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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

în toată tara

© 30 000 ore pentru înfrumusețarea Capitalei • La Bâbeni, pe Valea Oltu
lui, 700 tineri au plantat 10 ha cu plopi • Valoarea lucrărilor efectuate de 
tinerii județului Galați: 120 000 lei la acțiuni nefinanțate și 47 000 lei la ac
țiuni finanțate © Făget-Hoia-Cetâțuie — șantiere permanente ale tinerilor 
de la poalele Feleacului • Complexul sportiv C.F.R. — opera tinerilor și 
mîndria orașului © Luna aprilie — „luna muncii patriotice".

• BUCUREȘTI
Au fost 12 000. Din toate sec

toarele. din toate școlile, din 
întreprinderi șl Instituții, în 
frunte cu secretarii organizații
lor U.T.C., cu profesori și acti
viști al consiliilor populare ale 
sectoarelor. Locurile de lntîl- 
nire — Pădurea Băneasa, Par
cul 23 August, Parcul Vergului, 
Parcul Obor, Parcul Dorobanți, 
alte 40 de șantiere ale muncii 
patriotice. Deviza : — „E* "
bim înflorirea aleelor, să 
orașului strălucire, să 
contribuția noastră la 
tarea bazelor sportive 
grement, să întărim 
națională".

— De unde sînteți 7
— De la Institutul de 

cetări șl proiectări pentru 
dustria lemnului — sectorul II. 
Am venit cu întreaga organi
zație, ne răspunde tovarășa Mi- 
hala Hogoș, membră In co
mitetul U.T.C., lucrăm de două 
ore, am curățat circa un hectar 
de pădure.

— Sînteți la prima ieșire In 
această primăvară 1

— Nu. Am amenajat deja un 
teren de tenis de dmp al insti
tutului nostru, am refăcut zo
nele verzi, am colectat o im
portantă cantitate de metale 
vechi. în prezent, uteciștii spe
cialiști din institutul nostru lu- 
C ază In afara orelor de pro
gram și în mod gratuit la în
tocmirea proiectului pentru baza 
sportivă de la Fundeni prin 
care vom reduce cu cîteva zeci 
de mii cheltuielile de construc
ție,

— Dar dumneavoastră 7...
Cel care ne răspund sînt e- 

îevil Liceului „Eminescu", ai Li
ceului „Șincai", ai Grupului șco
lar profesional Metalurgic, ai 
Liceului Industrial pentru in
dustria ușoară.

— Am venit aici, în pădurea 
Băneasa împreună cu 500 de ti
neri — ne spune tovarășul 
Gheorghe Dima, prim secretar 
al comitetului U.T.C. al secto
rului V, iar alți 1 000 au fost 
repartizați pe cheiurile Dîmbo
viței, pe B-dul Metalurgiei, la 
Tehnic-club. în Parcul tineretu
lui și pe șantierul Uzinei de re- 
parații auto — 3.

— Cu ce realizări veți încheia 
acest „sezon" 7

,Să gră- 
i dăm 
sporim 
dezvol- 

șl de a- 
economia

cer- 
in-

— Ne-am propus ca In cin
stea sărbătoririi semicentenaru
lui Partidului Comunist Român 
să executăm lucrări finanțate în 
valoare de 350 000 lei. să colec
tăm 350 tone metale vechi și 30 
tone alte deșeuri. De fapt nu
mai astăzi estimăm o realizare 
de 50 tone fier vechi, acțiune 
căreia îi acordăm o importanță 
deosebită.

Pe Șoseaua Kiselef printre 
arborii ornamentali și răzoa- 
rele cu flori i-am întîlnit pe 
elevii Liceului nr. 32. Tovară
șul inginer Gheorghe Zamfi- 
rescu, prim vice-președinte al 
Consiliului popular al sectoru
lui I, împreună cu activiștii co
mitetului U.T.C., cu profesorii 
și oamenii de specialitate, ur-, 
mărea organizarea și desfășura
rea acțiunii, stabileau ordinea 
lucrărilor în această zonă pen
tru următoarele acțiuni de 
muncă patriotică.

— Am trecut pe la mai multe 
puncte de lucru : cartierul Flo- 
reasoa, Șoseaua București-PIo- 
iești, Piața Victoriei, ne declară 
tovarășul prim vice-președinte. 
Am găsit la lucru circa 1000 de 
uteciști muncind cu entuzias
mul și pasiunea care-i caracte
rizează.

Spre ora prînzulul, 
g-a încheiat. Bilanțul nu 
deocamdată 
mează să 
lor 30 000 
cei 12 000

orașului, Dealul Sterp, Făget, 
Hoia, Cetățuie. noul cartier de 
locuințe „Gheorghieni", au fost 
declarate și au devenit pentru 
această perioadă șantiere cu ca
racter permanent. Duminică, ele 
au fost inaugurate prin partici
parea citorva mii de muncitori, 
elevi și studenți care din primele 
ore ale dimineții pină spre prinz 
au muncit la plantarea arbori
lor, arbuștilor și florilor, la a- 
menajarea spațiilor verzi. Au 
fost înscrise astfel primele re
zultate din angajamentele stabi
lite in cinstea semicentenarului 
partidului.

I. CIMPEAN

Congresul Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România în
trunit in perioada de puternic 
entuziasm și avînt creator cu 
care întregul popor intimpină a- 
niversarea semicentenarului glo- 

• rios al partidului nostru — eve
niment cu profunde semnificații 
în istoria României socialiste — 
în numele celor cinci milioane 
de membri de sindicat, exprimă 
atașamentul nețărmurit față de 

_  politica marxist-leninistă a par- 0 tidului și se angajează solemn 
în fața Comitetului Central, a 
dumneavoastră, tovarășe A Nicolae Ceaușescu, să militeze 
neabătut pentru îndeplinirea e- 
xemplară a obiectivelor Congre- 

• sulul al X-lea al Partidului Co
munist Român, pentru edificarea 
socialismului șl comunismului în 
scumpa noastră patrie.

Reunind reprezentanți ai cla
sei muncitoare, ai celorlalte ca- 
tegorii de oameni ai muncii — 0 bărbați și femei, vîrstnici și 
tineri, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — 

A Congresul nostru a făcut bilan- 
tul activității organizațiilor sin
dicale și a relevat contribuția 
lor valoroasă la înfăptuirea po
liticii partidului si statului, la 
construcția socialismului. Ia 
n'ogresul multilateral al întregii 
țări.

Desfăsurîndu-se sub semnul 
profundelor sentimente patrio- A tice. animat de aprecierea si 
îndrumările deosebit do pre
țioase pe care Comitetul Cen- 

• >ra1 al Partidului le-a acordat ac
tivității siptlieatelor. Congresul 
s-a afirmat ca o înaltă tribună a 
opiniei muncitorești, ca un larg 
forum democratic de analiză si 
dezbatere a problemelor esen- 
țiale ale coostructiei noastre so- 0 cialiste. stabilind cu claritate 
rolul si locul sindicatelor tn 
dezvoltarea societății românești 
contcmnorane

” siintetizînd exneriența acumu
lată si manifestînd o exigentă

•
 sporită în spiritul criticii si auto
criticii față <1e tinsurile care nu 
existat în munra sindicatelor.

•
 Congresul a reliefat pregnant 
coordonatele activității de viitor, 
în consens cu atribuțiile sporite 

_ cu care partidul a investit sin- 
djeatele în etapa actuală a edi
ficării socialismului In patria 
noastră.

A Sindicatele — organizația pro- 
fcsinnală care unește clasa mun
citoare. toți salariatii. In dubla 

• lor calitate de proprietari ni 
mîiloncelor de producție, ni n- 
vuției naționale si de principali 
producători ai bunurilor mate-

riale, se angajează să nu precu
pețească nici un efort pentru în
deplinirea cu inaltă responsabi
litate a planului cincinal 1971—• 
1975. Pe baza dezvoltării con
tinue a democrației muncito
rești, a democrației socialiste, 
sindicatele vor asigura parti
ciparea tot mai intensă și efi
cientă a oamenilor muncii la 
conducerea societății, constituind 
cadrul de desfășurare organi
zată a consultării maselor, de 
dezbatere a tuturor problemelor 
construcției socialiste. Partici- 
panții la Congres consideră ca 
o obligație fundamentală a Uniu
nii Generale a Sindicatelor, a 
uniunilor pe ramuri, a tuturor 
sindicatelor, stimularea și valo
rificarea inițiativei creatoare a 
maselor, în vederea îndeplini
rii exemplare a planului de 
stat pe întreaga economie, pe 
fiecare ramură și întreprindere.

Dezbătînd pe larg sarcinile ce 
revin sindicatelor pentru con
tinua dezvoltare a bazei mate
riale a societății, pentru crește
rea avuției naționale — condi
ție esențială a ridicării nivelu
lui de trai al celor ce muncesc 
— sindicatele vor acorda atenția 
necesară problemelor sociale, de 
viață și de muncă ale clasei 
muncitoare, ale tuturor salaria- 
ților, militînd pentru realizarea 
politicii partidului și statului în 
acest domeniu, preocupîndu-se 
consecvent de promovarea prin
cipiilor dreptății si echității so
ciale. folosind posibilitățile ample 
create de orînduirea socialistă 
pentru creșterea bunăstării ma
teriale și spirituale a 
muncesc.

Asigurăm partidul 
Comitetul Central, pe 
voastră personal, 
Nicolae Ceaușescu. 
tele își vor îndeplini tot mai 
bine sarcinile deosebit de în
semnate ce Ie revin în formarea 
și dezvoltarea conștiinței socia
liste a oamenilor muncii, în e- 
ducarea acestora in spiritul 
idealurilor comuniste, folosind 
mai eficient baza materială de 
care dispun, pentru a cuprinde 
In sfera muncii educative, masa 
largă a salariaților, tineretul 
muncitor.

Sindicatele vor contribui mai 
susținut la însușirea și apro
fundarea de către totl oamenii 
mnncH a principiilor fundamen
tale ale politicii partidului și sta-

tulul, vor cultiva in rîndul mase
lor devotamentul fără margini 
față de patrie și partid, față de 
cauza socialismului, vor educa 
masele în spiritul internaționa
lismului socialist.

Aplicînd consecvent politica 
externă a Partidului Comunist 
Român, sindicatele din țara 
noastră vor extinde și adinei și 
in viitor relațiile multilaterale 
de colaborare și cooperare cu 
sindicatele din toate statele so
cialiste. cu sindicatele din țările 
capitaliste și din cele în curs de 
dezvoltare : vor milita neobosit 
pentru întărirea unității de ac
țiune și solidarității clasei mun
citoare din întreaga lume în 
lupta pentru apărarea interese
lor vitale ale celor ce muncesc, 
împotriva exploatării și asupri
rii, a imperialismului și colo
nialismului. pentru triumful 
păcii. libertății și independenței 
popoarelor.

Tnsușindu-ne întrutotul orien- 
tarea dată activității sindicate
lor de Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, vă 
asigurăm că vom acționa cu ho
tărîre și perseverență pentru 
dezvoltarea democrației sindi
cale și muncitorești, pentru îm
bunătățirea stilului și metodelor 
de lucru ale sindicatelor, bizuin- 
du-ne în toate măsurile _ ce le 
vom lua pe experiența și înțe
lepciunea clasei muncitoare, a 
tuturor oamenilor muncii.

Exprimînd voința și hotărlrea 
clasei muncitoare, a tuturor sa- 
lariaților. Congresul sindicatelor 
se angajează să aducă în noul 
cincinal o contribuție și mai 
substanțială la înfăntuirea pro
gramului de dezvoltare econo
mică. socială și culturală a 
patriei.

Considerînd hotățîrile Con
gresului nostru ca un început al 
procesului de perfecționare con
tinuă a muncii sindicatelor, vom 
milita fără preget pentru ca în
treaga activitate a organelor și 
organizațiilor sindicale să fie 
străbătută de suflul înnoitor 
promovat de partid în întreaga 
viață a țării, devenind un factor 
activ, dinamic și eficient, în ri
dicarea patriei pe trepte tot mai 
tnalte de civilizație, progres so
cial și bunăstare, pentru făuri
rea societății socialiste și co
muniste In scumpa noastră pa
trie, Republica Socialistă Româ
nia.

Congresul Uniunii Generale a Sindicatelor 
din Republica Socialistă România

lucrărilor Congresului• încheierea
• Uniunii Generale a Sindicatelor

DEȘI CONGRESUL U.T.C. A STABILIT

UN PROGRAM PRECIS DE ACȚIUNI

acțiunea 
este 

cunoscut. El ur- 
evalueze valoarea ce- 
ore-om lucrate azi de 
uteclști din Capitală.

ROMULUS LAL

• CLUJ
Pînă la 8 mai tinerii din mu

nicipiul Cluj și-au propus să 
realizeze prin acțiuni de muncă 
voluntar-patriotică : plantarea
a 7 000 pomi fructiferi și 11000 
arbori ornamentali, să întrețină 
3 000 hectare cu pășuni și finețe 
naturale în C.A.P. și I.A.S., să 
împădurească 20 hectare de te
ren în fondul silvic, să colecteze 
1 300 tone metale vechi. Realiza
rea acestor angajamente a în
ceput in toate organizațiile din 
intreprinderi, instituții, școli și 
facultăți, ziua de ieri fiind in 
această privință deosebit de 
semnificativă. Parcurile Cluju
lui, grădinile sale, împrejurimile

UN SECRETAR U. T. C.
AȘTEAPTĂ... INSTRUCȚIUNI

IOAN STOICOIU poartă și 
acum, sau cel puțin o purta în 
urmă cu vreo zece zile, prinsă 
la reverul hainei, insigna de 
delegat la congres. Cînd i-am 
strîns mîna, în fața unei secții 
a Uzinei de utilaj minier din 
Petroșani, insigna i-a tresărit 
sub cîteva reflexe roșietice și 
m-am regăsit deodată, cu gîn- 
dul, în mijlocul unei atmo
sfere de lucru bine cunoscute 
de amîndoi, înconjurat din 
toate părțile de alte Sute de 
insigne asemănătoare.

Firesc, discuția a pornit de 
la acest eveniment. Nu trecuse 
de la Congresul U.T.C. decît o

lună de zile, ecoul său era încă 
proaspăt, iar hotăririle și mă
surile adoptate ofereau, mai 
ales pentru unul ce avusese 
prilejul de a le asimila direct, 
un teren fertil de acțiune ime
diată. Am vrut să aflu mai 
întîi cîteva amănunte mai e- 
xacte despre participarea sa la 
comitetul de direcție, în cali
tate de reprezentant al celor 
nu mai puțin de 660 de tineri 
din întreprindere. Și am cre
zut la început că n-am auzit 
bine. Apoi nedumerirea mea 
mi s-a părut mie însumi greu 
de acceptat: secretarul U.T.C. 
al uzinei n-a participat anul

FOTBAL DE
București ZILE MICI

i
i
i

• CÎT DUREAZĂ PAUZA UNUI MECI ?
Indiscutabil, mi se pare că am debutat in cel 

mai interesant și important sezon fotbalistic 
din ultima vreme dacă nu din totdeauna. De 
ce 7 Mexicul cere o confirmare ; olimpiada se 
apropie și scena de desfășurare a luptei pentru 
ierarhii și supremații mondiale, pentru presti
giul național, se află pe continentul nostru ; în
trecerea pentru Cupa Europei e în plină des
fășurare și de comportarea naționalei, de rezul
tatele ei vor depinde consolidarea faimei cu
cerite, consacrarea internațională și mai accen
tuată a soccerului românesc.

