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'ALE ACESTOR

ZILE
MIGĂLOASĂ
TRUDĂ
PE OGOARE

© Recuperarea rămi
nerilor în urmă la în
treținerea culturilor.

© Evacuarea apei de 
pe suprafețele unde 
băltește.

© Revizuirea și re
pararea întregului parc 
de mașini necesar în 
campania de recoltare.

Zile de campanie măsurate în 
«sasuri de migăloasă trudă la 
îngrijirea culturilor acum, în a- 
cest început de vară. Eforturile 
susținute ale tinerilor agricul
tori din județul Buzău se de
pun sub imperativul recuperă
rii rămînerilor în urmă cau
zate de ploile abundente ce 
au căzut în ultima perioa
dă. De altfel cifrele reali
zărilor, cuprinse în ultima ope
rativă de campanie, relevă ne
cesitatea accelerării ritmului lu
crărilor. Dacă la porumb prima 
prașilă mecanică era încheiată, 
cea manuală mai trebuia apli
cată pe încă circa 10 000 hec
tare. Pentru cea de a doua pra
șilă mecanică procentul era de 
20 la sută iar la cea manuală 
doar de 5 la sută. Restanțe con
sistente există și la prășitul 
florii soarelui și al sfeclei de 
zahăr.

Trebuie să consemnăm de la 
bun început drept notă gene
rală contribuția substanțială pe 
care și-o aduc cei mai multi ti
neri ia fiecare loc de muncă, 
pentru prestarea unor lucrări de 
bună și foarte bună calitate, 
răspuns unanim dat la însufleti- 
toarea chemare adresată și lor 
de către Frontul Unității So- 

■ cialiste. Aspectele pe care le-am 
surprins în diferitele colțuri ale 
județului nu sînt decît niște 
secvențe dir. filmul cotidian ce 
se realizează în fiecare unitate 
agricolă. Pentru tinăra ingineră 
Monica Datcu. șefă a fermei le
gumicole specializate de la coo
perativa agricolă Sălcioara, 
ziua de campanie în care am 
vizitat unitatea își avea prin
cipala măsură în suprafața de 
teren plantată cu ceapă de apă. 
Mai rămăseseră 7 hectare ne
plantate din cauza terenului 
moale care nu a permis intrarea 
legumicultorilor. Modelarea fu
sese făcută mecanizat pe întrea
ga suprafață încă dinaintea 
ploilor. „Trebuie să ne grăbim 
pentru că avem apoi de efec
tuat multe alte lucrări de în

treținere. De altfel și azi de di
mineață nu s-a putut planta și 
de aceea oamenii 
legatul tomatelor, 
aracii, au plivit 
și răsadurile pe 
produs pentru culturile succe
sive". Din cei 35 de membri ai 
echipei conduse de Mihai Ște
fan erau prezenți Ia lucru 32. 
„Dacă începeam această lucrare 
din primele ore, ziua noastră de 
campanie ar fi însemnat peste 
un hectar realizat. Așa a tre
buit să ne mulțumim doar cu 
jumătate la care adăugăm și 
lucrările de întreținere efectuate 
de dimineață".

Și la cooperativa agricolă din 
Glierăseni, sîntem martorii unei 
zile de campanie, tot la o fermă 
specializată dar de data aceas
ta pentru producerea semințelor.

au efectuat 
au îndreptat 
rădăcinoaseie 
care le-am

condusă de un inginer la fel de 
tînăr, Nicolae Sabău. La ordinea 
zilei se află 
manuale pe 
cultivate cu 
stituie lotul 
doi mecanizatori care termina
seră de prășit cu cultivatoarele 
150 hectare, Voinea Dragomir și 
Nicolae Necula, așteptau să se 
zvînte terenul pentru a începe o 
nouă lucrare De ce 150 
și nu 200 ? ..Pentru că 
cînd erau realizate 150 
a început șirul de ploi.
punde șeful fermei, și pe restul 
suprafeței, rămas neprășit, bu
ruienile creșteau văzînd cu ochii,

executarea prașilei 
cele 200 hectare 
porumb care con- 
de hibridare. Cei

hectare 
in ziua 
hectare 
ne răs-

OCTAVIAN MICEA
(Continuare în pag a ll-a)

Pe frumoasa cimpie a Padeșu- 
lui, străjuită de mîndrii munți ai 
Gorjului, la semnalul celor 20 
de buciumași s-a desfășurat un 
impresionant spectacol omagial — 
Închinat aniversării a 150 de an:. A 
de la începerea mișcării revolu
ționare a lui Tudor Vladimi- 
rescu. O

De pe această cîmpie, în 1821, 
domnul Tudor cu tovarășii săi 
pornea bătălia cu caracter social A 
și național ce avea să însemne 
un moment de seamă în istoria 
românilor.

Anul acesta, numărîndu-se Un 
veac și jumătate de la memo
rabilul eveniment, festivitățile au 
cunoscut o amploare deosebită. 
In școli și întreprinderi, la că
minele culturale sătești s-au des
fășurat concursuri, simpozioane, 
expuneri și dezbateri pe margi
nea evenimentului de la 1821. 
Duminică, în prezența conducă
torilor organelor județene de par
tid și de stat, 30 000 de locuitori ai 
județului Gorj și invitați din ju
dețele învecinate s-au alăturat 
celor 6 000 de artiști amatori 
pentru a realiza pe cimpia Pa- 
deșului un măreț spectacol în 
care au fost reînviate, simbolic 
cauzele, împrejurările, epoca și 
forțele participante la mișcarea 
revoluționară condusă de Tu
dor. Este primită ștafeta 
culturală a tinerilor, ștafetă 
care a reconstituit drumu' 
parcurs de Tudor Vladimirescu 
de la Padeș pînă la București. 
La spectacol și-au dat concursui 
muncitori de la Combinatul dc țp 
materiale de construcții, de la 
Combinatul pentru industrializa
rea lemnului, de la termocentra- A 
la Rogojelu. de la exploatările W 
miniere Motru și Rovinari. IJ 
se alătură țărani din comune!’ 
județului Gorj. elevi, militari w 
Tineri și vîrstnici. sărbătorind e- 
venimentul de Ia 1821, și-au a- _ 
dus prinosul de recunoștință a- 9 
celuia ce a realizat în practică 
si la un nivel calitativ superior 
idealurile de libertate socială si A 
națională ale mișcării lui Tudor 
Vladimirescu — Partidul Comu
nist Român. Alături de haiducii A 
b»ienari, caDi ai mișcării de la ” 
1848, în galeria celor care au 
contribuit la marele spectacol au 
fost prezenți pionieri, uteciști. “ 
constructori ai marilor obiective 
industriale ale acestui cincinal Q 
membri ai gărzilor patriotice și 
ai detașamentelor de pregătire a 
tineretului pentru apărarea pa- V 
triei.

La Șanhai 
mulțimea 

ovaționează 
pe solii 

poporului
roman

Șanhai, unul din cele mai mari 
A orașe din lume, cu cei 10 mi- 
w lioane de locuitori ai săi a primit 

duminică, cu o deosebită căldură 
A și ospitalitate, oaspeți de sea

mă : delegația de partid și gu- 
vernamentală a Republicii So- 

Q cialiste România, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co- 

£ munist Român, președintele Con
siliului de Stat. Sute și sute de 
mii de oameni se aflau pe străzi 

0 pentru a exprima, o dată cu tra
diționala urare de bun venit, cele 
mai alese simțăminte pentru re- 

O prezentanții poporului român, 
față de care poporul chinez nu
trește o vie prietenie, reciproo 
împărtășită.

“ înainte de sosirea avionului o- 
ficial, pe aeroport se afla o maie 
mulțime formată din muncitori, 
militari ai forțelor armate te
restre, navale și aeriene, repre
zentanți ai miliției populare și ai 
gărzilor roșii, tineri. O fanfa
ră muncitorească intona marșuri. 
Moderna și masiva clădire a ae
rogării era dominată de mari 
pancarte pe care scria : „Un căl
duros bun venit delegației de 
partid și guvernamentale româ
ne !“, „Trăiască prietenia dintre 
poporul chinez și poporul ro
mân !“.

