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UN AJUTOR PREȚIOS 
IGNORAT CU NEPĂSARE.

contribuția tinerilor

RECOLTA

IN OBIECTIV

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, aflat la Mangalia 
Nord, și-a consacrat după-amiaza de sîmbătă 
vizitării șantierului unde a început, cu numai

o lună de zile în urmă, construcția unei noi 
stațiuni de odihnă denumită „Olimp“.

La această vizită au luat parte tovarășii Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Dumitru Popescu, 
Vasile Patilineț.

’Am trecut în aceste zile de 
maxim efort prin lanurile hu- 
nedorene și apoi, ceva mai la 
vest, prin cele arădane și am 
văzut cum cooperatorii, lucră
torii întreprinderilor agricole 
de stat, mecanizatorii nu cu
nosc odihna pentru ca în cel 
mai scurt timp tot ceea ce au 
rodit lanurile să ajungă în 
magazii. Pe drumurile deschise 
de cosași, combinele lucrează 
anevoios și totuși operativ. La 
Băcia, Batiz, Totești, Spini — 
în județul Hunedoara — grîul, 
în multe locuri îmburuienat și 
culcat la pămînt de apele care 
au trecut, solicită mecanizato
rilor o mare atenție și o ra
pidă mutație de pe o parcelă 
pe alta, acolo unde pot lucra 
pentru ca timpul efectiv în

brazdă să fie cît mai plin cu 
putință, lăsînd în seama co
sașilor porțiunile dificile. Ast- 
feil de mișcări meirg pînă a- 
colo încît ele depășesc cadrul 
aceleiași unități și chiar mai 
mult, forma de proprietate, de 
la întreprinderile agricole de 
stat la cooperativele agricole 
de producție și invers. La coo
perativa agricolă din Bretea 
au venit trei combine echipate 
de la ferma agricolă din Os
trov, iar pe ogoarele fermei 
nr. 7 a întreprinderii agricole 
de stat Hațeg am întîlnit com- 
binieri ai secției de. mecani
zare ce în mod obișnuit deser
vesc cooperativa din Chicid.

Firesc, în această amplă 
bătălie a recoltei, tinerii își au 
locul lor bine definit. Pe unii

i-am găsit la volanul tractoa- 
x'elor ce lucrează în agregat cu 
combinele, cu presele de balo
tat, cu plugurile intrate la des- 
mjriștit și la însămînțarea cul
turilor duble ; la volanul ca
mioanelor ce transportă pro
ducția către hambare. I-am 
regăsit, de fapt, pe aceia a că
ror meserie le pretinde să fie 
acolo. Solicitările campaniei 
fiind mult mai largi era de 
așteptat ca și pe cei al căror 
loc de muncă este altul decît 
la volan să-i întîlnim în cîmp, 
încadrați în echipele de deser
vire a combinelor, la încărcat 
și descărcat saci, la strînsul 
paielor, al spicelor, cu atelaje, 
pe remorci. Or, prezența aces
tora din urmă este rară. La 
cooperativa agricolă din Bre
tea fiecare din cele patru com-

bine era deservită nu de cîte 
doi oameni cum ar ’■ fi trebuit, 
ci de cîte unul singur și aceș
tia vîrstnici sau femei. „Pe 
băieții noștri cam rar îi vedem 
pe aici, ne explica delega tul 
combinelor, Ion Toderescu“.

în fiecare comună și’ în fie
care sat numeroși tineri, în 
special elevi aflați în vacanță, 
urmau să se încadreze în cam
pania agricolă prin acțiuni 
specifice de muncă voluntar 
patriotică inițiate de către or
ganizațiile U.T.C. locale. Dar 
și pe tarlalele localităților ju
dețului Hunedoara pe care 
le-am amintit, cît și pe cele 
ale celor din Secusigiu, Ziman-

N. COȘOVEANU 
I. TRONAC

(Continuare în pag. a Il-a)

SCRISOARE DE PE ȘANTIERUL PE ȘANTIERUL GIURGENI- VADUL OII

Situat în imediata vecinăta
te a stațiunii. „Neptun“, domi- 
nînd . de pe o coastă de deal 
celelalte așezări turistice ale 
Mangaliei Nord, ,,Olimpul“ va 
într,egi frumusețile colierului 
de Stațiuni cu noi clădiri, con
ferind și mai multă varietate 
arhitecturii din această zonă 
a litoralului. Noua stațiune va 
depăși ■— în final — 7 000 de 
locuri, dispuse în 7 hoteluri de 
15 nivele. Acum, pe proaspătul 
șantier, se lucrează la funda
ții ; cu atît mai surprinzătoare 
apare știrea că întregul com
plex va fi gata în mai puțin 
de un an de zile — termenul 
de intrare în circuitul turistic 
fiind luna mai 1971. Uimește, 
în același timp, numărul redus 
de 
ta 
de 
lui 
mașini de excavate și turnare 
a betonului la fundații, care 
asigură o înaltă productivitate 
a muncii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a oprit în fața agregatelor 
aflate în lucru, a cerut detalii 
asupra randamentului lor. Di
rectorul general al trustului. 
Erdely Andrei, a informat că 
pe șantier se folosesc forajul 
și turnarea cimentului în stare 
umedă ca și forarea uscată — 
cea mai adecvată în condițiile 
de sol existente. Una din ma
șini, „F. A. 12“ care, pe măsură 
ce forează, toarnă cimentul fun
dației este realizată la uzinele 
din Tîrgoviște.

O ultimă 
largului golf 
Nord, a cărui 
tă oră tîrzie, este încă popu
lată de turiști.

Conducătorii de partid și de 
se îndreaptă apoi

lucrători pe șantier. Aceas- 
se explică prin folosirea, 
către constructorii Trustu- 
„Carpați“, a unor moderne

DE LA LOTRU
privire asupra 
al Mangaliei 

plajă» la aceas-

. Am urcat în colina Voineșița. 
Orășelul montan, ce va rămîne 
după retragerea constructorilor 
unul dintre cele mai pitorești

NATIONAL AL TINERETULUI

de N. SCARLET
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Și patru 
care

OSCAR", DOUĂ

STAGIUNEA FOTBALISTICĂ S-A ÎNCHEIAT CU

TINERETULUI“țit în dreapta 
ga mașini pe 
card Trabant,

DE AUR“

Un activist al comitetului 
Județean U.T.C. m-a sfătuit 
să nu merg singur pe șantier 
pentru că. n-am să-i pot găsi 
pe elevii veniți cu cîteva zile 
în urmă să muncească ală
turi de constructori. Dar 
m-am descurcat mult mai u- 
șor decît mă așteptam. Ele
vii de la „Bălcescu“ se făcu
seră cunoscuți pe întregul 
șantier încă din primele zile. 
Lucrările repartizate pentru 
o perioadă de timp mai mare 
au fost realizate în termen 
record. Cuvintele de laudă 
și frumoasele aprecieri la a- 
dresa lor erau deci firești. 
Și, în sinea mea, l-am scuzat 
pe tînărul Inginer Petru 
Beșu, șeful lotului construc
ții pentru zgîrcenia vorbei.

complexe turistice, își conturea
ză precis liniile moderne. Deo
camdată este încă șantier. Aici 
i-am găsit și pe băieții Liceului 
„Nicolae Bălcescu“ din Rm. Vil- 
cea. Aparent, lucrările efectuate 
de ei sînt ușoare. Dar numai 
tind vezi cu cită poftă muncesc 
și mai ales ce rămîne în urma 
lor poți să cîntărești eforturile 
depuse. Ceea ce se cheamă în 
mod obișnuit „înfrumusețare“ 
este de fapt un complex de lu
crări deloc superficiale. Amena
jarea spațiilor verzi din interio
rul coloniei înseamnă mai mult 
decît curățirea parcului și a șan
țurilor din jurul vilelor. Nivelarea 
terenului presupune aici un 
volum de muncă destul de mare. 
Șantierul a lăsat în urmă gropi 
adinei, resturi destul de multe 
de materiale de construcție, ur
me grele. Locul trebuia să ră- 
mînă ca în palmă. Și a rămas. 
Mai mult chiar, după numai cî- 
teva zile, un spațiu larg, neted a 
apărut verde in locul terenului 
răscolit și arid. In vreme ce o 
echipă condusă de Alexandru 
Roibu degaja terenul, o alta, 
dirijată de Gheorghe Mureșanu, 
scotea de undeva, dintr-o vîlcea, 
din apropiere, brazdele verzi și le 
planta în colonie. La începui 
transportul s-a făcut numai cu 
tărgile, acum elevii sînt ajutați 
de un tractor. Se lucrează bine, 
intr-un ritm trepidant.

VASILE KÄVESCU

(Continuare în pag. a 11-a)

Două fotografii

Tinârul sudor Constantin Grecu a sosit de curînd pe șantierul podului de peste 
Dunăre, dar aici el a învățat o nauă meserie : aceea de metalizator, pe care o 
practică cu drag și pasiunea caracteristică tinerilor noștri care ridică marile 
edificii industriale ale țării (sus). Blocul 218 al podului de la Giurgeni este ri
dicat pe piloni pînă la cota finală cu ajutorul a 4 mari piese de către 
tone fiecare (dreapta).

«•••••••

A fost o zi bogată, rodnică, 
potrivită pentru un bilanț. 
Vreme bună pentru fotbal, lume 
destulă dacă ținem seama de 
faptul că jumătate din cei care 
ar fi putut să asiste la finala de 
ieri dintre Steaua și Dinamo 
stăteau pe malul mării și se 
uitau pe sticlă căutînd să deslu
șească forma finală a lui Dinu 
și Dumitrache. trecuți prin pur
gatoriul de la Tg. Mureș și aduși 
în raiul de pe „23 August“. 
Sfîntul Ilie vrea să-și facă pla
nul pe ultimul secol, se vede 
treaba, tocmai în anul acesta de 
potop și alte calamități naturale, 
așa încît de sub umbrele, de sub 
învelifori de plastic și din fața

ț-elevizoarelor . am urmărit un 
meci frumos, nu dramatic, ceea 
ce este altceva, deși am ti pre
ferat să fie invers. Dar dacă n-a 
fost așa, ne mulțumim să batem 
din palme ca să nu ne creadă 
cititorii prea de tot constipați 
și pretențioși Adăugați la toate 
acestea și festivitățile de pre
miere din pauză și de la sfîrși-

'tul partidei și o să aveți »imagi- ' 
■ nea unei. duminici excelente de ? 
sfirșit de sezon, sezon cu totul 
agitat, trecut prin - dirdora me- ■ 
xicană, prin focuri polemice și 
alte chestiuni.

Nenea Dulămiță de la Prono
sport, care devine un fel de moș 
Gorilă rătăcit pe meleagurile 
noastre in primăvară, a împăr-

roate :
__ __ , Dacia, 

care Skoda,.-una și una : albe, 
frumoase, scumpe, cu oameni 
in ele și cu gesturi simbolice 
de mulțumire. Risipitorul din 
Calea Victoriei dădea și cîte o 
'factură stringînd miinlle, ca
meră de luat vederi își tăcea 
datoria cu toate că Radu Urzi- 
ceanu se retrăsese mai devre- 

, .me din competiție. Era un 
spectacol al belșugului, goluri 
nu prea au fost duminica asta, 
dar încolo...

(Continuare in pag. a IlI-a)

șantierul stațiunii Olimp

clădirea care adăpostește 
expoziție a materialelor de 
construcții, produse de indus
tria noastră sau aflate în 
curs de asimilare. Multe din 
aceste materiale sînt cunos
cute pe șantierele industriale 
și de locuințe din întreaga 
țară. Altele care se remarcă

AVENTURILE |

| (Cronica filmului) I

varietate, aspect plă- 
și preț de cost scăzut, 
menite să ridice la un 
și mai înalt eficiența 

ramuri industriale.

prin 
cut 
sînt 
nivel 
acestei

Prezentînd expoziția tova
rășului Nicolae Ceaușescu și 
celorlalți conducători de par
tid și de stat, ministrul in-

dustriei materialelor de con
strucții, Traian Ispas, a insistat 
îndeosebi asupra materialelor 
destinate lucrărilor de finisaj 
și structură a construcțiilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
tn discuțiile cu specialiștii

(Continuare în pag. a Il-a)
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AUTORITATE
de AUREL DRAGOȘ MUNTEANU

Avem de a face periodic cu o adevărată nevroză a criti
cii literare, exprimată mai ales prin invocarea obsedantă a 
ideii de autoritate. S-ar putea presupune desigur că este vor
ba de o reminiscență din faza „judecătorească", așa cum a 
fost numită în istoria literară, reprezentată de Maiorescu în
deosebi. Tn viziunea pontifului junimist, ea era impusă de as
pectul literaturii române din deceniul al șaptelea al secolului 
trecut, avea deci numai o justificare istorică, de circumstanță, 
nu și una teoretică, cu caracter de necesitate permanentă. 
Imixtiunea unor argumente exterioare literaturii și lipsa unei 
ierarhii a valorilor au determinat conduita critică a lui Ma- ’ 
iorescu. Criticul avea de a face cu un public lipsit de o 
educație artistică majoră, crescut la școala suspinelor Văcă- 
reștilor și a alămurilor lui Bolintineanu, care va fi de altfel 
foarte șocat de severitatea deciziilor sale și de noutatea lui 
Eminescu sau a lui Macedonski. Marele judecător este în 
fond cititorul, criticul fiind numai unul dintre reprezentanții 
săi, mai mult sau mai puțin autorizat.