în fond, pentru ce s-au făcut atîtea eforturi și 
„investiții" dacă nu pentru aceasta 7 Turnee de

pregătire peste hotare, lungi sau scurte, soldate 
cu succese sau insuccese, costisitoare sau mai 
puțin costisitoare ; ședințe la federație cu pre
cizări, măsuri și hotărîri ferme ; inovații în or
ganizarea activității arbitrilor ; schimbări de 
antrenori, transferări șl achiziții de jucători ; 
pregătiri după testul Cooper și alte teste...

acesta la nici o ședință a co- 
mitetului de direcție. Practic, 0 
el nu și-a îndeplinit pînă a- 
cum mandatul de reprezen- g» 
tant al uteciștilor. Căci despre “ 
anul trecut, luat în întregul 
lui, se pot spune aproape ace- «k 
leași lucruri. „Nu m-a chemat " 
nimeni la aceste ședințe" — 
zice acum secretarul, dar nu A 
spune că nici el nu s-a dus 
să ceară nimănui, că era drep
tul său să ridice și să susțină, 
în numele tinerilor, problemele 
lor de muncă. „Aștept o hotă- 
rîre care să precizeze totul".
Ca și cum mai e nevoie de 0 
vreo altă indicație decît cele 
precizate la 
congresului, 
Stoicoiu nu 
ziare, ca atîtea alte mii de 
tineri, ci de-a dreptul, la fața 0 
locului.

Am mai vrut apoi să văd a 
cum arată programul de acti- ™ 
vități al comitetului. Și l-am 
văzut: un program ca atîtea A 
altele, nici mai bun, nici mai ” 
rău, pierdut în cel mai desă- 
vîrșit anonimat. Primul se- A 
cretar al municipiului, VA- 
SILE OROS, care era prezent 
la această convorbire, a făcut A 
chiar remarca : „Programul a- 
doptat la conferința de 
geri a uzinei a fost mai 
creț decît acesta". Mai 
decît atît : și punctele

înalta tribună a
pe care loan 0 
le-a aflat din

VASILE CĂBULEA

ale- 
con- @ 
mult

—___ -v.. . ------ care
erau, oricum, mai bine pred- 0 
zate, care reprezentau acțiuni 
concrete, rămăseseră neînde- _ 
plinite, deși ne aflam în veci- 0 
nătatea încheierii primului tri
mestru : cîteva raiduri-anchetă —. 
în procesul de producție, ga- ® 

Tineretul și producția"

D. MATALĂ

După cinci zile de dez
bateri fructuoase, care au 
prilejuit exponenților celor 
cinci milioane de sindica
liști, reprezenttnd jumătate 
din populația activă a ță
rii, o analiză profundă și 
multilaterală a probleme
lor construcției socialiste 
în țara noastră, Congresul 
Uniunii Generale a Sindi
catelor din România șl-a 
încheiat, sîmbătă, lucrările.

Delegații și Invitații au 
salutat cu căldură prezen
ța la ședința de închidere 
a tovarășilor: Emil Bodna- 
raș, Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Florian Dăn&lache, 
Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Gheorghe Stoica.

Erau prezenți numeroși 
invitați — membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții cen
trale și organizații obștești, 
activiști de partid și de 
stat, vechi militanți ai miș
cării muncitorești din țara 
noastră, ziariști români și 
străini.

în sala Palatului Repu
blicii se aflau, de aseme
nea, reprezentanții organi
zațiilor sindicale 
hotare invitate la 
congresului.

în prima parte 
țel de dimineață, congresul 
a ales Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, din 
care fac parte 225 membri 
și 79 membri supleanți, și 
Comisia centrală de cen
zori, alcătuită din 35 de 
membri.

S-a anunțat apoi că în 
prima ședință plenară Con
siliul Central al U.G.S.R. a 
ales Comitetul Executiv, 
format din 45 de membri, 
precum și Biroul Executiv, 
alcătuit din președinte, 
șapte vicepreședinți și trei 
secretari.

Președinte al Consiliului 
Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din Ro
mânia a fost ales, în unani
mitate, tovarășul 
Trofin, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezi- 
zidiului Permanent al C.C 
al P.C.R.

Alegerea președintelui 
Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor 
din România și a celorlal
te organe de conducere a 
fost primită cu vii și în
delungi aplauze.

în prima sa ședință, Co
misia centrală de cenzori 
a ales președinte pe tova
rășul Csupor Ludovic.

de peste 
lucrările

a ședln-

Virgil

(Continuare în pag. a Il-a) 0
(Continuare în pag. o Il-a)

Salutul C.C. al U.T.C.
adresat Congresului

Sindicatelor
de către IOSIF WALTER,

secretar al C. C. al

Vă rog să-mi permiteți ca, în 
numele Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, al 
celor aproape două milioane și 
jumătate de uteciști, al întregu
lui tineret al patriei, să adresez 
Congresului Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România un căl
duros salut și urările de succes 
deplin tn desfășurarea lucrărilor 
sale.

După ce a subliniat importan
ța Congresului pentru definirea 
responsabilităților sociale sporite 
ce revin sindicatelor în organi
zarea și unirea eforturilor clasei 
muncitoare și ale celorlalți sala- 
riați în vederea înfăptuirii politi
cii partidului, a programului dez
voltării economice și sociale a 
României socialiste, vorbitorul a 
spus în continuare: în cadrul 
procesului amplu de înnoire și 
perfecționare a vieții noastre e- 
conomice, social-politice și cul
turale, sindicatelor și Uniunii Ti
neretului Comunist — aceste 
două mari organizații de masă 
— le revin numeroase sarcini 
comune în diverse domenii da 
activitate care solicită unirea e- 
forturilor lor, o colaborare strîn- 
să și permanentă, la toate ni
velele.

în documentele ți dezbaterile 
Congresului dumneavoastră a 
fost pe larg evidențiat rolul cla
sei muncitoare, dasa conducă
toare a societății noastre, profun
dele mutații ce se produc ne
contenit în structura, nivelul său 
profesional și cultural, în con
știința muncitorimii în condițiile 
dezvoltării dinamice, ascendente 
a economiei naționale, pe baza 
industrializării socialiste, a pro
movării tehnicii modeme, a a- 
tragerii în rîndurile clasei mun
citoare a noi și noi contingente, 
recrutate îndeosebi din rîndurile 
tineretului. Avem azi uzine și fa
brici întregi, mari complexe in
dustriale în care predomină for
ța de muncă tînără. Putem afir
ma cu deplină certitudine că a- 
ceastă generație de tineri mun
citori, ingineri și tehnicieni a 
crescut și s-a format o dată cu 
industria noastră socialistă, răs- 
punzînd cu maturitate și price
pere sporită exigențelor creseîn- 
de ale producției modeme.

Recent, cu prilejul celui de-al

U.T.C.

Congres al organizației 
conducerea partidului a

IX-lea 
noastre 
dat o înaltă apreciere contribu
ției tinerei generații la măreața 
operă de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
subliniind, totodată, marile înda
toriri ce revin Uniunii noastre în 
educarea prin muncă și pentru 
muncă a tineretului, în formarea 
și dezvoltarea conștiinței munci
torești a tinerilor care se pregă
tesc să intre în fabrici și uzine, 
pe șantiere, în transporturi, în 
cultivarea glorioaselor tradiții ale 
muncitorimii în rîndurile tinerilor 
a mîndriei și răspunderii de a 
face parte din rîndurile clasei 
muncitoare.

Atragerea unor noi și noi con
tingente de tineri în producția 
materială ridică numeroase pro
bleme de ordin profesional, edu
cativ, social. Se înțelege că, atît 
organizațiilor sindicale cît și or
ganizațiilor de tineret, le revin 
îndatoriri comune, deosebit de 
importante, pentru a contribui, 
împreună cu conducerile tehnico- 
administrative, la crearea condi
țiilor necesare unei cît mai bune 
și rapide integrări profesionale a 
tinerilor, la formarea trăsăturilor 
muncitorului înaintat al industriei 
modeme.

îndeplinirea sarcinilor profesio
nale, participarea activă, respon
sabilă la realizarea exemplară și 
la un înalt nivel calitativ a indi
catorilor de plan, contribuția la 
sporirea continuă a eficienței în
tregii activități economice — 
preocupare fundamentală a fie
cărei organizații U.T.C., a tutu
ror tinerilor din întreprinderile 
industriale, — implică înainte de 
toate o temeinică pregătire teore
tică și practică, ridicarea conti
nuă a calificării profesionale în 
pas cu tot ceea ce este nou în 
știință și tehnică. în această di
recție, în spiritul Legii privind 
perfecționarea pregătirii profesio
nale a lucrătorilor din unitățile 
socialiste, adoptată recent de 
Marea Adunare Națională, reiese 
necesitatea unei mai strînse co
laborări între Uniunea Tineretu
lui Comunist și Uniunea Gene
rală a Sindicatelor din România,

(Continuare în pag. a 11-af
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Tineretul 
pe_ _ _
șantierele7

muncii
patriotice
• GALATI

Și pentru tinerii din județul 
Galați, ziua de ieri a fost o zi 
de intensă activitate voluntar- 
patrîotică. în toate comunele și 
orație din județ, tinerii au ieșit 
la principalele obiective pentru 
a planta puieți și a amenaja 
spații verzi, pentru a colecta 
metal vechi și a amenaja noi 
baze sportive. Cei 17 000 de ti
neri ieșiți la muncă patriotică 
au colectat 150 tone fier vechi, 
au plantat 23 hectare de puieți 
în fond silvic și 7 000 bucăți de 
arbori și arbuști ornamentali, au 
amenajat 10 500 hectare spații 
verzi, 16 baze sportive, au cu
rățat 1 500 ha pășune.

Valoarea lucrărilor la acțiuni
le nefinanțate a fost de peste 
120 000 lei, iar la acțiunile finan
țate de peste 47.000 lei. La co
lectarea metalelor vechi s-nu 
evidențiat tinerii din S.M.A. Te
cuci, cei din S.M.A. Bujor, 
U.R.A.-Tecuci ; la plantat puieți, 
tinerii din Berești, Drăgușeni și 
Pechea ; la amenajarea spațiilor 
verzi, organizațiile U.T.C. din 
liceele din Galați și Tecuci.

în urma unor asemenea re
zultate, se poate aprecia că, în

„HAIDUCII
LUI ȘAPTECAI"

Tema haiduciei a fost, este și 
va fi una din marile șanse aie 
filmului nostru. Ceva egal cu 
la fel de generoasele teme, de 
exemplu, ale west-ului sălbatic 
din filmul american sau ale 
partizanatului din cinematogra
fia europeană.

După scenariile unui singur 
cuplu, Eugen Barbu—Mihai O- 
priș, un singur regizor, Dinu 
Cocea, a realizat un serial oe 
împlinește pînă acum patru fil
me : „Haiducii", „Răpirea fe
cioarelor", „Răzbunarea haidu
cilor" și „Haiducii lui Șaptecai", 
urmînd, în curînd, încă două 
filme „Nunta domniței Ralu" și 
„Săptămină nebunilor".

Deci, o primă constatare : a- 
vem pe ecrane o temă și un su
biect cinematografic de largă 
audiență, de scontat succes pu
blic, o temă și un subiect ce ne 
pot singulariza pe ecranele lu
mii. Din păcate nu putem să 
spunem că aceste posibilități au 
și fost remarcabil fructificate. 
Pe scenarii bune, ce puteau ser
vi excelent unui cineast, seria
lul a devenit, de la titlu la tit
lu, din ce în ce mai anemic.

Debutul, „Haiducii", onora
bil, așteptat și receptat (de pu
blic și critică) cu emoție, curaj 
și chiar cu un pic și un înțe
les și un lăudabil sentimenta
lism, după care a urmat cvasi- 
anonimatul. Ceva să însemne a- 
cest „anonimat" ?! Nu e vorba 
desigur, nici de corecta condi
ție a peliculei (color-sonor-in- 
terpreți) ca să nu mai vorbim 
de încă o dată subliniatele cali
tăți ale scenariulu, ci de abdi
carea de la aspirațiile inițiale, 
în primul rînd, este straniu, in
credibil ca intr-un serial ace
iași actori să apară de la un 
film la altul, în alte posturi. 
Spre exemplu : Aimee Iacobes-

(Unema
HAIDUCII LUI ȘAPTECAI : ru

lează la Patria (orele 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,30).

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Luceafărul (orele 8; 12; 16; 20), 
Feroviar (orele 10,30; 15; 19), Me
lodia (orele 8,15; 12; 16; 19,45), Glo
ria (orele 8,15; 12; 16; 20), Flamura 
(orele 8,15; 12; 16; 20), Central (o- 
rele 10; 15; 19,15).

RENEGATA : rulează la Victo
ria (orele 9: 11,45; 14,30; 17,15;
20,30).

PREȚUL PUTERII: rulează la 
Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Grivița (orele 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18,15; 20,30), Modern 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30;
20,45).

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la București 
(orele 8; 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19;
21,15).

ULTIMA RELICVA : rulează la 
Lumina (orele 9,15; 11,30; 13,45;
16: 18,15; 20,30).

tr-adevăr, ziua de ieri a fost 
pentru tinerii din județul Galați 
o zi rodnică pe șantierele mun
cii voluntar-patriotice.

I. CHIRIC

• SIBERIA
Simbătă după terminarea 

cursurilor, 200 de elevi ai școlii 
profesionale, adică toți elevii 
disponibili, înarmați cu lopeți, 
hîrlețe și tirnăcoape, s-au în
dreptat spre ștrand. Și-au pro
pus să amenajeze aici un mare 
complex sportiv.

— Acolo, ne-a informat tova
rășul Eugen Marcu, secretarul 
Comitetului orășenesc U.T.C., 
arătind spre o porțiune de teren 
viran, vom amenaja noul teren 
de handbal și cîte unul de volei 
și baschet, iar unde vedeți să
pături, vom amenaja un ștrand. 
Lucrările au fost atacate încă 
de anul trecut.

Știind ce au de făcut, băieții 
lucrează cu entuziasm și sub 
ochii noștri prinde contururi te
renul de tenis.

— Pînă mîine, ne-a declarat 
Ion Stanciu, din anul II, vom 
termina și gropile, iar peste 
cîteva zile, pista de atletism. 
Noul teren de fotbal va fi gata 
chiar azi.

— Iar la 8 mai, îl completează 
Ion Tulică, secretarul comitetu
lui U.T.C. de la uzinele M.M.R., 

zu are — ca prezență fizică no
tabilă — un rol în „Haiducii" 
altul în „Răpirea fecioarelor" și 
unul de prim plan (scenaristic) 
Domnița Ralu, în „Șaptecai".

Există, trebuie repetat deși se 
știe, legi de aur, de platină, „sa
cre" ale serialului de la care nu 
te poți sustrage. Dinu Cocea, a 
făcut-o. E un risc inutil. Va 
place, desigur și acest film, va 
avea spectatori dar va rămîne,

nu putem spune altfel, în limi
tele amatorismului regizoral, a- 
muzant.

Subiectul e plin de cinemato- 
grafism, Anghel (Florin Piersic) 
căpetenia celor „Șaptecai" are. 
de înfruntat tot ce poate fi și 
este spectaculos, pe tatăl său, pe 
Vodă-Caragea, și „chiar" pe Â- 
nița, hangița. în acest serial nu 
vom avea decît șansa de a aș
tepta — în final — pînă să ia
să din ocnă. O șansă, nu atît a 
personajului cit a spectatorilor, 
care vor aștepta, cu sufletul la 
gură, celelalte două ultime serii, 
pentru a vedea ce se va întîm- 
pla cu Anghel. Dacă nu cumva, 
mă refer la spectatorii mai a- 
tenți, nu se vor aștepta să va
dă (și nu vor paria) că Anghel 
va dispare subit din scriitura 
cinematografică, cum s-a mai

SECRETUL DIN SANTA VI
TTORIA: rulează la Favorit (ore
le 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30), Ca
pitol (orele 8; 10,45; 13,15; 16;
18,45; 21,30).