în întîmpinare se aflau Van 
Hun-ven, Su Cin-sien, Van Siu- 
cen, membri ai C.C. al P.C. Chi
nez, secretari ai Comitetului mu
nicipal de partid și vicepreședinți 
ai Comitetului revoluționar muni
cipal Șanhai, Ma Dien-sui. mem
bru supleant al C.C. al P.C. Chi
nez, secretar al Comitetului mu
nicipal de partid, vicepreședinte 
al Comitetului revoluționar mu
nicipal Șanhai, Ciu Ciun-lin, se
cretar al comitetului municipal 
de partid, vicepreședinte al Co
mitetului revoluționar municipal 
Șanhai și comandant al garnizoa
nei Șanhai, Ian Fu-cen, membru 
al Comitetului Central al P.C. 
Chinez, membru al Comitetului 
permanent al Comitetului muni
cipal de partid Șanhai, vicepre
ședinte al Comitetului revoluțio
nar municipal, Cen Kan-fen, 
membru supleant al C.C. al P.C. 
Chinez, membru al Comitetului 
municipal de partid Șanhai, vice
președinte al Comitetului revolu-
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Populația Șanhaiului face o câlduroasâ primire înalților oaspeți romani

Recepție în cinstea
delegafiei române

Duminică seara, în cinstea 
înalților oaspeți români, Comi
tetul de partid municipal Șan* 
hai și Comitetul revoluționar 
municipal, au oferit o recepție. 
Au participat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, soția sa,

APTITUDINE
Șl OPȚIUNE

Se vorbește mult despre mo
dernizarea orientării profesiona
le. Pînă acum nu s-au adus 
însă alte exemple de moderni
zare decît din sfera testelor care 
ar avea capacitatea să indice cu 
mai multă claritate și siguranță 
aptitudinile. în conformitate cu 
acestea orientarea profesională 
încetează de a mai prezenta 
riscuri, se micșorează posibilita
tea viitoarelor dezacorduri între 
ceea ce poate să facă tînărul și 
ceea ce i se cere (într-o profe
sie, misiune, activitate de pro
ducție sau socială etc.). Desigur, 
este cît se poate de necesară des
coperirea aptitudinilor, valorifi
carea lor în cunoștință de cauză. 
Credem, cu toate acestea, că o 
anumită tendință de exagerare a 
acestui fel de a se pune chestiu
nea orientării comportă anumite 
riscuri de care 
conștienți. în 
afectează cel 
dacă nu și 
ța modelului.
tem lucra decît ceea ce aptitu
dinile ne obligă să fim, valoa
rea culturală a modelului pare 
a fi anulată. Pe de altă parte 
rolul exagerat acordat testelor 
descoperitoare de aptitudini în 
virtutea cărora tînărul este în
drumat apoi să opteze nu vine 
în contradicție cu optimismul 
nostru educațional ?

Un anumit fatalism al eredității 
pare a vorbi din ce în ce mai pu
ternic atunci cînd modernizarea

e bine să fim 
primul rînd ea 
puțin teoretic, 

practic, eficien- 
Dacă nu pu-

(Continuare în pag. a ll-a)
ALEX. DOBRE

OȚELUL — pîinea industriei

CLIENTUL
are întotdeauna dreptate ?!"

orientării este văzută, practic, 
exclusiv în utilizarea testelor, a 
stimulării aptitudinilor înnăscute. 
Dar cunoaștem destule cazuri, 
ou valoare de model, cînd omul 
este, dimpotrivă, efectul înfrîn- 
gerii unor aptitudini. înclinații 
etc. Acest mod de formare a 
personalității ni se pare, din 
punct de vedere social, cel puțin 
la fel de important și necesar 
ca și formarea exclusivă în sen
sul aptitudinilor. Caracterul ex
clusivist acordat aptitudinilor îm
pinge cu necesitate, în mod logic, 
considerarea libertății umane—în 
cazul nostru a tînărului — oa 
fiind la dispoziția fatalității. Dar 
dezvoltarea socială, productivă, 
economică și, nu în ultimul rînd, 
politică se întemeiază pe necesi
tăți programate. Firește, nu pu
tem pretinde programarea apti
tudinilor transformînd tînărul în 
robot însă nici nu e bine să des
tinăm testelor ceea ce este ro
lul educației și în primul rînd, 
al învățămîntului să facă. Expe
riența noastră istorică ne arată 
suficient de convingător o anu
mită aptitudine de a ne crea 
aptitudinile necesare, sacrificînd 
sau numai stabilind o ordine 
prioritară în jocul forțelor inte-

M. COSTEA

(Continuare în pag. a Il-a)

de atragere a tinerilor
la practicarea sporturilor

Așa cum s-a subliniat cu diferite prilejuri, un număr destul 
de mare de tineri rămîne încă în afara mișcării sportive, 
acțiunile întreprinse fiind insuficiente în raport cu posibi
litățile existente și cu cerințele actuale de a asigura ca 
întreaga masă de tineret să fie antrenată la practicarea 
sistematică, continuă a sportului și exercițiilor fizice.

în momentul de față preocupările organizatorilor vieții 
sportive se îndreaptă spre dezvoltarea la tineri a interesu
lui pentru activitatea sportivă, prin abordarea unor forme 
simple, accesibile, prin îmbogățirea programelor de acti
vități astfel ca acestea să cuprindă masa largă a tineretului 
de toate vîrstele și categoriile potrivit aptitudinilor, pasiu
nilor si dorințelor acestora.

Ne facem datoria de a populariza asemenea acțiuni, ini
țiative cu eficiență practică imediată care, în plus, s-au 
dovedit a fi receptate de tineri cu un deosebit interes.

• LICEUL DE CONSTRUCȚII 
BUCUREȘTI : Viorica Vis- 
copoleanu împarte premii 
celor mai buni sportivi.

• COMUNA IANCA, JUDE
ȚUL BRĂILA : Dialog des
pre șah cu Florin Gheor
ghiu.

• SATUL FIERBINȚI, JUDE
ȚUL DÎMBOVIȚA : Cristian 
Gațu, printre handbaliștii 
sâteni.

Elena Ceaușescu, și membrii 
delegației de partid și guver
namentale, împreună cu pre
mierul Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze,

Toastul tovarășului
Ciu En-lai, Cian

Ciun-ciao și celelalte persoa
ne oficiale chineze.

Tovarășul Cian Ciun-ciao șl 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
au rostit toasturi.

Cian Ciun-ciao
Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Stimată tovarășă Ceaușescu,
Dragi oaspeți, membri ai delegației de partid și 

guvernamentale române.
Tovarăși, prieteni.

în aceste zile, populația Șanhaiului, de 10 mi
lioane de oameni, a așteptat cu căldură sosirea 
înalților oaspeți români. Acest oraș de pe coasta 
Mării de est a salutat cu căldură, într-o atmosferă 
plina de sărbătoare, oaspeții de pe coasta Mării 
Negre din Europa. Astăzi a sosit Ia Șanhai dele
gația de partid și guvernamentală a Republicii 
Socialiste România, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului de Stat în
soțit de premierul Ciu En-lai. Permiteți-mi ca, în 
numele Comitetului municipal Șanhai al Partidu
lui Comunist Chinez, al Comitetului revoluționar 
municipal, al trupelor armatei populare chineze 
de eliberare din orașul Șanhai și al întregii popu
lații. să exprim cel mai călduros bun venit stima
tului tovarăș Nicolae Ceaușescu și tuturor meni-
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• FOTBAL : Despre etapa 
26, cele 10 goluri de pe 
Republicii, golgeteri...

• ATLETISM: Finala unei 
competiții de prestigiu, or- 
ganizatâ de U.T.C. — Pen
tatlonul atletic școlar — 
și-a desemnat cîștigătorii, 
sîmbâtâ și duminică la 
Cluj.

• DIN CELELALTE COMPE
TIȚII INTERNE Șl DE PES
TE HOTARE : Scurte co
mentarii, știri, rezultate.

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

tovarășe Ciu En-lai, 
tovarășe Cian Ciun-ciao, 
tovarăși,

Stimate 
Stimate 
Stimați

înainte de toate să vă adresez dunt- 
conducătorilor de partid și ai orga-

Doresc 
nenvoastră, conducătorilor de partid și ai orga
nelor de stat din Șanhai, Comitetului de partid 
al municipiului, Comitetului Revoluționar, armatei 
populare, tuturor locuitorilor din municipiul dv. 
un salut călduros din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, a guvernului, a 
mea personal și a tovarășei mele.

Pentru noi este o deosebită bucurie că în ca
drul vizitei pe care o facem in Republica Popu
lară Chineză avem posibilitatea de a vizita și mu
nicipiul Șanhai, cel mai mare oraș al Chinei, pu
ternic centru industrial, cu vechi tradiții revo
luționare. De la sosirea pe aeroport am fost în- 
tîmpinați cu deosebit entuziasm de populația mu
nicipiului Șanhai. Doresc să exprim mulțumirile 
mele pentru această primire călduroasă în care 
vedem o expresie a sentimentelor de prietenie cei 
leagă popoarele noastre, o expresie a dorinței de

(Continuare în pag. a IV-a)

EXPLOZIA
SOCIOLOGICĂ

de CĂTĂLIN ZAMFIR

îmi povestea cineva că aserți
unea cu pricina stă la loc vizi
bil pe pereții tuturor restauran
telor dintr-o țară civilizată, 
pare-mi-se Japonia. Scrisă sau 
nu, afifată cu ostentație sau nu
mai presupusă, declarația de 
mai sus fi-a făcut loc în „codul 
manierelor" celui care lucrează în 
alimentația publică. Intr-un ra
port echitabil între cel care ofe
ră fi cel care primește nu poate 
să aibă dreptate, total și indubi
tabil, numai cel din urmă. To
varășul Dumitru Enea, primul 
secretar al comitetului U. T. C.

comerț din municipiul București, 
este de părere că alimentația 
publică își propune și se strădu
iește să rezolve un deziderat care 
sună cam așa : satisfacerea inte
grală a celor mai variate și exi
gente gusturi și dorințe ale con
sumatorului. Așa stind lucrurile, 
principiul potrivit căruia „cli
entul are întotdeauna dreptate" 
devine o premisă și nicidecum 
o concluzie.

