăzii pe 
care-o conduce șl care e Im
propriu denumită „brigadă de 
construcții“ pentru că tot mem
brii ei au „fabricat“ cîteva sute 
de căruțe („docare“ cum spun 
sătenii) și alte cîteva zeci de 
șarete. Stadionul tineretului din 
comună, pista de dans (sau „pen
tru horă“ cum o denumesc lo
calnicii) betonată și electrifica
tă, teatrul de vară și alte ci-, 
teva clădiri sau amenajări edi
li tar-gospodărești sînt tot atîtea 
puncte de referință pentru via
ța și activitatea Iui Ristea Giz- 
davu, autor sau părtaș la con
ceperea ori executarea lor. Și, 
alături de toate aceste con
strucții de interes general, cu 
care fiecare sătean se mîndreș- 
te, mai sînt de notat casele, ca
sele de locuit — aceste cuiburi 
de viață și omenie. A ridicat 
Împreună cu echipa Iul mai 
mult de o sută douăzeci. Este 
deci ușor de explicat de ce 
Ristea Ghizdavu e cunoscut în 
comună și in localitățile înve
cinate.

...In sfîrșit, sosește la sediu 
ți, aflînd de intenția de-a scrie 
despre munca lui în coopera
tivă, despre activitatea lui de 
secretar al organizației comu
nale U.T.C., puțin surprins mă 
invită la o vizită prin comună. 
Așa ajung să cunosc, pe viu, 
multe din realizările lui șl ale 
tinerilor din organizația U.T.C. 
La Consiliul comunal, primarul 
îmi spune că nici nu se poate 
gindi în localitate un program 
artistic sau o conferință la fru
mosul cămin cultural, o zi de 
muncă patriotică pentru înfru
musețarea satului sau o mani
festare sportivă, o horă sau o 
seară de dans fără participarea 
tinerilor. „Și, conchide dumnea
lui, acolo unde sînt tinerii, nu 
se poate să nu fie Ristea Ghiz
davu“.

Ne îndepărtăm de vatra sa
tului și străbatînd un drum ce 
trece printre tarlalele pe care 
porumbul a făcut deja 2—3 
frunze, ajungem la sectorul zoo
tehnic unde tocmai se pune fun
dația unui nou grajd. Ristea 
Ghizdavu verifică cu nivela (a 
cita oară ? doar acum o oră 
plecase de aici) orizontalitatea 
primilor centimetrii de fundație, 
„Este foarte important cum a- 
șezi cărămida la baza construc
ției. O cît de mică abatere de la 
orizontalitate s-ar accentua 
mult pînă la coama clădirii“. Se 
interesează dacă, pentru la noap
te, cind s-ar putea să plouă, au 
fost aduse foliile din polietilenă 
spre protejarea fundației. Ii 
sint arătate și, in sfîrșit, ple
căm mai departe. In toate 
grajdurile curate, spațioase și 
luminoase, îngrijitorii cu halate 
albe îl salută și cu fiecare are 
de discutat ceva referitor la 
furajarea animalelor, la cură
țenie, la producția de lapte.

Observ în fiecare grajd un 
ingenios sistem de susținere al 
plafonului. Stîlpii din beton au 
o formă interesantă și plantați 
la intervale regulate de o parte 
și de alta a aleii de furajare, 
nu stînjenesc circulația.

— Mai de mult, cînd eram în 
armată prin județul Suceava am 

/ văzut într-un grajd asemenea 
stilpi. Atunci am făcut schița 
cu dimensiunile stîlpilor ți, re
întors în cooperativă, am pro
pus și realizat tiparele pentru 
confecționarea lor. Stîlpii s-au 
dovedit foarte buni și i-am fo
losit la fiecare nouă construc
ție.

în continuare, eu mîndria o- 
mului căruia faptele de muncă 
ti oferă echilibru și siguranța 
unor realizări statornice, Ristea 
Ghizdavu îmi arată clădirea 
stației de incubație a coopera
tivei cu o capacitate anuală de 
90 000 pui. Toate lucrările de 
construcție și finisare au fost 
realizate de brigada lui. Ampla
sată alături, hala modernă a 
uscătoriei de tutun, altă con; 
strucție ridicată de brigada lui. 
Realizată prin cooperare cu u- 
nitatea vecină, uscătoria are o 
capacitate anuală de 10 vagoane 
de tutun. Pe drumul ce duce 
spre sat, o altă clădire în roșu. 
Aici va fi sediul secției nr. 6 
a I.M.A. Amărăști care deser
vește cooperativa agricolă de 
producție „Drumul belșugului“. 
Cîțiva membri ai brigăzii de 
construcții tocmai montau tocu
rile ușilor și ferestrelor.

Se face seara și poposim în; 
tr-una din cele peste o sută 
două zeci de case construite de 
Ristea Ghizdavu și echipa lui- 
Cooperatorul Tudor Pătru, stă- 
pînul casei, se arată mulțumit 
de execuția și finisarea locuin
ței în care toate accesoriile, de 
la Întrerupătoare la clanțele u- 
șilor au fost montate de con
structorii cooperativei. Casa are 
o verandă cu coloane, un fel de 
„loggia“, un salon cum se spune 
aici holului spațios care comu
nică cu alte patru camere. 
„Casă trainică durată și pentru 
urmași ne spune Tudor Pătru 
continuînd ca să ne convingă : 
Fundația este din beton, zidu
rile din cărămidă, iar podul 
casei acoperit cu țiglă“. Zugră
veală în culori vii, cu predomi
nanța verdelui deschis și albas; 
trului, în modele de flori și 
fructe stilizate întregesc imagi
nea utilului și plăcutului pe 
care o degajă construcția.

Seara destul de tîrziu, Ristea 
Ghizdavu se grăbește spre se
diul cooperativei agricole de 
producție unde are ședință de 
consiliu, apoi o consfătuire cu 
șefii echipelor de construcții 
pentru stabilirea sarcinilor pe 
a doua zi. Ne luăm rămas bun 
nu Înainte de-a nota, din re
gistrele contabilității, că numai H 
din construcțiile de case pentru Ei 
membrii 'cooperatori brigada lui H 
a adus anul trecut cooperativei g 
un venit de 298 000 de lei, față U 
de 140 000 cit fusese planificat. «

O ÎMBIETOARE ATRACȚIE IN ACESTE ZILE DE CANICULA : MAREA. (P. plajfi, la Mangalia).

„ATENȚIE, DRUM
ÎN LUCRUr

(Urmare din pag. 1)

Chiar în acest context, dialo
gurile trebue să fie sumare. Se 
mărimea cu poftă în pauza care 
nu durează decît o jumătate de 
oră. Pe întregul șantier s-a im
pus, fără prea mari preparative, o 
reală disciplină a muncii. Norma 
zilnică stabilită pentru fiecare 
grupă de cîte 5 studenți trebuie 
să fie îndeplinită în cele 8 ore 
de muncă. La 2 iulie, grupele 
VI—X o îndepliniseră pînă Ia 
ora 11 în proporție de 05 la 
sută, amînîndu-și pauza de masă. 
Vroiau să depășească norma 
(mai precis două puncte pînă la 
160 la sută) și pentru asta se 
cereau eforturi mari care, în a 
treia zi de... practică, trebuiau 
neapărat realizate. Intenționăm 
să evidențiem cîteva nume, dar 
asistentul universitar Andrei Io- 
nescu, comandantul sectorului, 
ne refuză cererea.

— Sînt 25 în total, citați-i pe 
toți, mi-e cu neputință să fac 
referiri speciale.

Deci, 25 de tineri din grupele 
VI-X. Și toți ceilalți care com
pletează efectivul de 110 studenți 
veniți pe Valea Gurghiului să 
realizeze un angajament înscris 
în aportul generației noastre 
pentru refacerea țării.

Am notat doar 110. Printre 
studenți întîlnim un copil. Are 
bătături în palme, lucrează în 
rînd cu studenții. E în vîrstă de 
10 ani și se numește Pălffi Peter 
— elev la Școala generală nu
mărul 4 din Tg. Mureș. E fiul 
asistentului universitar Pălffi 
Bela care își continuă aici 
vacanta dînd randament în 
muncă echivalent cu al oricărui 
adult. Așa e „învățat“ de acasă 
și acum știe că ajutorul său nu 
e de neglijat. Face parte din 
grupa în care sînt studenții An
gliei Anatol, Constantin Purcăres- 
cu. Emil Vultur și Mihai Rausch.

Iată părerea inginerului 
Gheorghe Moldovan — de la 
Direcția județeană drumuri și 
poduri — Mureș — despre mun
ca celor mai tineri constructori 
de drumuri :

„Sîntem foarte mulțumiți de 
ei, brațele lor de muncă sînt 
solicitate în egală măsură la 
completări de acostamente, ni
velări, dezafectări de asfalt și 
borduri deteriorate de ape, la 
săpăturile șanțurilor de scurgere, 
la încărcare și descărcare de ma

teriale, săpăturile fundațiilor 
pentru poduri și executarea ma
cadamului din piatră spartă. Con
tribuția fiecăruia dintre ei e 
egală cu a oricărui muncitor o- 
bișnuit cu specificul acestor lu
crări.

Indicatorul „atențio, drum in 
lucru 1“ de pe șoseaua care stră
bate valea Gurghiului se refe
ră la munca studenților medici- 
niști tîrgumureșeni. Organizarea 
și disciplina șantierului sînt atri
bute care vor sublinia exempla
rul bilanț al acestei tabere de 
munca studențești, ce se va în
cheia la jumătatea lunii iulie.

Logodna — o prejudecată ?
(Urmare din pag. I) 

doi poate eșua fie prin iritări 
reciproce, fie prin amînarea 
sine die a prezentării lor în 
fața ofițerului stării civile. (Este 
demn de remarcat faptul că, nu 
printr-o coincidență întîmplă- 
toare, cei care s-au căsătorit 
după trei—patru ani de la pri
ma întîlnire ne indică la un alt 
capitol al anchetei noastre — 
ca o dominantă o impresiei pro
duse de celălalt — una dintre 
valorile care țin, Îndeobște, de 
legăturile camaraderești : socia
bilitatea, spiritul critic, altruis
mul etc. Să fie vorba de o „îm- 
bătrînire“ prematură asentimen
tului erotic, așa cum se întîm- 
plă la soții cu un vechi stagiu 
familial ?).