O POVESTE VECHE, VECHE : 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9,30—17 în continuare; Program de 
filme documentare (orele 18,30;
20.30) .

ROMEO ȘI JULIETA : rulează 
la Volga (orele 9,45; 12,45; 16;
19.30) , Miorița (orele 9,30; 13,30; 
16,30; 19,30)

ÎNCEPUTUL : rulează la Lira 
(ora 20,15).

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Lira (orele 
15,30; 18).

ULTIMUL SAMURAI : rulează 
la Viitorul (orele 15,45; 18,15; 20,15).

ELIBERAREA : rulează la Mun
ca (orele 16; 19).

CINTECELE MĂRII : rulează la 
Pacea (orele 16; 18; 20), Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20,15).

LOS TARANTOS : rulează la 

vom inaugura noul complex 
sportiv. Vom lucra aici zi de zi, 
cu grupe de cite 25—30 de elevi.

Duminică dimineața, elevii au 
fost din nou prezenți la stadion.

Elevii prezenți la complexul 
sportiv C.F.R., sînt numai o 
parte din cei 2 500 de tineri șî 
vîrstnicî care au lucrat dumi
nică pe șantierele voluntar pa
triotice.

AL. BALGRADEAN

• VÎLCEA
Organizațiile U.T.C. din ju

dețul Vîlcea au marcat ziua de 
ieri prin ample acțiuni de mun
că patriotică. Peste 700 de tineri 
din comuna Băbeni — elevi, 
muncitori din cadrul U.E.I.L. și 
Petrol, salariați ai cooperativelor 
de consum, ai Casei copilului, 
țărani cooperatori au participat 
la una dintre cele mai impor
tante obiective din programul de 
activitate al organizației U.T.C.: 
plantarea plopilor in Lunca Ol
tului. în această zonă, a fost 
deschis încă din anii trecuți un 
adevărat șantier al tineretului. 
Ieri, de pildă, tinerii din Băbeni 
au adăugat suprafeței plantate 
în perioada anterioară încă 10 
hectare cu plopi. în felul acesta, 
organizațiile U.T.C. din comuna 
amintită se mențin încă pe un 
loc fruntaș, continuînd o fru
moasă tradiție în aceSt sens.

Anul trecut, la acțiunea de îm

întîmplat și cu alte personaje 
de prim plan din „Haiducii" 
„Răpirea fecioai elor", „Răzbu
narea haiducilor".

Florin Piersic în rolul princi
pal, creează cel mai bun perso
naj cinematografic al său. Ba 
chiar și Colea. Răutu în Mamu- 
los. „Ba chiar", ar părea peio
rativ pentru un actor precum 
Colea Răutu. însă nu este vina 
lui ci a regiei. Excelent ni s-a 
părut Toma Caragiu în Răspopi- 
tul și mai ales Jean Constantin 
în Parpanghel. Distribuția fe
minină, excluzînd pe Marga 
Barbu (rău machiată) nu găseș
te în Aimăe Iacobescu și în Ma
riella Petrescu, decît niște dori
toare de a face față onorabil u- 
nei dirijări regizorale destul de 
nesigure. Așteptăm, desigur, ce
lelalte două filme ale serialu
lui.

TUDOR STANESCU

Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Tomis (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

B. D. INTRA IN ACȚIUNE : 
rulează la Rahova (orele 15,30; 18;
20,15).

LOKIS : rulează la Progresul 
(ora 20)

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI RĂI : 
rulează la Progresul (orele 15,30; 
18).

BĂNUIT E MORTUL : rulează 
la înfrățirea (orele 15,30; 17,45; 20).

UN ITALIAN IN AMERICA : 
rulează la Buzești (orele 15,30; 18;
20.15) .

CLANUL SICILIENILOR : rulea
ză la Dacia (orele 8,30—20,30 în 
continuare), Floreasca (orele 15,30; 
18; 20,30), Flacăra (orele 15,30; 18;
20,30).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Bucegi 
(orele 10; 16; 18,15; 20,30), Aurora 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) , Arta (orele 9,30; 11,30; 13,30; 
15,45; 18; 20,15), Giulești (orele 
15,30; 18; 20,15).

pădurire, organizația lor se afla 
pe locul III. în altă localitate, la 
Drăgășani, orașul rozelor, 200 de 
tineri au lucrat la amenajarea 
zonelor verzi, tăiatul trandafiri
lor și plantatul florilor. Pe agen
da patriotică a tinerilor din co- 
monua Păușești-Otăsău au fost 
înscrise acțiuni de curățarea iz
lazurilor, de participare efectivă 
la construirea unui nou cămin 
cultural și a două săli de clasă.

V. RAVESCU

• TG. JIU
în piața municipiului Tîrgu 

Jiu, peste 2 500 de tineri împăr
ți ți pe brigăzi de muncă volun- 
tar-patriotică au deschis „Luna 
muncii patriotice" — acțiune ini
țiată de comitetul municipal 
U.T.C., dedicată Semicentenaru
lui. La festivitatea de deschidere 
au participat membri ai comite
tului municipal de partid și 
U.T.C., directori de întreprinderi 
și instituții, precum și benefi
ciarii șantierelor de lucru. Co
mandantul brigăzilor a prezentat 
raportul. Salutul comitetului 
municipal de partid a fost adus 
de către tovarășul prim-secre- 
tar, Mihai Smarandache.

Pe cele 17 șantiere, tinerii au 
lucrat apoi pînă la orele 14. 
Bilanțul muncii depuse s-a con
cretizat în : peste 1 kilometru 
străzi decapate în vederea mo
dernizării lor ; plantarea unui 
număr de 500 arbuști ornamen
tali ; săparea a 800 metri șanț ; 
curățirea și amenajarea grădinii
publice ; îngrijirea spațiilor verzi 
de pe Bd-ul Republicii, Bd-ul 
Brâncuși și str. „1 Mai".

GRIGORE POPESCU

• TELEORMAN
Organizațiile U.T.C. din jude

țul Teleorman au mobilizat în 
zilele de 27 și 28 martie, peste 
10 000 de tineri ia acțiunile de 
muncă voluntar-patriotică. In 
cele 60 000 ore-om lucrate, au 
plantat 30 000 pomi fructiferi și 
ornamentali, au amenajat 2(1 
baze sportive simple și 40 OfiO 
m.p. de spatii verzi, au întreți
nut 6 ha cu izlaz, au colectat și 
predat 50 tone metale vechi. 
Cele mai bune rezultate le-au 
obținut cei 2 000 de tineri din 
Turnu Măgurele, respectiv din 
organizațiile Fabricii de conser
ve, a întreprinderii de industrie 
locală; Cooperativa munca colec
tivă, Liceul Unirea, Liceul Indus
trial agricol și Școala de condu
cători auto. Se evidențiază în a- 
Iași timp organizațiile U.T.C. 
din localitățile Alexandria. 
Zimnicea și Furculești care au 
amenajat un kilometru de drum 
spre Cetatea Turis, au reparat 
25 podețe și au plantat 50 000 
plopi și arbuști ornamentali.

MANEA OPREA

ȘARADA : rulează la Unirea (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Drumul Sării (orele 14,45; 
16,30; 18,30; 20,30).

TRIPLA VERIFICARE : rulează 
la Ferentari (orele 15,30; 17,45; 20).

GENOVEVA DE BRABANT : ru
lează la Crîngași (orele 15,30; 18;
20,15).

VAGABONDUL : rulează la Mo
șilor (orele 9; 12,30; 16; 19,30)

OMUL DIN SIERRA : rulează 
la Vitan (orele 15,30; 18; 20,15)

OMUL DIN UMBRA : rulează la 
Cinemateca Union (orele 10,30; 
12,30; 14,30)

ASASINI FĂRĂ VOIE : rulează 
la Cinemateca Union (orele 16,30).
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Teatrul Național „I. L Caragla- 
le" (Sala Studio) : CUI I-E FRICA

I ÎNCHEIEREA lucrărilor congresului
IM1 GENERALE A SINDICATELOR

(Urmare din pag. I)

Tovarășul Virgil Trofin 
a rostit apoi cuvîntul de 
închidere a Congresului 
Uniunii Generale a Sindi
catelor din România.

într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, congresul 
a hotărît să adreseze o 
scrisoare Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Român, secretarului 
său general, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
Scrisoarea, citită la tribu
na congresului, a fost a- 
probatâ cu ovații puterni
ce, cu aplauze prelungite. 
Delegații și invitații scan

SALUTUL
C.C. AL U.T.C.

(Urmare din pag. I)

în vederea cuprinderii tuturor ti
nerilor salariați din unitățile so
cialiste în formele de perfecționa
re a pregătirii profesionale, însu
șirii temeinice de către aceștia a 
cunoștințelor teoretice și practice. 
Continuînd și dezvoltînd tradiția 
acțiunilor comune în inițierea și I desfășurarea diferitelor forme de 
perfecționare profesională, ne 
propunem ca, împreună cu orga
nizațiile sindicale și conducerile 
tehnico-administrative, să parti
cipăm la elaborarea tematicilor 
cursurilor în raport cu cerințele 
producției, la urmărirea modului 
în care se desfășoară aceste 
cursuri, a felului în care tinerii 
participă la aceste forme de ridi
care a calificării, își însușesc cu
noștințele predate și le aplică în 
practică. Totodată, vom dezvol
ta, printr-o strînsă colaborare, o 
serie de alte activități proprii or
ganizațiilor noastre — concursuri 
profesionale, olimpiade pe mese
rii, sesiuni tehnico-științifice, 
schimburi de experiență și alte 
forme obștești care de-a lungul 
ultimilor ani au obținut adeziu
nea tinerilor și și-au dovedit c- 
ffeiența. ,

Ținînd seama de cerințele ac
tuale și de perspectivă ale dez
voltării țării noastre în condițiile 
revoluției tehnico-științifice con
temporane, Congresul al IX-lea 
al U.T.C. a subliniat mod deo- 

Isebit necesitatea declanșării unei 
largi mișcări de masă pentru în
sușirea de către tineri a științei 
și tehnicii și a stabilit o serie de 
măsuri pe linia intensificării pro
pagandei tehnico-științifice. Este 
limpede că realizarea unui ase
menea obiectiv de o mare com
plexitate este de neconceput fără 
a colabora strîns cu toți factorii 
responsabili, printre care sindica
tele, Consiliul național al ingine
rilor și tehnicienilor, ministerele 
economice. în acest domeniu se 
prevede crearea cadrului organi
zatoric adecvat și asigurarea ba
zei tehnico-materiale necesară u- 
nei asemenea activități. Nu ne 
îndoim că toți acești factori și în I primul rînd Uniunea Generală a
Sindicatelor din România, sindi
catele pe ramuri, pornind de la 
efectele pozitive pe care aceas
tă activitate le va avea în pregă
tirea profesională a tinerilor 
muncitori, în dezvoltarea spiritu
lui de inventivitate și creativitate 
in muncă al acestora, a deprin
derilor practice, vor fi alături de 
noi în îndeplinirea acestei nobile 
misiuni încredințată de partid.

După cum se cunoaște, datori
tă unor lipsuri serioase ce mai 
există în orientarea și selecția 
profesională precum și în ceea ce 

| privește pregătirea și încadrarea 
în muncă, îndeosebi a noilor an
gajați, a absolvenților școlilor 
profesionale sau a celor calificați 
ța locul de muncă, la care se 
mai adaugă uneori, în mod cu 
totul nejustificat, unele cauze su
biective, generate chiar de unii 
conducători ai proceselor de pro
ducție — unii tineri întîmpină 

8 greutăți în integrarea în muncă,

DE VIRGINIA WOOLF ? — ora 
20 ; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : 
PLAY STRINDBERG — ora 20 ; 
Teatrul Mic : FATA CARE A FĂ
CUT O MINUNE — ora 20 ; Tea
trul ,,C. Tănase" (Sala Savoy) : 
MICUL INFERN - ora 19,30 ; 
Teatrul „C. I Nottara" (Sala Stu
dio) : CÎND LUNA E ALBASTRA 
— ora 20.

LUNI, 29 MARTIE 1971
• 18,00 Scena și ecranul • 18,30 

Pe deal pe la Cornățel * 18,45 
Revista economică TV. * 19,15 
Publicitate * 19,20 1001 de seri 
• 19,30 Telejurnalul de seară o 
20,00 50 de ani în 50 de evocări. 
Anul 1925. Legămîntul de la Țe- 
bea sub gorunul lui Horea. Sem
narea acordului între Blocul de
mocratic, Frontul plugarilor șl 
Madosz • 20,10 Film artistic : 
Martorul principal. Ecranizare 
după nuvela lui Cehov „Babele" • 
21,20 Ocolul țării în 8 luni* 22,20 
Muzică ușoară e 22,40 Telejurna
lul de noapte. Sport.

dau : „P.C.R.—P.C.R. !",
„Ceaușescu—P.C.R. !“.

Congresul a luat sfîrșit 
într-o atmosferă însufleți- 
toare. Delegații și invita
ții aplaudau îndelung. Mi
nute în șir au răsunat, în 
marea sală a Palatului Re
publicii, urale și ovații la 
adresa Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, Republicii Socialiste 
România, pentru unitatea 
și solidaritatea oamenilor 
muncii din întreaga lume. 
Delegații și invitații și-au 
reunit vocile, intonînd im
nul de luptă al clasei mun
citoare — „Internaționala".

(Agerpres)

au dificultăți în realizarea nor
melor, în folosirea cu randamen
tul corespunzător a mașinilor și 
utilajelor. Asemenea situații duc 
de multe ori la o fluctuație ac
centuată a tinerilor, ceea ce ge
nerează daune bunului mers al 
întreprinderii și chiar economiei 
noastre naționale, au efecte ne
gative, inclusiv asupra muncii și 
vieții tinerilor. Considerăm că 
toate aceste probleme trebuie să 
beneficieze în mai mare măsură 
de atenția noastră comună pen
tru cunoașterea concretă a aces
tor fenomene, studierea atentă a 
cauzelor care le generează și pen
tru a interveni eficient în vede
rea creării unor condiții cores
punzătoare de muncă și viață 
ale tinerilor salariați.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la unele probleme privind 
dezvoltarea conștiinței socialiste 
a tinerilor, formarea lor politico- 
ideologică și morală, lărgirea o- 
rizontului lor de cultură, stimu
larea interesului și pasiunii pen
tru cunoașterea și însușirea ce
lor mai autentice valori ale gîn- 
dirii și creației umane, lărgirea 
ariei de informare economico- 
științifică și cultural-artistică con
stituie un alt domeniu în care 
organizațiile noastre au un vast 
cîmp de acțiune comună.

în viitorul apropiat, trebuie să 
trecem la realizarea practică a 
indicației dată de conducerea 
partidului în sensul creării în ca
drai așezămintelor de cultură, 
inclusiv al caselor de cultură și 
cluburilor sindicale, a unor clu
buri ale tineretului, cu program 
specific, elaborat în comun, de 
realizarea căruia să răspundă 
deopotrivă atît organizațiile 
U.T.C. cît și cele sindicale și 
culturale.

De asemenea, considerăm ne
cesară o mai strînsă colaborare 
pentru antrenarea tinerilor sala
riați la diversele activități spor
tive și turistice — mijloc deo
sebit de important de educație, 
de întărire a sănătății, de re- 
creere.

UN SECRETAR U. T. C.
AȘTEAPTĂ... INSTRUCȚIUNI
(Urmare din pag. I) 

o olimpiadă a strungarului, a- 
mînată din februarie în mar
tie, iar de aici mazilită defini
tiv în trimestrul II. „Am făcut 
în locul ei un concurs de pro
tecția muncii cu elevii. A fost 
mai ușor"...