Ne declarăm de acord cu dis
tincția operată de tovarășul 
prim secretar. Dar cei care lu
crează efectiv in rețeaua aii-

mentației publice sînt de ace
eași părere ?

— Sînteți de acord că clien
tul are întotdeauna dreptate ? 
Am adresat întrebarea numai 
acelor lucrători care prin „ceva" 
(ne cerem deocamdată scuze 
pentru generalizare) au reușit să 
ne rețină atenția.

DEPINDE CUM 
„NU AVEM"...

La restaurantul „Transilvania" 
din Deva ora prințului găsește 
aproximativ toate mesele ocu-

pate. Dispoziția acestora facili
tează indiscreția reporterului, 
care înregistrează fără greutate 
conversația dintre ospătar fi cli
entul de la masa de alături:

— Salată de păpădie aveți ?
— Nu. Pot să vă servesc în 

schimb o salată de lăptuci 
proaspete. Au fost aduse azi 
dimineață fi bucătarul nostru 
le prepară după o rețetă gro
zavă.

SOFIA SCORȚARU

(Continuare în pag. a ll-a)

Cunoașterea umană nu, a luat simultan startul în toate 
domeniile ei, ci eșalonat în timp. Antichitatea a fost in 
primul rînd epoca matematicii, a geometriei în mod special. 
Fizica a debutat cu peste un mileniu și jumătate mai tîr- 
ziu. A urmat chimia și biologia. Științele sociale și umane 
și-au început dezvoltarea de-ab!a în a doua jumătate a 
secolului trecut. După decenii întregi de evoluție înceată, 
în ultimii ani ritmul dezvoltării lor s-a intensificat brusc : 
au apărut sute de institute de cercetare, zeci de mii de 
cercetători sînt angajați în aceste noi discipline. Se vor
bește tot mai insistent de o adevărată explozie sociologică.

Omenirea a acționat, a produs, intr-un cuvînt, a trăit, 
veacuri de-a rîndul și fără știință — așa cum o înțelegem noi 
azi — pe baza experienței practice, într-un mod empiric- 
meșteșugăresc, însă cu performanțe uimitoare adesea. Can
titatea și calitatea de cunoștințe utilizate este totuși limi
tativă pentru dezvoltarea oricărei activități. Pesfe un anu
mit punct, o activitate nu mai poate evolua, nu își mai 
poate spori substanțial eficiența, decît prin punerea ei pe 
baze științifice, prin știențificizarea ei. Din această cauză, 
punctul în care o știință pătrunde într-o activitate practică 
reprezintă un punct de transformare calitativă radicală a 
acesteia. Industria modernă a fost posibilă numai prin fi
zică și chimie. Se prevede că în viitorul apropiat biologia 
va fi aceea care va transforma structural activitatea de 
producție.

Dezvoltarea fiecărui domeniu științific a afectat puternic 
viața socială, dînd forță deosebită uneia sau alteia dintre 
activitățile care o compun, sau unor aspecte ale acestora. 
Dezvoltarea decalată a științelor este însă strîns legată, 
într-un r 
dezvoltare 
Conectarea unei științe cu o activitate practică 
ciclu de dezvoltare reciproc stimulatoare.

Științele care pînă acum au găsit aplicații 
activitățile practice (fizica, chimia, biologia) 
nemijlocit nu întreaga viață social-umană. ci o activitate 
sociaj-umană — activitatea de producție. Și chiar aici, 
o latură a acesteia, tehnologia. Această dezvoltare rapidă 
a activității de producție, sub aspect tehnologic în primul 
rînd, a determinat modificări mari în întreaga viață social- 
umană : ritm intens de transformare, diferențiere și com
plicare dar și un decalaj tot mai resimțit între dezvoltarea

(Continuare în pag. a ll-a)

•ea decalată a științelor este insă strins leg- 
raport complex de dependență reciprocă, de o 
j inegală a componentelor vieții social-umane. 

creează un

intense în 
au afectat
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Duminică <5upă-amiază a 
părăsit Capitala, plecînd la 
Belgrad, o delegație a Consi- ■ 
Jiului Central al Uniunii Ge- I 
nerale a Sindicatelor din I 
România, condusă de tovarășul ■ 
Virgil Trofin, membru al Co- I 
mitetulu£ Executiv, al Prezi- ■

I 
I 
I
I 
I
I

I
I 
I 
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I 
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I
I 
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I

diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui Central al U.G.S.R., care, 
la invitația Consiliului Central 
al Uniunii Sindicatelor din 
R.S.F. Iugoslavia, va face o vi
zită în această țară.

Vizita ministrului
afacerilor externe 

al României în Grecia
Ministrul afacerilor externe 

al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu, va 
face o vizită oficială în Gre
cia, la invitația guvernului 
grec, între 11 și 14 iunie 1971.

CRONICA 
U. T. C.

Duminică după-amiază a 
sosit în Capitală o delegație 
a Clubului presei pentru ti
neret din Republica Federa
lă a Germaniei, condusă de 
Giinter Filter, președintele 
clubului, redactor șef al re
vistei „Der junge Beamte". 

Din delegație fac parte Dr. 
Carlo Moerta, vicepreședinte 
al Clubului presei pentru ti
neret, editor al publicației 
„Jugendpolitischer Dienst” din 
Adenau și Wolfgang Herder, 
redactor șef al revistei „Tur- 
nerjugend” din Frankfurt am 
Main.

La sosire, pe Aeroportul 
Internațional București-Oto- 
peni se aflau reprezentanți 
ai presei de tineret din țara 
noastră, precum și activiști ai 
C.C. al U.T.C.

i FESTIVALUL DE TEATRU 
| PENTRU TINERET Șl COPII

Timp de opt zile, 11 colective teatrale, din București și din 
alte orașe ale țării, întrunite la Piatra Neamț, ie vor întrece în 
cadrul celei de-a doua ediții a Festivalului spectacolelor de 
teatru pentru tineret și copii. Concomitent cu prezentarea celor 
14 spectacole aflate în concurs se vor desfășura lucrările sim
pozionului care au ca temă TEATRUL $1 TINERETUL La Piatra 
Neamț își dau așadar întîlnire, începînd de astăzi, oameni de 
teatru — regizori, actori, dramaturgi — precum și specialiști în 
cercetarea sociologică, educație etică, estetică și pedagogică a 
tinerei generații.

Ne-am adresat reprezentanților celor trei instituții care au 
organizat această prestigioasă întîlnire pentru a o prezenta ci
titorilor noștri în avanpremieră.

buie să reflectăm și, după 
cunoașterea părerilor parti- 
cipanților la simpozionul de 
la Piatra Neamț, să valorifi
căm ideile cele mai 
ți oase.

GH. BUNGHEZ
președintele Comitetului 

de cultură și artă 
Piatra Neamț

CRONICA FILMULUI

O comedie care e comedie

OVIDIU BĂDINA
directoruî Centrului 
de cercetări pentru 

problemele tineretului

Padeș ’71!
(Urmare din pag. 1)

Tn cuvîntul său, tovarășul I 
Gheorghe Paloș, prim-secretar 
al Comitetului județean Gorj al | 
P.C.R., președintele Consiliului , 
popular județean, a subliniat 
profunda semnificație internă și | 
externă a mișcării revoluționare , 
din 1821.

In telegrama, adresată Comite
tului Central al Partidului.Comu- | 
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se dă glas recunoș
tinței locuitorilor acestor melea
guri pentru politica înțeleaptă a l 
P.C.R., dedicată ridicării Romă- i 
niei socialiste pe treptele înalte 
ale bunăstării și progresului. 
Semnatarii telegramei se anga- . 
jează să-și înzecească eforturile 
pentru ca, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, a secre
tarului său general, să transpu
nă în practică hotăririle parti
dului și statului nostru, adueîn- 
du-și astfel, alături de întregul 
popor, contribuția la înflorirea 
patriei socialiste.

*
na Islaz, județul Teleorman 

— unde in iunie 1848 masele 
populare participante '.a marea 
adunare populară de atunci 
și-au exprimat credința față de 
proclamație, față de cauza revo
luției — a fost dezvelit, dumi
nică dimineața, un monument, 
operă a sculptorului D. N. Io- 
nesou.