Nu este lipsit de interes a a- 
răta că, in continuarea anche
tei noastre statistice, chestio- 
nînd tinerii a căror perioadă de 
cunoaștere premaritală se si
tuează în jurul unui an asupra 
priorității sentimentelor stabi
lite în preajma căsătoriei toți 
au numit dragostea dar, în ma
joritate covîrșitoare, nu pe pri
mul loc. Pudoare 1 Modestie 
exagerată șau luciditatea impu
să de o cunoaștere mai înde
lungată și prin aceasta de o 
incursiune prelungită dincolo 
de momentul nupțial ? O aten
tă cercetare a faptelor ne dă 
un răspuns fără echivoc : par- 
curgînd perioada optimă a lo
godnei ei se conving că senti

ECKKIIIIIIIIIIIIIIIII« ■■■■■■■■■■■■■■■■

(Urmare din pag. I) Ț 

valuri de pămînt natur și în saci 
peste ființa cărora, împlinită în 
zilele și nopțile albe ale unui 
eroism indescriptibil, apele fluviu
lui rebel nu au izbutit să treacă. 
Iar în zarea îndepărtată, dincolo 
de șirurile de plopi cu trunchiu
rile mîlite, satele se dezvelesc cu 
speranță de încleștarea nemiloa
să a masei lichide. Apoi, dintr-o- 
dată, șantierul Giurgeni-Vadul 
Oii se oferă privirilor asemenea 
unei imagini familiare, peste care 
anotimpurile și dramele lor, in 
ceea ce ne privește, nu au izbu
tit să aștearnă langoarea cunos
cută a uitării. Și mi-am amintit 
atunci zilele și nopțile petrecute 
în Satu-Mare, la ora în care ape
le, toate apele țării, își dezlăn- 
țuiau o nebănuită latență, dnd 
gîndurile mele, aproape întregi, 
se îndreptau spre acest șantier. 
Și, la capătul rutei, directorul 
general al lucrărilor, inginerul 
Constantin Popescu, pentru a-mi 
spulbera o neliniște veche, abia 
afirmată, mă asigură că acolo, pe 
Dunăre, constructorii podului 
rutier care va întări legăturile 
țării cu Dobrogea au izbutit să-și 
împartă puterile între lupta cu 
valurile fluviului ieșit din matcă 
și sarcinile asumate printr-un 
contract de tenacitate umană.

Reportajul de altădată, îmi a- 
mintesc, avea în vedere infra
structurile podului, desăvîrșite 
încă pe data de 25 martie a anu
lui în curs. Acum, după un an, 
se impun atenției suprastructurile, 
respectiv tronsoanele tablierului 
metalic ce va uni, sprijinindu-se 
pe fermitatea pilelor, malurile 
Dunării și care ne! întîmpină ase
menea unor nave înaintea lansării 
la apă. De fapt, operațiunea care 
le va instala pe pilele implantate 
în apele fluviului și, mai adînc, 
în stratul aluvionar al Danubiului 
se numește efectiv lansare și, 
pînă la un anumit punct, se asea
mănă întrutotul cu lansarea de 
nave. Și aici, la Giurgeni, vor fi 
lansate la apă 5 tronsoane de ta- 
blier, mii de tone de oțel pe care 
șlepurile, preluîndu-le, le vor fixa 
definitiv într-un hiatus resimțit al 
uneia dintre cele mai importante 
căi rutiere ale țării.

Cifric vorbind, tablierul meta

lic se compune din 5 tronsoane, 
două în lungime de 218 m, 2 de 
91 m și unul de 102 m. In zilele 
care au trecut, a fost statornicit 
pe pile unul din tronsoanele de 
218 m, a cărui greutate atinge 
1 630 tone. Sîmbătă, 20 iunie, a- 
ceastă masă din metal sudat — 
întregul tablier metalic al podu
lui rutier Giurgeni-Vadul Oii se 
împlinește prin sudură, ceea ce 
reprezintă o premieră pentru con
structorii români de poduri — 
sprijinindu-se pe cărucioare, încă 
mai staționa pe malul sting al 
fluviului. Intre timp, troliurile 
i-au strunit mișcarea spre fluviu, 
stepurile au preluat-o pe umerii 
lor cenușii ți, acum, presele ro-

Metalul 
mânețti tip perpetuam, de 500 
tone, montate In pile, o împing 
spre înălțimi, cu 1 m in 24 de 
ore, 11 m pe pila nr. 1 și 14 m 
pe pila nr. 2.

Inginerul șef Dumitru Stănes- 
cu, unul dintre veteranii care au 
participat la construirea podului 
de la Giurgiu, responsabil al lu
crărilor de lansare pe pile a 
tronsoanelor tablierului metalic, 
ne conduce prin incinta șantieru
lui. Itinerarul pe care-l străbatem, 
temperat ca proporții, circum
scrie, în fapt, spațiul miraculos 
în care se desăvîrșesc destinele 
unor oameni pentru care acest 
pod reprezintă o rațiune temei
nică de existență. Cunoaștem, în 
umbra cărămizie a tronsoanelor 
asamblate la mal — reflex per
sistent al miniumului de plumb — 
pe inginerii Costel Asie și Mir
cea Rusu, responsabili, și ei, ai 
operațiunilor de lansare. Pe țărm 
și pe capetele pilelor 1 și 2 ne 
întîmpină inginerii Valeriu Chera, 
Nicolae Coloniei și Valeriu Du
mitrescu, însărcinați cu ridicarea 
pe pile a tronsoanelor, cu trans- 
bordarea lor de pe șlepurile mă- 
tăhăloase pe infrastructură. Șeful 
mașinăriei, Sotir Manahos, o cu
noștință mai veche, supraveghea-

12500 de tineri
(Urmare din pag. I) 

amenajarea țoselei Cluj—Dej 
unde au avut loc mari alune
cări de terenuri. In rîndul 
rtudenților, am remarcat și 
membri ai ansamblului fol- 
clorio al Casei de cultură a 
studenților din Cluj, care, re- 
nunțînd la cantonament, In 
vederea unei excursii în străi
nătate, s-au alăturat colegilor 
din tabăra de muncă voluntar- 
patriotică. Clujul mai oferă 
studenților o serie de obiecti
ve unde vacanța In salopetă 
a început cu instruirea pentru 
protecția muncii: filologii — 
la Fabrica de cărămizi, mate
maticienii și politehniștii — 
la amenajarea drumurilor na-

mentul de dragoste este mai 
mult decît o pasiune mistui
toare, că el este un sentiment 
al sentimentelor în care cel 
erotic trebuie să coexiste ală
turi de alți factori subiectivi 
care asigură trăinicia unei fa
milii.

Dacă cei care și-au consumat 
logodna grăbiți au făcut-o pri
vind unul spre altul, ceilalți au 
depășit această atitudine ajun- 
gind să privească împreună in 
aceeași direcție, să se subordo
neze aceluiași ideal. (Evident, 
chestiunea merită o abordare 
specială și o vom face cu altă 
ocazie).

Așa cum spuneam la începu
tul acestor rînduri, există în 
tradiția poporului nostru un în
treg ritual care pregătește tine
rii pentru a fi miri. Orașul a 
păstrat, metamorfozînd la rit
murile sale de existență, ceva 
din aceste mijloace de inițiere? 
Surprinzător, cercetînd răspun
surile la întrebarea : „Ați fost 
logodit printr-o ceremonie ?“ 
aproximativ jumătate dintre 
subiecți ne răspund afirmativ. 
„Da. Așa cum a rămas tradiția 
frumoasă a poporului nostru“ 
— ne răspunde V.B., asistent 
farmacie din Călimănești. E de 
discutat cit și în ce fel s-a 
transmis în mediul urban din 
tradițiile amintite, dar, consi
derăm noi, este de o mare im
portanță ca drumul spre ofițe
rul stării civile să fie populat 
de o suită de ceremonialuri 
care dau o puternică coloratură 

ză plutirea leneșă a celor 4 
șlepuri ancorate la maL Operați
unea de lansare și instalare pe 
pile, începută sîmbătă, 20 iunie, 
s-a încheiat marți, 23 iunie, prin 
veghea și nesomnul a sute de oa
meni și, în primul rînd, a celor 
amintiți mai sus, cei mai mulți 
dintre ei fiind tineri și primind, 
în aceste zile, botezul marilor 
premiere constructive, al acțiuni
lor decisive în vederea cărora 
s-au pregătit.

In căutarea celor mai tineri 
dintre tineri ne îndreptăm 
spre locul de muncă al in
ginerului Emanoil lacob, an
grenat In montajul la sol a 
tronsoanelor și coleg, printr-o fi
rească solidaritate a generațiilor 
de constructori, cu bătrînul meș
ter Emil Zahara. Un alt tînăr in
giner, Horia Mănescu, care pînă 
In prezent a lucrat la infrastructu
rile podului, răspunde acum de 
metalizarea tablierului. Oamenii 
din subordinea lor, de asemenea 
tineri, sînt Valeriu Ursu, llie Ro- 
șianu și Gheorghe Ionescu, șefi ai 
echipelor de sudori, cei mai mulți 
dintre ei pregătiți la uzinele din 
Bocșa, a căror pricepere, dublată 
de unelte moderne, solidarizează 
indestructibil plăcile imense, la
minate dintr-un oțel special pen
tru prima dată fabricat In țară, 
oțel tip „pod Dunăre Giurgeni- 
Vadul Oii“. în ordinea strictă a 
lucrărilor, structurile împlinite de 
ei, cu sudurile filmate ți radio
grafiate amănunțit, sînt lansate la 
apă sub supravegherea unui alt 
cuplu format din parteneri deose
biți ca vîrstă, a cuplului maiștrilor 
Carol Mihaly ți Andrei Tomul, 
primul trecut de a doua tinerețe 
și al doilea abia ieșit de pe bănci
le școlii.

La ora la care apare acest re
portaj, primul tronson, înălțat de 
puternicele prese montate In pile, 
se apropie de cota finală. Intre 
constructorii podului rutier Giur
geni-Vadul OU, asistînd la ar
cuirea primului segment al supra
structurii peste apele fluviului 
impresia care ni s-a impus a fost 
pur și simplu aceea de levitațiu- 
ne, de magie prin forța căreia 
metalul își ignoră ponderea, plu
tind spre înălțimi incredibile. 

(tonale, chimistele la între
prinderea de legume și fructe, 
în întregul județ Cluj, 12.500 
de tineri organizați în 346 de 
brigăzi mixte de muncă vo- 
luntar-patriotică, vor lucra pe
riodic, pînă la 30 septembrie, 
la construirea și repararea 
drumurilor naționale, la ridi
carea de diguri, la tefacerea 
diverselor obiective social-cul
turale distruse de inundata. 
Entuziasmul tineresc al gru
purilor de studenti care lu
crează In Cluj sau în diversă 
puncte ale județului, și chiar 
și în alte județe, este nota do
minantă în noile locuri de 
muncă.

afectivă unei perioade ce va 
intra în memoria noului cuplu. 
Dar nu în primul rînd acesta 
căci, astfel de momente, care 
adună în jurul lor familiile ce 
se vor înrudi sînt fericite posi
bilități pentru oamenii cu o ex
periență bogată de viață, de a 
testa pe tinerii ce se pregătesa 
pentru a prelua o mare respon
sabilitate. Nu întîmplător am 
continuat seria întrebărilor cu 
o chestiune care începe să fie 
— și este în cea mai mare par
te, așa cum dovedesc rezulta
tele anchetei noastre — pur 
formală : „S-au declarat de a- 
cord cu căsătoria dv. părinții ? 
Actualii socri ? La cît timp ?". 
Iată cîteva răspunsuri care ar 
trebui să alerteze. Pe de o par
te pe tineri : „Părinții mei n-au 
fost de acord de prima dată ; 
socrii au fost de acord“ (Bălan 
Ionel, sudor, Ia U. M. Timișoa
ra) | „Nu prea. Sînt puțin cam 
îndoielnici și acum" (P. Rogojel, 
reglor U.M. Timișoara) ț „Și da 
și nu, deoarece mă știau fără o 
situație" (A. M. sudor U.M.F.) ; 
„Nu au fost de acord. Numai 
după ce s-au convins că nu ne 
pot despărți" (R. M., lăcătuș la 
Industria lînei Timișoara). Pe 
de altă parte pe părinți t „Da, 
după ce părinții au văzut Înțe
legerea bună între noi doi“ (Bot 
Mihai, lăcătuș U.M.F.) : „Au 
fost de acord ambele familii, 
după hotărîrea noastră" (Sularu 
Dumitru, tîmplar Reghin) | „Nu 
le-am cerut părerea. I-am a- 
nunțat din timp (L. I. ing. 
„Electroputere) | „Socrii da, de

ÎN SĂPTĂMÎNA 6-12 IULIE a. c.