Problema autorității criticului se poate însă cerceta și din- 
tr-un alt punct de vedere. înseamnă oare că aprecierile sale 
nu pot fi puse în discuție, că se interzice în acest fel apelul 
în legătură cu deciziile sale? Nu cred, fiindcă orice critic 
instruit și lipsit de infatuare va recunoaște riscul pe care tl 
comportă judecățile literare. Erorile criticilor sînt adesea 
stupefiante, omul cu gustul cel mai ales comite greșeli im- 
pardonabile unui cititor obișnuit, și este poate firesc să fie 
așa. Nu trebuie să se teamă însă nimeni, nu știu să existe în 
literatura universală un singur exemplu în stare să probeze 
că un mare scriitor a putut să fie influenfat în destinul său 
de incomprehensiunea criticii. Deci, dacă avem astăzi un 
public incontestabil mai evoluat decît pe vremea Olimpianu
lui, capabil să trieze valorile, dacă vom recunoaște caracte
rul relativ al aprecierilor confratelui nostru criticul, de unde 
totuși neliniștea sa ?

Cred că așa-numita criză de autoritate se referă de fapt 
la profesionalitatea criticului. Foarte mulfi dintre confrații 
noștri au pierdut voluptatea lecturii, exercițiul contactului 
îndelung cu cartea, mai mult în orice caz decît cu autorul, 
cu individul fenomenal, cum ar zice Călineăcu- Criticul tre
buie să citească în principiu tot, și să citească bine, el nu 
are voie să refuze lectura nici unei cărți, pe motiv că asupra 
ei s-au exercitat aprecieri negative din partea unor con
deie ilustre, sau pentru că autorul ei este un individ dez
agreabil. Citind numai pe Dostoievski, oricît de adine, nu 
poți fi un mare critic, o lectură aprofundată întreprinde orice 
om cu pretenții de intelectual. Criticul trebuie să aibă în ve
dere totul. Omenește nu este posibil așa ceva, dar criticul nu 
trebuie să-și facă o glorie pentru că nu cunoaște o carte, 
chiar dacă înțelegem că nu le citește pe toate. El trebuie să 
fie un erudit, un învățat, am spune un „specialist", dacă a- 
cest cuvînt nu ar fi primit astăzi sensuri ambigui. Persiflajul 
aplicat în paginile unor reviste tipului de critic erudit este 
cel puțin jenant, ca să nu spunem mai mult. Criticul nu are 
voie să fie diletant, el trebuie să cunoască â fond literatura, 
să o studieze din perspective variate, care pretind noțiuni de 
sociologie, de psinologie, de filozofie etc. Lucruri știute, fără 
îndoială, și cu toate acestea atît de puțin practicate în lite
ratura curentă. Este atît de răspîndit și de descurajant zîm- 
betul malițios la adresa criticului diligent, care „știe multe"., 
atît de des fi se răspunde în legătură cu o carte : „cine mai 
e și ăsta care a scris-o ?" Luați numele de referință ale unui 
critic actual și veți număra trei-patru, ale unor autori pe 
care nici nu-i mai citește altfel decît în fugă, toată literatura 
lor găsindu-se în conversațiile pe care Ie poartă cu criticii., 
fiindcă îi poți întîlni în toate redacțiile Bucureștiului. Luaț( 
apoi oricare dintre cărțile de critică ale lui Lovinescu sau 
Călinescu I Sînt sute de scriitori parcurși cu atenție și folosiți 
la crearea unui cadru spiritual. De aici venea probabil auto
ritatea clasicilor, de la faptul că demersul critic presupunea 
cunoașterea integrală a literaturii asupra căreia formulau
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Tovarășul Gheorghe Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, reprezen
tantul permanent al Republi
cii Socialiste România în Con
siliul de Ajutor Economic Re
ciproc, care a participat la lu
crările celei de-a 48-a ședin
țe a Comitetului Executiv 
C.A.E.R., s-a înapoiat sîmbătă 
noaptea în Capitală.

La sosire, pe aeroportul 
„București-Otopeni“, erau pre
zenți tovarășul Leonte Răutu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, miniștri și alte 
persoane oficiale.

Au fost de față membri ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București.

(Agerpres)

din Mangalia Nord

La expoziția materialelor de construcții

(Urmare din pag. I) 

prezenți, s-a interesat de mo
dul în care unitățile ministe
rului asigură materialele ne
cesare lucrărilor aflate în 
curs și celor din planurile 
de perspectivă. Cu acest pri
lej, s-a arătat că producția 
de ciment acoperă necesități
le și că în viitorul apropiat, a- 
ceasta va crește substanțial, 
prin intrarea în funcțiune a 
unor noi capacități.

Au fost prezentate apoi pro
duse și elemente din materia
le plastice, elemente prefabri
cate, produse hidroizojante, 
materiale de ceramică /și zi
dărie.

Un loc aparte în expoziție 
îl ocupă noile materiale 
destinate finisării lucrărilor de 
construcții.

Discuțiile avute de secretarul 
general al partidului cu mi
nistrul de resort, cu specialiștii, 
s-au axat pe probleme deosebit

(Urmare din pag. I)

du, Iratoșu, Turnu — județul 
Arad, ei lipseau.

De ce ? Pentru că :

„NIMENI NU MI-A ZIS NIMIC"

O parte dintre cei la care 
ne-am referit la urmă poate 
nu au înțeles cît ar cîntări în 
veniturile cooperativelor în 
care lucrează părinții lor cî- 
teva ore de sprijin oferite pe 
zi acum, la lucrul în cîmp. 
Ceva poate li s-a spus lor și 
la școală : voi, cei din mediul 
rural, ar fi mai bine să re
nunțați a merge pe șantierele 
de muncă voluntar-patriotică 
organizate cu cei din oraș și 
ajutați-vă mai degrabă părinții 
în campania agricolă ! Dar o 
dată ajunși în sat, și-au zis că 
parcă e mai bine împreună cu 
alți 25—30 de colegi de prin 
apropierea Călanului, pe ma
lul Rîului Mare (județul Hune
doara).

u

de importante pentru dezvolta
rea rapidă și modernă a indus
triei materialelor de construc
ții, încît aceasta să satisfacă ce
rințele crescînde determinate 
de programul amplu de investi
ții productive, de construcții de 
obiective social-culturale. Ma
terialele noi prezentate în ex
poziție au la bază materii prime 
care înlocuiesc metalul și lem
năria, aducînd importante re
duceri de costuri și creînd po
sibilitatea realizării unor noi 
sortimente.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a dat indicații să se accelereze 
ritmul asimilării acestor pro
duse, valorificîndu-se în acest 
scop noi materii prime ieftine, 
indigene, deșeuri existente în 
numeroase întreprinderi și 
caro se pretează la transfor
marea lor în materiale de con
strucție.

In această ordine de idei, 
secretarul general al partidu
lui a insistat asupra căutării

— La un moment dat și eu 
am fost tentat de cei care 
stau toată ziua pe marginea 
gîrlei — ne spunea Adrian 
Moraru, elev la școala profe
sională C.F.R. din Simeria, de 
loc din comuna Bătălar și pe 

un ajutor prețios
care l-am întîlnit pe una din 
combinele ce deserveau ferma 
Călan a I.A.S-ului Hațeg. Nu 
mă părăsea însă gîndul că în 
alte locuri cei mai mulți colegi 
dau o mînă de ajutor acolo 
unde este nevoie. Să mă fi 
dus la C.A.P., îmi era greu. 
Numai eu, singurul elev ? Și 
am venit aici la fermă, unde 
sînt mai mulți tineri.

Sub umbra unui pom de pe 
terenul aceleiași ferme un 
scurt dialog cu un alt elev în 

de soluții pentru înlocuirea 
unor materiale ce se procură 
din import și pe care cerceta
rea și industria noastră au 
posibilități să le realizeze.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți condu
cători de partid și de stat pe 
șantierul zonei de extindere a 
construcțiilor turistice de la 
Mangalia Nord, discuțiile de 
lucru avute cu conducerea 
Ministerului Industriei Mate
rialelor de Construcții, reco
mandările făcute cu acest 
prilej, se înscriu în practica 
constantă a secretarului gene
ral al partidului, a conducerii 
partidului și statului de a se 
interesa la fața locului de ac
tivitatea tuturor sectoarelor, 
îndrumîndu-le spre promova
rea permanentă a noului, a tot 
ce este valoros pentru progre
sul economiei țării și ridicarea 
nivelului de viață al poporului 
nostru.

Agerpres)

vacanță: Viorel Ocolișan de 
loc din Valea Sîngiorgiului :

— Tata e paznic de cîmp la 
ferma asta, ne explică el, am 
venit să văd dacă nu găsește 
ceva de lucru și pentru mine 
aici.

— In sat, la Valea Sîngior
giului, organizația U.T.C. nu 
a încercat...

— Nimeni nu mi-a zis nimic.

IAR CINE TREBUIA SA ZICĂ, 
NU A ZIS

In comuna Pecica, din ju
dețul Arad, sînt patru coope
rative agricole, fiecare avînd 
de recoltat în această campa
nie între 500—800 hectare cu 
grîu și orz. Elevii școlilor ge-

CLASAMENT 
AL HĂRNICIEI
(Urmare din pag. 1)

Depășirile de normă se înre
gistrează zilnic. Cuvintele de 
îmbărbătare ale celor doi profe
sori care îi însoțesc, Petre Darie 
și Gheorghe Popescu, sînt susți
nute deseori prin exemplul per
sonal. Iar asistența tehnică este 
asigurată nu numai de maistrul 
Gheorghe Lazăr, unul dintre cei 
mai buni oameni ai lotului. Ele
vii s-au obișnuit să primească 
cu plăcere indicațiile viitoarei 
inginere Lucia Vancea, studentă 
la Facultatea de construcții hi
drotehnice din Timișoara. Pre
zența ei pe Lotru în această va
canță petrecută „acasă“, la pă
rinți, constituie o prețioasă prac
tică pentru activitatea viitoare. 
Am dorit să evidențiem pe cei 
mai harnici.

— Nu poți să deosebești care 
muncește mai mult, ne-a lămu
rit tînăra studentă.

M-am mulțumit să notez nu
mele cîtorva „veterani“ : Gabriel 
Andreescu, Nicolae Bucă, Adrian 
Todor, Doru Dragomirescu, Ion 
Mazilu, Constantin Rada. Ei au 
răspuns prezent la chemarea Lo
trului și anul trecut, cînd au fă
cut parte din brigada de elevi 
care a participat la construirea 
șoselei Brezoi-Voineasa. De la ei 
am aflat șl despre colegii de la 
„Vasile Roaită“, care participă 
la lucrări asemănătoare în co
lonia de la Ciungești și despre 
cei de la Brezai, care muncesc 
cu bune rezultate pe șantierul 

nerale și liceenii (sînt două 
licee în Pecica) numără, nu
mai în evidența organizației 
U.T.C., peste 700. Intr-o discu
ție cu membrii comisiei pen
tru problemele tineretului din 
economie de la comitetul ju

dețean U.T.C. aflasem că zil
nic, în perioada de campanie, 
județul are deschisă o rubrică: 
cantitatea de spice strînsă de 
fiecare organizație U.T.C. co
munală. Ce a raportat pînă în 
prezent organizația din Pe
cica ?

— Nimic, ne-a răspuns La- 
dislau Kovacs, secretarul co
mitetului U.T.C.

— De o astfel de acțiune nu 
știu să fi fost vorba, se scuza 
la rîndul ei Elena Bartoc, se

...plus, după cum ne aduce la 
cunoștință afișul, cele mai mari 
încasări din istoria cinematogra
fului. Aceasta este cartea de vi
zită a filmului „SUNETUL MU
ZICII“. Și dacă exacerbăm recla
ma, putem adăuga: cu Julie An- 
drews și Crisțppher Plummer, re
gizat de Robert Wise — cel care 
a realizat și „West Side Story“, 
ultimul mare succes al muzica
lului cinematografic.

Ce știam noi despre filmele, și 
ântate și dansate, ce am văzut 
vreau să spun, ce-am văzut și 
n-am uitat P Nu prea multe. 
Dimpotrivă. Poate, unul, două. 
Adică: „Cîntînd în ploaie“ și 
„Unora le place jaazul“...

Nu vom uita nici „SUNETUL 
MUZICII“. Motivul, extraestetic: 
filmul este nepermis de lung, ne- 
permis de dulce — adormitor. 
Ceografizînd am putea spune că 
vedem imaginile unei Austrii fe-

șoselei ce urcă spre castel. Este 
firesc să-i intereseze activitatea 
acestora, deoarece sînt în între
cere.

— Deocamdată nu putem al
cătui un clasament al hărniciei, 
ne spune tov. Petre Gras, secre
tarul comitetului U.T.C. I.C.H. 
Lotru, comandantul șantierului 
național al tineretului. Toți elevii 
muncesc cu interes și dăruire.