în cadrul celui de-al doilea 
festival al teatrelor pentru 
copii și tineret, ce se va des
fășura la Piatra Neamț în 
zilele de 7—14 iunie a.c., se 

I va organiza, in colaborare cu
| Comitetul de «tat pentru

cultură și artă al județului 
| Neamț, cel de-al doilea sim-
, pozion pe tema

neretul.
Dacă în 1969 

. aspecte privind
lui în viața tineretului, coor
donatele contemporane în

1 teatrul tînăr, calea spre tea-
I tru a tînărului spectator, tea

trul și jocul, teatrul și școa
la etc., în acest an vom ur
mări să realizăm un util 
schimb de idei cu privire la 
problematica și repertoriul 
teatrului pentru tineret și 
copii, relația teatru — școa
lă și educația estetică a ti- 

I nerei generații, arta specta
colului și tinerii creatori, 
psiho-sociologia tînărului ac
tor. regizor, scenograf, drama
turg. precum și alte asnecte 
ce se înscriu în această te
matică.

Simpozionul va reuni oa
meni de teatru (directori de 
teatru, dramaturgi, regizori, 
actori, scenografi, critici dra
matici ș.a.). cercetători știin
țifici (sociologi, pedagogi, psi
hologi, esteticieni etc.), acti
viști culturali și obștești, con
ducători și reprezentanți ai 

I instituțiilor de artă și cul- 
I tură.

Dorim ca aceste dezbateri 
să-și arate roadele în viața 

I practică. De aceea am invitat 
la acțiunea amintită pe toți 

I factorii interesați intr-un

teatrul și ti-

am dezbătut 
locul teatru-

dialog util. Receptivitatea la 
sugestii și propuneri ce ur
măresc înnoirea și îmbogăți
rea muncii în acest domeniu 
deosebit de complex nu poa
te fi decît salutată de toți 
cei care vor să contribuie la 
aceste înnoiri. Evident, sînt 
multe de făcut în acest do
meniu, și trebuie să denunem 
eforturi susținute pentru a 
realiza cit mai mult.

Pentru o mal bună reușită, 
ne-am gîndit să perfecționăm 
formula experimentată acum 
doi ani. De astă dată vor fi 
difuzate, celor • interesați, 
textele comunicărilor încă de 
la începerea festivalului, ur- 
mînd ca în cele trei zile de 
Ia sfîrșit să aibă Ioc dezba
terile, avînd în vedere și 
spectacolele ce vor fi prezen
tate în cadrul festivalului.

în legătură cu valorificarea 
concluziilor ? Poate că întîi 
trebuie să ved°m ce vor spu
ne participant!) : oamenii de 
teatru, cercetători științifici, 
oamenii de acțiune, activiștii 
în domeniul muncii culturale 
ș a. Credem că este posibil 
să aoară încă un volum de 
genul celui publicat în 1970. 
„Teatrul si tineretu’". Dar 
dacă ne vom face iluzia că 
eficienta va consta numai în 
publicarea unor lucrări, ne 
înșelăm. Cei care răspund 
direct de viața teatrală, 
de tot ce vizează ac°st 
domeniu, not reține multe 
pentru munca lor. Dialogul 
viu. deschis, așa cum ne în
vață partidul nostru, nu poale 
da decît rezultate bune. Ce 
spun cercetătorii științifici, 
care au făcut investigații spe
ciale ? Ce spun tinerii crea
tori ? Dar cei care se ocună 
de formarea viitorilor crea
tori în teatru ? Ce spun oa
menii care se ocunâ cu orga
nizarea muncii culturale prin 
teatru pentru tineret ? Ce 
soun criticii de teatru ? Tată 
cîteva probleme la care tre-

Ediția din acest an a Festi
valului spectacolelor pentru 
tineret și copii, Piatra Neamț, 
1971, îți propune, ca și acum 
doi ani să constituie un pri
lej de a prezenta în fața pu
blicului larg, și în primul 
rînd a tineretului, cele mai 
valoroase realizări din ulti
mele două stagiuni, cu adre
să directă către tînăra ge
nerație. Față de ediția ante
rioară, Festivalul cuprinde un 
număr de 14 spectacole, pre
zentate de 11 trupe, dintre 
care 7 participă pentru pri
ma oară la Festival. Actuala 
ediție reprezintă o creștere 
de ordin calitativ în ceea 
ce privește prezența dra
maturgiei românești : spec
tacolele sînt realizate după 
lucrări de Caragiale și Mircea 
Ștefănescu, sau dramatizări 
după Negruzzi și Creangă, ca 
și după piese noi, sem
nate de Alecu Popovici, Paul 
Cornel Chitic și Iosif Naghiu. 
Dramaturgia universală e 
prezentă în Festival prin pie
se ale lui Georg Biichner, 
Oscar Wilde și Edmond 
Rostand. în acest an la Fes
tival participă, pe lingă pres
tigioase colective bucurește- 
ne, ca Teatrul Bulandra, 
Teatrul Mic etc., un colectiv 
de la Institutul de Teatru 
„I. L. Caragiale", care a pus 
în scenă o dramatizare după 
Lăpușneanu, sub conducerea 
profesorului Radu Penciules- 
cu ; din țară participă tea
trele din Arad, Bacău, Con
stanța. Pitești. Reșița și, bine
înțeles, Piatra Neamț. Simpo
zionul ce va avea loc cu a- 
cest prilej este împărțit în 3 
secții : 1. Teatrul contempo
ran și aspirațiile tinerilor, 2. 
Teatrul și publicul școlar, 
3. Teatrul contemporan și3. Teatrul contemporan 
tinerii săi creatori.

EDUARD COVALI
directorul 

Teatrului Tineretului

La cota 1400 sosesc noi oaspeți cu telefericul intrat nu de mult 
in funcțiune

Aptitudine
(Urmare din pag. 1)

CEASURI DE TRUDA

*
Mai mult de 1 000 de săteni 

din Țînțăreni, județul Gorj, au 
luat parte, duminică dimineața, 
la o adunare dedicată împlinirii 
a 150 de ani de la mișcarea re
voluționară, condusă de Tudor 
Vladimirescu.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I......... .
Idin cele 19 stațiuni pentru 

canizarea agriculturii ale j

(Vrmare din pag. 1) 
bnieni uwvatnenințînd cultura cu sufocarea. 

Am recurs atunci la o soluție 
extremă, prășind cu atelajele 
trase de cai”. Peste 250 de coo- 

I peratori ieșiseră in cîmp pen- 
I tru a continua lucrarea intre- 

ruotă. Printre ei, cu cele mai 
[ buhe realizări în acea zi, se 
■ numărau și tinerii Costică Ivan,

Oița Nica, Marla Plrnog, Ioana
Grigore. „Echipa noastră are în 

1 primire 26 hectare porumb, ne 
I spune Constantin Muscalu. Azi 
I am lucrat cu mult spor și ma

joritatea membrilor echipei au 
săpat fiecare peste 35 de ari". 
Pentru tinerii cooperatori din 
comuna Glodeann Siliștea ziua 
de campanie a avut o măsură 
aparte. în urma ploilor abun
dente, apa băltea pe o întinsă 
suprafață de teren. Pentru scoa
terea lor cit mai grabnică de 
sub povara apăsătoare a apei, 
sute de oameni lucrează necon
tenit la refacerea vechilor 
nale de drenare, la croirea 
pidă a altora noi. Tinerii 
contribuit la ridicarea unul 
lung. în care au fost așezați, 
unul peste altul, nu mai puțin 
de 8 000 de saci umpluți cu 
pămînt, la săparea a aproape 
6 kilometri de canal și reface
rea altor 5 kilometri.

Pentru tinerii mecanizatori 
i me- 
jude-

țului, zilele în care au căzut1' 
precipitațiile nu au trecut fără 
folos. Neputînd lucra în cîmp, 
ei s-au retras în atelierele me
canice pentru a grăbi repararea 
combinelor și a preselor de ba
lotat oaie. La stațiunile care 
deservesc cooperativele vizitate 
procentul de realizare la aceas
tă lucrare pregătitoare se ridi
ca la 90 la sută la combine și 
92 la sută la prese. Mai sînt, 
însă, cîteva unități, ca S.M.A. 
Săpoca, Smeeni și Bobocu, unde 
nu s-a profitat de ceasurile de 
întrerupere a lucrului în cîmp 
și în consecință stadiul repara
țiilor nu a avansat corespunză*

Problemele educației artis
tice a tinerei generații au o 
pondere foarte mare în vastul 
proces educațional. Deși nu
mai la cea de a doua ediție a 
sa, Festivalul de la Piatra 
Neamț se găsește intr-un real 
progres. în 1969, un reperto
riu insuficient profilat, o 
arie prea vastă a dezbaterilor 
teoretice, au făcut ca gînduri- 
ie programatice să-și găsească 
o expresie timidă. La ediția 
din acest an lucrurile mi se 
par îmbunătățite. Simpla în
șiruire a spectacolelor ce se 
prezintă în Festival, calita
tea și adresa lor lipsită de 
echivoc, permit o descifrare 
certă a intențiilor programa
tice, transformînd o inițiati
vă intr-o realitate. Același 
lucru îl putem spune și des
pre simpozionul care, prin 
comunicările ce vor fi pre
zentate, în problema relații
lor „Teatrul contemporan — 
tineret — școală", anunță 
dezbateri interesante.

rioare ale personalității, 
rescu era un sentimental 
țios, dar sentimental, însă cultu
ra timpului său, invadată de mi
nor și impostură, nu i-a permis 
cultivarea bunului și frumosului, 
în alte împrejurări, sentimenta
lism. Să citim anumite scrieri 
ale revoluționarilor pașoptiști: 
vom descoperi în tot locul resim- 
țirea unei anumite nostalgii a 
omului posibil reprimat în fo
losul omului necesar. Și, în sfîr
șit, pentru a lărgi sfera am pu
tea spune, exagerind, că vocația 
lui Demostene era fatal determi
nată de aptitudinea de a fi gîn- 
găvit. Insă marele grec a „op
tat” nu pentru gîngăveală ci, 
dimpotrivă, pentru elocință de
venind, cum se știe, un mare 
orator al poporului său, apără
tor în acest chip al civilizației 
în contra barbariei gîngave.