La cinematograful TIMPURI NOI 
din Capitală 

un program de scurt metraje in premiera:
• AFRICA, NOTE DE DRUM (România) • A$A E VAR$OVIA (R. P. 

Polonă)
O ÎNTRE ATLAS Și OAZE (R. S. 6 COMORILE SUDULUI INDIAN (R. S. 

Cehoslovacă) Cehoslovacă)

ACEASTA FEMEIE t rulează la 
Patria (orele 11,30; 14; 16,30; 19;
31.30) , București (orele 8,45; 11; 
13,13; 16,15; 18,45; 21). Grădina 
Doina (ora 20,30).

DEPARTE IN APUS : rulează la 
Republica (orei 10; 12,30; 16; 18,30; 
21), Sala Palatului (ora 19,30).

MARELE SEMN ALBASTRU t 
rulează la Luceafărul (orele »; 
11,15; 13,30; 16; 1830; 21).

FAMILIA TOT i rulează la Ca
pitol (orele 8,15; 11,30) ; ARMAN- 
DO. CALUL ALB : (orele 14; 16,30; 
18,45; 21).

OMUL CARE NU POATE FI 
ACUZAT : rulează la Central (o- 
rele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21).

CASTELUL CONDAMNAȚT- 
LOR : rulează la Lumina (orele 
0,30—15,30 în continuare ; 18; 20,30), 
Progresul (orele 15,30; 18).

DREPTUL DE A TE NAȘTE î 
rulează la Festival (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Gloria (orele 
9,30; 12; 14,30; 17; 19,30), Tomis 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15), 
Modern (orele 9,30; 12; 15,30: 18;
20.30) , Grădina Festival (ora 20,30), 
Grădina Tomis (ora 20,30).

STRĂINII : rulează la Favorit 
(orele 10; 13; 15,30; 18; 20,30), Me
lodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , stadionul Dinamo (ora
20.30) .

AGENDĂ
Duminică, au părăsit Capi

tala tovarășii Enrico Berlin
guer, vicesecretar general al 
Partidului Comunist Italian, 
și Rodolfo Mechini, de la Sec
ția Externă a C.C. al P.C.I, 
care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, au făcut o vizită în 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul 
internațional București-Oto- 
peni, oaspeții italieni au fost 
salutați de tovarășii Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R., Ște
fan Andrei, membru supleant 
al C.C. al P.C.R„ de activiști 
de partid.

în urma convorbirilor pur
tate de președinții celor două 
părți In Comisia guvernamen
tală româno-polonă de colabo
rare economică, la 4 iulie 1970, 
la Varșovia, a fost încheiat un 
protocol cuprinzînd noi înțe
legeri ți măsuri îndreptate 
spre dezvoltarea colaborării și 
cooperării economice, precum 
și a schimbului de mărfuri în
tre România și Polonia.

Protocolul a fost semnat din 
partea română de Janos Fa- 
zekas, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, preșe
dintele părții române în Comi
sia guvernamentală româno- 
polonă de colaborare econo
mică, iar din partea polonă de 
Eugeniusz Szyr, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele părții polone în a- 
ceastă Comisie.

la început, părinții după aceea“ 
(Rusu Gheorghe, casier princi
pal la Fabrica de piele și în
călțăminte din Rm. Vîlcea) ț 
„Nu. La aproximativ 3 ani 
(Lesnic Constantin, chimist la 
S.M.S. Călimănești).

Desigur, se înțelege, o dată 
ajunși în fața acestei opțiuni — 
a căsătoriei — tinerii sînt cei 
care-și asumă o maximă res
ponsabilitate dar în acest mo
ment crucial pentru existența 
viitoare a copiilor lor, răspun
derile părinților se sting ime
diat ? Sau cealaltă alternativă: 
pe o poziție responsabilă părin
ții trebuie să recunoască POST 
FESTUM alegerea bună făcută 
de tineri ? Nesincronizarea pă
rerilor celor direct interesați 
nu creează autorității morale a 
părinților o criză de încredere 
iar pe de altă parte noua bio
grafie a tinerilor, uniți prin că
sătorie, nu va fi grevată de a- 
mintirea neplăcută a unui refuz 
inițial ?

Am ales aici. Ia acest capitol 
al chestionarului nostru, acele 
situații în care problema acor
dului părintesc se pune într-un 
fel sau altul. în multe cazuri 
însă formalismul acestui acord 
frizează indiferența. Să fie o 
problemă minoră, la care tine
rii trebuie să renunțe ca Ia o 
împovărătoare prejudecată? Din
colo de opiniile teoretice care 
pot fi aduse într-o astfel de dis
cuție considerăm mult mai uti
lă supunerea unui examen etic 
• unor cazuri semnificative.

FREDDY ȘI CINTECUL PRE- 
ERIEI : rulează la Victoria (orele 
0; 11,15; 13,30: 16; 18,30; 20,45), Giu- 
leștl (orele 15,30; 18; 20,30).

VRĂJITORUL t rulează la Doln- 
na (orele 11,30; 13,45), ASTA SEA
RA MĂ DISTREZ : (orele 16; 18,15;
20,30).

PROGRAM DE FILME DOCU. 
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

SALARIUL GROAZEI : rulează 
Ia Feroviar (orele 8,30; 11,30; 14,30; 
17,30; 20,30), Excelslor (orele 9; 12; 
15; 18; 21), Arenele Libertății (ora 
(20,45).

SUB SEMNUL LUI MONTB 
CRISTO : rulează Ia Grivlța (orele 
10,30; 16; 18,15; 20,30), Aurora (orele 
9; 11; 13; 15; 17; 19), Flamura (o- 
rele 11; 16; 18,15; 20,30), Grădina 
Aurora (ora 20,30).

AȘTEAPTĂ PINA se ÎNTUNE
CA : rulează la înfrățirea (orele 
15,15; 17.45; 20), Progresul-Parc
(ora 20,15).

JOCUL CARE UCIDE : rulează 
la Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

JURNALUL UNEI CAMERIS
TE : rulează la Buzeștl (orele 15,30; 
18), IUBITA LUI GRAMINIA : 
(ora 20,30).

VINATORUL DE CĂPRIOARE : 
rulează la Dacia (orele 8,45—20,30 
în continuare).

MARILE VACANȚE : rulează la 
Bucegi (orele 10; 16; 18,15), Grădina 
Bucegi (ora 20,30), Floreasca (orele 
10; 15,30; 18; 20,30).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ ! ru
lează la Unirea (orele 15,30; 18), 
Grădina Unirea (ora 20,30).

CRONICA FILMULUI

0 peliculă 
de serie neagră*)
Prin „Străinii“, film regizat de 

Jean Pierre Desagnac și „super
vizat“ de A. HunnCbelle — nume 
de autoritate în materie de peli
culă polițistă — ni se oferă încă 
unul din multele filme-cocteil. 
Un subiect dintr-un roman de co
lecție europeană de aventuri, cu 
acțiunea plasată în sudul Sta
telor Unite, o distribuție (ca și 
producfia filmului) franco-italo- 
vest-germarut t Senta Berger, Ju- 
lien Mateas, Michel Constantin 
etc.

Nu-i putem reproșa filmului 
nici o greșeală din punctul de 
vedere al „suspensului“. Există 
și — lucru mai rar la asemenea 
produse — un dialog nelipsit de 
umor, încît ești tentat, cu o „în
țelepciune“ de vacanță, să con
cluzionezi bonom : ce să mai 
vorbim despre un asemenea film? 
Ce și de ce să vorbim acum des
pre un asemenea film cind publi
cul nostru a mai luat cu brio 
un examen: „Salariul groazei“, 
readus pe ecran face din nou 

săli pline ? Și cîte asemenea 
filme n-ar mai putea fi reluate 
cu un inegalabil succes de casă ?

Dar, oricum, trebuie să vor
bim despre „Străinii" pentru că 
în acest film captivanta intrigă 
este un simplu pretext, totul fiind 
doar o pledoarie pentru violență. 
Exerciții sadice, poetizarea singu
rătății criminalului abject etc. 
etc.

Desigur, adevărul triumfă. Cel 
vinovat e pedepsit, dar pînă la 
actul justițiar nu ni se oferă de
cît o minuțioasă monografie a 
forței. Partenerii, între două vor
be de duh, se complimentează 
cu pumni, cu lovituri de frîn- 
ghie. Ba, și rafinamente : arsura 
cu mașina de călcat. Frumosului 
asasin i s-a oferit și o roman
tică dată biografică : e inaderent 
la o mare și pură iubire după 
care, între două crime, tînjește

UN CUIB DE NOBILI l rulează 
la Lira (ora 18).

DANSIND SIRTAKI : rulează Ia 
Lira (ora 15,30), Grădina Lira (ora
20.30) , Grădina Moșilor (ora 20,30).

STAPIN PE SITUAȚIE : rulează 
la Drumul Sării (orele 16; 18; 20).

RĂZBUNĂTORUL : rulează la 
Ferentari (orele 15,30; 18; 20,30), 
Munca (orele 10; 16; 18; 20).

BĂNUIALA : rulează la Cotro- 
cenl (orele 15,30; 17,45; 20), popu
lar (orele 15,30; 18; 20,15),

JOC DUBLU IN SERVICIUL 
SECRET : rulează la Vltan (orele 
15,30; 18), Grădina Vltan (ora 20,30), 
Pacea (orele 15,45; 18; 20.15).

SUBIECT PENTRU O SCHIȚA 1 
rulează la Viitorul (orele 16; 18; 
20).

AFURISITUL DE BUNIC s ru
lează la Miorița (orele 11; 15; 17,30; 
20).

24—25 NU SE INAPOIAZA t ru
lează la Moșilor (orele 15,30; 18).

MISTERIOSUL X DIN COS
MOS : rulează la Arta (orele 16;
18.30) , Grădina Arta (ora 20,30), 
Volga (orele 16; 18,15; 20,30).

OPERAȚIUNEA LADY CHA- 
PLIN: rulează la Flacăra (orele 
15,30; 18: 20,30).

AL 8-LEA : rulează la Crîngașl 
(orele 15,30; 18; 20,15).

FERESTRELE TIMPULUI: ru
lează la Rahova (orele 15,30; 18).