Și, poate ca o recompensă a 
muncii cotidiene pe care o pres
tează elevii-brigadieri de pe Lo
tru, organizația U.T.C. de aici, 
conducerea șantierului se stră
duiesc să le asigure nu numai 
condiții optime de muncă și 
odihnă, dar și o activitate 
plăcută în afara programului 
de lucru. Elevii au la dis
poziție cluburile, materialele 
și bazele sportive, mijloace de 
transport pentru vizitarea și cu
noașterea obiectivelor de pe șan
tier etc. Programul cultural dis
tractiv și sportiv este foarte bo
gat. Ne-au relatat incìntati des
pre o seară, un fel de schimb de 
experiență culturală, petrecută 
în compania taberei de pionieri 
aflați pe munte. Seara a fost 
minunată, iar întoarcerea în co
lonie cu făclii le-a lăsat imaginea 
unei feerice nopți de vară. Din
colo de 'aceste romantice imagini 
va rămîne vie și puternică amin
tirea muncii pe care elevii bri
gadieri vîlceni o trăiesc cu dem
nitate în aceste zile pe șantie
rul național al tineretului de pe 
Lotru.

cretara organizației din coope
rativa agricolă „Avîntul“ și 
membră a comitetului comu
nal U.T.C.

— Dar despre ce altfel de 
acțiuni inițiate de către orga
nizația de tineret în sprijinul 
campaniei ne puteți vorbi ? La 
fiecare hectar rămîne, după 
cum afirmă specialiștii comu
nei dumneavoastră cel puțin 
100 kg boabe cu grîu care ar 
putea fi recuperate. Președin
tele cooperativei agricole ne 
relata că, acum, de sprijin are 
mare nevoie și pentru întreți
nerea unui lot de 107 hectare 
cu porumb hibrid, ca și la 
grădină. Pentru a face față ne
voilor a trebuit să angajeze din 
alte județe ale țării 50 de oa
meni.

Răspunsul: ridicări' din u- 
meri, același pe care l-am pri
mit și de la celelalte organiza
ții din comuna Pecica. Există 
la comitetul județean U.T.C. 
vreo rubrică și pentru aseme
nea răspunsuri ? 

licite. Există un „von" (Von Tro
ppa) și un trib de — parcă — 
șapte copii care mai de care mai 
simpatici, există și niște călugări
țe de operetă în postură de... lai
ce agente matrimoniale. Dar la 
un film muzical nu se vorbește 
de fabulație. Nu o vom mai face.

CRONICA 
FILMULUI

Să vorbim despre muzică. Nici 
asta n-o putem face: în „SUNE
TUL MUZICII“ muzica e fru
moasă dar — cum se spune — e 
la ea acolo. Nici nu place foar
te, nici nu displace. Ceea ce nu 
este cazul Alpilor, panoramați 
color ca în cel mai visat docu
mentar turistic.

„SUNETUL MUZICII“ e pen
tru cine a uitat cuvintele din bă- 
trîni, o reactualizare : la pomul 
lăudat... „SUNETUL MUZICII“ 
e ca un catren pe rime date. For
mal este perfect, dar fără nimic 
din ceea ce înseamnă, luîndu-ne 
după titlu, impalpabilul sunetului. 
Poate niciodată nu am avut po
sibilitatea să vedem o mai atro
ce tăcere, o mai mare imobilita
te ca în acest film dintat și dan
sat. Poate că niciodată aparența TUDOR STANESCU

Cadru din film

(Urmare din pag. I)

AUTORITATE
judecăți, o pasiune neistovită pentru lectură și chiar, de ce 

nu, iubire, cum spunea același Călinescu. Un critic trebuie să 
citească cu interes egal o carte bună și o carte proastă, in
diferent cum le tratează după aceea, atitudinea lui trebuie 
să fie una bazată pe simpatie fafă de omul care scrie. Ce 
critic este acela care citește numai zece autori ? Criză de 
autoritate ? Poate că da, în mod sigur însă, există o criză 
de profesionalitate- De aceea, ne-a bucurat reîntoarcerea la 
cronica literară a unor comentatori de bună formafie, ol 
căror nume este o garanție de seriozitate. Revista Luceafărul 
a încredințat tribuna opiniei critice lui Eugen Simion, unul 
dintre cei mai buni cunoscători ai literaturii române în în
tregul ei pe care îi avem la ora actuală. Ne amintim de 
asemenea de imensul travbliu, generos și aplicat, al lui 
Dumitru Micu la România literdttă, sau de amploarea inves
tigațiilor lui Mihai Ungheanu în ideologia literară româneas
că. Apetitul său pentru rigoare în actul critic și refuzul dile
tantismului, sub orice formă, sînt trăsături pe care se poate 
constitui, o mare personalitate. Cu acești critici poți să nu fii 
de acord într-o problemă sau alta, dar nu cred să fie cineva 
care sâ le conteste autoritatea.

n-a fost „legiferată“ ca în acest 
film. Dar „Oscarul“ — Premiul 
Nobel al artei a 7-a — nu se 
conferă și pentru aceasta. Astfel...

Filmul lui Robert Wise, tehni- 
coloră duioșie, ar mai putea fi 
salvat. Și nu cum se obișnuiește, 
ascultînd adică muzica cu ochii 
închiși. Invers. Ar fi, realmente, 
fantastic. Cine nu crede să-l mai 
>vadă o dată. Julie Andrews și 
compania (în spectal cei doi bă
ieți și cele cinci fete) nu vor fi 
mai puțin simpatici. Nici von 
Trappe sub înfățișarea lui Cris- 
topher Plummer, mai puțin în
cruntat... Atunci ? Atunci se va 
mai mări cu unul numărul de 
spectatori la filmul cu „cele mai 
mari încasări din istoria cinema
tografului“.

Desigur, și „Cîntînd în ploaie“ 
și „Unora le place jazzul“ n-au 
avut subiect, dar au avut o fre
nezie care, adăugată muzicii 
ne-au făcut să fim și să rămînem 
convinși că musicalul cinemato
grafic poate merita încrederea 
noastră. Chiar și după „SUNE
TUL MUZICII“. Excepția care 
confirmă regula.

•) „SUNETUL MUZICII- o 
producție a Studioului 20 Th 
Century Fox, în regia lui Robert 
Wise.

SUNETUL MUZICII : rulează la 
Patria (orele 12,45; 16,30; 20,30).

MONȘTRII : rulează la Republi
ca (orele 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15).

JANDARMUL SE INSOARA t 
rulează la Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), București 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18.15;
21), Favorit (orele 10; 13; 15,30; 18;
20.30) , Grădia Doina (ora 20,30).

PETRECEREA ; rulează la Ca
pitol (orele 9,15; 11,30; 14; 16,30; 
18,45; 21), Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Modern (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15), 
Arenele Romane (ora 20,45), Sta- 
dionul Din’amd (ora 20,15).

CĂSĂTORIE IN STIL GREC t 
rulează la Festival (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21).

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Victoria (orele 8,30; 11; 
13.30; 16; 18,30; 20,45), Bucegi (orele 
10; 16; 18), Floreasca (orele 15,30; 
18; 20,30), Grădina Bucegi (ora
20.30) .

PAN WOLODYJOWSKI : rulea
ză la Central (orele 9,30; 13;
16,30; 20).

ANICIKA s rulează la Lumina 
(Orele 9,30—15,30 în continuare ; 
18,15; 20,30).

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

BĂNUIALA : rulează la Doina 
(orele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

ARGOMAN SUPER-DIABOLI- 
CUL : rulează la Feroviar (orele 
9; 11,15; 13,30;. 16; 18,15; 20,30), Ex- 
celsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21), Gloria (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30).

ACEASTĂ FEMEIE : rulează la 
Grivița (orele 10,30; 16; 18,15; 20,30), 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15) , Flamura (orele 11; 15,45;
18,15; 20,30), Grădina Tomis (ora
20,30).

AFURISITUL DE BUNIC : ru
lează la înfrățirea (orele 15,15; 
17,45; 20).

MY FAIR LADY : rulează la 
Buzești (ora 16), Grădina Buzești 
(ora 20.15).

MARILE VACANȚE : rulează la 
Dacia (orele 8,45__ 20,30 în conti
nuare), Arta (orele 15,30; 18), Gră
dina Arta (ora 20,30).

DEPARTE IN APUS : rulează la 
Unirea (orele 15,30; 18).

CEI 1 000 DE OCHI AI DOCTO
RULUI MABUSE : rulează la Lira 
(orele 15,30; 18), Grădina Lira (ora
20.15) .

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Drumul 
Sării (orele 15,30; 17,45; 20), Gră
dina Progresul-Părc (ora 20,30).

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

STRĂINII : rulează la Glulești 
(orele 15,30; 18; 20,30), Aurora (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15), Gră
dina Aurora (ora 20,30).

SUBIECT PENTRU O SCHIȚĂ | 
rulează la Cotroceni (orele 15,30; 
17,45; 20).

SPLENDOARE IN IARBĂ ; ru
lează ța Pacea (orele 15,30; 18;
20,15).

AȘTEAPTĂ PÎNĂ SE ÎNTUNE
CA : rulează la Crîngași (orele 
15,30; 18: 20.15), Rahova (orele 15,30; 
18), Grădina Rahova (ora 20.30).

OMUL CARE NU POATE FI 
ACUZAT : rulează la Volga (orele 
16; 18,15; 20,30).

FREDDY ȘI CINTECUL PRE
RIEI î rulează la Viitorul (orele 
16; 18), ARMANDO. CALUL ALB 
(ora 20).

SALARIUL GROAZEI : rulează 
la Miorița (orele 11: 14,30; 17,15; 20). 
Vitan (ora 16), Grădina Vitan (ora
20,15).

MARELE SEMN ALBASTRU t 
rulează la Moșilor (ora 15,30), AȘ
TEAPTĂ PÎNĂ SE ÎNTUNECA 
(ora 18), Grădina Moșilor (ora
20,30).

cairo,
LUNI, 27 IULIE 1970

Teatrul „C. Tănase“ (la Grădina 
Boema) : SONATUL LUNII — ora 
20 ; Teatrul de estradă Deva (la 
Teatrul „C. Tănase“ — Sala Sa- 
voy) : APOLLO LA DEVA — ora 
19,30 ; Sala Palatului : CONCERT 
EXTRAORDINAR ADAMO — ora 
20.

LUNI, 27 IULIE 1970

• 18,00 Deschiderea emisiunii — 
Microavanpremiera o 18,05 Emi
siune pentru tineret : Vom mai 
învăța tabla înmulțirii în anul 
2 000 ? • 18,35 Panoramic științific 
— emisiune realizată de A. Bacalu 
și Al. Mancaș © 19,00 Actualitatea 
în economie — Drumul spre pres
tigiu o 19,15 Anunțuri — publici
tate o 19,20 1001 de seri __ Emisiu
ne pentru cei mici • 19,30 Telejur
nalul de seară & 19,50 Agenda po
litică o 20,00 Roman-foileton. Ilu
zii pierdute (II) e 21,00 Steaua 
fără nume • 21,50 Teleglob. Iti
nerar elvețian — Film de Dan pla
fon e 22,10 Telejurnalul de noapte 
0 22,25 Rampa • 23,00 închiderea 
emisiunii.
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Abia acum s-a înfierbîntat campionatul, după cea de a doua rundă 
a grupelor. Cu acest prilej au început să se dezlege două dintre 
cele mai mari mistere ale turneului: va candida Cehoslovacia la 
titlu ? E Brazilia intr-adevăr, marea favorită pentru regina balului P

Cu o zi înainte de meci, antrenorul cehoslovac Marko declara : 
„Nu mă tem de brazilieni, deși știu că pe plan tehnic ei stau foar
te bine, dar nici noi nu sîntem lipsiți de atu-uri în această privin
ță. Am demonstrat-o deja în fața Ungariei, care are o reputație 
echivalentă cu a Braziliei. Sper că debutul nostru în lupta pentru 
titlu să coincidă cu o mare surpriză“.

Din tabăra brazilienilor nu venise încă nici o veste, ziariștii erau 
intimidați la poarta motelului din cartierul Chapalita de un zdra- 

hon mulatru, despre care se știa că cunoaște la perfecție judo și 
carate. Singurul amănunt care circula pe la Casa Presei era că re
gele Pele e foarte melancolic și se ocupă în timpul liber cu muzica. 
Compusese, cică după sosirea sa în Mexic patru cîntece, opera lui 
muzicală ridieîndu-se la douăzeci și patru de șlagăre pe care urma 
să le imprime pe un disc, pentru ca apoi să le lanseze în cadrul 
unui mare concert. „Compun muzică pentru că mă plictisesc“, 
a declarat „perla neagră“, pur și simplu.

Pe stadionul „Jalisco“ veniseră 80 000 de oameni ca să-l vadă 
pe Pele. Zece mii de brazilieni ocupaseră peluzele cu trei ore îna
inte, cîntînd și dansînd în delir.

Începutul meciului ne dă iluzia că Brazilia va sări în aer, cehii 
joacă deschis și iute, Adamec și Petras trec pe lingă Carlos Alber- 
to în pas de voie și în minutul 11 este unu la zero pentru Ceho
slovacia. Peste cîteva minute putea să fie doi la zero pentru cehi, 
dar Vezely ratează o minge pe care Felix, unul dintre portarii cei 
mai slabi ai campionatului,i-o aruncase la picior, în careul mic. In 
minutul 23 brazilienii au o lovitură de la 18 metri, pe care Pele 

o obținuse tăvălindu-se pe jos, ca înjunghiat, la o întâlnire normală 
cu Horvath. Loviturile libere sînt pentru brazilieni o jumătate de 
gol. Vreme de cîteva minute se învîrtesc în jurul mingii, o deseîn- 
tă, se închină, se sfătuiesc între ei, apoi fac brusc un vîrtej, cineva 
se face că trage, altul sare peste minge și, cînd zidul adversarilor 
se zăpăffîște și se destramă, vine al treilea, o pocnește formidabil 
și e gol. Din această clipă cehii încep să-și arate marile lor slăbi
ciuni ; se încurcă între ei, se invită unii pe alții să tragă, gîfîie, se 
ceartă. Fele este împărat la centrul terenului, de unde-l pîndește pe 
Vlktor și în minutul 60 îl păcălește. Acesta ieșise din poartă ca să 
admire un atac al colegilor săi, Pele prinde o minge la 45 de metri 
de poartă, trage cu boltă prin surprindere și golul intră pe deasu

pra portarului care se uită spre cer după avioane. Intră apoi în ac
țiune Jairzino, fotbalistul atomic, și înscrie două supergoluri, spec
tatorii se dau de-a dura, iar cehii, marea speranță a finalei, ies din 
turneu pe ușa de serviciu.