Acest „mai ușor" se poate 
aplica însă întregului program 
de lucru. Nu răzbate de nică
ieri din el vreo intenție mai 
răsărită, vreo acțiune care să 
demonstreze pe viu că prin 
viața organizației acesteia a 
trecut un congres. Mi se spune 
că „a avut loc o dezbatere a 
documentelor cu întregul ac
tiv al uzinei", — dar constat 
însă că a fost o simplă șe
dință de comunicări, în care 
secretarul, delegat la congres, 
a făcut un rezumat al rapor
tului, al rezoluției și Statutu
lui — adică un lucru pe care 
îl putea face fiecare tînăr 
dinainte, pentru ca discuția 
propriu-zisă să înceapă direct 
cu racordarea măsurilor con
gresului Ia realitățile specifice 
organizației. Așa însă „dezba
terea" s-a încheiat fără nici 
măcar o propunere concretă 
pentru programul de activi
tăți. însuși loan Stoicoiu îmi 
relata că, la congres, i-a plă
cut întîlnirea cu ministrul de 
resort pentru caracterul ei de 
lucru, concret, că dezbaterile 
din cadrul comisiei tineretului 
muncitoresc ar fi putut fi încă 
mai concrete in cîteva direcții. 
Nu s-o fi gîndit oare nici o 
clipă că ar trebui să aplice a- 
ceste observații și la propria 
sa activitate ?

COMITETUL EXECUTIV
AL U. G. S. R.

Ion Alexandru, președinte al 
Consiliului județean Prahova 
al sindicatelor ; Marin Avram, 
șef de echipă la Uzina Elec- 
troputere Craiova; Paraschiv 
Benescu, președinte al Consi
liului județean Galați al 
sindicatelor ; Gheorghe Borș, pre
ședinte al Consiliului Munici
pal București al sindicatelor ; 
Iosif Burian. președinte al con
siliului județean Harghita, al 
sindicatelor ; Floarea Bucur, pre
ședinta comitetului sindicatului 
de la întrenrinderea Textilă 
Pucioasa, Constantin Buzatu, 
președintele comitetului sindi
catului de la Uzina Utilaj Chi
mic „Grivița Roșie" București; 
Florea Chițu, șef secție la Con
siliul Central a] U.G.S.R.; lacob 
Coțoveanu, activist al Consi
liului Municipal București al 
Sindicatelor ; Petru Despot, șef 
de secție la Consiliul Central al 
U.G.S.R.; Constantin Dincules- 
cu, președinte al Consiliului 
Național al Inginerilor și Teh
nicienilor; Zoltan Faluvegi, pre
ședintele Comitetului sindica
tului de la întreprinderea de 
utilaj pentru Industria ușoară
— Tîrgu Mureș; Margareta Fi- 
Hpaș, director al întreprinderii 
„Crinul" — București; Nicolae 
Gavrilescu, membru supleant 
al Comitetului Central al P.C.R.; 
Ion Găleteanu, redactor șef al 
ziarului ..Munca"; Mircea Geor
gescu, președintele Uniunii 
Sindicatelor din Construcții șl 
Industria Materialelor de Con
strucții; Maria Giligor, pre
ședinta Comitetului sindicatului 
de la Fabrica de antibiotice — 
Iași; Ioana Grozea. secretar al 
Consiliului orășenesc al sindi
catelor Fetești: Constantin He- 
rescu, președinte al Uniunii 
Sindicatelor din agricultură, in
dustria alimentară și silvicultu
ră; Marin loan, președintele 
Comitetului sindicatului de la 
Uzina de Aluminiu-Slatina; 
Gheorghe Ion, președintele Co
mitetului sindicatului de la în
treprinderea agricolă de Stat
— Murfatlar; Francisc Kronawe- 
ter, maistru principal la Uzi
nele de Construcții de Mașini
— Reșițai Vasile Lupșe, șef de 
echipă la Uzina „înfrățirea" — 
Oradea: Viorica Maxim, pre
ședinta Comitetului sindicatului

BIROUL EXECUTIV
AL U. G. S. R.

Președinte: VIRGIL TRO
FIN, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent al Comitetului Central 
al P.C.R

Vicepreședinți: GHEORGHE
PETRESCU, membru supleant 
al C.C. al P.C.R.: NICOLAE 
GAVRILESCU, membru suple
ant al C.C. al P.C.R. MA
RIA GILIGOR, președinta 
Comitetului sindicatului de la 
Fabrica de Antibiotice — Iași; 
FRANCISC KRONAWETER. 
maistru principal la Uzinele de 
Construcții de Mașini — Reși

în sfîrșit, lucrul cel mai im
portant poate în toată această 
expunere de motive, este că și 
cunoașterea documentelor, așa 
cum s-a făcut ea, nu a pătruns 
mai departe decît în rîndul ac
tivului. Tinerii sînt păstrați 
încă la distanță de acest pro
ces care ar fi trebuit poate să 
înceapă cu ei. Pînă la data so
sirii mele în uzină se ținuseră 
deja patru adunări generale 
ale organizațiilor și în nici una 
nu s-a rostit un singur cuvînt 
despre ceea ce ar putea fi sar
cinile lor în actuala perioadă. 
Secretarul are, desigur, din nou 
o scuză la îndemînă : nu i-a 
spus nimeni, n-a primit indi
cații. Lui însă nu i-a venit 
de loc ideea să se ducă fără 
să-i spună nimeni la aceste a- 
dunări, să stea de vorbă cu 
tinerii, să le aducă și lor la 
cunoștință lucrurile pe care le 
așteptau probabil de la dele
gatul lor. Ar fi fost un prilej 
nimerit și ca să le spună : 
băieți, in conformitate cu ho- 
tăririle congresului, eu sint 
reprezentantul vostru în comi
tetul de direcție. Ce-ați vrea 
să transmit și să pun in dezba
terea comitetului, ca să vă 
reprezint cu adevărat ? Bine
înțeles, nu s-a întîmplat nici 
asta, nici altceva — nimic din 
tot ce ar fi fost posibil pentru 
a se dovedi că a fost înțeles 
spiritul înnoitor al congresului. 
Totul continuă să se desfă
șoare mai ales undeva deasu
pra tinerilor, fără participarea 
lor atît de necesară.

Primul secretar al munici

de la Fabrica „Mondiala", 
Satu Mare; Nicolae 
președinte al 
dicatelor din 
le Industriei

La- 
Nagy, 

C.C.

Moraru.
Uniunii Sin- 
Întreprinderi- 

Metalurgice șl 
Construcțiilor de Mașini; 
risa Munteanu, Paul 
membru supleant al 
al P.C.R.; Elena Nae, președin
ta Comitetului sindicatului de 
la Combinatul de confecții și tri
cotaje — București: Constant! 
Năstase, președinte al Comite
tului sindicatului de la Exploa
tarea minieră — Lupeni; Au
relian Nistor, președintele Co
mitetului sindicatului de la U- 
zina de autocamioane „Steagul 
Roșu" — Brașov; Lidia Oră- 
dean, președinta Uniunii 
Sindicatelor din Unitățile Sani
tare; Arpad Orban, președintele 
Uniunii Sindicatelor din Indus
tria Lemnului; Ștefan Pavel, 
membru al Comitetului Central al 
P.C.R.; Gheorghe Petrescu, 
membru supleant al Comitetului 
Central al PC.R.; Ileana Peter, 
tehniciană la Fabrica de încăl
țăminte — „Clujana"; Roman 
Pircea. oreședinte al Consiliu
lui județean Timiș al sindi țte- 
lor; Teodor Prunea, mei oru 
supleant al Comitetului Cerftral 
al P.C.R., activist al Consiliului 
Central al U.G.S.R.; Ion Radu, 
președinte al Consiliului jude
țean Mehedinți al sindicatelor; 
Oliviu Rusu, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Ingineri
lor și Tehnicienilor; Maria 
Stănescu, 
Sindicatelor ’ din 
le de învățămînt
tură ; Gheorghe
președintele Comitetului sindi
catului dn la Uzinele ,.23 Au
gust" — București ; Virgil Tro
fin, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Perma
nent al Comitetului Central al

Tehnicienilor; 
președinta Uniunii 

Instltuții- 
si cul- 
Stuparu.

P.C.R.; Ioană Tutor, președinta 
Comitetului sindicatului de la 
Fabrica de stofe „Argeșana" — 
Pitești; Traian 'Vasiliu, pre
ședintele Comitetului sindica
tului de Ja Complexul de Ce
luloză șl Hîrtie Suceava; Ma
tei Wiserner. inginer la Uzina 
„Balanța" — Sibiu, membru al 
Biroului Executiv al Consiliului 
municipal al sindicatelor.

ța; PETER ILEANA, tehnici
ană la Fabrica de încălțăminte 
„Clujana"; OLIVIU RUSU, vi
cepreședinte al Consiliului Na
țional ai Inginerilor și Tehnici
enilor; GHEORGHE STUPA- 
RU. președintele Comitetului 
sindicatului de la Uzinele „23 
August" — București.

Secretari: ȘTEFAN PAVEL, 
membru al Comitetului Cen
tral al P.C.R.t NAGY PAUL, 
membru supleant al Comitetu
lui Central al P.C.R.l LARISA 
MUNTEANU.

piului, Vasile Oros, recunoștea, 
într-adevăr, cu un remarcabil 
simț autocritic că „documen
tele congresului s-au oprit de
ocamdată la nivelul activelor, 
că n-au pătruns încă adine in 
masa de tineri", însă mă văd 
silit să-1 contrazic, măcar în 
parte, cu argumente întîlnite 
tot pe raza municipiului Pe
troșani. Am aflat, la exploa
tarea minieră Vulcan, că or
ganizațiile U.T.C. de la două 
sectoare și-au pus pe ordinea 
de zi a adunării generale, încă 
din luna februarie, ca punct 
principal, dezbaterea docu
mentelor congresului. Nu știu, 
din păcate, ce anume s-a dis
cutat aici, îmi pare rău că 
n-am fost prezent la ele. Poate 
am pierdut o dezbatere în a- 
devăratul sens al cuvîntului. 
Iar dovada cea mai elocventă 
este faptul că aceste organi
zații s-au gîndit singure la o 
asemenea datorie elementară 
și că au realizat-o, fără să mai 
aștepte un alt îndemn, chiar 
in prima săptămină de după 
încheierea congresului. Aș fi 
vrut, așadar, și cred că pre
tenția mea nu este exagerată, 
să găsesc un asemenea interes 
și la organizația U.T.C. de la 
U.U.T., cu atît mai mult, cu 
cit secretarul ei a fost delegat 
la congres. Mandatul pe care 
i-1 încredințaseră cei 660 de 
uteciști îi dădea nu numai 
dreptul, ci și datoria să acțio
neze cu mai multă consec
vență, răspunzînd unor exi
gențe pe care el însuși putea 
să și le formuleze.
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O Va reuși oare să prindă ultimul tren al... sal varii ? • Puncte prețioase cîștigate de „U 
Cluj, F.C. Argeș și Dinamo în deplasare • Tătaru, singur, în fruntea golgeterilor

REZULTATE
DIVIZIA B

SERIA I S

C F.R Pașcanl-Flacăra Morenl 
*—fl, Ceahlăul Piatra Neamț-S. N. 
Oltenița 1—0, Portul Constanța- 
A.S.A. Tg. Mureș 2—2, Poiana 
Cîmpina-Știlntâ Bacău 3—2. Me
talul Tîrgovi.ște-Politehnlca Galați 
3—1, Metalul București-Dunărea 
Giurgiu 2—0, Progresul Brăila- 
Metrom Brasov 0—0 !, F.C. Galați- 
Sportul studențesc 2—1,

A.S.A Tg. Mures șl-a consolidat 
poziția de ’lder, dlstanțîndn-se la 
4 puncte de P'-ogresul Brăila (23 
de puncte). Pe ultimele dovă 
locuri a’e clasamentului se găsesc 
Politehnica Galați nnnete) și 
Flacăra Morenl (6 puncte).

dar și tineretul de rugbi
Anual, în primele zile ale ve

rii, are loc în Capitală finala 
campionatului național de ju
niori la rugbi. Anul trecut, pa
tru formații din București : C.S. 
Școlar, S.S.E. Nr. 2, Rapid și 
Constructorul (primele clasate 
în campionatul munioipal) și 
alte patru din restul țării : Fa
rul, Șoimii Sibiu, Petrochimistul 
Pitești și Școala Profesională 
Iași și-au disputat, pe sistem 
eliminatoriu, finala acestei im
portante competiții. Rezultatele 
înregistrate încă din prima eta
pă a finalei au evidențiat unele 
neajunsuri de moment în activi
tatea juniorilor, dar și carențe 
mai vechi și generale 
rugbiului românesc.

Astfel, întîlnirile directe 
tre echipele bucureștene și 
provinciale s-au soldat cu .

ale

CLASAMENT
SERIA A II-A :

.© CÎT DUREAZĂ PAUZA UNUI MECI ?
(Urinare din pag. I)

Ce-au însemnat, ce înseamnă toate acestea, 
prin ce se materializează ? Deocamdată greu de 
spus Ar fi și prea devreme. Că așteptăm împli
niri leosebite, asta fără doar și poate.

I- orice caz lupta, marea și apriga luptă pen- 
trt puncte, pentru goluri, pentru titlu, pentru 
supraviețuire, pentru promovarea în „unspre- 
zecele" de elită, a început, furtunos și putem 
spune, sub auspicii bune, onorabile.

Partida de sîmbătă, de pe „Republicii", ini
țiativa unor astfel de programări în Capi
tală este binevenită, salutată de iubitorii fotba
lului și mi se pare că satisface și interesele fi
nanciare, firești, de altfel, a adus în fața tri
bunelor pline, alt fapt îmbucurător — două 
echipe, Rapid și Petrolul, dispuse și decise să 
arunce totul în lupta pentru cîștig. A fost un 
joc în care accentul s-a pus pe apărare. Obsesia 
de a nu primi gol — explicabil de altfel — 
parcă-i face pe înaintași să uite încotro să se 
Îndrepte, cu pericolul, cu șutul, mizind mai 
mult pe ivirea unei ocazii fericite, jntîmplătoare, 
care să se soldeze cu un gol norocos. Cum s-a 
și întâmplat ! După aproape o repriză de luptă 
oarbă, în min. 36, mai exact, Neagu „îi fură" 
Iui Mihai Ionescu — bun în restul partidei — 
din mină balonul venit dintr-o pasă a lui Co- 
dreanu, cum mai încercase odată dar nu 
reușise, și soarta meciului e pecetluită : victorie 
cu 1—0 pentru Rapid. 2 puncte uluitor de pre
țioase in contextul luptei pentru titlu, care-i si
tuează pe giuleșteni, pentru 24 de ore în fo
toliul de lider. Dar, cu tot ritmul vioi, alert a! 
partidei — mai ales în repriza secundă — cali
tatea fotbalului practicat a fost precară. Chiar 
dacă avem în vedere unele circumstanțe — am
bele echipe au susținut cîte 3 partide în 6 zile, 
dintre care una cu prelungiri, cea din „Cupă" — 
nu le putem absolvi de atîta penurie de faze și 
acțiuni de fotbal adevărat. Atributele spectaco
lului — prin care înțelegem acțiuni dinamice, 
inspirate, pase imprevizibile, goluri — sint dale, 
se știe, de compartimentele ofensive. Dar a- 
cestea au fost ca o „mină moartă" in jocurile 
de noroc. Prima minge pe care a reținut-o Ră- 
ducanu — deci primul șut al oaspeților — s-a

DIAGRAMA

săvîrșit în minutul 34 ! 
clare de gol 1 Dincuță a 
care trece prin zid dar nu s-a puiuț ; Dridea a 
„rătăcit" prin „pădurea" de adversari și balonul 
l-a ocolit ca pe un diletant, mereu 
acolo unde nu se intîmpla nimic, 
cum a evoluat, nu ne-a convins 
loc fruntaș în clasament în raport 
loarea pe care o are la ora de 
mai omogen în partea a doua a meciului — au 
fost vreo 30 de minute stropite cu puțin foc și 
patimă — cu un atac mai incisiv, merită, pe de
plin, victoria. Dacă ar fi să facem mențiuni 
speciale, ne-arn opri asupra lui Dumitru, care 
prin jocul său inspirat, prin ochiul său tactic 
și ținuta tehnică, își exprimă clasa, valoarea, își 
argumentează lecui ocupat de drept în națională. 
Am văzut cit de mult poate să coste prea ma
rea „dragoste pentru minge" : Angelescu, în 
minutul 68, a primit o pasă ideală și nu rămă
sese nimic de făcut decît s-o trimită în plasă. 
Dar el s-a oprit, a meditat îndelung pînă cînd 
apărarea ploieșteană s-a repliat și a risipit o 
ocazie unică ! Arbitrajul, condus la centru de 
N. Rainea, cu exces de hotărîre și promptitudi
ne, a fluierat orice contact între adversari, tăind 
jocului în multe rîndurj și bruma de cursivitate 
ce-o avea. Nici chiar așa ! N-o să facem din 
fotbal un balet de domnișoare. In privința re
curgerii la cartonașul galben — ultimul aver
tisment înainte de eliminare — in cazul rapi- 
distului Ștefan nici o obiecție. Acesta a practi
cat un joc dur, periculos, în afara spiritului de 
fair-play, adepti ai acestui stil mai găslndu-se 
și printre apărătorii petroliști.