URMĂRIREA : rulează la Gră
dina Rahova (ora 20,30).

LA RĂSCRUCE de vinturt : 
rulează la Grădina Capitol (orele 
20țl5; 22,30). 

melancolic... Și ca să fie și „mai 
și“ omul care ucide zîmbind e 
mare amator de omletă cu dul
ceață...

Formal, filmul nu e atît de 
„frumos“ ca „Samuraiul“ și nici 
atît de penibil ca acel „Comi
sar X“. Vrînd să epateze în nu
mele unei nefaste și recente mode 
a cultului brutalității, intriga po
lițistă, cum spuneam, e lăsată la 
o parte, și toată atenția e îndrep
tată spre oroare. Se omoară cu 
pistolul, cu toporul, cu pușca, 
se omoară chiar și cu naivitate. 
Adică, crima e ridicată la sublim, 
toată această îndeletnicire a cri
mei, devenind un sobru ceremo
nial. Narînd pe scurt filmul, am 
avea un asemenea început t jefui
rea unei bănci și cela trei-pairu 
victime de rigoare t un bătrîn 
casier, un polițist neatent, un 

barman neutru, un lucrător de la 
o stație de benzină... Urmează o 
lungă secvență cu urmăriri de 
mașină într-un peisaj părăsit și, 
pînă la finalul în care asasinul, 
fiorosul asasin, „plătește“ cu via
ța, n-ar mai fi decît lungile sec
vențe de sadism. Și ca totul „să 
meargă“ cît mai bine, nu lipsește 
prezentării pe ecran a acestui 
film nici atît de tentantul afiș, 
tocmai bun pentru vacanța de 
vară a elevilor, „interzis sub 
16 ani 1“ Dacă e vorba însă de o 
interdicție, cred că aceasta ar viza 
filmul și nu una din diversele ca
tegorii de public.

TUDOR STANESCU

•) „STRĂINII* — o producție 
franco-italo-vast-germană.

A luat ființă

Asociația culturala 
„luceafărul“

In comuna Cuca, din Județul 
Argeș, s-a constituit duminică 
Asociația „Luceafărul“ — care 
va activa pe lîngă căminul cul
tural al comunei, așezare cu 
vechi tradiții artistice. Scopul 
asociației este de a impulsiona 
activitatea culturală sub toate 
aspectele sale, de a antrena în 
acest sc,z>p pe toți tinerii inte
lectuali și cooperatori, pe cei
lalți locuitori ai comunei.

T. U.

AVENTURILE LUI TILL BUHO- 
GLINDA : rulează la Cinemateca 
(Union) (orele 9; 11; 13) ; ARTI
COLUL 420 (ora 15.30).

Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (Schitu Măgureanu) : IUBI
RE PENTRU IUBIRE — ora 20; 
Teatrul Mic (la Teatrul de vară 
„Herăstrău“) : CARLOTA — ora 
20 ; Teatrul „C. Tănase“ (Ia Grădi
na „Boema“): NICUȚĂ— LA TA- 
NASE — ora 20.

• 18,00 Deschiderea emisiunii ; 
Microavanpremieră • 18,05 „Ex_ 
Terra’70“ — emlsiune-concurs pen
tru pionieri șl școlari • 18,30 Per. 
formanțele științifice ale secolului 
XX « 19,00 Actualitatea în econo
mie e 19,15 Anunțuri — publicita
te • 19,20 1001 de seri — emisiune 
pentru cei mici * 19,30 Telejurna
lul de seară • 20,15 Roman-folle- 
ton : Casa Buddenbrook (VI) • 
21,00 „Șapte întrebări* __  Un nou
concurs de cultură generală • 
22,10 Cîntecele Moscovei • 22,3» 
Rampa • 22,50 Telejurnalul d» 
noapt«.
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Fotbal
TRIBUNE GOALE 

Șl 0 HARMONICA
Deși campionatul intern 

ne oferă destule motive să 
rămînem ațintiți asupra lui 
— echipe care se zbat 
evadeze din zona retrogradă
rii și altele care încearcă să 
guste din marea cupă — El 
Mundialul e prezent, în con
tinuare, în comentarii ample 
care depășesc și pe care le 
întîlnim dincolo de spațiile 
rubricilor și a presei de spe
cialitate. Sigur, ele formează 
un teren pentru confruntări 
de opinii menite să elucide
ze, să facă lumină, dar din 
păcate nu întotdeauna în 
problemele esențiale. Tentati
va de a stabili și de a găsi 
noi cote pentru adevărul cu
rat privind performanța echi
pei României în Mexic, jo
cul ei, jucătorii și antrenorii, 
va mai 
multă 1

Dar i 
«lunea 
biectul 
25-a, Televiziunea ne-a făcut

să

i consuma, bănuim, 
hîrtie și cerneală.
să abandonăm digre- 
și să revenim la su- 

nostru — etapa a

martori la un meci impor
tant numai prin prisma si
tuației în care se află Crișul 
— de candidată la retrogra
dare. Am fost siliți, deci, să 
asistăm la un duel al dispe
rării — de partea crișenilor, 
proaspeți elevi ai lui Ion Io- 
nescu — și al impreciziei și 
ratărilor, caracteristici frec
vente la echipa gazdă. Prima 
repriză nu ne-a furnizat sec
vențe notabile de fotbal bun. 
cu excepția unor intervenții 
inspirate, decisive, salvatoare 
ale portarului orădean Kato- 
na, care a scos mingi aproa
pe imposibile. Momentele 
inactive, de relanti de pe te
ren au fost acoperite de co
mentariile, de sub umbrelă, 
nu puține, savuroase, ale lui 
Ef. Ionescu, care, forțînd 
nota uneori, încerca similitu
dini cu situații, date statisti
ce, portrete de pe scena El 
Mundialului. Readucerea în 
prim-plan pe fondul unui 
fotbal slab a unor vedete de

calibru, face clipele din fața 
micului ecran mai plăcute, 
suportabile.

Repriza a doua a fost ceva 
mai animată și, indiscutabil, 
mai plină de culoare. Culoarea 
și farmecul golurilor. După ce 
s-a dovedit că eforturile sin
gulare ale lui Dărăban, Cociș 
și Kun II, sînt fără efect, a 
venit faza din care s-a înscris 
primul gol: șutul lui Rusu, 
puternic, din min. 55, îl întîl- 
nește pe Sătmăreanu și intră 
în... autogol. Ce n-au putut 
înaintașii Steagului roșu, a 
reușit apărătorul orădean. 
Oaspeții se resemnează, gaz
dele profită și... vin golurile 1 
în min. 70, Florescu, iar în 
min. 75, Necula, rotunjesc o 
cifră, 3—0 care, nu le lasă 
crișenilor prea multe speranțe 
pentru o supraviețuire în pri
ma divizie a țării. Văzînd că 
nu mai au ce pierde, orădenii 
ies la luptă, reușesc să activi
zeze atacul și să reducă sco
rul, în min. 85 prin Kassai.

Și astfel se sfîrșește. un 
nou episod al campionatului 
care nu ne-a furnizat nici o 
surpriză, nici chiar de mai 
mici proporții, fie Și în afa
ra, sferei balonului : Crișul 
rămîne să-și încerce norocul 
în următoarele partide. Era, 
firește, interesant, spre exem
plu, să-l fi văzut pe Dumi- 
triu II, apărînd în formația 
fostului și actualului an
trenor, Valentin Stănescu, 
și jueînd împotriva cole
gului său Ion Ionescu, cu 
care a făcut atîta vreme un 
tandem celebru. Dar o în
tindere musculară contractată 
la antrenament ne-a făcut să 
nu-1 putem revedea pe fostul 
idol al tribunelor. Nu l-am 
văzut, punînd în practică, pe 
gazon, idei și execuții, pe ju
cătorul Puiu Ionescu ; proba
bil ceea ce a arătat la Ba
cău, nu l-a mulțumit pe an
trenorul... Puiu Ionescu. O 
reeditare a prezenței celor 
două nume ar fi estompat 
poate ceva din imaginea atît 
de dezolantă pe care ne-au 
lăsat-o la acest meci, tribu
nele goale și acordurile stin
ghere, ale unei harmonici, ce 
vroia, probabil, precum trom
peta lui Tudorică, la Giuleștl, 
să-i incite pe băieți la bătă
lie... V. cAbulea

O STRĂLUCITĂ PERFORMANȚĂ

A BOXULUI ROMANESC

4 remize în barajul

pentru divizia B
Ea Brașov și Arad au început 

sîmbătă — cu participarea ce
lor 8 echipe ciștigătoare ale se
riilor diviziei C — meciurile de 
b»raj pentru promovarea în „B“.

(letalul Plopeni — Autobuzul 
București: 1—1.

S. N. Oltenița—C.F.R. Paș
cani ; 1—1.

în primul meci al cuplajului 
de la Arad. Minerul Zlatna a 
terminat nedecis (1—1) cu Glo
ria Bistrița.

U. M. Timișoara—Tractorul 
Brașov 2—2.

PENTATLONUL ATLETIC SCOLAR
?

al

Redactorul nostru, FLORIN 
GHEORGHIU, mare maestru in
ternațional, comentează întîl- 
nirea de șah România-lugo- 
slavia.

Aproape 90 de elevi și eleve, componenți ai echipelor de 
atletism, ciștigătoare ale fazei județene a pentatlonului atletic 
școlar — competiție inițiată și organizată de U.T.C. — 
și-au disputat întîietatea sîmbătă și duminică pe cochetul 
stadion de atletism din Cîmpulung Mușcel, pregătit pînă în 
cele mai mici amănunte pentru competiție. Iată probele în
scrise în regulamentul concursului : 100 m plat, lungime, 
înălțime, greutate, 400 m plat fete și 800 metri plat băieți. 
Tinerii sportivi s-au prezentat la un nivel acceptabil de pre
gătire, Ia aceasta concurînd și stagiul de antrenare efectuat 
in comun în cadrul taberei organizate în Cîmpulug Mușcel 
de către C.C.
Satul olimpic.

0 CONFRUNTARE

DIFICILA
șah internațio- 
lugoslaviei re- 

j______ _ încercare pen
tru reprezentativa țării noastre 
chiar dacă la primele mese 
oaspeții nu au mai apelat la 
serviciile marilor maeștri Gli- 
gorici, Ivkov, Parma și Mata- 
novici. Amatorilor de șah mai 
puțin avizați li s-a părut poate 
că în actuala ei alcătuire na
ționala Iugoslavă va reprezenta 
o victimă destul de ușoară pen
tru echioa noastră. In realita
te, lucrurile nu stau chiar așa. 
Aliniind o echipă tînără, cu 
jucători de perspectivă, ca Pia
nine, Liuboevici, Kovacevici și 
alții, vor să demonstreze „pe 
terenul nostru“ că rezultatul 
întîlnirii de anul trecut de la 
Novisad (12—8 pentru Iugosla
via) nu a fost întîmplător. în 
ciuda tinereții lor mulți dintre 
componenții echipei oaspete 
sînt creditați cu rezultate ex
celente, care oricum depășesc 
rezultatele similare ale jucăto
rilor noștri. Astfel, jucătorul 
doi al echipei iugoslave, Minici, 
este calificat la turneul interzo
nal și creditat cu 
Soasski și K—ci 
masa a treia a oaspeților, are 
o notă de mare maestru și a 
cîștigat două importante turnee 
naționale ia Liubliana și Var- 
na. Ostojic și Bertok sînt vechi 
abonați ai marilor turnee, avînd 
victorii la Korcinoi, Gheller 
etc. Kovacevici a fost revelația 
ultimului turneu de la Zagreb, 
cîștigînd la Bobby Fischer, iar 
Liuboevici a devenit maestru 
internațional, cîștigînd un pu
ternic turneu internațional la 
Sarajevo. Adăugind la toate 
aceste activitatea internațională 
mult mai bogată a șahiștilor 

j iugoslavi în general realizăm
* care sînt atuurile oaspeților

pentru acest important meci 
emical.