Belgia a făcut o mică demonstrație de forță în fața sărmanilor 
salvadorieni, învingîndu-i cu trei la zero, italienii au cîștigat foar
te greu în fața suedejilor, cu unu la zero. Seara vedem la televizor 
meciul dintre R.F.G. și Maroc și ne crucim. Repriza întâi unu la 
zero pentru marocani. Cine sînt acești marocani, ce fel de fotbal 
joacă, prin ce minune au ajuns în Mexic — nimeni nu știe prea 
precis, dar iată-i arătîndu-ne o repriză formidabilă, silindu-i pe 
vest-germani să-și folosească întreaga lor artilerie grea pentru a-l 
învinge la un gol diferență.

O mare senzație și simpatie stârnește echipa Perului, care a în
vins Bulgaria într-un meci fulminant, după ce fusese condusă cu 
doi la zero. Mifflin, omul lor numărul unu, declara ziariștilor că 
familiile jucătorilor nu au fost lovite de catastrofalul cutremur 
care se declanșase cu cîteva zile înainte în Peru, distrugînd mii de 

vieți omenești, dar că fiecare încearcă să facă ceva pentru a adu
ce o clipă de bucurie în sufletul acestui popor năpăstuit de soartă.

Ziarele anunță zilnic fapte și cifre din care reiese că îmbolnăvi
rea lumii de fotbal ia proporții gigantice. Aproape un miliard de 
oameni stau pînă după miezul nopții încremeniți în fața televizoa
relor, de la bătrâni la copii, de la bărbați la femei, semnalîndu-se 
cazul îngrijorător că în casa unui dresor din Liverpool doi cîini și 
o pisică au urmărit cu o curiozitate de-a dreptul omenească meciu
rile transmise din Mexic. Institutul de sondarea opiniei publice 
„wickert“ din Tuebingen denunță un alt fenomen îngrijorător : 
numărul femeilor care urmăresc meciurile de fotbal a crescut de 
la 16,5 la sută la 72 la sută. Numai 24 la sută dintre bărbați au di
ficultăți cu nevestele lor din pricină că țin televizorul deschis pînă 
noaptea tîrziu, cazul cel mai scandalos petreeîndu-se la Schweinfurt 
unde un funcționar care cîștigase la loterie o călătorie în Mexic, 
a fost- amenințat de soție că, clacă se duce, ea divorțează.

Un ecou bizar și neașteptat a avut în Anglia meciul dintre echi
pa noastră și cea condusă de sir Alf Ramsey. Dacă „Daily Mirror“ 
este foarte mulțumit de rezultat și consideră că „Anglia a pornit 
din calea gloriei, găsindu-și în meciul cu România stilul său da 
mare campioană“, celelalte ziare sînt extrem de supărate că publi
cul a încurajat demențial pe români, lovindu-l pe Ramsey în creș
tet cu un măr, că arbitrul a fost fățiș împotriva lor și că jucătorii 
români au jucat foarte brutal. „Daily Sketch“ consideră că noi am 
fi încercat în respectivul meci o „provocare sălbatecă“ și că numai 
calmul jucătorilor englezi a putut evita un scandal de proporții. 
Răsfoiesc acum carnețelul cu însemnările de la meciul respectiv și 
citesc că în tot meciul jucătorii noștri au comis șase faulturi, din 
care doar două intenționate (unul semnat de Dumitru, altul de 
Mc.canu), iar englezii au săvîrșit cinci, dintre care unul, asupra lui 
Lucescu, ar fi trebuit în mod categoric pedepsit cu un penalti în 
favoarea noastră. Ce trebuie înțeles din toată tevatura asta e oare
cum limpede : englezii se tem de o conspirație Organizată și pre
meditată împotriva lor de către mexicani și brazilieni, dar de ce ne 
vîră pe noi, care n-avem cu nimeni nimic, în această ciorbă sus
pectă P

...Seara mă întîlnesc cu Dobrin în fața hotelului. Se uită trist 
spre Dumitrache și Lucescu, care dau interviuri și autografe. „Nea 
Ioane, mă întreabă, nu știi dacă mîine foc cumva și eu ?“.
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FOTBAL

STAGIUNEA FOTBALISTICĂ

S-A ÎNCHEIAT CU 

FINALA CUPEI ROMÂNIEI:

STEAUA-DINAMO 2-1

ROMÂNEȘTI
»

I. M■II*
Dificultatea elementelor in

troduse în eXercițiile libere 
alese, precizia, eleganța ?i 
ușurința în executarea exerci- 
țiilor impuse reprezintă o ma
terializare a muncii susținute 
atît de către loturile noastre 
de gimnastică cit și de către 
antrenorii lor: Emilia Liță, 
Nicolae Covaci (fete), Mircea 
Bădulescu, Costache Gheor
ghiu (băieți), în pregătirea lo
turilor care ne-au reprezen
tat la această a două ediție a 
Campionatului balcanic. F.lena 
Ceampelea și Petre Mihaiuc 
au încheiat pe primul loc în 
clasamentul individual com
pus, participarea lor la aceste 
întreceri lăsînd o impresie 
deosebită atît spectatorilor pre- 
zenți în tribunele sălii timișo
rene Olimpia, cit, mai ales, 
arbitrilor concursului.

Și în clasamentele pe apa
rate sportivii români au cîști
gat majoritatea locurilor I. 
Iată de altfel și cîștigătorii: 
Elena Ceampelea (paralele și 
bîrnă), Anastasia Mitova (să
rituri și sol) iar, la băieți, Pe-

entru a zecea oară, se pare 
fotbaliștii clubului Steaua 
aduc în vitrina trofeelor, 

ca o răsplată pentru truda de
pusă, Cupa României, certificat 
de autentificare valorică. Ieri, 
pe gazonul de la ,t23 August“ 
și-au învins adversarii — eternii 
lor adversari de „cupă" și titlu 
— cu același scor 2—1, cu care 
s-a încheiat, vă amintiți, și fi
nala de anul trecut, în _ cauză 
fiind aceiași protagoniști.

Victoria este, Indiscutabil me
ritată. Cei circa 40 000 de spec
tatori care au ținut să-și pună 
semnătura și pe ultima filă a 
stagiunii fotbalistice dț... pri
măvară n-au regretat deplasa
rea la stadion. Ei au văzut și 
s-au entuziasmat în fața unui 
meci bun, dinamic, aprig dis
putat, care ne-a oferit, tuturor, 
nu puține secvențe de fotbal 
veritabil, cu nimic mai prejos 
decît cele cu care ne obișnuise 
„El Mundial". Această partidă 
și-a onorat pe drept cuvînt ti
tlul de finală. împotriva ploii, 
a căldurii și mizei jocului, ju
cătorii ambelor echipe au făcut 
totul ca gustul despărțirii de 
clocotul arenei pentru o lună să 
nu rămînă amar sau acru. Și 
ceea ce ne-a impresionat mai 
plăcut este faptul că pionii care 
au pus în mișcare angrenajul 
și au dat combustie jocului în 
amîndouă team-urile, nu au fost 
obișnuiții titulari, nici chiar 
„mexicanii", ci mai noii promo
vați. Este cazul, să-1 remarcăm 
pe Iordănescu, atît de mult as
cuns pe banca și pe sub banca 
rezervelor, care ieri și-a de
monstrat talentul și clasa 
Sprinteur, dribleur, tacti

SCRIMĂ

tre Mihaiuo (inele, sărituri, 
sol), Dan Grecu (paralele) și 
Ștefan Zoev (bară), Gheorghe 
Păunescu (cal cu minere).

„Ultimul mare concurs de 
verificare înaintea campiona
telor mondiale ne-a dat posi
bilitatea să constatăm stadiul 
de pregătire ale sportivelor 
noastre — ne declara antre- 
noarea EMILIA LIȚĂ. în 
progres evident, Elena Ceam
pelea a cîștigat titlul atît la 
individual compus cît șl la 
paralele și bîrnă. Ea a ratat 
proba de sol deoarece a în
cercat un /element de o mare 
dificultate^ (salt-apel pe un 
picior) care îi va aduce, 
atunci cînd îl va executa co
rect, o bună apreciere din 
partea arbitrilor. Timpul care 
ne-a mai rămas pînă la cam
pionatul mondial ne va per
mite să înlăturăm lipsurile 
care au reieșit după această 
ultimă verificare internaționa
lă. Este îmbucurător faptul 
că efectivul pe care îl avem la 
dispoziție se arată capabil să 
obțină rezultate cu mult mai 
valoroase. Și aceasta într-un 
viitor foarte apropiat. Prezen
ța Elenei Ceampelea în pri
mele 6 la unul din cele patru 
aparate ale fetelor, în cadrai 
campionatului mondial, nu va 
fi o surpriză". Calitățile com
ponentelor echipei noastre, li
nia ascendentă pe care se si
tuează evoluțiile lor de la ulti
mele concursuri precum și 
media de vîrstă, destul de scă
zută, ne îndreptățesc să pri
vim cu optimism viitorul gim
nasticii noastre feminine, în- 
cepînd să se contureze o echi
pă care să calce pe urmele 
fostei garnituri de aur. La fel 
șl echipa de băieți, care are 
în Petre Mihaiuc, Gheorghe 
Păunescu, Mircea Gheorghiu, 
Dan Grecu și Nicolae Achim 
elemente de bază ale unei for
mații capabile să ne reprezin
te cu cinste la campionatul 
mondial.

OCTAVIAN VINTILĂ

cian, om de creație ca și 
de legătură, Iordănescu, iert 
a semănat panică în dispo
zitivul apărării dinamoviste, a 
fentat sclipitor îngenunchindu-și 
senzațional adversarii. De mult 
n-am mai auzit, pentru notații, 
formula „zece cu felicitări" dar 
Iordănescu, care prin maniera 
de a se distinge, ne amintește 
de Ozon, Constantin, Dumitriu 
II, merită acest calificativ, îm
preună cu Suciu, apărătorul bu
turilor proprii — „specialist" în

Tot nu l-ați 
descoperit pe

Iordănescu?
finalele de „Cupă" încă de pe 
vremea... Arieșului Turda — și 
cu Cavai, tinărul portar dina- 
movist, de la un meci la altul 
mai bun, consolidindu-și poziția 
de titular impresionant de re
pede. Dacă primul are merite 
în obținerea victoriei, al doilea 
prin intervențiile sale de ulti
mă fracțiune de secundă, inspi
rate și curajoase, are meritul în 
realizarea, pentru echipa sa, a 
unei înfrîngeri doar la limită.

Pentru că demult n-am mai vă
zut un meci cu atîtea acțiuni și 
ocazii de gol fără ca acestea să 
fie apanajul slăbiciunilor ci, 
dimpotrivă, a unui fotbal bun. 
Dacă ar fi să le notăm fie și 
numai pe cele care au incen
diat tribunele ne-ar trebui un 
spațiu serios. Ne rezumăm, la 
notarea celora care au fost fina
lizate cu goluri. După o uvertu
ră de fotbal ca pe timpuri, în 
min. 8, Ștefănescu centrează 
puternic la firul ierbii, Lică 
(unii susțin că Dinu) luftează 
eu stîngul, mingea îl găsește li
ber pe Voinea, care, amintin- 
du-și că a fost cîndva golgeter 
și omul de gol al echipei Steaua, 
marchează. Replica dinamoviști- 
lor — întăriți serios cu Dumi
trache și Dinu — este promptă. 
Dar prelungirea fazelor, întîrzie- 
rile acelea de-o secundă a pasei 
decisive și lipsa de precizie a 
„canonierilor“. le oferă . doar 
portarilor prilejul să se remar
ce. în min. 55, după o dominare 
copioasă a dinamoviștilor, cei 
care înscriu sint tot steliștii : 
Iordănescu îl găsește pe contra
atac cu o pasă ideală pe Voinea 
și acesta nu-1 iartă pe Cavai : 
2—0. Așadar, același Voinea, de 
două ori, din aceeași finală de 
„Cupă“ ca și anul trecut 1 ! In 
min. 78, Dumitrache reușește 
golul de onoare și pentru echi
pă dar și pentru el. Și astfel, și 
în acest an competițional, pen
tru echipa cu cei mai mulți se- 
lecționabili și, într-adevăr, cu 
valori de multe carate, nu se 
găsește nici o consolare. Nu 
alții ci iei singuri sînt vinovați 
că drumurile spre titluri le-au 
fost barate. Poate la anul...