Cînd constatăm ce înțeleg u- 
nii prin „modernizarea” opțiu
nii grație testării aptitudinilor 
încercăm să socotim cîți Demos
tene ar putea să ne lipsească în 
viitor.

Educația, cultura ne „formea
ză” mai puțin decît se crede : e 
cazul să înțelegem din ce în oe 
mai bine că ele ne „deformea
ză”, dîndu-ne adică posibilitatea 
de a decide, prin voința noas
tră, asupra drumului celui mai 
convenabil. Opțiunea — și cea 
profesională nu e mai puțin ho- 
tărîtoare și de aceea tulbură
toare — nu este o predestina
re chiar dacă avem ideile „tem
peramentului” nostru. Cultura 
ne face, sau trebuie să ne faoă 
să alegem conștienți de sacrifi
ciul pe care-1 facem. Numai să 
avem ce alege. Datoria unui în- 
vățămînt este tocmai aceasta : să 
pună tînărul în situația de a 
putea să opteze prin sacrificiu 
între mai multe variante perso
nale și nu în virtutea simpleibr, 
fatalelor aptitudini. Un mare 
critio, Eugen Lovinescu, era des
tinat prin cele mai intime în
clinații și prin ambianța natală 
unei cariere abulice și paseis
te : a devenit unul dintre criti
cii de direcție dezvoltînd o ideo
logie, nu numai literară, cu pu
ternice trăsături active, chiar ex
clusiviste față de o tradiție con
siderată, la fel de exclusivist, 
reacționară. Vocația lui adîncă 
era aoeea a unui iremediabil 
„sceptic” însă conștiința necesi
tății timpului său, dobîndită prin 
cultură, l-a mîntuit de această

Maio- 
ambi-

vocație. Omul a optat pentru <4 
a știut la ce și de ce renunță. In 
tot cazul, „opțiunea profesională” 
în care adesea ne iluzionăm să 
vedem un prim pas, „profesional”, 
când de fapt ea îi implică pe 
toți ceilalți (sociali, politici, mo
rali) nu e remediabilă prin test 

■ cită vreme mai înțelegem că de 
fapt ea exprimă și se exprimă 
printr-o directivă culturală irea
lă doar cînd nu știm ori nu ne 
convine să știm doza de sacri
ficiu implicată în orice fel de 
opțiune. Metoda testelor poate 
fi utilă cu condiția de a găsi re
mediile necesare în contra idilis
mului pe care-1 poate infiltra u- 
nui act pe cit de grav pe atît 
de plin de tîrzii consecințe. Cine 
optează pur și simplu în virtu
tea descoperirii ușuratice a ceea 
ce poate face în chip firesc, na
tural, nu se exclude prin aceas
ta din categoria acelor dezamă
giți care înțeleg prea tîrziu că 
nu pot face nimio fără a ști să 
poată. De aceea, atunci cînd ci
tim ori auzim de nemulțumiții 
unor profesii credem mult mai 
puțin că nu și-au descoperit la 
timp aptitudinea, și ca atare vo
cația, și mult mai mult că n-au 
știut la ce să renunțe din foar
te multele lucruri pe care pu
teau să le facă.

Să testăm, deci, mai intens 
felul în care învățămîntul îl a- 
duce pe tînăr în situația de a 
alege știind ce pierde decît să-l 
facem să creadă într-o alterna
tivă unică și exclusivă. Căci ce 
poate să însemne, de exemplu, 
că inginerul ar fi fost mai rea
lizat în chip de medic iar pro
fesorul dacă ar fi fost tehnician? 
Nimic decît o ilustrare foarte 
comună a ideii de tot comune 
că un om poate face ceea ce 
ajunge să facă. Or, s-a născut 
cineva cu „aptitudinea” de a fi 
„inginer” sau ,medic” ? Opțiu
nea nu exoriniS -agr țrtagjțftațip 
cit o hotărî»* căreia trebuie să-l 
știm descoperi căile de manifes
tare. Cultivăm în acest fel am
biția ? Poate, însă e preferabilă 
pasivității cu care ne supunem 
aptitudinilor așa-zis înnăscute.

și o parodie care 
nu e

Alt musical, după My Fait 
Lady și Sunetul muzicii, umblă 
pe ecranele lumii recomandat de 
cîteva premii Oscar obținute 
acum doi ani pentru, în ordine, 
scenografie și decor, cea mai 
bună partitură muzicală, cea nun 
bună înregistrare sonoră, cea 
mai...

E vorba de „Hello Dolly”, fil
mul lui Gene Kelly celebru în 
toate posturile în care s-a mani
festat : balerin, actor și regizor 
de teatru și de film, coregraf-. In 
musicalul cinematografic a rea
lizat una dintre cele mai bune 
producții ale genului, dacă nu 
cea mai bună, Cîntînd în ploaie, 
film de care „Hello Dolly” se 
află, pe o scară valorică, undeva 
pe aproape.

Și „hotărât să procedeze în așa 
fel ca orice ban cheltuit să fie vi
zibil — cum remarca o revistă, 
„Monthly Film Bulletin" — de
corurile sînt colosale, figuranții 
nenumărați iar costumele ■— o 
sărbătoare a privirii". Pe fundalul 
unui spectacol coregrafic de mare 
amploare găsim un subiect de 
comic debordant care poate fi 
povestit fără ca spectatorii filmu
lui să aibă vreun sentiment de 
frustrare. Deci planurile unei că
sătorii, planuri în care sînt pe 
rînd împricinați o văduvă (plină 
de farmec), un negustor de grî- 
ne (multimilionar), o nepoată (fru
moasă), un tînăr pictor și el fru
mos (dar sărac), o modistă (plină 
de temperament), alți doi tineri 
(întreprinzători) și o moștenitoa
re (ce nu este moștenitoare). Iar 
acțiunea: o cerere în căsătorie 
(cu rezolvare amînată), un con
curs de dans (normal, la cel mai 
mare cabaret New Tork-ez, o altă 
cerere în căsătorie (cu înfrigurare 
acceptată), o busculadă comică, 
o scurtă dar eficace scenă de po
căință (și în musical se vede că 
există un moment al adevărului) 
și, nu una, ci două nunți...

nimic
Vervă, umor, muzică, ireproșa

bilă interpretare actoricească — 
Barbara Streisand, interpreta ro
lului principal, Dolly, in primul 
rînd — tot ceea ce face din ge
nul musical de divertisment spec
tacol de inegalabil succes de pu
blic. In concluzie, „Hello Dolly" 
e o comedie care-și onorează ce
lebritatea, îndeplinindu-și cu brio 
promisiunile.

Dă-i înainte, cowboy — pro
ducție engleză regizată de Ge
rald Thomas (cel care a mai rea
lizat alt „dă-i înainte" care a 
rulat și la noi, e vorba de „Dă-i 
îninte fără grijă", comedie fără 
pretenții trecută repede în anoni
mat) încearcă un western — pa
rodie.

Cînd aproape toate cinemato
grafiile europene au apelat la 
western, (imitîndu-l, demistifi- 
cîndu-l sau pur și simplu deni- 
grîndu-l), și englezii — conform 
tradiției, puțin conservatori — au 
ajuns în sfîrșit să aibă și ei 
westernul lor.

După cum s-a observat însă, 
westernului nu-i priesc platourile 
europene și Dă-i înainte cowboy 
se grupează resemnat. într-o se
rie total umbrită de gloria wester
nului clasic. Se spune că sînt re
putații clădite pe neatenția publi
cului, de data asta, cu westernul 
european a fost mai mult decît 
atent...

Vrind să fie parodie Dă-i îna
inte, cowboy se sufocă repede 
din lipsă de umor și trece ime
diat în tipare care nu i se potri
vesc, în tipare care sînt ca niște 
haine prea mari pentru un corp 
debil, cum e subiectul filmului. 
Așa se întâmplă întotdeauna cînd 
se confundă westernul cu recuzi
ta lui obligatorie : saloon, pistoa
le, cowboy, cai...