Dincolo de partidă — o nedumerire care de 
fapt persistă de multă vreme și pe care ne-o 
provoacă toate partidele indiferent de locul 
de desfășurare : cit durează pauza dintre re
prize ? Ce spune, in acest sens, regulamentul ? 
Cronometru! de la „Republicii", de la fluierul 
încheierii primei reprize pînă Ia cei al reluării 
mitanului doi, a marcat 15 minute. Toate regula
mentele lumii prevăd pentru pauză maximum 
10 minute. Atunci de ce 15 minute ? De unde, 
cu al cui drept aceste autoderogări ale arbitri
lor? Federația^ organismele sale de resort tre
buie să impună, fie si prin măsuri severe, res
pectarea regulamentului !

Nici goluri nici faze 
încercat să fie omul

aflîndu-se 
Petrolul, așa 
că ocupă un 
direct cu va- 
față. Rapidul,

Dînamo 18 9 6 3 31—14 24
Rapid 18 8 8 2 21—11 24
V.T.A. 18 10 2 6 27—17 22
Petrolul 18 9 3 6 22—19 21
Poli 18 8 4 6 30—24 20
Steaua 18 7 6 5 25—21 20
L’niv. Cr. 18 8 4 8 16—15 20
St. Roșu 18 8 4 6 14—14 20
Farul 18 8 4 6 27—28 20
S.C. Bacău 18 8 1 9 24—23 17
F.C. Argeș 18 5 6 7 22—26 16

Cluj Î8 6 3 9 17—20 15
C.F.R. Cluj 18 6 3 9 23—32 15
Jiul 18 6 1 11 16—24 13
Progresul 18 4 4 10 14—22 12
C.F.R. Timș. 18 4 1 13 11—30 9

Politehnica Tlinlșoara-Electro- 
putere Craiova 1—1 I, Corvlnul 
Hunedoara-Ollmpia Oradea 4—1, 
Gaz Metan Medlaș-C.S.M. Reșița 
0—0. C.F.R. Arad-Metalurgistnl 
Cuglr 1—0, Crișul Oradea-Vagonul 
Arad 3—9, Olimpia Satu Mare- 
Gloria Bistrița 3—0, Minerul Anl- 
na-C.S.M. Sibiu 2—0, Minerul Bala 
Mare-U.M. Timișoara 5—1.

In clasament, <
continuă să conducă Crișul (27 de 
puncte) secondată de Politehnica 
(25 de puncte). La „subsolul" cla
samentului U.M. Timișoara 
locul 15 (cu 12 puncte), iar 
nul locul ÎS (cu 10 puncte).
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ocupă 
Vago-

din- 
cele 
sco

ruri <48:3; 77:6; 34:0 și 32:3) ce 
vădesc enorma diferență exis
tentă între valoarea juniorilor 
din Capitală și cei din celelalte 
centre rugbistice din țară, acb- 
lo unde, bineînțeles, există ast
fel de formații. Și ca urmare a 
acestor rezultate, toate cele pa
tru echipe provinciale au pără
sit competiția încă de la primul 
joc, ca de altfel și în alți ani

Ce concluzii imediate se pot 
trage ?

In primul rînd aceea că, deșt 
din tineri cu reale 

calități, cu vădite aptitudini 
pentru rugbi și uneori bine 
pregătite de antrenori devotați 
și competenți (Toma. 
veanu și Cătănescu

Ștefu ți I. Doiciu la

stanța, B. Boboc la Sibiu și E. 
Crișan la Iași), formațiile pro
vinciale prezente în finală apar 
invariabil victime sigure. Cali
ficate cel mai adesea prin lipsă 
de adversari, nepregătite de 
fapt pentru asemenea confrun
tări, ele se vădesc inapte de a 
face față unor probleme de joc 
pe care n-au avut de unde și 
cînd să le cunoască, să le re
zolve și să le deprindă. Și a- 
oeasta pentru ca, in general, 
lipsite de o competiție specifi
că proprie, cu desfășurare re
gulată pe plan local și cu întîl- 
niri oficiale care să Ie asigure 
o instruire completă și eficien
tă, sărăcite astfel de un climat 
rugbistic favorabil, izolate și re
duse la o existență singulară 
iar ca unică activitate la sim
ple antrenamente sterile sau 
' _ 1 ,__ 1"_ ’ * t limitate

plafonate pînă la urmă de
jocuri-școală, ele sînt 
și "

Cali-

i Moldo- 
la Pitești, 

Con-

ETAPEI
RAPID-PETROLUL 1—0 (1—0).

Singurul gol al partidei a fost 
marcat de Neagu (min. 36).

SPORT CLUB BACĂU-C.F.R. 
TIMIȘOARA 1—0 (0—0). Fero
viarii au ratat, la scorul de 
0—0, o mare ocazie prin Re- 
gep. In repriza a doua, gazde
le și-au creat mai multe situa
ții de gol, reușind să concre
tizeze una, în minutul 52 prin 
Duțan (șut de la 20 m).

POLITEHNICA-DINAMO 0-0. 
Elevii luî Gil Mărdărescu au 
dominat marea majoritate a 
timpului, dar dinamoviștîi s-au 
aparat precis și au contraata
cat în cîteva rînduri foarte pe
riculos.

STEUA-JIUL 2—0 (1—0). Vic
torie fără emoții a steliștîlor. 
A marcat Tătaru, în minutele 
22 și 71.

UNIV. CRAIOVA-FARUL 3—1 
(1—1). După o primă repriză 
echilibrată, în care ambele e- 
chîpe au reușit să înscrie cîte 
un gol (Oblemenco în min. 35 
— pentru gazde, Tufan în min. 
<5 — pentru oaspeți), studenții 
B-au Impus în partea a doua a 
meciului, înscriind de două ori 
prin Strîmbeanu și Oblemenco

U.T.A.-„U“ CLUJ 0—0. Cam- 
pionii nu au reușit să se re
vanșeze pentru înfrîngerea su
ferită miercuri, în Cupă. Ab
sența lui Domide s-a făcut 
simțită, atacul U.T.A.-eî nere- 
ușind să lege nici o acțiune 
mai ca lumea.

C.F.R. CLUJ-F.C. ARGEȘ 
(2—2) (0—1). în minutul 46, cînd 
Dobrin a încheiat cu un gol sul
ta sa de driblinguri începute 
la mijlocul terenului, succesul 
piteștenilor se contura clar. 
Primul gol fusese înscris în 
minutul 16 de Jercan, la capă
tul unei acțiuni de contraatac. 
Clujenii au dominat Insistent 
în ultimele 15 minute Tegean 
(min. 80) șl Burlacu (min. 88) 
realizînd golurile care au res
tabilit egalitatea pe tabela de 
marcaj.

STEAGUL ROȘU-PROGRE- 
SUL 1—3 (0—3). Mare surpriză 
pe stadionul de la poalele 
Tîmpei ! Bucureștenii au des
chis scorul în minutul 7 prin 
Matei, l-au mărit la 2—0 prin 
același Matei (din lovitură de 
la li m) șl l-au majorat în mi
nutul 40 la 3—0 prin Raksi. 
Golul de onoare al stegarilor a 
fost înscris cu 5 minute înain
tea terminării meciului, de 
Florescu.

D. V.

efect stimulativ și de finalitate, 
jucătorii de rugbi, juniori în 
pragul depășirii virstei juniora
tului, slab pregătiți pentru 
întrecerile de seniori, nu-și 
găsesc loc nici măcar în forma
țiile care activează în divizia B. 
Cu atît mai mult cu cît aceste 
echipe din divizia secundă, ce 
constituie de fapt baza nume
rică a rugbiului din țara noas
tră, nu numai că nu parvin 
să-șl trimită garniturile de ju
niori în turneul final, dar nici 
măcar nu organizează astfel de 
formații. Mai mult, lucru aproa
pe de necrezut, echipele stu
dențești dintre care 4—5 actl- 
vînd în divizia A, „nu au voie", 
pur și simplu, să aibă formații 
de juniori.

Nestimate, nesprijinite ți ne
încurajate, echipele de juniori, 
acolo unde totuși există prin 
unele centre, duc o viață ano
nimă, sfîrșind pînă la urmă, 
prin a dispare.

In sfîrșit, o a treia observație 
ce se desprinde este aceea că, 
în condițiile concrete arătate, 
este ușor de înțeles de ce pro
cesul de instruire al tinerilor 
rugbiști din țară se desfășoară 
de mintuială, ocazional, pe apu
cate, ți numai atunci cînd an
trenorul echipei de seniori, cel 
mai adesea el însuți un instruc
tor voluntar, are timpul și posi
bilitatea să se ocupe și de ei. 
Rezultatul se concretizează prin 
apariția temporară și neconclu
dentă a unor formații de juniori 
încropite la iuțeală, nepregă
tite și, ceea ce este mai grav, 
inapte practic pentru acest sport 
atît de frumos, dar atît de difi
cil. Căci trebuie spus că, spre 
deosebire de alte jocuri (volei, 
baschet, handbal, fotbal) rugbiui 
nu se poate practica decît după 
o prealabilă și serioasă pregă
tire.

Care ar fi, totuși, soluția T
Desigur, în sensul organizării 

temeinice și profunde a activi
tății tinerilor rugbiști din țară, 
ar trebui luate măsuri pornind 
de la asigurarea bazei materia
le și de instruire șl pînă la as
pectele știmulativ-propagandis- 
tice care să facă obiectul unui 
plan de măsuri al Biroului Fe
derației și al antrenorului fede
ral și despre care am scris și 
cu alte ocazii.

Deocamdată însă, Ia posibili
tățile existente, revenim eu o 
propunere mai veche neluată 
însă pînă acum în discuție : a- 
ceea de a transforma practic e- 
chipele de categoria B din țară 
(mai ales pe cele cu valoare 
scăzută) în echipe de juniori Ș> 
tineret, la început cu un număr 
limitat de seniori (3—5 de e- 
xemplu) apoi treptat la o com
ponență ’sub vîrsta junioratului 
sau a unei vîrste limită fixată 
judicios. Astfel, echipele care 
au, de bine de rău un antrenor 
și o bază materială și organi
zatorică, vor deveni de fapt un 
mare laborator, de creștere a ge
nerației rugbistice de miine.

lipsa de finalitate competiționa- 
lă pe care numai întrecerea 
sportivă o poate da procesului 
de instruire mai ales la copii 
și tineret. In acest fel, fatal, e- 
chipele din țară șl jucătorii lor 
părăsesc, tot anual șl tot inva
riabil, arena finalei, nici mal 
buni și nici mai răi decît au 
venit, dar în mod cert cu senti
mentul nedrept al inferiorității 
implacabile. Și ca urmare, ju
niorii acestor echipe fie că aban
donează rugbiul, fie că promo
vează individual, întîmplător șl 
cu totul sporadic în echipa di
vizionară din orașul lor. Evi
dent însă fără absolvirea cores
punzătoare a importantei etape 
pe care o constituie junioratul. 
Și iată așadar cum, treptat, dar 
sigur se frinează atît dezvolta
rea numerică a juniorilor rug- 
biști din țară, cit și cea tehni
că a viitorilor seniori din echi
pele divizionare. De aceea, pro
babil lașul, Constanța, Petroșa
nii, Timișoara mai ales, Bîrla- 
dul chiar, pînă la o vreme Clu
jul și Sibiul mai recent, caută 
jucători tineri, foști juniori, sau 
chiar seniori de mult consacrați 
din Capitală, în timp ce propriii 
lor tineri din orașul de reșe
dință nu reușesc să facă față 
cerințelor divizionare și se pierd 
cu timpul. Iar consecințele pe 
plan rugbistic national nu mai 
trebuie relevate. Mai mult chiar, 
insuccesul de anul trecut al e- 
chipei naționale de juniori la 
Turneul F.I.R.A. a scos în evi
dență încă un fapt: practic nici 
un junior din provincie în echi
pa reprezentativă a țării...

A doua concluzie importantă 
constă în aceea că reduși la a- 
ceastă activitate comnetițională 
formală, lipsită de valoare, de

2-0.
Argeș

Steagul roșu — Pro- 
Rapid—Petrolul

„JUVENTIȘTILOR
REZULTATELE

ETAPA VIITOARE

Bacău,
Jiul — 

Rapid —■ 
va disputa 
pe stadio-

In meciurile echipelor de 
tineret au fost înregistrate, 
ieri, următoarele rezultate :

Sport club Bacău — C.F.R, 
Timișoara 1—0, Steaua — Jiul
2— 0, Univ. Craiova — Farul
3— 1, UTA — U. Cluj 
C.F.R. Cluj - F. C. 
2—2, 
greșul 2—9,

„U“ Cluj — Politehnica, 
Dinamo — Progresul, C.F.R. 
Timișoara — Steagul roșu, 
Farul — C.F.R. Cluj, F. C. 
Argeș — Sport club 
Petrolul — U.T.A., 
Univ. Craiova, 
Steaua (meciul se 
sîmbătă, 3 aprilie, 
nul Republicii).