©•••••
Pe plan

șele „naționalelor"
Cea mai importan

tă competiție inter
nă a „armelor albe" 
— campionatul na
țional individual — 
a reunit pe planșele 
de la sala „Progre
sul“ pe cei mai buni 
trăgători ai țării. Pri
mii care au intrat în 
concurs au fost sa- 
brerii, 22 la număr, 
reprezentînd princi
palele centre de scri
mă. Dacă în primul 
tur calificarea favo- 
riților a respectat 
calculul hîrtiei, lup
ta pentru ocuparea 
unui loc în finala de 
6 a căpătat o alură 
foarte strînsă, echili
brată, începînd încă 
din semifinale. Ală
turi de steliștii Vin
tilă (campionul de 
anul trecut), Culcea, 
Bădescu și Nicolae 
s-au mai calificat ie- 
șanul Irimiciuc, cu 
un asalt pierdut, și 
clujeanul Z. Rohony. 
„Elita" a furnizat în 
finală o dispută spec
taculoasă, eu exce
lente asalturi de 
scrimă-școală (Irimi
ciuc—Vintilă, Irimi
ciuc—Nicolae, ca să 
cităm doar două și 
pe cele mai frumoa
se). După două în
frîngeri Octavian 
Vintilă a ieșit prac

tic din lupta pentru 
primul loc, deschi- 
zînd drum liber lui 
Dan Irimiciuc (Poli
tehnica Iași") spre 
titlu. Clasament sa
bie ; 1. D. IRIMI
CIUC — 4 victorii; 
2. O. Vintilă — 3 
v.; 3. H. Bădescu —
3 v. ; 4. C. Nicolae 
— 3 v. ; 5. Gh. Cul
cea — 1 v. ; 6. Z. 
Rohony — 1 v.

In întrecerea flo- 
retiștilor a fost in
teresant de urmărit 
„recitalul" Tănase 
Mureșan, un scrimer 
care nu mai are ne
voie de prezentări. 
Cu un stil curat, e- 
conomic și eficace se 
părea că el nu va 
avea probleme prea 
mari în finală. Chiar 
dacă avea alături 
„nume" ca Țiu, 
Haukler, Falh. Dacă 
nu a fost pînă la 
urmă așa — titlul a 
revenit lui M1HAI 
ȚIU, de la Steaua — 
Mureșan rămîne, 
după părerea noas
tră, cel mai complet 
trăgător de floretă și 
doar cîteva ezitări în 
asaltul său cu proas
pătul campion (3—5) 
l-au privat de marea 
satisfacție. Clasa
ment : 1. M. ȚIU —
4 victorii; 2. I. Falb

— 3 v.; 3. T. Mu
reșan — 3 v. ; 4. St. 
Haukler —- 3 v.; 5. 
C. Bunicelu — 2 v.; 
6. M. Bănică — 0 
v. Spada, pentru a 
fi în ton cu infirmă
rile de previziuni de 
pînă atunci, a lan
sat un nou campion, 
poate cel mai puțin 
scontat: KAROL
KISS de la C.S.M. 
Cluj — un stîngaci 
avantajat de talie — 
în pofida „preten
țiilor", justificate de 
altfel, ale lui Mol- 
danschi și Pongraț. 
Cei 28 de spadasini, 
grupați în patru gru
pe preliminare în 
care doar căderea lui 
Istrate a constituit 
un eveniment nota
bil, au dat următoa
rea configurație fi
nală a clasamentu
lui: 1. K. KISS — 
4 victorii; 2. St.
Moldanschi — 3 v.; 
3. A. Pongraț — 3 
v.; 4. D. Popescu — 
2 v.; 5. Gh. Cerea
— 1 v.; 6. N. lorgu
— 1 v.

într-un clasament 
neoficial, după trei 
arme, clubul Steaua 
s-a impus prin nu
mărul de prezențe în 
turneele finale : 9.

VIOREL RABA

După meciul de atletism

U.R.S.S. — S.U.A.

Comentînd meciul de atletism 
dintre echipele S.U.A. și U.R.S.S. 
(meci disputat la Leningrad șl 
cîștigat de gazde), coresponden
tul agenției France Presse sub
liniază succesul deplin al spor
tivilor sovietici, precum și unele 
rezultate neașteptate cum a 
fost victoria americanilor . la 
10 000 m, săritură în lungime. 
Și întîietatea atleților sovietici 
în probele de semifond (800 și 
1 500 m). Cîștigînd 12 din cele 22 
de probe masculine, atleții sovie
tici și-au adjudecat victoria cu 
122—114 puncte, în vreme ce 
atletele sovietice cu 7 victorii au

obținut o victorie și mai netă 
78—59 puncte.

Dar americanii nu par descu
rajați prea mult de aceste re
zultate. După meci, antrenorul 
Lerov Walker a declarat : „nu 
trebuie să judecați atletismul 
nostru numai prin prisma evolu
ției din meciul de la Leningrad. 
Pentru noi acest meci a fost un 
concurs de control și de pregă
tire în vederea Jocurilor Olim 
pice de la München. Echipa este 
formată din elemente tinere a 
căror valoare se poate traduce 
în recorduri la ora celei mai 
importante competiții — „Olim
piada“.

V. CABULEA

DE
(Urmare din pag. I)

Acum și cele trei bobițc, 
două ale lui Voinea și una a 
lui Dumitrache ne-au mulțumit 
dar parcă, nu știți cum e omul? 
Din ce are tot ar mai vrea. Ce 
am mai fi vrut noi ? Am mai 
fi vrut multe. Nu mi-a plăcut, 
de pildă, resemnarea lui Di- 
namo, nu știu ce gîndesc con
ducătorii. acestui club, dar cu 
pe băieții ăia drăguți i-aș lăsa 
de azi în București cu o minge 
de cîrpă, să se mai antreneze 
nițel. Nu tu excursii, nu tu 
plimbare cu autocarul, bașca 
vilă la Mangalia sau știu eu 
unde, la Predeal sau la Izvorul 
Rece. După un cantonament de 
o săptămînă la Țigănești sau la 
Snagov, parcă puțină ambiție 
se impunea. Cînd Suciu a scos 
balonul din plasă și am aflat că 
mai erau 10 minute de joc, mă 
pregăteam de prelungiri, de 
ceva orb și deznădăjduit în ca
reul Stelei. Dar nu a fost așa. 
Albii arătau ca niște elevi 
neascultători care și-au scris în 
caiet de 100 de ori fraza : „Am 
să ascult de domnul învățător" 
și cu asta gata. Fila era copia
tă citeț, cu cerneală albastră, 
cu peniță rondă, dar lipsea pa
siunea, hîrtia nu era zgîriată. 
Au vrut băieții ăia, pe care îi 
știm, să-l scoată pe Nicușor la 
pensie ? Ei bine, au reușit ! Și 
cu asta ce s-a cîștigat 1 Di- 
namo fără cupă, fără campio
nat, arată ca o echipă jumulită 
de' nene, și doar în fața mea, 
gîndeam cu durere, aveam 
scheletul naționalei noastre de 
la Guadalajara. Aceeași linsă 
de ambiție, aceeași conștiin
ciozitate lipsită de pasiune, cum 
au femeile de serviciu din ca
sele mari. De ce ? Așa că,
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CE?
geaba cupele împărțite cu dăr
nicie în dreapta și în stingă : 
una lui Valentin Stănescu 
pentru jocul frumos al Steagului 
Roșu de-a lungul campionatu
lui, geaba altă cupă arbitrului 
Limona care a și pierdut-o în 
repriza a doua cînd a fluierat 
grăbit un gol marcat cu mina 
stingă de către Dinu și a fost 
tîrît spre tușă de apărătorii Ste
lei ; geaba Cupa pentru Dinamo 
Bacău, care a cîștigat campio
natul echipelor de tineret...

Poate numai atenția acordată 
lui Oblemenco merita mai mul
tă pasiune și răsplătirea campio
nilor noștri din Arad. Unii din
tre cei mai buni jucători din 
țară îmbrăcați în tricouri de cu
loarea văzduhului plecau ano
nimi spre cabine. Nu luaseră 
nimic după o luptă de un an de 
zile. Un an greu, încărcat, în 
care s-a dat mult... De ce ? 
Erau acolo Pîrcălab, Dumitrache, 
Dinu, Nunweiller VI și prea vor
bărețul Lucescu, mai mult au
tor de articole pro-domo decît 
de goluri, lipseau Coman, Varga, 
Boc, lipseau mulți și multe. Ce 
trist. Și cît de adevărat... Dar 
a fost frumos și educativ, o du
minică rodnică și plină de în
vățăminte ca un psalm...

P.S. — Au<j că Teașcă se plim
bă prin București, așleptînd dez
legarea pentru Fenerbahce. Gîn
desc că din moment ce întîrzie 
prin Capitala noastră va fi nu
mit ori antrenor federal, ori pre
ședintele unui club dacă nu 
cumva i s-a încredințat condu
cerea federației de specialitate. 
Trebuie să fie ceva la mijloc, 
altfel nu mai înțeleg nimic. Aici 
nu-1 vrea nimeni și în altă par
te este așteptat cam de mult. 
Trebuie tăiat copilul in două...

3 minute, la telefon, cu Atena :

® BALCANIADA ATLETICĂ A JUNIORILOR

SUCCESE SPORTIVE

Ieri, la orele prînzului, am sunat Atena cu intenția de a 
lua legătura cu lotul de sportivi români care participă la 
Balcaniada de atletism a. juniorilor. La capătul firului, vo
lubil și bine dispus, antrenorul federal Nicolae Mărășescu. 
Convorbirea desfășurată în stil alert — interlocutorul nos
tru se grăbea pentru starturile întrecerilor de după-a- 
miază — n-a durat decît 3 minute, pe care le-am exploatat 
la maximum, adică doar am ascultat :

— Aici, la Atena — aș numi-o „templul atletismului“ — 
jocurile balcanice ale juniorilor sînt urmărite cu mare In
teres. Aceasta ne dă satisfacții pentru că încă din prima zi, 
am izbutit să colecționăm cele mai multe titluri dintre ță
rile participante. Dar să vă dau lista probelor desfășurate 
pînă la această oră, cîștigătorii lor și performanțele înregis
trate : MASCULIN: 400 m — Ghedeon, 47’’7/10 ; 10 000 m. 
marș — Anghel, 46’ 32” 6/10 ; ștafeta 4 X 100 m — România, 
41” 3/10 FEMININ : 100 m garduri — Satmari, 14” 2/10;
1 500 m — Andrei, 4’ 33” ; lungime — Boca, 6,02 ; ștafeta 
4 X 100 m — România, 47” 4/10. In concursul feminin condu
ce detașat echipa României.

ALTE REZULTATE : grecul Morfis a cîștigat 400 m gar- 
dtiri în 54”2/10 ; la prăjină, compatriotul sau Tongas — 4,80 
m ; sportivii bulgari au învins la 1 500 m prin AntonoV — 
3’51”5/10 și Manolov la ciocan, cu 62,58 m. Discul a revenit 
atletului grec Marangos — 47,88 m, iar lungimea a fost ad
judecată de Stiekici (Iugoslavia) — 7,57 m. La fete, sprintera 
iugoslavă Pavlicici a parcurs 100 m plat în 12”2/10, iar bul
gara Zlateva, la 400 m — 54” 9/10.

Căutați-mă 
La revedere t

mîine la aceeași oră pentru alte amănunte...

® Dublul român Năstase — Tiriac, în finala 
Western tennis championships

Western Tennis cham
pionships, turneul internațio
nal de Ia Cincinnati este 
pentru jucătorii români Ilie 
Năstase și Ion Tiriac o repe
tare a celui de săptămînă 
trecută de Ia Washington. E- 
liminați în proba de simplu 
tenismanii români s-au cali
ficat în finala celei de dublu, 
învingînd în semifinale cu 
6—4, 6—3 cuplul american 
Stan Smith — Clark Graeb-

ner. Cealaltă finalistă este 
perechea sud-africană Hewitt
— McMillan, care a eliminat 
cu 6—4, 7—5 cuplul Osborne
— Mc Manus.

Tn semifinalele probei de 
simplu bărbați australianul 
Kcn “ ' ‘ ‘
6—0, 
timp 
chey 
4—6, 
Jan Kodes.

Rosewall l-a învins cu 
6—3, pe llie Năstase în 
ce americanul Cliff Ri- 
1-a întrecut cu 6—0, 
6—2 pe cehoslovacul

® La regata de la Amsterdam 
două echipaje — pe locul I

Canotoarele române s-au 
afirmat în prima zi a rega
tei internaționale de cano
taj academic ce se desfășoa
ră pe lacul Bosbaan din Am
sterdam. Un frumos succes a 
realizat echipajul de 4 plus 
1 al clubului sportiv univer
sitar București care a ocu
pat locul I cu 3’34”75,/100 fi
ind urmat de echipajele Jal- 
giris (U.R.S.S.) și Tegel 
(Berlinul accidental).

O altă victorie a culorilor

— pe locul I
românești a fost înregistrată 
la proba de 4+1 vîsle, unde 
echipajul Voința București a 
terminat învingător detașat 
cu timpul de 3’24”75/100, lo
cul 2 a fost ocupat de vls- 
lașele vest-germane de la 
clubul Siemmens Ratzeburg
— cu timpul de 3’26"57/100. 
In cursa schifurilor de 8 plus 
1, cîștigată de Jalgiris 
(U.R.S.S.), echipajul bucu- 
reștean a ocupat locul 4.