Dă-i înainte, cowboy este un 
eșec cinematografic exemplar 
care ne putea onora cu absența 
sa de pe ecrane.

TUDOR STANESCU

„Maialul sighișorenilor"
Mit. de sighișoreni, îmhrăcați 

în haine de sărbătoare, au îm- 
pînzit duminică dimineața stră
zile orașului lor pentru a admira 
nesfîrșitele coloane ale elevilor 
care, îmbrăcați în frumoase cos
tume naționale românești, ger
mane și maghiare au erupt din 
piață cetății într-o revărsare de 
cîntec și flori. Așa a început 
tradiționalul maial al sighișore
nilor, organizat de comitetul 
municipal al U.T.C., împreună 
cu organizația pionierilor.

Sărbătoare a succeselor șco-

lare, a prieteniei dintre elevii
români, germani și maghiari,
manifestarea a cuprins o paradă 
a portului popular, întreceri 
sportive tinerești, jocuri desfășu
rate pe Platoul Breite (amenajat 
prin 2 000 de ore de muncă pa
triotică efectuate de elevi) pro
grame artistice susținute de cu
noscutele formații de dansatori 

Nicovala, corul școlii ge- 
nr. 3, grupuri vocale și

de la 
nerale 
soliști.

MIRCEA BORDA

EXPLOZIA
SOCIOLOGICA

(Urmare din pag. 1)

tehnologiei pe fundamente științifice, și organizorea »o- 
cial-umană, fondată predominant pe o cunoaștere spontem- 
practicâ. Aici își găsește cauzele adinei nevoia, acut resim
țită de societatea contemporană, de perfecționare, pe 
bazele cunoașterii științifice, a tuturor sferelor sale. Unul 
dintre procesele fundamentale, caracteristice pentru so
cietatea contemporană este tocmai această nouă conectare 
între știință și activitatea practică î de astă dată este vorba 
de conectarea societății în ansamblu cu științele social- 
umane. Toate activitățile componente ale vieții șocial-uma- 
ne încep să devină obiect al cercetării și al aplicării pun
telor. Pătrundem treptat într-un proces de știențificizare 
totală si masivă a întregii noastre vieți social-umane.

Desigur, procesul se află doar la început, atît în ceea ce 
privește dezvoltarea științelor social-umane, cit și în ceea 
ce privește aplicarea lor în activitățile practice. Se poate 
face Insă previziunea că în următorii 50—100 de am știin
țele social-umane vor reuși să concureze eficace, și nu se 
știe dacă nu chiar să depășească, atît ca interes și efort 
social-uman investit, cit și ca utilitate, științele naturii. Dacă 
formația noastră de cultură științifică este dominată aproa
pe exclusiv de științele naturii la ora actuală, peste cîteva 
decenii proporția se va schimba, probabil, în favoarea 
științelor social-umane. .

Apare Insă aici o problemă. Marx o sesizat faptul ca 
utilizarea științelor sociale și umane este condiționată de tipul 
de structurare a societății la un moment dat. Structurile so
ciale de pînâ acum nu permiteau asimilarea totală a științe
lor social-umane și de aceea nici dezvoltarea lor intensă. 
Este semnificativă în acest sens tensiunea accentuată in 
ultimii ani, între științele sociale și structurile societăților 
occidentale contemporane. Numai o organizare de tip so
cialist a vieții sociale permite și pretinde o știențificizare 
globală și nelimitată. Posibilitatea aceasta trebuie Insă 
larg fructificată. Este, cred, sarcina de căpătîi a sociologiei 
românești.

„Clientul are întotdeauna dreptate ?!“

Zilele fierbinți ale sesiunii nu s-au terminat

la

nema
18,30; 21),
13,30; "

(Vrmare din pag. 1)

HELLO DOLLY: rulează la 
Patria (orele 9,30; 13; 16,30; 20).

100 DE DOLARI PENTRU ȘE
RIF : rulează la Scala (orele
9,30; 12,30; 15,30: 18,30 ; 21.30),
Festival (orele 7,45; 10,30; 13,15; 
16; 18,45; 2130), Stadionul Dina
mo (ora 20,15), Grădina Festival 
(ora 20,15).

$1 CAII SE ÎMPUȘCA, NU-I 
AȘA t rulează la Capitol (orele 
9,15; 11,45), Feroviar (orele 9; 
11.45; 15; 18; 20,30), Modem (orele 
9; 11,45; 14,30; 17,15; 20), Grădina 
Modern (ora 20,30).

REGELE LEAR : rulează la Ca
pitol (orele 14,15; 17; 20).

APA CA UN BIVOL NEGRU : 
rulează la Central (orele 9,15; 
11,30; 13 45; 16,15; 18,15; 20,30).

BATALIA DE PE NERETVA 1 
rulează la Grivița (orele 9; 12,30; 
16; 19,30), Aurora (orele 9; 12,30; 
16; 19,30), Flamura (orele 9; 12,30; 
16; 19.30;), Grădina Aurora
(ora 20).

FACEREA LUMII i rulează la 
Bucegi (orele 15,30; 18; 20,30), Flo- 
reasca (orele 15,30; 18,15; 20,30), 
Grădina Bucegi (ora 20,30).

VULPILE ȘI ȘORICEII : ru
lează Ia Timpuri Noi (orele 
9—20 15 tn continuare).

PRINTRE COLINELE VERZI : 
rulează la Viitorul (orele 15,45; 
18; 20,15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Luceafărul io
nic 9; 12,30; 18; 19,30), Excelsior 
(orele 9; 12,30; 16; 19.30), Miorița 
(orele 9; 12 30; 16; 19,30), Grădina 
Doina (ora 20), Tomis (orele 9; 
12,30; 16), Grădina Tomis (ora 20).

DA-I ÎNAINTE CAWBOY : ru
lează la Melodia (orele 9; 11.15; 18,30; 18; 18,30; 96,45), București

(orele 8 30; 11; 13,30; 16
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30), Grădina Capitol (ora
20.15) , Arenele 
Favorit (orele 
16; 18,15; 20,30).

Z : rulează 
15,30; 18; 20,30).

ELEFANTUL 
Ză la Victoria 
13,30; 16; 18,30; ____

BUTCH CASSIDY ȘI SUNDAN
CE KID : rulează la Lumina (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), 
Progresul (orele 15,30; 18; 20,15).

CLANUL SICILIENILOR : ru
lează la înfrățirea (orele 15,30; 
17,45; 20).

DOMICILIUL CONJUGAL : ru
lează la Buzești (orele 15,30; 18), 
Arta (orele 15,30; 18), Grădina Bu
zești (ora 20,30), Grădina Arta 
(ora 20,15).

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la Dacia (orele 
8,45—20 în continuare).

PREȚUL PUTERII : rulează la 
Unirea (orele 15,30; 18; 20,15), 
Grădina Unirea (ora 20,15).

SERATA : rulează la Lira (O- 
rele 15,30; 18), Grădina Lira (ora
20.15) .

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI ; 
ZESTREA DOMNIȚEI RALU : ru
lează la Munca (orele 15; 19).

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Cosmos (orele 15; 19).

CAZUL C.L. : rulează la Fla
căra (orele 15,30; 18; 20,15).

100 DE CARABINE : rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 17,45; 
20).

EU, FRANCISC SKORINA : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 
17,45; 20).

SUNETUL MUZICII : rulează
la Gluieștl (orele 15,30; 19). Vol
ga (orele 9.30; 12,45; 16,15; 19.45), 
Grădina Herăstrău (ora 20,15).

PE COMETA : rulează la Pa
cea (orele 16; 18; 20).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Crtngași 
(orele 15,30; 18; 20,15).

Romane (ora 20), 
915; 11,30; " ”
la Moșilor
SLOWLY : 

(orele 9;
20,45).

15,45; 
(orele 
rulea-

11,15;

VAGABONDUL : rulează
Popular (orele 10; 15,30; 19).

----- TARANTOS : rulează la 
(orele 15,30; 18), Grădina
(ora 20,15).

ȘAPTE ORI ȘAPTE: 
la Rahova (orele 15,30;

rulează

LOS
Vitan 
Vltan

DE 
lează 
20,15).

CRONOMETRUL:
Laromet (orele 15,30; 17,30; 19,30).

B.D. INTRA IN ACȚIUNE : ru
lează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30).

ru- 
15;
la

-Sta atm
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Teatrul Național „I. L. Ca
ragiale" (Sala Comedia) : COANA 
CHIRIȚA — ora 20 ; (Sala Stu
dio) : CUI I-E FRICA DE VIR
GINIA WOOLF ? — ora 20 ; Tea
trul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
BIMBIRICA — ora 19,30.

LUNI, 7 IUNIE 1971
• 18,00 Deschiderea emisiunii. 