în ceea ce privește echipa 
română, ea se prezintă Ia star
tul întrecerii în condiții favo
rabile. Astfel, din rîndul celor

întîlnîrea de 
nara cu echipa 
prezintă o grea

_ victorii Ia 
și Korcinoi. Pianine,

de mare maestru și a

)

mai buni șahiști români nu 
lipsește decît maestrul interna
țional Ciocîltea, aflat la Cara
cas. Apoi, reprezentativa noas
tră joacă la București în fața 
publicului român și are de par
tea ei analizatori specialiști și... 
mulți suporteri, lucru impor
tant chiar dacă șahul este un 
sport atît de liniștit. Antrenorii 
noștri au promovat cu curaj o 
serie de elemente tinere, de 
perspectivă (Ghizdavu, Segal) 
care sperăm să dea rezultate 
cit mai bune.

începută intr-un cadru prie
tenesc și festiv, meciul și-a dis
putat ieri prima rundă. Rezul
tatele tehnice sînt următoarele 
în ordinea meselor : Matulovici
— Gheorghiu, remiză într-o 
partidă în care jucătorul oas
pete a jucat cu albele ; Ghițes- 
cu — Minici întreruptă în po
ziție mai bună pentru Ghițescu, 
care a jucat în general bine 
și cu voință de victorie ; Pia
nine—Ungureanu 1—0, după o 
partidă interesantă în care ju
cătorul iugoslav s-a dovedit 
superior ; Voiculescu — Ostojic
— 0—1, jucătorul nostru a pier
dut o poziție egală neobservînd 
în final o finețe tactică a ad
versarului. Bertok — Drimer, 
Pavlov — Vukici și Kovacevici
— Reicher, remize, după parti
de de luptă în care nici unul 
din adversari nu a putut ob
ține avantaj. în derbiul tineri
lor, la masa a opta, Ghizdavu
— Liuboevici 0—1, — maestrul
român a atacat însă un contra
atac rapid al negrului, a găsit 
poziția regelui său complet 
descoperită. Șahovici — Szabo, 
întreruptă în poziție complicată 
cu șansă de ambele părți. în 
timp ce la masa zecea s-a în
registrat unica victorie româ
nească din această 
meciului : jueînd
Neamțu a cîștigat o 
tidă pozițională la 
Astfel, după primul

jumătate a
excelent, 

bună par- 
Țvetcovici. 

____ , __________  tur scorul 
este 5—3 (două partide între
rupte) in favoarea echipei iu
goslave.

U.T.C. denumită sugestiv și... stimulator

Faza finală a pen
tatlonului atletic șco
lar a fost o bună o- 
cazie de verificare a 
potențialului atletis
mului în școli, care 
după cum se știe re
prezintă o reală pe
pinieră de talente 
pentru sportul de 
performanță. în pri
ma zi de concurs, 
sîmbătă, vremea a 
fost pentru început 
favorabilă obținerii 
unor rezultate bune. 
Astfel, într-una din 
seriile probei de 100 
m plat fete, Veronica 
Anghel (Ploiești) a 
realizat 12,8 sec. iar 
la băieți am remar
cat evoluția lui Tom a 
Vladimir (București), 
cîștigătorul detașat al 
lungimii cu 7,15 m, 
Traian Abagiu (Bra
șov) 11(2 sec. la 100 
m plat și Gh. Dum
bravă (București) cu 
18,11 metri la greuta
te. După-amiaza, con
cursul a fost între
rupt din cauza fi
nei ploi torențiale, 
La sfîrșitul primei 
zile de concurs con
ducea în clasament, 
pe echipe, Liceul 

Lazăr,

București, la băieți, și 
Liceul nr. 2 din Plo
iești, la fete. In ziua 
a doua rezultatele au 
fost evident influen
țate de starea terenu
lui de concurs, în u- 
nele locuri acoperit de 
apă. Dar pasiunea 
concurenților și do
rința lor de a obține 
performanțe meritorii 
au fost mai puterni
ce. O dispută intere
santă am înregistrat 
la înălțime băieți ca
re au avut un merituos 
câștigător în L. 
delcu 
performanța 
metri și la 
fete unde a 
cingătoare 
Mărgineanu 
rești) cu
După încheierea pen
tatlonului l-am rugat 
pe tovarășul SEPTl- 
MIU TODEA, ad
junct al secției sport 
și pregătire militară 
a C.C. al U.T.C.. să-și 
spună părerea despre 
această 
sportivă:

Ke
en(Buzău) 

de 1,92 
înălțime 
ieșit tn- 
Eugenia 

(Bucu- 
1,60 m.

întrecere 
„Finala 

pentatlonului atletic 
școlar, aflat la a doua 
ediție, s-a caracterizat 
printr-o dispută con
tinuă între concuren-

ții angajați în între
cere, cu permanente 
modificări în clasa
ment, determinate de 
succese și înfrângeri 
care au ținut treaz 
și au stimulat intere
sul și spiritul de 
luptă al concurenților. 
Despre fazi finală 
trebuie spus că va ră- 
mîne categoric în a- 
mintirea sportivilor 
ea
s-a remarcat nu 
mai 
nunat spirit de 
ehipă, ci și prin 
garea de relații

o întrecere ce 
nu- 
mi- 

e- 
le- 

JÎ 
prietenii. Organizarea 
finală a fost excelen
tă. Felicitări factorilor 
locali 1“

REZULTATELE 
TEHNICE : indivi
dual fete: Mihăesi 
Georgeta (Arad) — 
3 579 puncte ; lones- 
cu Gabriela (Bucu
rești) — 3 553 punc
te ; Anghel Veronica 
(Ploiești) — 3 507
puncte. Echipe fete : 
1. Liceul „Gheorghe 
Lazăr“ București ; 2. 
Liceul nr. 2, Ploiești; 
3. Liceul Hașdeu — 
Buzău. La băieți in
dividual : Dumbravă 
Gheorghe — Bucu
rești 3 445 puncte ; 
Abagiu Traian — Bra
șov 3 305 puncte : 
Toma Vladimir 3 143 
puncte. Pe echipe — 
Liceul Gh. Lazăr — 
București; Liceul 
Gheorghe Barițiu — 
Cluj ; Liceul Unirea 
— Brașov.

printr-un

Experimentatul nostru semigreu, Monea, s-a făcut din nou remarcat prin remarcabila sa viteză de 
execuție. Adversarul său Jackson, va fi ko peste citeva clipe.-

. Ciclism !

Pe pista de beton de la Dina- 
mo, cicliștii, intr-o permanen- 

urmărire, își dispută cu 
ambiție întîietateaAL. ȘTEFÂNESCU

• Cu prilejul unui concurs 
atletic care a avut loc la Mün
chen, Direk Neu a stabilit un 
nou record al R. F. a Germa
niei în proba de aruncarea dis
cului cu performanța de 63,20 
m. Vechiul record era de 62,72 
m și aparținea aceluiași atlet.

Wendel — 72,35 puncte șl Leh
mann — 71,70 puncte.

întil-• La Oslo s-a disputat 
nirea internațională de gimnas
tică dintre selecționatele femi-; 
nine ale R. F. a Germaniei și 
Norvegiei. Victoria a revenit 
sportivelor vest-germane cu 
scorul de 359,30—346.20 puncte. 
La individual, pe primul loc 
s-a clasat Stegemann (R. F. a 
Germaniei) cu 72,85 puncte, ur
mată de compatrioatele sale

• In eadrul unul eoncurs de 
atletism desfășurat pe pista de 
tartan a stadionului „Colombes“ 
din Paris, echipa masculină de 
ștafetă 4 x 200 m a Clubului
atletic din Paris a stabilit un 
nou record european cu timpul 

6/10. Echipa a fost 
sprinterii Jean 

Fenouil, Jean Bourne, 
Fenouil și Jean Claude

de F 23” 
compusă din 
Claude ”
Gerard
Nallet.

orașul american Marfa 
sfirșit campionatele 

Titlul 
„clasa

• tu
au luat
mondiale de planorism, 
de campion al lumii la

SPRINTURI ÎN OVALUL

DE BETON
Pe velodromul Di- 

namo din Capitală 
au continuat între
cerile concursului in
ternațional de ci
clism dotat cu „Cu
pa ziarului Sportul“. 
Proba de urmărire 
pe echipe a fost ciș- 
tigată de formația 
României (Emil Ru- 

Mircea Virgil.

Constantin Gonțea, 
Marin Ionițâ), urma
tă de R.D. Germană 
și Ungaria. In pro
ba de viteză, victo
ria a revenit pistar- 
dului român Florian 
Negoescu. Locul se
cund a fost ocupat 
de George Negoes
cu, iar locul trei de 
sportivul maghiar

Andras Csorba.
In cursa america

nă, pe primul loc 
s-au clasat G. Ne
goescu Și M. Virgil 
(România) cu un tur 
avans și 44 de punc
te, secundați de 
Eichstädt, Oberman 
(R.D. Germană) cu 
50 puncte.

LÜPTE Debut bun

al sportivilor români in Campionatele

mondiale

e Cea de-a 17-a ediție a cam
pionatelor mondiale de lupte a 
început la Edmonton (Canada) 
cu participarea a circa 600 de 
sportivi din 53 de țări. Primii 
tu intrat tn întrecere luptătorii 
de greco-romane. Concurenții 
români au evoluat bine in pri
mul tur : Gheorghe Berceanu l-a 
învins la puncte pe polonezul 
Sczepanski, Gheorghe Stoiciu 
l-a întrecut tot la puncte pe 
[mre Alker (Ungaria), Ion Ba
tiu a terminat la egalitate cu

campionul mondial Rusten Ka
zakov (U.R.S.S.), iar Simion Po
pescu a făcut, de asemenea, meci 
nul cu valorosul campion bulgar 
Ștefan Krastev.

• La Edmonton in cadrul cam
pionatelor mondiale de lupte 
greco-romane, la cat. 89 kg, N. 
Neguț (România) a terminat la 
egalitate cu Venko Zinzarov 
(Bulgaria). în limitele cat. grea, 
N. Martinescu l-a pus tuș pa 
Istvan Sameredi (Iugoslavia).