4

Sabia și-a reconfirmat și la aceste finale, din plin, spectaculozitatea și dinamismul Foto : VIOREL RABA

MERIDIAN
UN NOU RALIU: PARIS—KA

BUL—PARIS

• Cîteva zeci de tineri din 
Franța, Elveția, Austria, Anglia, 
Maroc, Iran vor lua startul la 1 
august în raliul automobilistic 
Paris—Kabul—Paris, organizat 
de firma „Citroen" — în colabo
rare cu Secretariatul de Stat 
pentru problemele tineretului și 
sportului din Franța. Acest ra
liu inedit cuprinde în afara stră
baterii traseului și alte probe : 
o fotografie sugerînd caracteris
ticile celor trei țări din Orien
tul mijlociu (Turcia, Iran, Afga
nistan) și un reportaj de călăto
rie de 5 pagini (sau o bandă de 
magnetofon de 5 minute). Sosi
rea la Paris este prevăzută pen
tru data de 29 august.
RALPH BOSTON... REPORTER

Fostul recordman mondial la 
săritura în lungime Ralph Bos
ton, care s-a retras din activi
tatea competițională după olim
piada din Mexic (1968) a hotărît 
să revină în lumea sportului. 
Boston, prezent ca reporter la 
meciul U.R.S.S.—S.U.A. de la 
Leningrad a declarat unui co
respondent al agenției A.F.P. că 
a și început antrenamentul, reu
șind sărituri în jurul a 7,70 m. 
„M-am gîndit mult la ceea ce 
fad — a spus Boston — cele mai 
mari satisfacții le-am cunoscut 
pe stadion în timpul concursuri
lor și am hotărît să reiau acti
vitatea competițională".

După tntîlnirea de box Ro
mânia — S.U.A., iată că țara 
noastră va găzdui o nouă com
petiție internațională pugilis- 
tică de amploare — Dina
moviada. Acest turneu im
portant este mai mult decît 
binevenit, deoarece în aceste 
zile In viața noastră sportivă 
s-a instaurat o oarecare acal
mie (inexistentă în anii trecuți ') 
care In nici un caz nu poate fi 
pusă pe seama căldurii funii iu
lie, ci mai degrabă pe seama de
zinteresului cu care forurile 
competente privesc programul 
sportiv din timpul verii.

Revenind la Dinamoviada de 
box vom spune că se află la a 
Xl-a ediție și că, în acest an, 
ea va reuni la București o serie 
de boxeri de „marcă" ai conti
nentului nostru, ceea ce este de 
natură să sporească interesul 
publicului nostru pentru desfă
șurarea ei. Au deplasat la Bucu
rești puternice garnituri clubu
rile Dinamo Moscova, Dosza 
Budapesta, Ruda Hvezda Braga, 
Gwardia Varșovia și Dynamo 
Berlin. Adăugind la aceste gar
nituri și echipa clubului Dina
mo București putem afirma, fă
ră rezerve, că turneul se anun
ță „tare “și că lupta pentru ob
ținerea titlului de campion nu

A Xl-A DINAMOVIADA

mrnoML care
PROMITE

• Campioni olimpici ți europeni pe ringul de pe stadionul
„Dinamo"

• Un exemplu dificil pentru reprezentanții noștri
• Turneul — o trambulină de lansare a unor tinere speranțe

va fi pentru protagoniști o . 
simplă formalitate.

De altfel, antrenorul emerit 
ITTI DUMITRESCU, cu care am 
discutat acum cîteva zile, re
marca :

— Dinamoviadele au fost în
totdeauna viu disputate. Aceste 
turnee — deși aparent fără „mi
ră“ — creează posibilitatea lan
sării unor tineri boxeri, verifi
carea pregătirii boxerilor expe
rimentați in vederea altor întîl- 
niri internaționale. Pentru bo
xerii clubului nostru Dinamovia- 
dele au fost întotdeauna utile.

Și in acest an turneul se anun
ță disputat. In consecință, noi 
ae-am pregătit cu atenție dorind 
să reprezentăm cu cinste culo
rile clubului.

Seriozitatea cu care privesc 
antrenorii și boxerii români 
competiția este, de altfel, justi
ficată. Parcurgînd lista celor în
scriși în competiție întîlnim o 
serie de boxeri bine cotați pe 
plan internațional. Pentru infor
marea cititorilor amintim cîțiva 
dintre aceștia : Valeri Sokolov 
(Dinamo Moscova) campion o- 
limpic la Ciudad de Mexico,

Bohumil Nemecek, campion o- 
limpic la Roma și campion eu
ropean (1967), Sandor Csjef 
(Dosza Budapesta) creditat cu o 
victorie de prestigiu, anul tre
cut, în fața campionului sovie
tic Frolov. Și din lotul polonez 
anunțat se desprind nume de 
rezonanță printre care amintim 
pe Witold Stachurslti (învingă
torul lui Ion Covaci la olimpia
da din Mexic) și pe greul Lud- 
ivig Dendenys. Și lista ar putea 
fi continuată cu alte nume de 
boxeri care prin prezența lor 
garantează spectaculozitatea și 
succesul unei competiții.

Despre lotul român — aflat 
In aceste zile la Sâftica — nu 
avem prea multe informații. 
Este certă participarea la tur
neu a campionilor europeni"Ca- 
listrat Cuțov și Ion Alexe, ală
turi de o serie de tineri talen- 
tați dar încă nerodați în com
petiții internaționale de am
ploare. Astfel, în lotul român 
figurează : A. Moraru, E. Ganea, 
Gh. Ene, N. Păpilău, I. Gyorfy 
și alți tineri de la care antre
norul emerit Tlti Dumitrescu 
așteaptă rezultate bune, pe care 
te îndrituesc calitățile acestora

In încheiere, vom da pentru 
cititori cîteva amănunte de or
ganizare. A Xl-a Dinamoviada 
se va desfășura în zilele de 
marți 28 iulie (oral8,30) ; mier
curi 29 iulie (ora 19) ; joi 30 
Iulie (ora 19) ; sîmbătă 1 august 
(ora 18,30 — finalele). Locul de 
desfășurare : ringul instalat pe 
stadionul „Dinamo". în caz că | 
timpul va fi nefavorabil, galele 
vor fi găzduite în sala clubului 
„Dinamo“.

TEODOR POGOCEANU I

• Tenismanul olandez Tom 
Okker a cîștigat turneul de la 
Leicester (Anglia), învingînd în 
finală cu 6—1, 10—8 pe Roger 
Taylor.
• Disputat la Pretoria, me

ciul internațional de rugby din
tre echipele Noii Zeelande și Re
publicii Sud-Afrlcane s-a în
cheiat cu scorul de 17—6 (12—0) 
în favoarea gazdelor.

• Federația elvețiană de ci
clism, însărcinată cu organizarea 
campionatelor mondiale din a- 
nul 1971, a cerut Uniunii inter
naționale de ciclism autorizația 
de a organiza probele de velo
drom pe o pistă acoperită din 
Zürich, în prima săptămînă a 
lunii octombrie, și nu în luna 
septembrie cum era inițial pre
văzut. Federația elvețiană moti
vează cererea sa prin faptul că 
singurul velodrom omologat din 
Elveția „Oerlickn" din Zürich 
va fi probabil demolat, deoarece 
municipalitatea refuză să acorde 
creditul necesar pentru renova
rea sa. în caz că Uniunea in
ternațională nu va fi de acord 
cu această propunere, federația 
elvețiană se oferă să organizeze 
oampionatele de pistă pe contul 
său într-o țară învecinată. Cam
pionatele mondiale de șosea vor 
avea loc așa cum a fost prevă
zut, între 2 și 5 septembrie, la 
Zürich.

• Campionatul mondial femi
nin de pilotaj de înaltă școală, 
desfășurat în Anglia pe aero
dromul Hullavington, a fost ciș- 
tigat de aviatoarea sovietică 
Svetlana Savițkaia (18 ani). Pe 
locul doi s-a clasat Zinaida 
Lizunova (U.R.S.S.), iar locul 
trei a fost ocupat de americana 
Mary Gaffenay.
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Anglia: A. Barber
la Ministerul Finanțelor

elemente 
de tensiune
în Irlanda 
de nord

BELFAST 26 (Agerpres). 
în noaptea de sîmbătă spre du
minică, o bombă a explodat la 
Belfast în fața locuinței lui sir 
Lancelot Curran, unul din mem
brii Curții Supreme a Irlandei de 
Nord și membru al completului 
de trei judecători care a respins 
recent apelul cunoscutei mili
tante catolice nord-irlandeze 
pentru drepturi civile, Bernadette 
Devlin, împotriva sentinței de 
șase luni închisoare sub acuzația 
de incitare la dezordini, sentință 
pe care tînăra deputată în Ca
mera Comunelor o execută în 
prezent. Deoarece casa lordului 
judecător era nelocuită în mo
mentul exploziei, nu au fost în
registrate victime.

La scurt timp după aceasta, a 
explodat o a doua bombă, de 
astă dată în fața locuinței reve
rendului Martin Smyth, cunoscut 
lider al protestanților nord-irlan- 
dezi care a condamnat vehement 
interzicerea parăzilor protestante 
proiectate pentru luna viitoare, 
măsură luată de guvernul local 
pentru a preveni incidentele 
dintre cele două comunități reli
gioase aflate în conflict. Nici 
această explozie nu a provocat 
victime, dar pagubele pricinuite 
clădirii au fost considerabile.

ANGLIA. Aspect din timpul 
grevei docherilor, la South- 
' ampton, unde aceștia au 

hotărît să continue greva, 
lăsînd nedescărcate inclusiv 

mărfurile perisabile

Primul minstru al Marii Britanii, Edward Heath, a făcut cunos
cut numele titularului portofoliului finanțelor, rămas vacant în 
urma decesului subit al ministrului lan Macleod. Acesta este 
Anthony Barber, care pînă la recenta numire deținuse postul de 
ministru pentru problemele europene, șeful delegației britanice 
la negocierile purtate cu reprezentanții Pieței comune.

ORIENTUL APROPIAT
Vie activitate diplomatică la Washington

WASHINGTON 26 (Agerpres). 
După discursul președintelui 
Nasser și acceptarea oficială de 
către R.A.U. a „planului Rogers“ 
de soluționare a conflictului din 
Orientul Apropiat, la Washing
ton domnește o vie activitate di
plomatică. Secretarul de stat 
William Rogers, și secretarul de 
stat adjunct pentru problemele 
Orientului Apropiat, Joseph Sis
co, au avut întrevederi cu amba
sadorul Israelului, Itzhak Rabin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice, 
Anatoli Dobrînin, și ambasado
rul Franței, Charles Lucet. Des
pre evoluția convorbirilor a fost 
informat secretarul general al 
O.N.U., U Thant. La Washing
ton se așteaptă pentru zilele ur
mătoare răspunsurile guvernelor 
Iordaniei și Israelului.

bour. Potrivit agenției Reuter, 
care transmite știrea, la în
trevedere a asistat ministrul 
de externe al Israelului, Abba 
Eban.

Agenția citată nu furnizea
ză detalii în legătură cu con
ținutul discuțiilor care au a- 
vut loc cu acest prilej, dar a- 
preciază că ele s-ar fi referit 
la situația creată în zona O- 
rientului Apropiat după accep
tarea de către R.A.U. a „pla
nului Rogers“.

Numirea lui Barber în această 
funcție, considerată în Anglia 
drept cea mai importantă după 
cea de prim-minstru, a oferit di
verșilor observatori și comenta
tori politici o bună ocazie de a 
lansa numeroase interpretări ale 
inițiativei lui Heath, supoziții, 
speculații. In primul rînd, trebuie 
amintit că Anthony Barber se 
bucură de o deosebită considera
ție în rîndul membrilor Partidului 
conservator, al cărui președinte 
este, victoria electorală de la 18 
iunie fiind pusă în mare măsură 
și pe seama deosebitului său 
simț organizatoric. Pe de altă 
parte, sînt reamintite relațiile a- 
propiate și încrederea de care se

DEZIDERATELE POPORULUI COREEAN

TEL AVIV 26 (Agerpres). — 
La Tel Aviv a avut loc sîm- 
bătă o întrevedere între pri
mul ministru israelian, Golda 
Meir, și ambasadorul ameri
can în Israel, Walworth Bar-

CAIRO 26 (Agerpres). — 
Președintele R.A.U., Gamal 
Abdel Nasser. a avut sîmbătă 
două întrevederi succesive cu 
Abul Kassem Hashem, mem
bru al Consiliului Comanda
mentului Revoluției Sudaneze, 
și cu Abdul Salam Jallud, 
vice-premierul libian, ambii 
aflați la Cairo cu ocazia ce
lei de-a 18-a aniversări a abo
lirii monarhiei în R.A.U. (23 
iulie).

• ANUL TRECUT, între
prinderile ungare au consti
tuit zece întreprinderi mixte 
cu firme vest-europene, a- 
siatice, africane și sud-ame- 
rieane, relatează agenția MTI. 
In acest fel, numărul între
prinderilor mixte cu partici
pare ungară a crescut la 32. 
Printre ele se numără o în
treprindere mixtă ungaro- 
suedeză pentru utilizarea co- 
frajelor glisante, și uniunea 
comercială cu participarea u- 
zinei de tractoare „Voros 
Csillag“ din Budapesta și fir
melor franceze „Interagra“ și 
„Sepromec S.A.“ pentru spo
rirea exportului de tractoa
re. De asemenea, a fost în
ființată societatea ungaro- 
italiană „Europa SPA“ pen
tru realizarea de transporturi 
internaționale și naționale.

bucură din partea premierului 
Edward Heath.