Muzică corală • 18,15 Ecranul. 
Emisiune de informații și critică 
cinematografică • 18,45 Stop — 
Cadru • 19,15 Publicitate • 19,20 
1001 de seri • 19,30 Telejurnalul 
de seară. Sport • 20,10 Roman- 
foileton : NICKOLAS NICKLE
BY (I) • 21,10 Emisiune-concurs : 
,,Unde-i greșeala ?" • 22,10 Prim- 
plan : D. D. Roșea • 22,45 Tele
jurnalul de noapte. Sport.

— Domnule, am 
T e-am întrebat
pentru că mi-ai spus 
felul de salate. Să 
lăptucile...

Nu intenționăm deloc ca rin- 
durile de față să se transforme 
într-un lanț de instantanee și, 
totuși, vom sări peste cîteva 
sute de kilometri și vom re
produce o scenă care a avut loc 
la numai cîteva zile după aceea, 
în București, la restaurantul 
„Miorița". Reporterul, el însuși 
în postura de consumator, a 
purtat cu ospătarul un dialog 
pe care ne vom strădui să-l re
producem cu toată fidelitatea.

— Ce se poate mînca 
dv.?

— Ce doriți ?
— Fripturi de porc 1
— N-avem...

Ficat... 
N-avem. 
Pește... 
Nu se găsește...

— Creier...
— N-avem...
— Cașcaval la capac...
— Nu facem. Vă aduc 

chete
Peste 15 minute:
— Nu facem crochete. 

aduc bulete. Sînt cam la ,
Comentariile ni se par de pri- 

' cu o
Traian 
Deva, 

de bu
ne re-

glumit, 
de păpădie 

că ai tot 
încercăm

la

cro-

Vă 
fel...

sos. Le vom suplini 
explicație. Aparține lui 
Hirsun, ospătarul din 
care la mirarea noastră 
cureșteni obișnuiți să 
semnăm în fața unor neîndrep
tățite negații, ne-a explicat ur
mătoarele :

— In meseria noastră, se în
tîmplă uneori ca din 
obiective sau subiective 
putem satisface cererile 
tului. Și totuși stă în 
noastră ca acesta să nu plece 
nemulțumit din unitate. Un os
pătar bun știe să-l transforme 
pe „nu avem” într-o propunere 
care să schimbe refuzul într-o 
ofertă.

SA OCROTIM 
CONSUMATORUL..

Doi tineri ospătari, angajați 
la două unități de alimentație 
publică din două orașe dife
rite : Turnu Severin și Ploiești 
ne-ati oferit această explicație. 
Situațiile erau însă diferite.

La Ploiești, grădina „Praho
va", situată în imediata apropie
re a gării, beneficia într-o după 
amiază de mai de serviciile unui 
solist improvizat și benevol.

motive 
să nu 

clien- 
puterea

care după ce învinsese aproxi
mativ o lădiță cu sticle de bere 
își oferea public un repertoriu 
vocal destul de dubios, făcînd 
abstracție de timpanele și de
cența celor de la mesele ală
turate. In cîteva minute, Mircea 
Ichim, un tînăr ospătar, a reușit 
să pună capăt spectacolului și 
să-l îndrume pe solistul impro
vizat dincolo de porțile grădinii.

— Noi trebuie să ocrotim 
consumatorul, explica el ceva 
mai tîrziu. Dreptatea clientului 
este în cazul de față opinia 
majorității și nu a unuia sin
gur, care, în situația respectivă, 
o leza pe a celorlalți.

Este adevărat, și totuși, ace
lași răspuns l-am primit și la 
Turnu Severin, într-o situație 
total diferită. Ne aflam într-o 
seară la restaurantul „Parc", cea 
mai mare și cea mai nouă uni
tate de alimentație publică din 
oraș, modernă și elegantă. înso
țeam o delegație a cărei atenție 
a fost atrasă la cîtva timp după 
ce ne-am așezat, de o masă ve
cină, la care patru tineri, cu cea 
mai mare dezinvoltură posibilă 
jucau cărți. Intrigați de totala 
indiferență a ospătarului față 
de această „distracție" l-am 
chemat rugîndu-l să pună ca
păt partidei. A mormăit ceva și 
a plecat. După 20 de minute, 
în care jocul continua cu foc, 
un tovarăș dintre gazdele noas
tre de la județ, s-a ridicat să 
anunțe telefonic miliția. Ime
diat după această intervenție, 
tînărul ospătar Andrei Birliga 
s-a apropiat de masa cartofori
lor, avertizîndu-i, nu îndeajuns 
de încet ca să nu putem auzi, 
că „vine miliția 1“

In discuția pe care am pur
tat-o peste cîteva minute, os
pătarul a negat că i-ar cunoaște 
pe amatorii de pocher (deși 
aceasta ar fi singura explicație 
plauzibilă a îngăduinței cu care 
îi tratase 1) explicând în cele din 
urmă cu jumătate de voce : 
„Știți, noi trebuie să ocrotim 
clienții..."

Împotriva cui ? A celor care 
pretind un comportament civili
zat, într-un local public ? Cate
goric nu I Și totuși, iată două 
moduri diferite de a interpreta 
unul și același principiu de con
duită.

EXISTA O ȘCOALA 
A POLITEȚII ?

■ Cazurile relatate reprezintă 
•în fond minimul de ipostaze 
oare, firi nici un efort, pot fi

selectate din contactul cu tinerii 
lucrători din alimentația pu
blică. Ele țin în ultimă instan
ță de modul în care au fost 
asimilate niște principii de com
portament într-o meserie oare 
prin natura ei nu este lipsită 
de dificultăți. De aceea ni s-a 
părut îndreptățit să ne între
băm dacă tactul, spiritul de ori
entare, comportamentul civili
zat, toate aceste atribute indis
pensabile omului care lucrează 
in alimentația publică sînt re
zultatul unei acțiuni sistematice 
sau se asimilează la voia întâm
plării. Există, deci, o școală a 
politeții ?

— Pentru cadrele din alimen
tația publică și chiar pentru 
cele care lucrează în comerț 
există o asemenea școală. Ea se 
prezintă sub forma unor cursuri 
de specializare cu durată varia
bilă, intre trei și șase luni, pe 
parcursul cărora cadrele respec
tive sînt familiarizate, în afară 
de cunoștințele profesionale 
propriu-zise și cu un mod 
de comportament adecvat — ne 
informează tovarășul Mircea 
Cernitu, șeful serviciului de or
ganizarea muncii din cadrul 
Direcției comerciale a munici
piului București.

Există, așadar, pentru toate 
cadrele care lucrează în alimen
tația publică o orientare comu
nă și unitară. Cum se explică 
atunci diferențele care se înre
gistrează ulterior in procesul 
de aplicare a celor învățate ?

— Noi nu putem garanta că 
toți cei care absolvă aceste, 
cursuri, chiar dacă și-au însușit 
teoretic niște principii, le vor 
aplica apoi cu fidelitate — ne 
spune interlocutorul nostru.

Nimeni nu poate garanta 
aceasta și totuși există o posibi
litate de a spori eficiența inves
tițiilor materiale și de timp pe 
care le presupun cursurile de 
specializare. Acestea ar putea fi 
completate, credem, de o testare 
periodică a absolvenților, me
nită să informeze în ce măsură 
zestrea teoretică își găsește apli
cabilitate în practica imediată. 
Cu atît mai mult cu cit acesta 
este, în fond, scopul cursurilor 
de specializare. Cu atit mai 
mult cu cit ne găsim în fața 
unei meserii cu care ne întâlnim 
destul de des și — după cum 
se poate constata — destul de 
diferit — fiecare din noi.
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FOTBAL ț xxvi: eiapa mwru
Finala 

pentatlonului 
atletic școlar

„PRIMĂVARA 
ATLETISMULUI4 

nostru a oferit un 
recital splendid 
CLUJ, (prin telefon de la 

trimisul nostru).
Simbătă și duminică pe 

stadionul municipal din lo
calitate s-a desfășurat fina
la pe țară a pentatlonului 
atletic școlar, competiție ini
țiată și organizată de C.C. 
al U.T.C. Aflată la cea de a 
treia ediție. întrecerea a fost 
și de această dată un exce
lent prilej de trecere în re
vistă a speranțelor decatlo
nului romanesc. Și pentru că 
tot am amintit de decatlon, 
vom beneficia de acest prilej 
pentru a remarca. printre 
rînduri, că aici la Cluj, re
prezentativa României a fost 
neașteptat de slabă în întâl
nirea triunghiulară cu se
lecționatele Poloniei și R. F. 
a Germaniei.