D. MANOILEANU

Marginalii la meciul 
România - Polonia

de cifiva oameni ?
A opta confruntare directă a 

selecționatelor de înot ale Ro
mâniei și Poloniei s-a încheiat 
ieri, la piscina olimpică „23 Au
gust" din Capitală, după trei zi
le de întreceri. După cum se știe, 
încă în urmă cu doi ani F.I.N.A. 
a adoptat o formulă de departa
jare a reprezentativelor de înot 
de pe continent — foarte ase
mănătoare cu sistemul C.E. in- 
terțări la fotbal — care ne-a pla
sat în grupele B (Varșovia 
1969, masculin) și C (Dubrovnik 
1969, feminin). Iată de ce meciul 
încheiat ieri în compania echi
pei Poloniei — ca orice meci în 
compania unei echipe clasifica
te în grupa A a natației euro
pene — a figurat ca obiectiv 
principal în calendarul compe
tițional 1971 al federației noas
tre. Rezultatul direct al con
fruntării urma să demonstreze 
(chiar și numai simbolic) că în
frîngerea suferită cu doi ani în 
urmă în „Cupa Europei", care 
ne-a barat drumul spre primul 
eșalon, n-a fost decît un acci
dent. Polonezii, într-adevăr, au 
cîștigat atunci la 3 puncte dife
rență, dar tot atît de bine, un 
oarecare loc doi inversat într-o 
cursă oarecare, ar fi putut anu
la acel minim avantaj în dauna 
Poloniei... Dar acum, în ajun 
de o nouă ediție a Cupei conti
nentale — 28 și 29 august, la 
Roma — regretele pentru ce-a 
fost în 1969 sînt mult prea tar
dive. Iată de ce recentul meci 
cu echipa masculină a Poloniei, 
o formație redutabilă de altfel, 
credem că trebuie privit mai în- 
tîi ca un test al nivelului îno
tătorilor noștri fruntași și abia 
apoi ca o revanșă care ni se cu
venea cu prisosință Primul

punct de vedere, testul, ni se 
pare a fi cel mai semnificativ, 
încă la sfirșitul celei de a doua 
zile a întîlnirli, atunci cînd îno
tătorii noștri au realizat o dife
rență de 9 puncte (70—61) îna
intea ultimei treimi a meciului, 
a devenit evident că echipa ro
mână duce greul prin foarte pu
țini oameni. Campionii noștri 
Slavic sau Aimer au apărut pe 
blocstarturi de un exagerat nu
măr de ori : 100 m. liber, 200 
m. liber, 400 m. liber, 200 
mixt, 400 m. mixt, 1 500 m. 
ber, 4 X 100 m. liber, 4 X 200 
liber, 4 x 100 m. mixt- . Ceea 
nu poate să însemne decît 
garnitura secundă, mai ales 
probele de craul, este încă de
parte. Oare acest aspect nu re
flectă faptul că. odată prins un 
„culoar liber" și acela destul de 
firav, alergăm cu tot dinadinsul 
după performanțe de nivel eu
ropean, neglijînd pregătirea co
piilor și juniorilor ? Afirmînd 
aceasta ne referim nu la baza 
de masă a natației în general, 
care a înregistrat un oarecare 
reviriment, ci la baza numeri
că a natației de performanță, e- 
vident slabă și „subțire" la a- 
ceastă oră. Ne demonstrează a- 
ceasta chiar și retragerea echi
pei feminine din „Cupa Euro
pei" — grupa C care, dacă ar fi 
sâ concureze anul acesta pentru 
promovare, ar fi lipsită de ori
ce șanse (chiar și în grupa C !).

Situația actuală a lotului mas
culin — dacă e să-l raportăm 
la natația europeană — deter
mină și optica potrivit căreia, 
chiar dacă ne-am plasa la Ro
ma pe primele două locuri ale 
gruoei secunde, ceea ce ne-ar 
asigura promovarea, „supravie-

m. 
li- 
m. 
ce 
că 
în

țuirea în A" n-ar dura decît pî
nă la ediția următoare, cu sigu
ranță... Această promovare (pro
babilă) ar însemna maximum de 
potențial al echipei masculine 
de înot a României ; dar un ma
ximum care ar însemna, în a- 
celași timp, un minimum de va
loare pe plan european. In a- 
cest context, deși nemărturisi
tă. ideea promovării nu cumva 
„înspăimîntă" Federația noastră 
de specialitate care, neglijînd 
în continuare problema perfor
merilor copii și juniori, se de
clară adeptă a sloganului pre
cum că „decît codaș la oraș ?...“ 
S-ar părea, din păcate, că ne 
mulțumește poziția de „ghinio
niști" ai grupei europene B...

SI TOTUȘI
Disputat pe Stadionul Dinamo din Capi

tală, meciul derby de duminica dimineața, 
dintre DINAMO și GRIVIȚA ROȘIE, a cores
puns- dar nu... în totalitatea lui. Iată unele 
din principalele faze.

în min. 2, Nica ratează o mare ocazie la o 
lovitură de pedeansă, urmată de o fază în 
care Nicolescu, Fugigi și Iftimie reușesc un 
schimb de pase de mare spectacol. Apoi, mi
nute în șir cele două formații se studiază, 
jocul înaintărilor fiind închis de apărările fer
me. Către sfirșitul reprizei întîi, Grivița roșie 
obligă pe dinamoviști să nu iasă din propriul 
teren, ca în min. 31 Oblemenco de la 25 m, 
să reușească un splendid dropgol : 3—0 pentru 
Grivița Roșie, scor egalat de Nicolescu, cu 
puțin mai târziu, tot prin același procedeu

• MECIURILE disputate în cea 
de-a doua zi a turneului interna
țional de polo pe apă de la Bel
grad s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : lugoslavia-Bulgaria
12—3 ; Italla-Romfinia. 5—4. In cla
sament conduce echipa Iugosla
viei.

VIOREL BABA
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DINAMO-GRIVIȚA ROȘIE 3-9!
tehnic. In min. 50, Țibuleac, cu o lovitură de 
pedeapsă, ridică scorul la 6—3, iar grivițenii 
atacă continuu valorificîndu-și procedeele 
tehnice, care ieri le-au reușit de minune. 
Min. 58, Oblemenco — a jucat excelent pe tot 
parcursul meciului — cu un dropgol majorea
ză scorul la 9—3, scor cu care se încheie și 
partida. Desfășurat in limitele deplinei sporti
vități (mai puțin ieșirile lui Daraban, Roman 
și Atanasiu), meciul a scos în evidență MA
REA PUTERE DE LUPTA A GRIVIȚEI RO
ȘII, ÎMBINATA CU O PREGĂTIRE TEHNI
CĂ NET SUPERIOARA DINAMOVIȘTILOR 
ȘI O DORINȚĂ FERMA DE A CÎȘTIGA.

Ieri, dinamoviștii, au părut blazați, nu s-au 
concentrat în fazele cheie, jocul întîmplării

fiind o notă dominantă a evoluției lor.
Cu acest meci, Grivița roșie își consolidea

ză poziția de lider în actualul campionat.
Arbitrul Rend Chiriac, cam neinspirat, a 

fluierat mult, in faze în care jocul nu tre
buia întrerupt.

In alte două meciuri disputate In Capitală, 
RAPID a dispus de C.S.M. SIBIU cu 9—0, iar 
CONSTRUCTORUL a făcut meci egal cu 
ȘTIINȚA PETROȘENI 6—6.

Alte rezultate : Universitatea Timișoara — 
Steaua 0—3, Agronomia Cluj — Rulmentul 
Bîrlad 6—3 și Farul Constanța — Politehnica 
Iași 8—3.

GABRIEL FLOREA

Nu este pentru prima dată cînd 
incompetența și erorile organiza
torice falsifică, în ultimă instanță, 
rezultatele, indignîndu-l șl demo- 
ralizîndu-i pe concurenți. Acest 
fenomen a devenit o adevărată 
boală cronică în competițiile 
noastre automobilistice. Raliul 
București este în acest sens un 
nou exemplu nefericit. La Sinaia, 
punctul de control orar a fost 
plasat în afara șoselei, pe o stra
dă. Poziția lui nu a fost Indicată 
pe nici o foaie de parcurs, așa 
cum ar fi fost firesc, nu a fost 
deloc comunicată concurenților

din provincie ci adusă doar la 
cunoștință bucureștenilor la ședin
ța tehnică Peste toate astea ofi
cialii înșiși au semnalizat greșit 
postul lor, astfel că o bună parte 
din chiar cei ce îi cunoșteau am
plasamentul s-au rătăcit, dezorien
tați. Unele echipaje au pierdut 
peste 10 minute în Sinaia, căutînd 
controlul orar, în care au intrat, 
astfel, cu penalizări ce au falsifi
cat apoi total ordinea reală a va
lorilor în această cursă.

Iată clasamentul general : I — 
Drăgoî I.-Rizescu O. (Dacia 1100 S),

II — Anton L-Anton Gh. (Dacia 
1100 S), Novac D.-Brînduș C. (Da
cia 1100 S) Fără a nega meritele 
lor trebuie menționat că exceptînd 
ultima probă specială, unde a 
spart un cacluc și a pierdut 4 mi
nute, A Puiu a cîștigat toate ce
lelalte. In mod normal clasamen
tul, după rezultatele din probele 
speciae ar fi arătat astfel : A. 
Puiu, G. Răuță, I. Drăgoi Dar 
Puiu și Răuță au adunat mari pe
nalizări căutînd controlul orar din 
Sinaia, astfel că nu figurează nici 
în primii S clasați... Asemenea

inadvertențe tulbură și restul cla
samentului.

Merită o mențiune specială ideea 
de a desfășura un raliu pentru 
începători Cîștigătorul lui : echi
pajul D. Bonjug-D. Rus, (Fiat 
850). Este păcat că acest raliu, al 
Bucureștlulul, care a Întrunit un 
mare număr de participanți — 13 
începători și 24 de avansați — a 
fost umbrit de penibilele erori or
ganizatorice amintite

ANDREI BANC

q DESFĂȘURATĂ pe traseul 
Djldjelli-Bougie (96 km), etapa a 
11-a a Turului ciclist al Algeriei a 
fost cîștigată de rutierul algerian 
Tahar Zaaf, cronometrat cu timpul 
de 2h 17’. în același timp cu în
vingătorul, pe locurile 6 și res
pectiv 9, au sosit și cicliștii ro
mâni Tudor Vasile și Nicolae Ciu- 
meti. înaintea ultimei etape, In 
clasamentul general individual 
continuă să conducă polonezul 
Krzeszowlec, urmat de Skosîrev 
(U.R.S S ) la 24”, Trișcin (U R.S.S.) 
la 2’ 40”. Concurentul român Va
sile Selejan se află pe locul 6, la 
5’ 24”.

• CAMPIONATUL mondial de 
hochei pe gheață (grupa A) a 
continuat la Geneva cu disputarea 
primelor meciuri ale returului. 
Iată rezultatele : U.R.S.S.-R F. a 
Germaniei 12—2 (1—1, 7—0, 4—1) ; 
Cehoslovacia-S.U.A. 5—0 (0—0, 
3—0, 2—0). în clasament conduce 
U.R S S cu 11 puncte, urmată de 
Suedia ' 7 puncte, Cehoslovacia 7 
puncte, Finlanda 5 puncte, R. F. a 
Germaniei 2 puncte, S.U.A. 2 
puncte.
• ÎN LOCALITATEA Japoneză 

Nagoya au început întrecerile celui 
de-al 31-lea campionat mondial de 
tenis de masă. Iată primele re-

zultate în probele pe echipe : 
feminin : România-Noua Zeelandă 
3—0 ; R P. Chlneză-Ghana 3—0 ; 
Franța-S.U.A. 3—1 ; R. F. a Ger- 
maniel-Nepal 3—0 ; U.R.S.S.-India 
3—0. masculin : Japonia-Âustralla 
S—0 ; Danemarca-Mexlc 5—0 ; Un- 
garia-Columbla 5—0 ; Irlanda-Gha- 
na 5—1
• AUSTRALIANUL John New

combe și americanul Arthur Ashe 
s-au calificat pentru finala turneu
lui de la Chicago. In semifinale, 
Newcombe l-a eliminat cu 7—6, 
7—S pe Rosewall, iar Ashe l-a În
vins cu 8—3, 6—4 pe Okker

Ieri, s-au încheiat la Tg. Mureș 
Întrecerile primei părți a campio
natului 
putarea 
natului 
permite 
valorică _ ______
menit să oblige colectivele de pe 
întregul teritoriu să se pregăteas
că continuu, duce la stimularea Șl 
angrenarea în antrenamente a u- 
nul mai mare număr de sportivi. 
Nici o ediție din ultimii II) ani n-a 
avut o așa dramatică desfășurare 
In toate cele patru etape. A apă
rut și, în unele cazuri a reapărut, 
o grupare valorică a echipelor, 
ceea ce a dus la întîlnirl mal 
echilibrate, cu surprize de pro
porții șl răsturnări de scoruri ne- 
înttlnlte pînă acum. Apariția, la 
spadă, a două echipe — Electro- 
putere Craiova și Medicina Tg. 
Mureș —, ne dă speranțe la ridi
carea valorii acestei arme pe plan 
Internațional. De altfel aceste e- 
chipe au dominat, împreună cu 
Steaua. această primă parte a 
campionatului.

Consemnăm, dominarea netă, în 
continuare, a scrimerilor de la 
clubul Steaua în probele de flo
retă masculin, floretă feminin și 
sabie.

In sfîrșit, echipele din provincie 
nu mal reprezintă o prezență ano
nimă în întrecerile campionatului, 
ele evoluînd cu mult curaj și cu 
pretenții. Acest fapt este tmbucu- 

cit,
prl- 
In-

de scrimă pe echipe. Dis- 
în patru etape a campio- 
(2 în tur și 2 în retur) 

o mai reală Ierarhizare 
a echipelor ; acest lucru,

rător, cu atît mai mult cu 
în majoritatea echipelor din 
ma divizie, este prezentă o 
treagă pleiadă de tineri.

OCT. V.

Echilibru WEE® 
pe o piramidă 

răsturnată
O dată cu consumarea etapei de ieri, a XXII-a, s-a încheiat 

și campionatul național masculin al Diviziei A in clasicul 
sistem tur-retur. Steaua, virtuală „șefă de promoție", cunos
cută încă in urmă cu cîteva etape, Dinamo, Rapid și Politeh
nica Galați alcătuiesc plutonul fruntaș in care prima echipă 
și-a păstrat, neînvinsă, avansul substanțial care a scutit-o de 
emoții. Alte 6 echipe — Viitorul Bacău, „U“ Cluj, Politehnica 
Timișoara, Tractorul Brașov, I.E.F.S. și Unirea Tricolor Brăi
la — eșalonate prin setaveraj pe distanța unui singur punct 
s-au menținut pe linia de plutire, evitind ultimele două pozi
ții ale clasamentului care indică retrogradarea, deținute de 
Petrolul Ploiești și „Explorări" Baia Mare. Se poate observa 
lesne din această sumară „radiografie" că jumătate din echi
pele angrenate în campionatul intern au avut ca principal 
obiectiv lupta pentru evitarea locurilor... fatidice și nu in
tenția de a cîștiga titlul (rațiune exclusivă care, in mod nor
mal, ar trebui să anime orice formație a primei divizii!). Alt
fel spus, ierarhia voleiului nostru masculin se prezintă sub 
forma a două piramide puse bază la bază și care se sprijină 
pe vîrful răsturnat al celei mai voluminoase, intr-un echili
bru instabil. Acesta este clasamentul echipei 1970/71 !.

Programul competițional al divizionarelor continuă cu d'f- 
putarea a două turnee finale, la Sibiu și Brașov, intre 1—3 
și, respectiv, 5—7 aprilie.

Rezultate tehnice înregistrate in ultima etapă : Ia Bucu
rești (sala Dinamo), Dinamo — Politehnica Galați 3—1: 
I.E.F.S. — Unirea Tricolor Brăila 3—0 (sala Progresul) | 
„Explorări" Baia Mare — Tractorul Brașov 2—3; „U" Cluj — 
Steaua 0—3.

K. VIOREL
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Lupte violente în 
Pakistanul de est

i ȘTIRI CONTRADICTORII DESPRE EVOLUȚIA 
EVENIMENTELOR

CARACI 28 (Agerpres). — Ști
rile privind evoluția evenimente
lor din Pakistanul de est continuă 
să fie contradictorii. Postul de 
radio din Caracl anunța în cursul 
zilei de 28 martie că armata pa
kistaneză a preluat controlul 
complet la Dacca și h» alte lo
calități ți că activitatea ar ft re
venit la normal. în orașul Dacca, 
capitala Pakistanului de est, s-a 
difuzat un comunicat către 
populație, cerfndu-i să nu pără
sească locuințele, legea marțială 
fiind menținută în vigoare.