în altă ordine de idei, elibera
rea de către Barber a postului de 
șef al delegației britanice la ne
gocierile cu C.E.E. creează pro
bleme și nedumerire atît la Lon
dra, dar mai ales în capitalele 
vest-europene. Aici, vestea numi
rii inițiale a lui Barber oferise o 
oarecare satisfacție, identificîn- 
du-se în acest „pas“ o preocupare 
directă a premierului Heath față 
de această problemă, știută fiind 
încrederea pe care acesta i-o a- 
cordă lui Barber. La Londra, difi
cultățile create de numirea nou
lui titular al Ministerului de Fi
nanțe sînt de natura celor pro
vocate de orice remaniere neaș
teptată, care s-ar putea solda cu 
o serie de insatisfacții determina
te de un lanț mai lung de substi
tuiri. Deocamdată, pentru postul 
deținut pînă sîmbătă de Barber 
sînt avansate numele lui Geoffrey 
Rippon, ministrul tehnologiei, și 
al lui Christopher Soames, amba
sadorul britanic la Paris.

Noi victime aie

„escadroanelor
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% MISIUNEA
„Înălțarea la cer“

Mercenarii din nou in scena

La 27 iulie 1953, după un război distru
gător care a durat peste 1000 de zile, se 
semna armistițiul de la Panmunjon. Această 
localitate, altădată o așezare anonimă pe 
harta Coreei, devenea un simbol al înfrân
gerii politicii de agresiune, un simbol al for
ței invincibile a poporului coreean. Numele 
Panmunjonului a dobîndit o vertiginoasă ce
lebritate nu numai datorită prezenței sale în 
paginile ziarelor din toată lumea, ci mai 
ales, pentru că prin armistițiul de la 27 iulie 
1953 se demonstra categoric că nici chiar o 
mașină de război perfecționată, pusă în miș
care de o mare putere, nu poate învinge un 
Sopor însuflețit de măreața cauză a indepen- 

enței și suveranității naționale, hotărît să-și 
apere dreptul de a-și decide singur soarta. 
Cei trei ani ai războiului au fost crînceni 
dar poporul coreean, sub conducerea Parti
dului Muncii, a făcut dovada eroismului 
său, a dat lovituri grele intervenționiștilor 
americani și aliaților lor. Politica agresiunii 
a fost un răsunător eșec.

în lupta sa dreaptă, poporul coreean s-a 
bucurat de sprijinul forțelor progresiste din 
lumea întreagă și mai ales de solidaritatea 
activă, permanentă a țărilor socialiste, prin
tre care și România.

Războiul a transformat în ruine „țara di
mineților liniștite“. în fața grelelor pierderi 
umane și materiale pe care le-a suferit, în
cercatul popor coreean și-a mobilizat toate 
forțele, angajîndu-se într-o vastă operă de 
reconstrucție, dovedind același eroism, ca și 
pe front. în anii postbelici, Republica Popu
lară Democrată Coreeană nu numai că a în
lăturat distrugerile provocate de război, dar 
a reușit să înainteze cu succes pe drumul 
dezvoltării economice și culturale, să asigure 
un ritm înalt de creștere a industriei, să 
modernizeze agricultura, să lărgească învăță- 
mîntul de toate gradele. Succesele R. P. D. 
Coreene în construcția socialismului atestă 
forța creatoare a acestui încercat popor, 
năzuința sa de a păși pe calea progresului.

Tabloul prosper al nordului Coreei con
trastează cu realitățile sumbre din Coreea de 
snd. Partea sudică a țării se zbate într-o 
criză economică fără ieșire, cunoaște grave 
convulsiuni sociale. Milioane de oameni sînt 
victime ale șomajului în vreme ce resursele 
țării sînt înghițite de planurile belicoase ale 
lui Pak Cijan Hi. Chiar ministrul de război 
al Seulului recunoștea, în săptămîna trecută, 
la reuniunea de la Honolulu, că sud-coreenii 
plătesc „un impozit pe cap de locuitor mult 
mai mare decît al celei mai mari părți a ță
rilor din Asia“. Coreea de sud a devenit o 
bază militară străină, iar tinerii sud-coreeni 
sînt trimiși să moară, departe de patrie, în 
jungla vietnameză. Dictatorul de la Seul re
fuză să ia în considerare interesele naționale. 
EI vrea să perpetueze ocupația străină deoa
rece se teme că fără baionetele americane 
putredul sau regim n-ar putea supraviețui.

Cînd Ia Washington s-au auzit niște fraze 
echivoce despre retrageri de trape ameri
cane din Coreea de sud (în fond, nu-i vorba 
decît de micșorarea limitată a unor unități 
terestre și, concomitent, de amplificarea for
ței aeriene), Pak Cijan Hi a declarat nervos 
că plecarea ocupanților ar fi „inaccepta
bilă“, iar ministrul său de externe s-a plîns 
de „violarea“ tratatelor. Reacția Iui Pak 
Cijan Hi Ia proiectul american dezvăluie 
teama sa de poporul pe care îl oprimă. Seu
lul a cerut „compensații“ în milioane de do
lari pentru „modernizarea armatei“. în cinci 
ani (între 1972 și 1976) Washingtonul ar 
urma să-i dea lui Pak Cijan Hi un miliard 
de dolari în afara celor 140 000 000 dolari 
pe care îl furnizează anual. Aceste sume sînt 
înghițite de pregătirile militare ale lui Pak 
Cijan Hi. La recentele tratative de la Hono
lulu, reprezentanții Washingtonului au în
cercat să calmeze temerile sud-coreene. „Ar
gumentul american — scria agenția U.P.I. 
— a fost acela că mărirea cantității de arma
ment modem va reprezenta mai mult decît 
o compensație pentru «simbolica» retragere 
a americanilor“.

Politica antinațională a lui Pak Cijan Hi 
servește doar intereselor străine. Măsurile 
represive pe care le adoptă, închisorile supra
aglomerate și plutoanele de execuție țiu 
reușesc să intimideze masele populare, hotâ- 
rîte să înlăture prin luptă regimul antipopu
lar de la Seul, să-și realizeze aspirațiile de 
libertate Și independență, de unificare a pa
triei.

R. P. D. Coreeană a prezentat numeroase 1 
propuneri constructive menite să ducă la 
rezolvarea problemei reunificării țării de că
tre coreenii înșiși, pe cale pașnică, pe o bază 
democratică, fără amestec din afară. în re
centul memorandum al guvernului R. P. D. 
Coreene s-a subliniat că retragerea trupelor 
americane din Coreea de sud constituie o 
premisă pentru rezolvarea problemei reuni
ficării țării. Guvernul R. P. D. Coreene in
sistă neabătut ca reunificarea Coreei să fie 
înfăptuită fără imixtiuni străine, prin efor
turile poporului coreean, pe baza principiilor 
democratice și pe cale pașnică.

Poporul român este animat de profunde 
sentimente de prietenie și de solidaritate in
ternationalists față de poporul coreean. Țara 
noastră a sprijinit cu energie lupta eroică a 
R. P. D. Coreene în anii grei ai războiului, 
a urmărit cu admirație eforturile sale pentru 
refacerea postbelică și a susținut și susține 
cererile legitime ale poporului coreean pe 
plah mondial, în diferitele foruri internațio
nale și în mod deosebit la O.N.U. România 
s-a pronunțat pentru dreptul poporului co
reean de a-și rezolva, fără amestec străin, 
propriile probleme, pentru retragerea trupe
lor americane din Coreea de sud.

Evocarea acordului de la Panmunjon și » 
semnificațiilor sale mereu actuale, ne oferă 
prilejul de a ne exprima încă o dată solida
ritatea cu cauza dreaptă a poporului coreean, 
încrederea noastră fermă că această cauză 
va învinge.

M. RAMURĂ

Se știe că la începutul acestei 
luni, trupele americane au pă
răsit Cambodgia, dar fără să fi 
obținut victoria militară. Bruta
la intervenție americano-saigo- 
neză a avut drept rezultat ex
tinderea războiului asupra în
tregului teritoriu al Cambod- 
giei.

In fața acțiunilor tot mai pu
ternice ale forțelor patriotice, 
armata regimului de la Pnom 
Penh; cu tot Sprijinul primit de 
Ia Saigon, rezistă din ce în ce 
mai greu. Numeroase provincii 
sînt controlate complet de pa- 
trioții khmeri. Axa Mekongului. 
de importanță vitală pentru 
Cambodgia, este sub controlul 
forțelor populare khmere. Cele 
mai importante centre urbane 
ale țării, inclusiv capitala Pnom 
Penh, sînt sub presiunea direc
tă a acțiunilor acestora.

Intr-o asemenea situație, gu
vernanții de la Pnom Penh s-au 
văzut nevoiți să apeleze la toate 
mijloacele pentru a face față 
războiului, riscind, după cum se 
va vedea, chiar ridiculul.

Evident, nu există războaie 
vesele, decît, cel mult, pe ecran, 
ca persiflare a ideii de război 
sau ca soluție utopică. Războa
iele sînt legate totdeauna de i- 
mense pierderi materiale și u- 
mane și ele ar fi cu desăvîrșire 
inexplicabile dacă nu ar exista 
și profitori de pe urma lor — 
cercurile imperialiste și neo- 
colonialiste, complexele militar- 
industriale etc. Aceștia sînt 
marii profitori și, în acest caz, 
lucrurile sînt destul de clare. 
Mai puțin clară este situația mi
cilor profitori, printre care și 
acea categorie foarte veche, dar 
nu numai de aceea anacronică, 
de oameni care au ales războiul 
ca profesie — mercenarii.

Departe de a fi dispărut din 
arena istoriei, în plin secol XX, 
aceștia își fac totdeauna apari
ția acolo unde îi atrage mirosul 
de cadavre și de bani. Pînă în 
prezent, scena lor preferată a 
fost cea africană — toți am ur-

mărit cu groază și indignare 
rorile săvârșite de aceștia 
special în Congo și Nigeria, 
prezent par să fi optat pentru 
sud-estul asiatic, chemați de 
guvernul Lon Noi.

Momentan, meseriașii uciderii 
nu au intrat încă în acțiune. Au 
fost descoperiți, însă, în curs de

o- 
în 
în

„Dementul Mike" Hoare în 
Congo

constituire a grupelor, în baruri
le hotelurilor Monorom și Royal 
din Pnom Penh, sorbindu-și a- 
lene whisky-ul și lăudîndu-se cu 
isprăvile din trecut. Pînă la 
mijlocul acestei 
deja, conform 
SPIEGEL, cel 
Hongkong. ca , 
promisă : intre ! 
lari lunar.

Sarcina lor va fi, pentru 
ceput, instruirea soldaților 
Lon Noi în lupta de aproape și 
asigurarea gărzilor personale a- 
le personalităților de la Pnom 
Penh. Deocamdată, ei vor să 
evite contactul direct cu forțele 
patriotice, despre a căror pre-

din trecut. Pînă
1 luni sosiseră 

revistei
puțin 50.

„turiști“.
2 000 și 4 000

DER 
Prin 

Solda 
do-

în- 
iui

gătire de luptă sînt, se pare, 
destul de bine informați. Dar, 
cine poate ști ? Asemenea „in
structori“ și „consilieri militari“ 
s-au mai văzut și în alte părți, 
unde rolul pasiv nu a fost decit 
o mască.

DER SPIEGEL aduce cîteva 
detalii interesante cu privire Ia 
„activitatea" mercenarilor în pe
rioadele de „șomaj". Ei sînt în 
contact permanent prin interme
diul „organizațiilor" lor. Una 
din aceste „organizații", proba
bil cea mai importantă, se află 
la Durban, în Africa de sud (se
diul, să recunoaștem, a fost bine 
ales) și este condusă de faimo
sul Mike Hoare. Prin acesta se 
menține legătura cu centrele de 
mercenari din Bruxelles, Paris, 
Londra. „Afacerea" cu Lon Noi 
a fost încheiată printr-un agent 
al C.I.A. După întâlnirea cu a- 
cesta, Hoare a plecat la Pnom 
Penh. Puțin după aceea, trupa 
mercenarilor deghizați în 
riști s-a pus în mișcare.

Nu vor veni, însă, toți. Unii 
au deja contracte în alte părți 
— vest-germanul Rolf Steiner, 
de exemplu, Ia rebelii din sudul 
Sudanului. Alții, ca englezul 
Taffy Williams, nu prea mai 
au chef de luptă. Membrii fostei 
legiuni străine franceze prezintă 
mai puțin interes la Pnom Penh 
datorită „amintirilor" din peri
oada războiului din Indochina. 
In sfîrșit, o ultimă grupă este 
cea a precauților, care, avînd 
în vedere excepționala forță și 
pregătire de luptă a patrioților 
indochinezi, preferă să rămînă 
acasă. Unul dintre aceștia, pi
lotul Friederich Herz, a intuit 
excelent riscurile unei aseme
nea aventuri : „Nu mă amestec, 
aceasta este o antrepriză de 
înălțare la cer !“.Un lucru de 
care, sîntem siguri, se vor con
vinge și oamenii lui Hoare — 
pe propria lor piele.