Premiera pugllistică de sîm- 
bătă seara, meciul România— 
S.U.A., înscrisă cu majuscul« 
in calendarul competițional al 
boxerilor noștri fruntași, a 
însemnait un succes (9—2) ce 
merită transcris în palmare
sul reprezentativei, cu aceleași 
caractere de litere. Filmul re
citalului pugilistic, captivant 
secvență cu secvență, onorea
ză reprezentativa română 
care, în fața unui adversar de 
mare clasă, s-a impus catego
ric, pe măsura reputației șco
lii noastre de box. Să încer
căm o primă eșalonare : Cu- 
țov, Pometcu, Monea, Silber- 
inan, Ciucă, Mihai, Alexe, Ili- 
escu și Györfi (gratulat cu 
victorie prin neprezentarea 
„stelei“ americane Valdez, o- 
prit de medic să boxeze) sînt 
cei nouă autori ai victoriei. 
Giju, care după părerea noas
tră ar fi putut obține decizia 
la puncte mai degrabă decit a 
primit-o Iliescu, de pildă, și 
Stumph care a exasperat prut 
reținere, sînt cei doi învinși 
ai echipei. Sigur că victoriile 
înainte de limită obținute de 
Cuțov, Pometcu și Monea sînt, 
nu numai ca spectacol, cele 
mai de preț. Dar, la o anali
ză mai atentă, nu este prea 
greu să observăm că doar 
primul, campionul european al 
boxerilor de 63,5 kilograme, 
nu putea să cîștige decit așa. 
Excelent tehnician, folosind 
serii în care leagă dezinvolt 
upercutul — această lovitură 
atît de ocolită, în genere, de 
către boxeri — cu o pregătire 
fizică ireproșabilă și, mai a- 
les cu un punch dur, Cuțov 
și-a onorat titlul continen
tal pe care crainicul reuniunii 
(la el, ca și la Ciucă sau Ale
xe) l-a trecut, nepermis, sub 
tăcere. In doar două minute 
din repriza secundă, care au 
fost și ultimele ale meciului, 
brăileanul (pe care mulți îl 
consideră, greșit, ca un fiu al 
Deltei — s-a născut, în comuna 
Smifdanul Nou de lingă 
Brăila) a arătat tot ce se 
poate vedea mai perfect între 
corzile ringului și asta nu in 
fața unui oarecare: Rudolph 
Donato, cu un cap mai mare, 
este un boxer deosebit de in
comod. Pometcu, pe un „stop“ 
al arbitrului de ring cînd 
Mullins era în vădită dificul
tate, a expediat o singură 
dreaptă, fulgerătoare, care i-a 
adus KO-ul. Poate că, altfel, 
in uzura celor nouă minuie 
de luptă, victoria și-ar fi ad- 
judecat-o ceva mai greu. Mo
nea, pe care, de asemenea, 
n-ar fi fost exclus să-1 vedem 
învins la puncte, a plasat și 
el un un-doi la cap — pe care 
doar l-am intuit, fiindcă de 
văzut nu s-a putut vedea în- 
tr-atît de fulgerătoare au fost 
loviturile — și a spulberat în
doielile. Ceilalți cinci pugi- 
liști, victorioși în mod „orto
dox“, s-au întrebuințat serios 
in fața unor adversari care, 
la toate categoriile, fără ex
cepție, au arătat fiecare altce
va : Santiago, adversarul lui 
Ciucă, doar unul dintre ame
ricanii care au lăsat o deo
sebită impresie, a etalat o ga
mă electrizantă de eschive, cu 
scăderi de nivel și „pe pas 
înapoi“ ; Jackson, cel care 
ne-a făcut să avem emoții 
pentru Monea, posedă lovituri 
tari și un curios dar eficace 
stil de deplasare, mereu afară 
din zona de atac. Dar să nu 
uităm un amănunt: america
nii, care au avut în echipă 
numeroși „puști“ de 17—18 
ani (intre Gîju și partenerul 
său Lunny, au fost 11 ani di
ferență...), plecați de timpu
riu să se rodeze și nu pe orice 
ringuri (Moscova, Roma, Bel
grad, București) alcătuiesc o 
echipă de temut, cu pugiliști 

. care ia München, unii dintre 
ei, vor avea cu siguranță un 
cuvînt de spus. Noi, pentru 
sîmbătă 4 iulie 1970, ne-am 
făcut excelent datoria, ne-am 
onorat palmaresul. Cin« se 
gîndește însă la J.O. șj mai 
încolo ? Nouă, tot sîmbătă, ni 
s-a părut că nimeni I

VIOREL RARA

Meridian • Meridian • Meridian
liber' a revenit americanului 
Georges Moffat, care a totali
zat 8 323 puncte. Makula (Polo
nia) s-a clasat pe locul doi eu 
7 687 puncte. La clasa „stan
dard“, campionatul mondial a 
fost cîștigat de Reichman (R. F. 
a Germaniei) — 8 663 puncte,
urmat de polonezul Wroblewski 
— 8 228 puncte.

• La Bratislava se desfășoa
ră in prezent campionatul eu
ropean de handbal rezervat șco
larilor. în competiția masculină 
au fost înregistrate pînă in 
prezent următoarele rezultate : 
Presov—Halmstad 8—5 ; Za
greb—Eisenstadt 11—3 ; Zü
rich—Hovec 5—4. Rezultate în
registrate în competiția femini-

?

nă : Trencin—Zeist 7—2 ; 6e-
nica—Geisenheim 5—2.

• Disputată pe ruta Kranj- 
Udine (199 km) a 10-a etapă a 
Turului ciclist al Iugoslaviei a 
fost cîștigată de italianul Mario 
Daros în 5 h 13'15”. La interval 
de un minut și jumătate a so
sit și grosul plutonului. în clasa
mentul individual conduo „Cu- 
brici (Iugoslavia) și Wozniak 
(Polonia) ambii cu timpul de 
23 h 03’54”. Pe locul 3 la 43" «e 
află olandezul Kujpers.

discului a revenit atletei vest- 
germane Liesel Westermann cu 
59,12 m, urmată de româncele 
Lia Manoliu — 57,92 tn și Olim
pia Cataramă — 57,02 m. în pro
ba de 110 m garduri, Power 
(S.U.A.) a fost cronometrat cu 
13” 9/10. Lee Ewans (S.U.A.) a 
terminat învingător in cursa de 
400 tn plat, cu rezultatul de 45” 
9/10. Sylvester (S.U.A.) a arun
cat discul la 63,00 tn, iar Vera 
Nicolici (Iugoslavia) a cîștigat 
proba de 800 m plat in 2’ 02”

• Alte performante de valoare 
au fost înregistrate în cadrul 
concursului atletic care se des
fășoară în Berlinul Occidental. 
Proba feminină de aruncarea

proba de 800 
2/10.

• In cursul
Turului ciclist 
înregistrat un ___ _____
Guy Gabaye, în vîrsta de 50 de 
ani, unul din oficialii federației 
franceze de specialitate s-a răs-

turnat cu motocicleta cu car« 
urmărea cursa, decedind la cîte- 
va ore, in spitalul din Sarre- 
louis.
• In cadrul unui concura In

ternațional de motociclism des
fășurat la Barcelona a fost în
registrat un accident mortal. La 
un viraj, luat în mare viteză en
glezul Gerald Bunting s-a răs
turnat. El a fost internat la spi
tal și operat. După citeva or« 
Bunting a decedat.

etapei a 
al Franței, 
accident mortal.

8-a a 
a fost

• Campionul mondial 
Ia cat. semimijlocie, 
canul Jose Napoles, 
ză să-și pună titlul 
în fața 
Orsolics.
fășura la 20 noiembrie la Viena.

austriacului 
Meciul se va

de box 
mexi- 

urmea- 
tn joc 

Han« 
cîes-
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Demonstrație în Berlinul oc
cidental pentru retragerea 
trupelor americane din pe

ninsula indochineză

încordarea 
din Irlanda de nord
• Numeroase arestări fi confiscări de arme
• Baricade pe Armagh • Unitățile brita-

nice in stare de alertă
Situația din Irlanda de nord, agravată după ciocnirile de 

vineri din Belfast, cele mai pu ternice din Ulster, continuă 
să se mențină încordată, deși în ultimele 24 de ore nu s-au 
mai înregistrat tulburări de amploare.

Despre S.E.A.T.O. ne aducem aminte doar atunci cînd 
cîțiva miniștri de externe se adună spre a-i evoca existența. 
Ascultînd pe vorbitorii reuniunii din anul trecut, comenta
torul de la WASHINGTON POST scria despre „o oratorie 
funebră pentru alianță, ale cărei oseminte ar fi trebuit să fie 
înmormintate în liniște de multă vreme“. După cîteva luni, 
C.L. Sulzberger afirma în INTERNATIONAL HERALD 
TRIBUNE că „S.E.A.T.O. este sortit dispariției în teorie, așa 
cum a dispărut deja în practică“. Cea mai recentă dintre 
reuniunile anuale ale S.E.A.T.O. s-a consumat la Manila în 
aceeași sumbră atmosferă. Oratorii ministeriali au, de obicei, o 
frază—două de rutină în care elogiază S.E.A.T.O., cuvintele 
lor asemuindu-se cu încurajările oferite unui bolnav incu
rabil. Dar optimismul a lipsit pentru că politica în numele 
căreia s-a născut S.E.A.T.O. este o politică falimentară, pen
tru că evoluția evenimentelor de pe acest frămîntat conti
nent demonstrează că intervenția străină este sortită eșecu
rilor. Washingtonul nu a reușit să-și realizeze obiectivele în 
Asia de sud-est, iar impasul său militar din peninsula indo
chineză reflectă neputința mașinii de război a unei mari pu
teri de a înfrînge popoare dornice de libertate și indepen
dență. Escalada din Cambodgia nu a adus strategilor Penta
gonului decît un plus de insuccese, în pofida comunicatelor 
redactate la cartierul general american de la Saigon. Aliații 
S.U.A. — chiar cei de o fidelitate ce nu a fost încă pusă sub 
semnul întrebării — manifestă o certă dezamăgire pentru o 
evoluție care lezează propriile lor interese. Președintele Fili- 
pinelor, Ferdinand Marcos, sublinia că „în Asia de sud-est 
soluțiile militare nu sînt răspunsul la problemele care se 
ridică în această parte a lumii“. Reprezentantul Pakistanului,

Singurul incident deosebit 
semnalat în cursul nopții de 
sîmbătă spre duminică îl con
stituie, potrivit agențiilor de 
presă, faptul că trupele brita
nice au recurs din nou la uti
lizarea gazelor de luptă pen
tru a reține cîteva grupuri 
mici de extremiști catolici din 
cartierul Falls Road, care au 
ieșit din case, încălcînd inter
dicțiile de circulație.