Pe de altă parte, postul de ra
dio „Vocea Bangla Desh* a-

0 elpeste re
ORIENTUL APROPIAT
• Noi incidente In Iordania
• Orașul Irbid — complet izolat

Agențiile de presă relatează că în orașul Irbid, situat Ia 
80 km nord de capitala Iordaniei, s-au Înregistrat noi inci
dente între trape lordaniene ți grupuri ale rezistenței pa
lestiniene

Un purtător de cuvînt al Mi
ll is teru iui iordanian de Interne 
a anunțat sîmbătă seara că numă
rul total al victimelor în rindul 
trupelor guvernamentale se ridi
că la 8 morți și 20 de răniți. 
Purtătorul de cuvînt a afirmat că 
situația a revenit la normal. 
Cu toate acestea, după cum in
formează agențiile de presă, sta
rea de urgență decretată sîmbătă 
la Irbid nu a fost încă oficial ri- 
dioată.

în același timp, un comunicat 
al Comandamentului general al 
forțelor armate palestiniene, difu
zat sîmbătă seara la Beirut, infor
ma că la Irbid continuă luptele 
trupele guvernamentale folosind 
artileria împotriva unor cartiere 
controlate de fedaini. Orașul, se 
arată în comunicat, este complet 
izolat — toate căile de acces sînt 
blocate de trupele lordaniene, iar

• IRAKUL Intenționează 
sA restaureze legendarul Ba- 
bilon și grădinile sale sus
pendate. una dintre cele șap
te minuni ale lumii antice. 
In acest scop, vicepreședin
tele Saleh Ammash a orga
nizat o campanie pentru res
taurarea Babilonulul cu aju
torul UNESCO.

Descoperirile arheologice 
au demonstrat că in urmă cu 
2 000 de ani, vechiul centru 
cultural care era Babilonul 
avea și un Înalt grad de dez
voltare politică și socială. 
Sub Hamurabi, unul dintre 
cei mai cunoscuți regi ai Ba- 
bilonului, societatea era di
vizată în trei clase — cea a 
conducătorilor, o clasă mijlo
cie și cea a sclavilor. Din 
această perioadă ni s-au 
transmis o serie de documen
te care vor ajuta la activita
tea de restaurare preconi
zată. 

Lipsite de vehemența scrutinelor provinciale din anul trecut, 
alegerile pentru landtagul din Renanla-Palatinat s-au dovedit 
deosebit de concludente în privința curentului de opinie care 
caracterizează momentul politic actual in R.F.G. In general se 
poate spune că rezultatele lor au adus atit o confirmare, cit 
și o infirmare a tradiției.

Confirmarea tradiției reiese din faptul că landul viticultori
lor a rămas ceea ce a fost : un fief al creștin-desnocraților. 
U.C.D. a guvernat aici in mod neîntrerupt încă de la crearea 
R.F.G. in 1949, la început singură, din 1951 în alianță cu libe
ralii. La 21 martie alegătorii au optat chiar în proporție de 50 
la sută pentru acest partid, aducindu-i un spor de 4 mandate 
și, pentru prima dată, majoritatea absolută.

Capitolul infirmativ este mult mai vast. Printre cele mai im
portante aspecte se numără sporul de voturi marcat de social- 
democrați in această regiune tradițional conservatoare. Dintre 
partidele aflate in luptă pentru parlamentul din Mainz, P.S.D. 
a înregistrat creșterea cea mai însemnată față de scrutinul an
terior — 3,7 la sută. Revirimentul social-decnocraților în Rena- 
nia-Palatinat infirmă astfel tendința de stagnare sau chiar ușor 
regres manifestată de partidul cancelarului Brandt în alegerile 
de land din anul trecut și atestă conturarea in sinul electoratu-

Evaluări 
după Mainz

lui a unui curent de opinie favorabil politicii guvernului federal. 
Această tendință este ilustrată, aparent paradoxal, de pierde
rea de către liberali a 5 mandate. Paradoxal, deoarece eșecul lor 
se datorează, după cum au recunoscut importante personalități 
ale partidului, unei tactici electorale adoptate de conducătorii 
organizației din Mainz a P.L.D. Ignorind popularitatea coaliției 
de la Bonn și dorind să demonstreze o conduită a „miinilor 
libere- (independența P.L.D. față de marile partide, capacita
tea sa de a colabora, de la caz la caz, cu oricare din ele la exer
citarea puterii), liderii regionali s-au angajat în campania elec
torală din Renania-Palatinat pentru continuarea coaliției tra
diționale cu creștin-democrații. Alegătorii liberali adepți ai coa
liției de la Bonn cu P.S.D. nu au agreat aceste „subtilități" și 
au sancționat confuzia și inconsecvența acestor lideri dîndu-și 
votul direct social-democraților.

Un prilej de satisfacție pentru opinia publică a tost înfrîn- 
gerea, și de astă dată, a extremei drepte. P.N.D., care în 1967 
reușise să obțină 6,9 la sută din voturi și să intre cu 4 man
date la landtagul din Mainz, nu a mai întrunit de astă-dată 
decit 2,7 la sută din sufragii, mult sub baremul de 5 la sută 
cerut de legea electorală pentru prezența in parlament. Parti
dul Ccrnunist German, care a participat pentru prima dată 
la alegerile din acest land a obținut un important număr de 
voturi.

In sflrșit, rezultatele scrutinului de la 21 martie au readus 
în discuție, ca posibil candidat la postul de președinte federal 
al U.C.D., pe Helmut Kohl, șeful organizației din Renania-Pala
tinat. Tînăr, de orientare moderată, adept al unor reforme 
vizind adoptarea U.C.D. Ia cerințele epocii, acesta dispăruse 
din calcule după ce proiectul său de reformă fusese respins 
în ianuarie de Congresul de la Dlisseldorf dedicat discutării 
programului U.C.D.

BAZIL ȘTEFAN

firmă că forțele conduse de 
Mujibur Rahman, liderul Ligii 
Awaml, controlează cea mai mare 
parte a teritoriului Pakistanului 
de est într-un discurs rostit de 
Rahman se face apel către popu
lație „de a se organiza și a duce 
o luptă clandestină" împotriva 
forțelor guvernamentale. El a 
avertizat că cei care „colaborea
ză cu inamicul" vor fi judecați 

După cum informează agenții
le de presă, lupte violente ar 
avea loc în prezent în localitățile 
Camilla, Daulatpur și Khulana, 
unde trupele guvernamentale au 
angajat tancurile și aviația.

legăturile telefonice sînt întrerup
te. Autoritățile, afirmă comuni
catul, au procedat la operarea u- 
nor arestări masive în rindul re- 
fugiaților palestinieni.

ROMA 28 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al Re
publicii Arabe Unite, Mahmud 
Riad, care se află într-o vizită 
oficială în Italia, a conferit sîm
bătă la Roma cu primul ministru 
Emilio Colombo și cu ministrul 
de externe italian, Aldo Moro. în 
centrul discuțiilor au stat diferite 
aspecte legate de situația din 
Orientul Apropiat.

în aceeași zi, la Pisa, Mahmud 
Riad s-a întîlnit cu președintele 
Iugoslaviei, Iosip Broz Tito.

Riad îți va continua turneul 
său în Europa cu o vizită în ca
pitala franceză. Potrivit ambasa
dei R.A.U. de la Atena, Mahmud 
Riad este așteptat vineri în ca
pitala Greciei, unde va efectua o 
vizită de trei zile.

Reaudieri la Fort 
Benning
• JURIUL din procesul in

tentat locotenentului William 
Calley — acuzat de a fi unul 
din autorii principali ai masa
crării populației civile din sa
tul sud-vietnamez My Lay — a 
aprobat sîmbătă reaudierea a 
opt martori, în ciuda proteste
lor avocatului inculpatului.

Acest fapt vine sa demonstre
ze că membrii juriului sînt de
parte de a fi de acord asupra 
verdictului pe care trebuie să-l 
pronunțe. După cum se știe, an
terior, juriul a mai aprobat re
audierea depozițiilor altor 12 
martori.

Prin stabilirea de noi reau
dieri, procesul, care durează 
deja de 60 de zile, se va pre
lungi din nou.

• INTR-UN INTERVIU 
publicat de ziarul vest-ger- 
man „Stuttgarter Zeitung", 
vicepreședintele Comisiei 
Pieței comune, Sicco Mans
holt, autorul mult contro
versatului plan de moderni
zare a agriculturii din țările 
membre ale C.E.E., a de
clarat că „va trebui să se 
aștepte încă cel puțin zece 
ani inainte de a se ajunge la 
o situație satisfăcătoare in 
agricultura țărilor comunita
re". Exprimindu-și amără
ciunea pentru faptul că pla
nul său are un ecou extrem 
de nefavorabil in rindul a- 
gricultorilor din cele șase 
țări, el a invinuit federațiile 
naționale ale fermierilor de 
a nu fi explicat agricultori
lor politica Pieței comune.

Intr-un comentariu trans
mis de
germană, s-a afirmat prin
tre altele : Declarațiile dom
nului Mansholt vin să ateste 
că el nu a reținut factorul 
esențial care a determinat 
ca Bruxelles să devină a- 
rena unor manifestații fără 
precedent.

televiziunea vest-

• POLITICA GUVERNULUI 
S.U.A. în Indochina nu duce 
decît la „un război permanent" 
a declarat Clark Clifford, fostul 
ministru al apărării în timpul 
Administrației Johnson. El a 
făcut această declarație în fața 
studenților de la Universitatea 
Washington din St. Louis, statul 
Missouri. Clifford a cerut ca 
Administrația să stabilească 
imediat o dată pentru retrage
rea tuturor trupelor americane 
din Vietnam.

Incidente la Belfast
• LA BELFAST au fost sem

nalate noi ciocniri intre catolici 
și protestanți. Militarii britanici 
și forțele polițienești au inter
venit pentru a restabili ordinea, 
Au fost operate arestări.

• CONSILIERUL AMERI
CAN, Claude Fly, care a fost 
eliberat recent de organizația 
ilegală din Uruguay, Tupama- 
ros, după o sechestrare de 208 
zile, a plecat sîmbătă în S.U.A. 
El a deolarat că se simte încă 
foarte slăbit, deși și-a revenit 
în urma tratamentului aplicat 
intr-un spital din Montevideo.

După cum s-a mai anunțat, 
Fly, care suferă de inimă, a fost 
eliberat do organizația ilegală 
Tupamaros. Membrii acestei 
organizații continuă să țină 
în captivitate pe ambasa
dorul britanic Geoffrey Jackson, 
răpit la 8 ianuarie.

• ADJUNCTUL ministrului 
transporturilor S.U.A., James 
Beggs, a declarat că guvernul 
nu întreprinde în prezent nici 
o încercare de a organiza finan
țarea de către firme particulare 
a proiectului de construire a a- 
vionului supersonic american de 
transport SST, respins la înce
putul săptămînii trecute de Se
nat. Declarația lui Beggs a sur
venit la scurt timp după înche
ierea unei reuniuni a membri
lor Asociației industriei aerospa- 
țiale din S.U.A., care a anunțat 
că nu va subscrie la o even
tuală participare în realizarea 
programului SST cu fonduri 
particulare.

Împotriva aderării la 
C.E.E.

• IN FAȚA CLĂDIRII Par
lamentului norvegian a avut 
loc o puternică demonstrație de 
protest față de intențiile guver
nului de a adera la Piața Co
mună. Manifestanții, in majori
tate tineri, au fost imprăștiați 
de poliție.

• UN GRUP DE PERSOANE 
MASCATE și înarmate au atacat 
o mașină poștală blindată reușind 
să fure peste 456 000 de lire ster
line, a anunțat un purtător de 
cuvînt al Scotland Yard-ului. A- 
cesta este cel mai mare furt 
din Marea Britanie după jefui
rea trenului poștal din 1963, cînd 

o bandă de hoți și-a însușit 
peste 2,6 milioane lire sterline. 
Poliția întreprinde cercetări ma
sive pentru prinderea hoților și 
a pus sub control toate portu
rile și aeroporturile britanice. 
Scotland Yard-ul a solicitat, 
totodată, șl concursul Interpo
lului.

Transplant de plămîn 
în S.U.A.

•O ECHIPA DE CHIRURGI 
condusă de dr. Donald Kahn, a 
efectuat sîmbătă la Centrul me
dical al Universității din Michi
gan (S.U.A.), o operație de 
transplantare a plămînului stîng 
de la un bărbat de 30 de ani la 
o femeie de 64 de ani. Starea 
pacientei, Paulina Holland, este 
bună in ciuda sănătății precare 
anterioare operației și a solici
tării organismului în timpul in
tervenției chirurgicale, care a 
durat peste 4 ore.

Aceasta este a doua operație 
de transplantare a unui plămîn 
efectuată la Centrul medical al 
Universității din Michigan. Pri
ma încercare, în urmă cu un 
an și jumătate, s-a soldat cu 
moartea pacientului la scurt 
timp după operație.

Puternice acțiuni ale forțelor
populare indochineze

CU OASPEȚII NOȘTRI

SAIGON 28 (Agerpres). — 
Duminică, forțele patriotice din 
Vietnamul de sud au bombardat 
din nou baza amerioano-saigo- 
neză de la Khe Sanh, Un purtă
tor de cuvînt al comandamentu
lui trupelor S.U.A. a recunoscut 
că „presiunea puternică" a for
țelor F.N.E. a determinat ca mi
litarii americani să înceapă eva
cuarea de la baza Khe Sanh. 
Cu o zi înainte a fost demontată 
și pista aeriană instalată la în
ceputul lunii februarie. Agenția 
U.P.I. transmite că la operațiu
nile de evacuare participă eli
coptere și avioane grele de trans
port de tip „C-130".

Unitățile Frontului Național 
de Eliberare au supus totodată 
unor puternice atacuri pozițiile 
din apropierea frontierei cu

DEZASTRUL

Fiecare popor își are prover
bele sale, sedlmentînd o înțe
lepciune de veacuri. ..Lupul își 
schimbă părul, dar năravul, 
ba“, „C4ne scoate sabia de 
sabie va pieriM, „Buturu
ga mică răstoarnă carul 
mare", sînt asemenea depozite 
de vastă experiență, lapidar 
exprimate. Nu putem ști în ce 
fel și-ar găsi ele echivalentul 
în graiurile popoarelor din în
depărtata Indochină ; echiva
lențe, probabil, există și ar 
ilustra plastic realități de acută 
actualitate politlco-militară. 
Sigur este, însă, că în lupta 
popoarelor trăitoare pe acea 
frămîntată peninsulă din sud- 
estul asiatic, cantitatea uriașă a 
uneltelor de război trimise de 
imperialism să le sugrume li
bertatea n-a putut, nu poate și 
nu va putea niciodată să-și 
atingă țelul. „Carul« agresori
lor americano-saigonezi, înar
mați pînă-n dinți, deciși să li
chideze forțele patriotice lao- 
țiene, s-a răsturnat săptămîna 
trecută izbindu-se de o împo
trivire pe care o subestimase 
cu îngîmfare. Washingtonul și 
Saigonul, care scontaseră acum 
6 săptămînl pe victoria fulge
rătoare a „operațiunii Lam- 
Son 719“ — termenul de cifru 
„vietnamizat" al mai vechiului 
nume „operațiunea Dewey 
Canion 2« — s-au văzut, la 
capătul unor ciocniri sîngeroa- 
se. față în față cu o catastrofă 
militară. încheierea dezas
truoasă a Invaziei începută la 
8 februarie în Laos, i-a costat 
pe agresori. în această ultimă 
fază. scoaterea din luptă a 
15 400 de soldați, adică peste 3 
pătrimi din efectivul uman 
angajat în bătălie, căderea în 
captivitate a unei alte mii, 
pierderea a 496 avioane și eli
coptere, a 318 tancuri și blin
date. a peste 5 000 de arme de 
diferite tipuri. In plus — pier
dere dintre cele mai ustură
toare — ideea „vietnamizării" 
războiului, scumpă Pentagonu
lui, a suferit un faliment ră
sunător : americanii n-au cum 
să scoată castanele din focul 
indochinez nici cu mîna altora, 
așa cum nu reușiseră nici cu 
propriile mîini, în atîția ani 
de război.