RIO DE JANEIRO 26 
gerpres). — în ciuda recente
lor avertismente ale autorită
ților braziliene, membrii 
.•escadroanele morții“ ce sus
țin că fac „ordine“, ucigîn- 
du-i pe răufăcătorii strecurați 
prin sita defectuoasă a legilor 
ineficiente, au comis în noap
tea de sîmbătă noi omoruri în 
zona fostei capitale, Rio de 
Janeiro. Aici au fost găsite 
două cadavre ciuruite de 
gloanțe, cu o coardă de nailon 
în jurul gîtului și prezentau 
urme evidente de tortură — 
semne care trădează de obicei 
maniera de lucru a „escadroa
nelor morții“. De altfel, re
prezentanții ziarului „O Glo- 
bo“ au îndepărtat ultimele 
dubii, făcînd cunoscut că au 
fost anunțați telefonic asupra 
noilor execuții și asupra lo
cului unde se află cadavrele 
de către un individ care s-a 
prezentat sub numele de 
.Trandafirul purpuriu“, de

dată „purtătorului de 
a! escadroanelor

• PROCESUL MANȘON intră 
într-o etapă nouă ? întrebarea 
este prematură, dar justificată 
de ultimele declarații ale acu
zării care a făcut cunoscut că 
dispune de un martor ocular 
pentru trei dintre cele cinci cri
me comise la vila actriței ame
ricane Sharon Tate, în august 
1969. Acest martor principal, 
care ar urma să fie audiat luni, 
este, după cum se menționează, 
tocmai Linda Kasabian, fostă 
membră a „familiei“ lui Manșon, 
aflată la locul crimei în momen
tul asasinatelor, dar care n-a 
intrat în locuința actriței.

Ajutorul de procuror Vincent 
Bugliosi, din partea acuzării, a 
declarat în legătură cu aceasta 
că Linda l-a văzut pe Charles 
Wa.tson (pentru a cărui extră
dare din Texas se întreprinde 
demersuri) împușcîndu-1 pe tî- 
nărul Steven Parent intr-un au
tomobil, pe o alee a parcului 
care înconjura vila actriței. 
Linda Kasabian, căreia i s-a ga
rantat neinculparea în omoruri, 
in schimbul concursului pe care 
il dă justiției, a afirmat că i-a 
văzut apoi pe Watson și pe Pa- 
tricia Krenwinkel ucigîndu-i 
tînăra Abigail Folger și 
Voityck Frykowski, invitați 
vila Tate, a adăugat Bugliosi.

F3
DELEGAȚIE MILITARĂ 
COREEANĂ LA PEKIN

• DUPĂ cum anunța 
AGENȚIA CHINA NOUĂ, la 
Pekin a sosit o delegație mili
tară a R.P.D. Coreene, condusă 
de general-colonel O Jin U, șef 
al Marelui Stat Major al Arma
tei Populare Coreene.

La sosire, oaspeții au fost sa
lutați de Huan Iun-șen, șef al 
Marelui Stat Major al Armatei 
Populare Chineze de Eliberare, 
și de alte persoane oficiale.

• STAREA SĂNĂTĂȚII fostu
lui premier portughez Oliveira 
Salazar continuă să fie extrem 
de gravă, a anunțat sîmbătă 
seara postul de radio Lisabona, 
reamintind că Salazar suferă de 
tulburări cardio-vasculare și in
suficiență renală. Ultimul buletin 
medicql difuzat noaptea tîrziu 
informează că tratamentul prin 
hemodyaliză, constînd în folo
sirea unui rinichi artificial, a 
eșuat.

• CANADA și-a exprimat în
grijorarea față de intenția

BRAZILIA- Populația din sfatul Recife părăsind zona inundată 
de fluviul Carimaribe

tu-

BAZIL ȘTEFAN

numire 
cuvînt“
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s r -t
vernului conservator britanic de 
a livra arme regimului rasist 
din Republica Sud-Africană, a- 
preciind că o asemenea acțiune 
va afecta relațiile Angliei cu 
Commonwealthul avînd, totoda
tă, repercusiuni asupra între
gului continent african.

După cum se știe, Canada a 
anunțat recent că a hotărît sis
tarea livrărilor de piese de 
schimb pentru armele furnizate 
anterior Republicii Sud-Afri- 
cane.

cu alegătorii, precum și eu gu
vernatorii a cinci state reuniți la 
I irgo in Dakota de nord.

• TRIBUNALUL DIN ATE
NA a condamnat la privațiune 
de libertate pe termen de 18 
și respectiv 11 ani pe cei doi 
palestinieni care au atacat la 27 
noiembrie birourile din Atena 
ale companiei israeliene de avia
ție El Al. După cum s-a mai 
anunțat, în urma atacului un 
copil grec și-a pierdut viața, 
iar 14 persoane au fost rănite.

• LI SIEN-NIEN, vicepremier 
al Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, l-a primit pe Tordai 
Jeno, adjunct al ministrului co
merțului exterior al R. P. Un
gare, șeful delegației comercia
le guvernamentale ungare, care 
face o vizită în R. P. Chineză.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire prietenească, anunță 
agenția China Nouă.

INCIDENTE RASIALE
ÎN S.U.A.

• INCIDENTELE RASIALE 
din orașele Peoria (statul Illi
nois) și New Brunswick (statul 
New Jersey) au continuat sîm
bătă. S-au înregistrat numeroase 
ciocniri între grupuri ale popu
lației de culoare și poliție. La 
Peoria, au fost incendiate mai 
multe case, iar poliția a operat 
un mare număr de arestări. La 
New Jersey, autoritățile muni
cipale au instituit restricții de 
circulație care urmează să ră- 
mînă în vigoare pînă la resta
bilirea calmului. Restricțiile de 
circulație impuse joi seara la 
Peoria au fost, de asemenea, 
prelungite pe timp nedeterminat.

• ÎN DRUM SPRE REȘE
DINȚA SA de vară de la San 
Clemente, președintele Nixon s-a 
oprit în mai multe localități ame
ricane pentru a sprijini, după 
aprecierea observatorilor de la 
Washington, candidații republi
cani la alegerile legislative din 
toamnă. Călătoria este caracteri
zată de comentatorii americani 
drept „un adevărat turneu elec
toral“. Președintele a ținut mai 
multe discursuri și s-a întîlnit
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Victimele tinere ale șomajului
Conform rezultatelor u- 

nei anchete a Oficiului 
statistic al Comunității E- 
conomice Europene, as
pectul „cel mai descu
rajator" al situației tine
rilor apți de muncă din 
țările Pieței comune este 
faptul că 42 Ia sută din 
șomeri au vîrsta între 18 
și 24 de. ani. Cel mai, ri
dicat procentaj se înre
gistrează în Italia, unde 
tinerii între 18 și 24 de 
ani formează 55 la sută 
din numărul total al șo
merilor.

într-unul din numerele 
sale recente, cotidianul 
milanez CORRIERE DEL
LA SERA furnizează a- 
mănunte despre șomajul 
din rîndul tineretului ita
lian, evidențiind dificultă
țile pe care Ie întâmpină 
tinerii în găsirea de lu
cru. Afirmînd că, în an
samblul populației, „șo
majul lovește cel mai du
reros în categoria de

vîrsiă 18—24 de ani", zia
rul amintit apreciază că 
numărul tinerilor șomeri 
din această categorie de
pășește 350 000. Cifra e- 
xactă nu poate fi cunos
cută, printre altele din 
cauză că unii tineri re
fuză să se declare șomeri : 
„Mai ales — scrie COR
RIERE DELLA SERA — 
multor tineri le este ru
șine să-și facă intrarea în 
viață cu eticheta de șo
mer. Ei ascund situația 
lor sau mai curind lipsa 
lor de situație... Există, a- 
poi, șomerii parțiali ca- 
re-și găsesc de lucru în 
mod ocazional și pentru 
scurte perioade. In sfîr
șit, mai sînt și cei care 
trebuie să accepte o mun
că fără nici o legătură cu 
calificarea lor, de obicei 
o muncă brută, auxiliară. 
Sub asemenea auspicii, în 
locul momentului promo
vării tânărului în societa
te, asistăm, în practică la

un moment de deziluzii și 
nemulțumiri, la un în
ceput de declasare gene
rator de dezorientare și 
revoltă". Pe baza acestor 
considerente, cotidianul 
milanez apreciază că, în 
realitate, există actual
mente în Italia, pe lingă 
cei 350 000 tineri între 
18—24 de ani înregistrați 
ca șomeri, alți peste 
700 000 de tineri „fără o- 
cupație, pe care statisti
cile oficiale ii înregistrea
ză ca inactivi, dar care 
sint, de fapt, tot șomeri". 
Ziarul evaluează că circa 
30 la sută, din tinerii apți 
de muncă nu-și pot găsi 
de lucru. Iată unele de
clarații făcute de tineri la 
ancheta lui CORRIERRE 
DELLA SERA : „Am ob
ținut diploma de strungar 
în iunie anul trecut. Pe 
urmă am început să-mi 
caut un post. După mai 
multe săptămîni am gă
sit un loc de vînzător de

cărbune la domiciliu. Dar 
și pe acesta l-am pierdut 
destul de repede“ (Vittori- 
no — 19 ani) ; „Am ob
ținut cu succes diploma 
de strungar în lemn anul 
trecut. Dar pînă acum 
n-am găsit de lucru. Școa
la care ne-a pregătit nu 
ne asigură nici un debu
șeu ferm“ 
— 19 ani). „ 
mentează ziarul — Ia mai 
puțin de 20 de ani, des
tui tineri cunosc angoase, 
uneori chiar o oarecare 
disperare“. Alături de cei 
fără calificare sau slab 
calificați, alături de cei 
care nu găsesc de lucru 
după terminarea școlii, e- 
xistă un număr important 
de tineri care își pierd 
posturile datorită concu
renței sau concentrării în
treprinderilor (numai în 
1969 au fost înregistrați 
în această din urmă ca
tegorie aproape 60 000 de 
tineri pînă la 24 de ani.

— (Giancarlo 
Astfel — co-

slab„Tinerii, fatal mai 
experimentați — notează 
CORRIERRE DELLA SE
RA — sînt primele vic
time ale concedierilor").

Frecvent, unii tineri 
trebuie să aștepte luni de 
zile penitru a găsi ceva 
de lucru. întrucât, în mod 
obișnuit, numai una din 
treizeci de cereri își gă
sește rezolvarea. „Sînt ve
ritabile echipe — arată 
cotidianul milanez — ca
re deleagă în fiecare di
mineață pe unul dintre ei 
pentru a cerceta anunțu
rile din ziare privind ce
reri de mină de lucru. 
Este o tristă preocupare 
care trebuie să alarmeze 
societatea italiană și să 
dea de gindit... Dacă nu 
se vor lua măsuri, șoma
jul juvenil riscă să ali
menteze mîine toate ne
mulțumirile și toate revol
tele“.

EM. RUCÄR
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• DUPĂ CUM ANUNȚA A- 
GGENȚIA T.A.S.S., la Moscova 
a sosit într-o vizită oficială mi
nistrul de externe al Republicii 
Federale a Germaniei, Walte 
Scheel. La sosirea pe aeropor
tul Șeremetievo, el a fost în
tâmpinat de către Andrei Gro- 
mîko, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., precum și de 
ambasadorul vest-german în 
Uniunea Sovietică, Helmuth Al- 
lard.

In cadrul vizitei întreprinse, 
pînă la 31 iulie, in Uniunea So
vietică, Walter Schcel va avea 
convorbiri cu ministrul afaceri
lor externe al U.R.S.S., Andrei 
Gromiko.

• SUTE DE STUDENȚI AME
RICANI de Ia Universitatea Har- 
vard din Cambridge (Massachu- 
seits) au participat duminică Ia 
o demonstrație de protest îm
potriva războiului din Vietnam. 
Intervenția poliției care a recurs 
la utilizarea gazelor lacrimogene 
pentru împrăștierea manifestan- 
ților, a dat naștere la ciocniri 
soldate cu numeroși răniți. Poli
ția a operat, totodată, arestări, 
iar autoritățile municipale au 
impus restricții de circulație.

• judecătorul charles 
GALBREATII a declarat la 
Curtea de Apel din Traverse 
City (Michigan) că a studiat cu 
atenție dosarul și petiția lui Ja- 
tnes Earl Ray, condamnat la 90 
de ani închisoare pentru asasi
narea pastorului Martin Luther 
King și consideră că este nece
sară redeschiderea procesului. 
El a menționat că dată fiind im
portanța cazului, redeschiderea 
procesului nu trebuie să consti
tuie o problemă de procedură, 
avîndu-se în vedere implicațiile 
politice ale asasinatului și șan
sele de a se obține informații 
mai multe care ar putea contri
bui la elucidarea mobilului 
crimei.

RAVAGIILE 
INUNDAȚIILOR 
DIN PAKISTAN

• APROXIMATIV 500 000 
DE OAMENI au avut de su
ferit de pe urma inunda
țiilor care s-au abătut în ul
timele zile asupra a 11 din 
cele 19 districte ale Pakista
nului de est. Zeci de mii de 
locuitori au rămas fără adă
post, iar pe drumurile țării 
pot fi văzute coloane mari 
de oameni care se refugiază 
din calea fluviilor revărsate. 
Insula Sandwip din Golful 
Bengal, cu peste 10 000 de 
locuitori a fost acoperită de 
ape, aproape toate locuin
țele fiind distruse. Comuni
cațiile cu această insulă nu 
au fost încă restabilite. în 
districtul Serganj, apele re
vărsate ale rîului din apro
piere amenință orașul cu a- 
celași nume.

în urma inundațiilor cultu
rile de orez de pe numeroase 
hectare au fost compromise.
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