De asemenea, peste 2 000 de 
soldați britanici continuă per
chezițiile începute vineri 
noaptea. Sînt controlate toate 
clădirile publice și particula
re. După cum a anunțat un 
purtător de cuvînt militar bri-

în dezbatere, la Geneva:

Problemele 
educației scolare
Intervențiile reprezentanților români

S.E.A.T.O.: 
maladie 

incurabilă
K. Panni, releva că problema indochineză nu poate fi regle
mentată pe cale militară. „Apreciem — spunea el — că po
poarele acestei regiuni trebuie să-și poată exercita dreptul Ia 
autodeterminare și să-și hotărască ele însele viitorul politic 
fără intervenție externă“. De altfel. Pakistanul a adoptat în 
general față de S.E.A.T.O. o atitudine rezervată. Observatorii 
politici au remarcat răceala cu care această țară abordează 
problemele „alianței", refuzul ei de a se angaja în acțiuni 
ce servesc interese străine (în finalul comunicatului de la 
Manila, delegatul Pakistanului a cerut să se însereze preci
zarea „că nu a participat la elaborarea acestui document“). 
Distanțarea Pakistanului de S.E.A.T.O. este dublată de ab
sența franceză. Parisul nu și-a mai trimis reprezentanți Ia 
conferință, deși, formal, continuă să facă parte din organi
zație.

Criza S.E.A.T.O. este adîncilă de tendințele ce se mani
festă și în alte țări membre de a revizui angajamente mai 
vechi. „Australia trebuie să procedeze la o reexaminare a 
alianței militare cu S.U.A.“ — scria CANBERRA TIMES. 
Chiar și ministrul de externe tailandez, Thanat Khoman, și-a 
surprins auditoriul afirmînd că S.E.A.T.O., pentru a nu dis
pare, „ar trebui să facă mai mult dccît să participe la ritualuri 
ce țin de trecut, refuzînd să recunoască schimbările profunde 
care s-au produs în unele din țările membre". O asemenea 
frază rostită de un exponent al Bangkokului este un indiciu 
concludent al unui proces de destrămare a S.E.A.T.O. pe care 
declarațiile de bune intenții nu-1 mai pot opri. De altfel, 
comentatorii au descoperit un pronunțat scepticism în pri
vința viitorului S.E.A.T.O. și în discursul lui William Rogers, 
secretarul de stat al S.U.A.

Un comunicat banal, care enumera punctele de vedere 
bine cunoscute ale diplomației americane, a încheiat sesiunea 
de la Manila. Dar experții Washingtonului, neliniștiți de 
criza S.E.A.T.O., caută o formulă care să-i insufle vigoare. 
Proiectele de „reanimare“ sînt utopice. Impasul S.E.A.T.O. 
este impasul unei politici lipsite de realism. Cei ce vor să 
redea viață acestui cadavru politic ar trebui să reflecteze la 
afirmația Iui C.L. Sulzberger : „Una din victimele anilor ’70 
va fi aproape sigur alianța S.E.A.T.O.“.

Participanții la cea 
de-a 32-a sesiune a Con
ferinței Internaționale 
pentru Educație care se 
desfășoară la Geneva, 
continuă dezbaterile a- 
supra problemei pierde
rilor de efective școlare.

Luînd cuvîntul, delegatul 
român prof. Ovidiu Bădina, 
directorul Centrului de cerce
tare asupra problemelor tine
retului, a subliniat că feno
menul care face obiectul dis
cuției nu trebuie analizat nu
mai din punct de vedere al 
pedagogiei, ci și pe plan so
ciologic și politic. Abordînd 
cauzele acestor pierderi, a 
spus el, nu trebuie să uităm 
condițiile materiale în care se 
desfășoară educația elevilor, 
dacă rețeaua de învățămînt 
corespunde nevoilor reale ale 
țării respective, dacă ea este 
dotată cu un număr suficient 
de cadre calificate, în sfîrșit, 
dacă școala oferă elevilor des
tule elemente practice și teo
retice care să facă posibilă in
tegrarea lor în procesul mun
cii și în viață. în continuare, 
vorbitorul a formulat o serie 
de sugestii în vederea spori
rii eficienței învățămîntului.

Ocupîndu-se, pe de altă 
parte, de actualele tendințe ce 
se manifestă în domeniul e- 
ducației, delegatul român a 
precizat că acestea trebuie 
studiate în strînsă corelație 
cu dezvoltarea rapidă a indus
triei și agriculturii moderne, 
principalele ramuri ale econo
miei, care reclamă un număr 
din ce în ce mai mare de ca

dre calificate. Totodată, a a- 
dăugat el, modernizarea pro
ducției implică perfecționarea 
continuă a sistemului de edu
cație profesională, transfor
mări în structura socială, ca 
și în aceea a pregătirii cultu
rale și științifice a populației, 
în acest sens, problema de a 
fixa obiectivele învățămîntu
lui și metodele folosite consti
tuie baza educației și structu
rii rețelei sale, cu atît mai 
mult cu cît în viitoarele de
cenii tineretul va fi mai in
struit și se va ocupa de ac
tivități economice efectuate 
cu ajutorul unui aparataj de 
înaltă productivitate.

La rîndul său, prof. univ. 
Tiberiu Bogdan, un alt mem
bru al delegației române, a 
evocat trăsăturile principale 
ale noului sistem de perfec
ționare a personalului didactic 
din învățămîntul de cultură 
generală obligatoriu și liceal 
din țara noastră. El a subli
niat -importanța reciclării și 
perfecționării educatorilor și 
institutorilor. De asemenea, a 
atras atenția asupra necesită
ții perfecționării cadrelor de 
conducere și îndrumare în 
vederea aplicării unor noi 
principii de gestiune științifi
că la nivelul școlii moderne.

tanlc, pînă duminică diminea
ța au fost confiscate impor
tante cantități de arme și mu
niții, iar 339 de persoane au 
fost arestate și puse sub acu
zație de deținere ilegală a 
armelor de foc.

Pentru a preîntîmpina iz
bucnirea unor noi incidente, 
trupele britanice din Armagh 
au fost puse In stare de alertă 
după ce grupuri de extremiști 
catolici începuseră să ridice 
baricade pe străzile principale 
ale orașului. Totodată, agen
țiile de presă relatează că u- 
nitățile militare britanice au 
instituit posturi de control 
pe principalele căi de comu
nicație și la punctele de fron
tieră cu Republica Irlanda.

La Londra, Ministerul Apă
rării a anunțat că vor fi tri
mise de urgență în Irlanda de 
Nord noi unități cu un efec
tiv de peste 200 de militari și 
54 de vehicule blindate.

AiLDO MORO ÎN AFRICA

• MINISTRUL afacerilor 
externe al Italiei, Aldo Moro, 
va pleca luni într-un turneu în 
trei țări africane : Etiopia, 
Kenya și Somalia. Atenția ob
servatorilor din Roma este re
ținută îndeosebi de călătoria pe 
care Aldo Moro o va face la 
Addis Abeba, întrucît aceasta va 
fi prima vizită oficială a unui 
ministru de externe italian de 
cînd Etiopia a încetat să mai fie 
o colonie a Italiei.

ORIENTUL
• REUNIUNEA GUVERNULUI

Naționalizări 
in Libia

Consiliul Comandamentului 
Revoluției a emis un decret 
în baza căruia toate sooietățile 
însărcinate cu importul, vîn- 
zarea și distribuirea produse
lor petroliere în Libia devin 
proprietate de stat.

Aceste operații se vor efec
tua de acum înainte prin in
termediul unui organism na
țional libian al petrolului.

Printre companiile afectate 
de această măsură economică, 
menită să apere interesele na
ționale față de capitalul 
străin, se numără fi marile 
firme „Shell Libia”, „Esso 
Standard Libia” fi „Petrol Li
bia”.

Decretul de naționalizare 
precizează că toate obligațiile 
contractuale asumate de com
paniile naționalizate vor fi 
respectate de noua adminis
trație.

Noua Zeelandă

și candidatura

britanică la C.E.E
Viceprem ierul Noii Zeelande, 

John Marshall, a sosit dumi
nică dimineața la Londra. 
Convorbirile pe care el urmea
ză să le aibă cu oficialitățile 
britanice se referă, potrivit a- 
gențiilor de presă, la conse
cințele unei eventuale aderări 
a Angliei la Piața Comună a- 
supra economiei neozeelan
deze. După cum se știe, Ma
rea Britanie, absorbind apro
ximativ 90 la sută din expor
turile alimentare ale Noii Zee
lande reprezintă principala 
piață de desfacere pentru pro
dusele neozeelandeze.

în cazul unei aderări brita
nice la C.E.E. această situație 
s-ar modifica radical, întru
cît pe piața britanică vor pă
trunde masiv produse alimen
tare provenind din țările 
membre ale organizației.

APROPIAT
IORDANIAN • CONVORBIRI

LA DAMASC
• SIMBATA SEARA. Consi

liul de Miniștri Iordanian s-a 
reunit la Amman, sub preșe
dinția iui Abdel Moneim Ritai, 
pentru a examina stadiul actual 
al negocierilor dintre autorită
țile iordaniene și reprezentanți 
ai organizațiilor palestiniene. Cu 
acest prilej au fost expuse re
zultatele contactelor pe care co
mitetul de Ia Tripoli, alcătuit 
din reprezentanți ai Algeriei, 
R.A.U., Libiei și Sudanului, 
le-au avut cu membrii guver
nului iordanian. După cum se 
știe comitetul citat are misiunea 
să contribuie la armonizarea 
eforturilor, atît ale guvernului 
iordanian, cit și ale organizațil-

lor palestiniene pentru a 
noi incidente intre cele 
părți.

evita 
două

între-• IN CADRUL vizitei ___
prinse la Damasc, președintele 
Consiliului Prezidențial al Repu
blicii Populare a Yemenului de 
Sud, Salem Ali Rabyee, a avut 
simbătă seara o nouă întrevede
re cu șeful statului Siria, Nou- 
reddin EI-Atassi.

Convorbirile cu președintele 
țării gazdă, a anunțat postul de 
radio Damasc, au fost axate pe 
probleme ale relațiilor bilatera
le și pe cele privind actuala e- 
voluție a situației din lumea a- 
rabă.

M. RAMURĂ

Greva 
ziariștilor 
italieni

Principalele cotidiene Italiene 
nu au apărut duminică, in 
urma grevei declarate de zia
riști la chemarea Federației 
naționale a presei. Din aceeași 
cauză, radiodifuziunea nu a pu
tut transmite dimineața decit 
buletine de știri laconice, care 
se refereau numai la eveni
mentele internaționale.

Greva a fost declarată in 
semn de protest față de hotărî- 
rea adoptată, in mod unilateral, 
de Federația editorilor de ziare 
de a suprima edițiile de luni 
dimineața ale cotidienelor ita
liene. Leningrad : Teatrul de operă și balet „Kirov*

Nevoia de a 
recunoaște reali
tățile din Europa

Declarațiile făcute ziarului nostru de ULF 
SUNDQVIST, președintele Uniunii centrale 
a tineretului social-democrat din Finlanda

Ulf Sundqvist, președintei« II niunli centrale a tineretului so
cial-democrat din Finlanda, membru al parlamentului, a în
treprins o scurtă vizită la București. La o oră cînd mercurul 
termometrelor atingea cote înalte, oaspetele a acceptat cu 
deosebită amabilitate să răspundă întrebărilor „Scînteii tinere
tului".