Dezastrul agresorilor e ro
tund pînă la desăvîrșire. In 
disperarea retragerii, cînd eli
copterele trimise să-i salveze 
pe supraviețuitori gemeau, 
burdușite de soldați bătuți și 
înspăimîntați de moarte, acei 
ce nu mai avuseseră loc în 
păstaia zburătoare se agățau. 

Laosul și zone situate la nord 
de baza Khe Sanh.

PNOM PENH 28 (Agerpres). 
Lupte violente au continuat să 
se desfășoare în cursul nopții de 
sîmbătă și duminică între for
țele cambodgiene de rezistență 
populară, care au ocupat o serie 
de poziții importante pe șoseaua 
nr. 4, și trupele regimului Lon 
Noi. Pnom Penh-ul continuă să 
fie izolat în urma întreruperii 
circulației pe această importantă 
arteră strategică oare asigură le
gătura cu portul Kompong Som, 
unde se află principala rafinărie 
din țară. Agențiile de presă in
formează, de asemenea, că în a- 
propierea capitalei cambodgiene 
se semnalează puternice angaja
mente, mai ales în zona locali
tății Prek Taong, la 13 kilometri 
distanță de Pnom Penh. în pro
vincia Prey Veng a avut, de a- 
semenea, loc o luptă într-o zonă 
situată la circa 17 kilometri sud- 
est de capitala acestei provincii. 
Lupte puternice se semnalează, 
de asemenea, și în regiunea de
numită „Ciooul de papagal", din 
apropierea frontierei cu Vietna
mul de sud

cu frenezia spaimei, de patine
le de aterizare ale aparatelor. 
Prinși fără nădejde între tirul 
lansat de coloanele de tancuri 
ale patrioților Pathet-Lao, pe 
de o parte, și panica piloților 
americani că nu vor mai pu
tea să-și controleze decolarea 
elicopterelor supraîncărcate, pe 
de altă parte, acești nenorociți 
trimiși să ucidă au trecut prin- 
tr-un coșmar pe cît de sinistru, 
pe atît de meritat. A visa, pen
tru toate nopțile cîte le vor 
mal avea de trăit, cum cad în 
ambuscade mortale — âată o 
pedeapsă pe care nici o soldă 
n-o poate răscumpăra.

Laosul, după Vietnam, după 
Cambodgia, a dat lumii, în a- 
ceste zile, o excelentă pildă de 
demnitate eroică. Sub ochii 
plini de admirație a întregii 
lumi, Indochina își apără 
dreptul la viață. în graiurile 
popoarelor ei există, neîndo
ielnic, tradiționale explicitări 
ale izbînzii finale, venind să 
încunune fruntea celui drept. 
Dar agresorii ? Oare cînd vor 
căuta agresorii, în bogata zes
tre a limbii lor proprii, nu 
numai sensul expresiei „Fuga 
e rușinoasă, dar e sănătoasă", 
ci și acele cuvinte care, dinco
lo de recunoașterea înfrîngerii 
pe cîmpul de luptă, să deschi
dă drumul reglementării poli
tice — și al păcii — în acea 
parte a lumii ?

ȘTEFAN IUREȘ

HELGATOTTER GUDRUN, 
reprezentanta a Tineretului 

Socialist din Islanda

Grija 
pentru 
tineret

Helgatotter Gudrun, re
prezentanta Tineretului 
Socialist din Islanda a 
acceptat cu plăcere soli
citarea noastră de a a- 
corda „Scînteii tineretu
lui" un scurt interviu.

Pentru început, invitata 
noastră a expus. în cîteva cu
vinte, unele din preocupările 
actuale ale organizației sale, 
insistînd în moa deosebit asu
pra acțiunilor desfășurate în 
ultima perioadă în ceea ce 
privește manifestațiile de so
lidaritate cu lupta eroică a 
popoarelor vietnamez, lao
țian și cambodgian, împotriva 
politicii N.A.T.O. și a bazelor 
străine de pe teritoriul țării. 
Helgatotter și-a exprimat apoi 
opinia potrivit căreia tineretul 
din toate țările trebuie să-și 
intensifice eforturile în lupta 
pentru satisfacerea revendică
rilor majore ale contempora
neității : pacea și proșresul 
general, lupta împotriva impe
rialismului. în acest sens deo
sebirile de opinii, convingerile

FERNANDO ALVAREZ 
PINEDA,

reprezentant al Tineretului 
Radical Revoluționar din Chile

Senti
mentul 

prieteniei
Aparent, Fernando 

Alvarez Pineda, care a 
reprezentat Tineretul 
Radical Revoluționar 
din Chile la Congresul 
U.T.C. se înfățișează ca 
un tînăr romantic, cu 
privirea calmă. Abia, 
atunci cînd începe să-ți 
vorbească, în cuvinte 
ferme, dar simple, în
cepi să-i cunoști felul de 
a fi. Intr-o seară, l-am 
rugat să ne acorde un 
scurt interviu. A răspuns 
cu amabilitate, înfăți- 
șîndu-ne, la solicitarea 
noastră, cîteva aspecte 
ale actualității chiliene,

— Guvernul instalat la 3 
noiembrie 1970 și-a propus 
sarcini de importanță primor
dială pentru poporul nostru. 
Victoria populară ne va îngă
dui să edificăm o lume mai 
bună și dreaptă, pentru toți. 
Să nu mai rie copii desculți, 
bătrînî, sau familii întregi fără 
adăpost, în fine, chilieni fără 
pîine. Pentru a ajunge la vic
toria de anul trecut, toate for
țele progresiste și democrate 
s-au angajat într-o îndelunga
tă bătălie. în cadrul aces
teia, tineretul și-a adus o con
tribuție de seamă, colindînd

HENRIK FAGELBÂRJ, 
membru al C.C. al S.D.N.L.- 

Finlanda

„O țară 
minunată"

Henrik Fagelbărj,
membru supleant al Co
mitetului Central al 
Ligii Tineretului Demo
crat din Finlanda
(S.D.N.L.) care a repre
zentat organizația sa la 
Congresul U.T.C., în 
timpul scurtei călătorii 
prin țară, s-a desprins, 
în cîteva rînduri, de 
restul grupului tineri
lor oaspeți. Cu o meti
culozitate rară își nota 
în bloc-notes toate amă
nuntele. Flexaretul său 
țăcănea mereu, înregis- 
strînd pe peliculă ima
gini din uzine și fabrici, 
instituții, peisaje carpa
tine. Oaspetele nostru 
își îndeplinea, astfel, și 
obligațiile profesionale 
de... ziarist. Eram în 
drum spre București, 
cînd l-am rugat pe oas
petele finlandez să ne 
spună cîteva cuvinte 
despre tineretul român, 
despre Congresul U.T.C.

— Impresiile sînt prea
proaspete. Vă rog, de aceea, 
să-mi iertați avalanșa de cu
vinte... Deci, impresii. Sînt nu
mai pozitive. Nu vă fac nici
un compliment, vă spun sin

NEGOCIERILE LOCKHEED-ROLLS-ROYCE 

AU FOST SUSPENDATE
Speranțele realizării unui acord între firmele „Lockheed" și 

,,Rolls-Royce" au fost spulberate aproape în întregime după ce 
s-a anunțat că negocierile purtate la Washington au fost din nou 
suspendate. La negocieri participă o delegație britanică. în frun
te cu William Nield, secretar permanent al cabinetului britanic, 
și președintele companiei „Lockheed", Daniel Haughton.

La Washington nu s-au făcut precizări asupra discuțiilor. Ob
servatorii consideră, însă, că ele s-au referit Ia împărțirea costu
lui motorului „RB-211" , menit să echipeze airbusul american 
„Tristar", produs de „Lockheed". Se știe că escaladarea continuă 
a prețului acestui motor a provocat falimentul firmei „Rolls- 
Royce", care încearcă acum să obțină din partea companiei ame
ricane o sporire a contribuției sale la costul lui „RB-211".

politice sau religioase, nu tre
buiesc privite ca bariere de 
netrecut pentru realizarea uni
tății de acțiune a tinerei ge
nerații.

Am rugat-o apoi să 
ne împărtășească cîteva 
din impresiile sale, pri
vind lucrările Congre
sului U.T.C., despre în- 
tîlnirile cu tineri din țara 
noastră.

— în, primul rînd sînt foarte 
mulțumită de posibilitatea pe 
care am avut-o de a participa 
la o asemenea manifestare de 
tineret. Absolut totul — cu- 
vîntările delegațiilor care au 
cuprins întreaga arie a activi
tății complexe desfășurate de 
U.T.C., procesul continuu de 
ridicare a muncii de tineret pe 
noi trepte — și aceasta bine
înțeles urmărind drept țel per
fecta înscriere a sarcinilor or
ganizației dv. într-o cît mai 
deplină concordanță cu preo
cupările generale și speci
fice tinerei generații — do

satele și orașele țării pentru 
ca prin cuvîntul nostru să dez
văluim poporului adevărul. 
Am fost îndrăzneți scriind lo
zinci militante pe ziduri, pur- 
tînd convorbiri dificile cu lo
cuitorii plini de prejudecăți ai 
satelor. Aproape că nu există 
așezare în care să nu fi ajuns 
un tînăr dornic de a cuceri 
pentru Frontul Unității Popu
lare sprijinul locuitorilor. A 
fost o bătălie grea pentru 
cîștigarea încrederii a mi
lioane de chilieni. Iar acum, ne 
rămîne un drum lung, nenumă
rate sînt problemele care se 
cer rezolvate. Tocmai de 
aceea, apreciem că avem 
foarte mult de învățat de la 
acele popoare care, asemeni 
celui român, au pășit deja pe 
calea noii orînduiri socialiste, 
în conformitate cu propriile 
realități și năzuințe, lată de ce 
am acceptat cu plăcere invita
ția de a participa la Congre
sul U.T.C., de a stabili un con
tact nemijlocit cu realizările 
poporului și tineretului român.

— E prima vizită în 
România. Cu ce impresii 
părăsiți țara noastră ?

— Congresul mi s-a părut 
foarte interesant. Am remar

cer. A fost cea mai puterni
că manifestare de acest fel 
la care am participat. Lu
crările Congresului — a că
rei organizare după părerea 
mea a fost perfectă — ama
bila invitație a C.C. al U.T.C. 
de a întreprinde această vi
zită cu numeroase contacte 
cu tinerii români — muncitori, 
elevi și studenți —, la locul de 
muncă sau în numeroase case 
de cultură, mi-au permis să-mi 
formez o imagine mai com
pletă a preocupărilor și năzu
ințelor tinerei generații din 
România socialistă. Am putut 
înțelege mai bine eforturile că
rora se datoresc succesele do- 
bîndite de poporul și tinere
tul român.

— Cîteva cuvinte des
pre relațiile existente în
tre organizațiile noas
tre de tineret. ,

— U.T.C. din România și Liga 
Tineretului Democrat din Fin
landa dezvoltă legături de 
strînsă colaborare, animate de 
preocupări comune. Un exem
plu concludent, cooperarea 
noastră în problemele securită
ții europene. Noi nu am uitat 
experiența Mesei rotunde de la 
Snagov, manifestare care a 

vedește existența unei înalt» 
experiențe. Firesc, e aproape 
imposibil să cunoști totul în 
cîteva zile, oricît te-ai strădui. 
Cert este că în scurtul timp pe
trecut în România nu poți 
să nu remarci cu simpatie 
că drumul parcurs pînă acum 
este cel bun. Rezultatele sînt 
mai mult decît edificatoare. 
Pentru mine, ca activistă în
tr-o organizație de tine
ret progresistă, impresia cea 
mai puternica este legată de 
ceea ce se face în țara dv. 
pentru tineret, pentru asigura
rea acestuia cu tot ce-i nece
sar pentru a fi capabil să răs
pundă cerințelor unei societăți 
în continuă înflorire.

Părăsind ospitaliera dv. 
țară, vă rog ca prin interme
diul ziarului să transmiteți ti
neretului român urarea noas
tră de a obține noi succese în 
înfăptuirea hotărîrilor adop
tate la Congres, pentru întă
rirea prieteniei dintre tinere» 
tul țărilor noastre, dintre Is
landa și România.

cat totala adeziune a tinere
tului față de politica internă 
și externă, promovată de par
tid și guvern. Sînt impresionat 
de eforturile depuse pentru 
edificarea socialismului potri
vit aspirațiilor poporului ro
mân, de asemenea și de senti
mentele de adevărat patrio
tism care permit totodată o 
largă manifestare a interna
ționalismului. Tineretul răs
punde chemării la muncă 
pe toate fronturile. Am vizitat 
cîteva uzine și facultăți, am 
avut convorbiri deschise cu ti
neri de diferite profesii. Mi se 
pare că expresia de «partici
pant activ și beneficiar», a- 
tunci cînd e vorba de munca 
depusă de tineret și de rezul
tatele acestei munci, își gă
sește în România o concreti
zare dintre cele mai izbutite.

Părăsesc țara dv. cu amin
tirea unui popor harnic, a unui 
tineret entuziast și generos, 
primitor, animat de dorința 
întăririi prieteniei și colabo
rării cu toate popoarele, ine 
clusiv cu cel chilian. Voi duce 
în patria mea mesajul de sim
patie pe care numeroși tineri 
români și l-au exprimat față 
de noi.

anticipat conferința organiza
țiilor de tineret în problemele 
securității desfășurată la Hel
sinki. îmi permit să exprim do
rința noastră de a dezvolta 
relațiile dintre tineretul țărilor 
noastre. Apreciem că in.tensi<; , 
carea turismului ar fi una au 
caile care ar favoriza întări
rea prieteniei, aprofundarea
cunoașterii reciproce. Cu prile
jul vizitei, am avut discuții
pentru sporirea schimburilor 
multiple între organizațiile 
noastre de tineret.

în încheiere, Henrik 
Fagelbărj a spus :

— Aveți o țară minunată, 
un tineret entuziast. Cunoaș
tem cîte ceva despre România. 
De 10 ani corespondez cu un 
tînăr român. E una să citești — 
chiar scrisori de la prieteni — 
și alta să vezi. Vă asigur că 
voi reveni negreșit în țara 
dumneavoastră. Doresc, ca 
înainte de a părăsi acești 
oameni ospitalieri, să mulțu
mesc pentru prilejul oferit de 
a cunoaște mai îndeaproape 
cîteva din realizările poporu
lui român. Vă urez noi suc
cese în dezvoltarea multilate
rală a frumoasei dv. patrii I

Interviuri realizate de
IOAN TIMOFTE

Universitatea din 
Barcelona închisă

• DUMINICA, UNIVERSI
TATEA DIN BARCELONA a 
fost închisă pe timp nelimitat 
după ce o hotărîre similară fu
sese luată cu o zi înainte la 
Facultatea de litere și filo
zofie. _ Pretextul acestei mă
suri îl constituie faptul 
că studenții au declarat gre
vă in semn de protest față de 
arestarea unor colegi sub acu
zația de a fi desfășurat „activi
tăți subversive".

Cursurile Universității din 
Barcelona sînt urmate de pesta 
25 000 de studenți.
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