— Mai întîi vă rugăm 
să ne vorbiți despre or
ganizația dv. și despre 
rolul ei în viața tineretu
lui finlandez.-

— Uniunea centrală a tinere
tului social-democrat (S.N.K.) 
ocupă un loc foarte important 
printre organizațiile politice ale 
tineretului din Finlanda. în ulti
mii ani, organizația noastră a 
cunoscut o evoluție către stînga, 
fiind preocupată de probleme 
care privesc mai ales perspec
tivele social-democrației și ale 
mișcării muncitorești în general. 
Congresul S.N.K. desfășurat în 
1970 a stabilit linia politică pen
tru următorii trei ani. în defini
rea obiectivelor se iau în con
siderare deplasările produse în 
rîndul tineretului din Europa. 
După părerea noastră, desfă
șurarea evenimentelor eviden
țiază necesitatea promovării 
cooperării cu organizații de ti
neret din cele mai diferite cu 
deosebire cu cele de stînga. Din 
punct de vedere al realităților 
interne am subliniat imperativul 
continuării eforturilor pentru ca 
societatea finlandeză să se dez
volte într-o direcție socialistă.

— Cum se explică evo
luția către stînga de care 
ați amintit ?

— Ultimul deceniu s-a carac
terizat prin modificări produse 
în tabloul politic finlandez. în 
ultimii ani a devenit limpede că 
schimbări reale se pot obține 
doar prin cooperarea forțelor 
de stînga. Tineretul a aderat la 
această idee. în rîndul social- 
democrației, tineretul dezvoltă 
idei în favoarea dialogului. în 
ciuda diferențelor de opinii 
ideologice. Acest dialog poate 
fi purtat și pe scară internațio
nală, mai ales în Europa. Sînt 
multe problemele comune cu 
care sîntem confruntați și care 
pot fi rezolvate doar prin coo
perarea largă a forțelor pro
gresiste. Nu avem dreptul să 
ne folosim forțele în disensiuni 
sterile. Mai bine să mergem îm
preună, în aceeași direcție...

— Ce ne puteți spune 
despre pregătirile în ve
derea conferinței tinere
tului consacrată secu
rității europene și care va 
avea loc la Helsinki ?

— Conferința se va desfășura 
în august și pregătirile în ve
derea ei sînt încredințate unui 
comitet al organizațiilor de ti
neret din care fac parte comu
niști, social-democrați, socia
liști, reprezentanți ai tineretu
lui de centru și ai tineretului 
suedez din Finlanda. Discuțiile 
din comitetul de organizare ou

relevat multe puncte de vedere 
comune. Considerăm ca un fapt 
esențial nevoia de a recunoaște 
realitățile din Europa. Nu se 
pot face pași înainte în mișca
rea de tineret și studenți de pe 
continent dacă nu se iau în 
considerare realitățile, adică 
existența tuturor statelor, nece
sitatea respectării dreptului po
poarelor la independență, lupta 
fientru lichidarea blocurilor mi- 
itare și a piețelor economice 

închise care trebuie abolite cît 
mai grabnic, în interesul îm
bunătățirii climatului european. 
Pe această bază pregătim con
ferința de la Helsinki. Sîntem 
conștienți de greutățile de a 
merge în „inima” problemelor, 
deoarece diferite organizații a' i 
în multe probleme puncte d'’ 
vedere diferite. S-ar putea s^' 
existe și alte dificultăți, utsr 
dorim ca întîlnirea să fie cît 
mai largă și vom fi fericiți dacă 
vom face cîțiva pași înainte că
tre scopul dorit: a promova o 
atmosferă pozitivă în Europa.

— Care sînt organiza
țiile invitate la confe
rință ?

— Am invitat o largă diver
sitate de organizații de la co
muniști pînă la conservatori, 
deci și radicali, democrat- 
creștini, social-democrați, so
cialiști etc. Am invitat uniuni 
naționale studențești și organi
zații internaționale și sperăm, 
de asemenea, în participare 
unor reprezentanți ai O.N.U. 
Sperăm ca reuniunea noastră să 
fie o continuare fericită a „me
sei rotunde* de la Snagov, care 
s-a bucurat de succes și la care, 
sub auspiciile ospitalități» ro
mânești, au luat parte repre
zentanții unor forțe politice ex
trem de largi...

— Ați purtat convor
biri la C.C. al U.T.C. Care 
sînt după părerea dv.. 
perspectivele colaborării 
cu U.T.C. ?

— Discuțiile de la C.C. al 
U.T.C. au fost foarte pozitive. 
Credem că avem bune posibi
lități de a adînci relațiile, de a 
dezvolta cooperarea. Schimbul 
de păreri de la București este 
un argument în plus în favoarea 
amplificării contactelor noastre, 
în multe probleme internațio
nale și în legătură cu mișcarea 
de tineret părerile ne sînt foar
te apropiate.

Sînt în România pentru pri
ma oară — încheie oaspetele 
finlandez — și voi părăsi țara 
dv. cu cele mai frumoase amin
tiri. Sper că voi reveni™

EUGENIU OBREA

ÎNTTLNIRE 
ÎNTRE ORGANIZAȚII 

DIN CELE DOUA STATE 
GERMANE

La Berlin a avut loc o în- 
tllnire între o delegație a 
Consiliului Central al Uniu
nii Social-Democrate din in- 
vățămintul superior din R. F. 
a Germaniei (S.H.B.) și re
prezentanții Consiliului Cen
tral al Organizației de tineret 
din R. D. Germană (F.D.J.). 
Tema convorbirii desfășurate 
cu acest prilej — informează 
agenția A.D.N. — a fost con
tribuția tineretului Ia lupta 
pentru asigurarea păcii și 
securității în Europa. Mem
brii delegației vest-germane 
g-au pronunțat pentru recu
noașterea din punct de ve
dere a dreptului internațio
nal a R.D. Germane de către 
R.F.G. și au salutat Memo
randumul guvernelor țărilor 
participante la Tratatul de 
la Varșovia, adoptat la con
sfătuirea de la Budapesta, 
ca un pas Important pe calea 
spre Conferința general-euro- 
peană pentru securitate.

Imagine din Tunii

slclu 1-

Proporțiile exodului portughez
Guvernul portughez a anunțat adoptarea unor măsuri menite 

să frîneze procesul de emigrare, ale cărui urmări sînt deosebit 
de grave pentru țară. Intr-un comunicat dat publicității la Lisa
bona, în urma unei reuniuni speciale a Consiliului de Miniștri, 
se menționează că serviciile vamale și de frontieră au primit 
cele mai stricte indicații în vederea „luptei împotriva emigrării 
ilegale“. Agenția A.P., care a transmis acest comunicat, citează 
o serie de cifre din care reiese că peste două milioane de portu
ghezi (populația țării are zece milioane) se află în străinătate. 
Aproximativ 500 000 mii lucrează în Franța, iar ceilalți în R. F. a 
Germaniei, Brazilia, Venezuela, Canada, S.U.A.

Procentul ridicat al emigrării din Portugalia este detern/nat 
de teroarea polițienească, precum. și de nivelul scăzut de viață.

• COMISIA PENTRU CER
CETAREA crimelor comise de 
americani în Vietnam a dat pu
blicității o declarație care se re
feră la acțiunile forțelor mili
tare ale S.U.A. Împotriva R.D. 
Vietnam și a zonei demilitari
zate în primele șase luni ale a- 
cestui an. în document se rele
vă că avioanele S.U.A. au efec
tuat 11160 zboruri de recunoaș
tere deasupra teritoriului R.D. 
Vietnam, au bombardat și mi
traliat 134 de localități situate 
între paralelele 17 și 20, lansînd 
zeci de mii de bombe de diferite 
tipuri și peste o mie de rachete. 
Totodată, artileria americană 
amplasată în sudul zonei demi
litarizate și pe navele flotei a 
7-a a bombardat în repetate 
rînduri sectoare populate din 
nordul zonei demilitarizate sau 
din regiuni apropiate, lansînd 
asupra lor aproape 3 000 de 
obuze.

NAUFRAGIUL UNUI VAS 
GRECESC

• SÎMBATA NOAPTEA, la 
40 km nord de Cherbourg, un 
cargou sub pavilion grec s-a 
ciocnit de o navă de transport 
vest-germană. In urma acestei 
ciocniri, au anunțat autoritățile 
de coastă franceze, cargoul greo 
s-a scufundat. Mai multe nave 
militare au plecat din portul 
Cherbourg pentru a participa la 
operațiunile de salvare. Potrivit 
primelor informații 17 marinari 
de pe bordul cargoului scufun
dat au fost dați dispăruți.

CONDAMNĂRI LA MOARTE 
LA SEUL

• AGENȚIA A.C.T.C. infor
mează că administrația de la 
Seul a condamnat Ia moarte doi 
patrioți sud-coreeni, acuzați de 
■ fi luptat împotriva regimului

Pak Cijan Hi. De asemenea, se 
menționează că alți 7 patrioți 
au fost condamnați la detenți
une, inclusiv Ia muncă forțată, 
pe diferite termene.

O NEAȘTEPTATA 
DESCOPERIRE

• ÎN APROPIEREA satului 
mexican Duzango, geologii au 
descoperit un important „cimi
tir“ de mamuți. Descoperirea 
propriu-zisă a fosilelor a făcut-o 
directorul școlii din localitate, 
care a observat că micii săi e- 
levi se... joacă cu niște oase cu 
totul ieșite din comun. Geologii 
sosiți la fața locului au descope
rit într-o cavernă mai multe 
schelete ale preistoricilor pre
cursori ai elefanților de astăzi.

LOUIS ARMSTRONG
LA 70 DE ANI

La 4 iulie, cele
brul trompetist și cîn- 
tăreț de jazz Louis 
Armstrong a împli
nit 70 de ani. Cu a- 
ceastă ocazie, la Los 
Angeles a fost orga
nizat un concert o- 
magial in cinstea 
celui al cărui nume 
a devenit cu timpul 
simbolul jazzului, al 
sincerității și per
fecțiunii artistice. 
Timp de peste trei ore 
vocea caldă, puțin ră
gușită a Iui Arm
strong a reamintit 
celor prezenți cînte- 
ce care l-au făcut

celebru în cursul ce
lor peste 50 de ani 
de activitate neobo
sită de solist, artist 
de music-hall, actor 
de film. O dată in 
plus, faimosul său 
„Oh, yea !“ a încăl
zit inimile Iubitorilor 
de jazz. Printre mu
zicanții care au par
ticipat Ia acest con
cert s-a numărat și 
Ed Garland, contra- 
basistul alături de 
care Armstrong a 
cintat în orchestra 
lui Joe „King“ Oli- 
ver in 1916, la înce
putul carierei sale

artistice. împreună 
cu cinci dintre cele 
mai bune orchestre 
de jazz, Armstrong 
a cintat melodii de
venite celebre, din
tre care nu au lip
sit „Hello Dolly“, 
„When it’s sleep.v 
tlme down south“, 
„Blueberry Hill“ etc. 
Concertul omagial 
de Ia Los Angeles a 
prilejuit celor pre
zenți o nouă întilni- 
re cu „regele jazzu
lui“, întilnire ce a 
demonstrat încă o 
dată marea sa artă 
interpretativă.
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