Să revenim, însă, la com
petiția școlarilor, care, de ce 
să nu o spunem, a eclipsat 
concursul internațional des
fășurat pe același stadion. 8 
echipe de băieți și 8 de fete, 
mmănunchind 96 de sportivi, 
s-au aliniat la startul finale
lor. De la început două echi
pe și-au impus superiorita
tea, instalîndu-se autoritar în 
fruntea clasamentelor : re
prezentativele Liceului Gh. 
Bariț-Cluj (prof. Marin Păș- 
călău) — la băieți și cea a 
Liceului „Gh. Lazăr“-Bucu- 
rești (profesor Elvira Sim io
nescu) — la fete. Benefici
ind de sportivi talentați cu 
mari perspective, cele două 
echipe au condus de-a lungul 
întregii competiții, obținînd 
victorii categorice, conclu
dente. Vedeta atleților clu
jeni șt favoritul concursului 
a fost tînărul Sorin Boană, 
elev în cl. XII-a care a ocu
pat locul I la 100 m (11,1 sec) 
și lungime (6,70 m)

Cea mai disputată și spec
taculoasă probă din întrece
rea băieților a fost însă să
ritura în înălțime unde si- 
bianul Ștefan Bokor a obți
nut o frumoasă victorie cu 
un rezultat de 1,86 m. De 
altfel, această victorie avea 
să fie decisivă pentru lupta 
dintre el și clujeanul Sorin 
Boană. das»ti.înutina&i .WBt 
locul II la diferență dd'iiU- 
mai 2 pundte. J |... - al c.

La fete, echipa Liceului 
Gh. Lazăr a cîștigat comod 
datorită omogenității exce
lente a formației. Cea mai 
valoroasă atletă a campioa
nelor a fost Gabriela Ioncs- 
cu, o sportivă despre care cu 
siguranță se va mai vorbi, 
înaintea ei. în clasamentul 
general individual, s-au si
tuat însă alte două sportive 
Ia fel de valoroase • Lucia 
lingă (Lie. ru*. 2 P’oiesM) și 
Eva Z<irgo (Lie. Gh Barit- 
Cluj). Remarcabile au fost si 
comportările avute de echi
pele Școli’ general" nr. 8 
Roman si Liceul „Al. Mo- 
ghioroș“-Oradea.

La încheierea competiției a 
avut loc o frumoasă festivi
tate de premiere la care 
s-au oferit medalii, tricouri 
de campioni, cupe, diplome 
și premii în obiecte. Cele 
două Cupe oferite de ziarul 
„Scinteia tineretului" au fost 
ciștigate de echipele Liceu
lui Gh. Bariț-Cluj Ia băieți 
și a Liceului Gh. Lazăr-Bucu- 
rești, la fete.

Clasamentele finale : Echi
pe masculine : locul I — Lie. 
Bariț (Sorin Boană, Adrian 
Pătruț, Liviu Păparu, Petre 
Mareea. Mihai Mureșan și 
Albu Adrian) — 15.362 p. ; 
locul II — Liceul nr. 10 
Timișoara — 14.140 p. ;
locul III — Liceul „Frații Bu- 
zești" Craiova — 13.592 p. ; 
Echipe feminine : locul I — 
Liceul Gh Lazăr-București 
(Gabriela Ionescu, Lucia 
Mărgineanu, Mihaela Uncu, 
Ileana Găvozdea, Mihaela 
Toma si Albina Marcu) — 
16.282 p. ; locul II — Liceul 
nr. 2 Ploiești — 15.670 p. ; 
locul III — Școala generală 
nr. 8 Roman — 15.511 p. La 
individual. Masculin : — lo
cul I — Ștefan Bokor — 
3273 p. ; locul II — So
rin Boană — 3271 p. ; locul 
III — Adrian Pătruț — 
3115 p. ; Feminin : — locul 
I — Lucia Jinga — 3834 p. ; 
—locul II — Eva Zorgo — 
3802 p. ; locul III — Ga
briela Ionescu — 3749 o.

Hori» ALEXANDRESCU

PE SOARE, PLOAIE DE GOLURI
Cum mai spuneam, avem un final de cam

pionat de foc. Fiecare partidă, dar cu osebire 
acelea care pun față-n față echipe ce luptă pen
tru titlu sau pentru evitarea retrogradării, sint 
niște butoaie cu pulbere. Pînă aici nimic anor
mal. Anormal mi se pare că cei care aruncă fo
cul șj produc explozia sint tocmai arbitrii, care 
ar trebui, de fapt, să joace rolul de calmanli. 
După atitea intimplări și situații aproape ieșite 
din comun, neobișnuite in arenele sportive, pe 
care ni le-a rezervat acest sezon, prologul de 
simbătă al etapei ne pune din nou în fața unor 
manifestări și atitudini incompatibile cu spiritul 
de sportivitate. Dintre cauzele acestora calitatea 
arbitrajului prestat de N. Hainea și colegii săi 
de linie, nu poate fi exclusă. Eliminarea lui Du
mitru pentru joc dur după opinia noastră a fost 
grăbită. Ea reclamă o atenție deosebită întrucît 
se adaugă la alte decizii eronate care au creat o 
stare de nervozitate, de tensiune, du toate aces
tea atitudinea internaționalului Dan nu poate fi 
admisă : jucătorul și-a dezbrăcat tricoul și l-a 
aruncat arbitrului ! Cine asistă de mai multe ori 
la asemenea ..spectacole", ca cei de simbătă. nu 
va trece mult si va renunța să-și mai piardă 
vremea alergind la arenă, să-și pună nervii la 
grele încercări.

Ce s-a întâmplat pe Republicii ? Echipa Steagul 
roșu, care nu vizează nici titlul, n-o pindeșțc 
nici retrogradarea, a venit să înfrunte un Rapid 
ce, pînă ieri, mai candida cu șanse la cîștigarea 
campionatului. Din această încleștare cu „miză", 
a ieșit învingător cel mai bun — Steagul roșu, 
care a practicat un joc inspirat, bine orientat 
tafUC. pieyii Iui Vjlț^l^jjBăn->scu au fost buni 
in jpate. .compartin^jneie. țxcelînd, îndeosebi, pe 
contraatac. Cit despre feroviari ei ne-au arătat 
un declin de formă încă de duminica trecută. 
Echipa este cam obosită. Apărarea, altădată 
punctul ei forte care a urcat-o, de altfel, pe cul
mile clasamentului, este acum penetrabilă, imo
bilă, mereu se lasă prinsă pe picior greșit, sîm- 
bătă gafînd poate cit într-un campionat întreg. 
Faptul că a primit 3 goluri în 9 minute — spune 
totul. Cit despre ofensivă, fără Neagu (...fără 10- 
nescu și Dumitriu II...) ea este ca și inexistentă. 
Cum să cîștigi meciuri cînd nu trage nimeni la 
poartă ? Derbiul Dinamo-Ranid de miercuri nu 
va mai fi, probabil, derbiul Dinamo-Rapîd...

Un alt K.O. ieri, și tot pe Republicii : fotba
liștii argeșeni jucînd fără vitalitate și fără 
ambiție, incit păreau că-s într-un week-end. 
și cu un Dobrin căruia nu i-a reușit abso
lut nimic — evoluția lui ștearsă l-a determi
nat pe antrenorul Titus Ozon să-1 schimbe —- 
au mîncat o papară de la Steaua cum, dacă-mi 
amintesc bine, nu li s-a mai intîmplat niciodată. 
Jocul, mai ales în prima repriză, a avut o sin

gură direcție — spre poarta apărată de Nicu- 
lescu — apoi, după accidentare, de Ariciu. De 
fapt o partidă cu asemenea limite cînd parte
nerul de joc e în situația de groggy lot timpul 
nici nu mai comportă comentarii. Cu aceasta nu 
minimalizăm meritele steliștilor înlr-o vervă și 
forță de atac cum rar i-am văzut. Păcat că Tă- 
taru. Tordănescu ei core i au pierdut trenul con
curenței pentru titlu. Și cu ei, lupta ar fi fost 
mai echilibrată. Tătaru, care-și anunță — prin 
conturarea unui stil de joc eficace, penetrant — 
reintrarea în ofensiva naționalei (Angelo Nicti- 
lescu a promis-o într-un exces de sinceritate 
cind a declarat că viitoarea operație este cea îm
potriva „senatorismului de drept" în team-ul 
tricolor) și-a rotunjit o zestre de goluri — cu 
care e greu să mai fie detronat din fotoliul de 
lider al golgeterilor.

Pe celelalte „fronturi" bătăliile nu știm cit 
de intețite și inegale au fost dar scorurile sint 
astronomice. U.T.A. i-a chinuit pur și simplu pe 
băcăuani, administrindu-le o porție de boab" 
cum numai in meciurile de cupă întîlnești cind 
se înfruntă echipe de alte categorii. S.C. Bacău 
avînd un golaveraj deficitar, ca să se salveze 
trebuie să facă calcule pornind de ia puncte. 
Colegele ei de suferință, Progresul si C.F.R. 
Cluj, au fost infrînte si ele dar in condi'ii mult 
mai onorabile. Tacho Macri, cu ai săi băieți, e- 
talează ambiții de ultimă oră care deși nu mai 
s-bimbă nimic apără principiile întrecerii spor- 
>’ loiale. La Constanța s-au întâlnit donă e- 

?e de forțe egale într-un joc fără istoric. 
Universitarii clujeni nu i-au menajat deloc pc 

*». .colegii lor de Ia Craiova — Și bine le-au făcut 
iț- cu care se află în. dișmită pentru șuprema’ia 

fotbalului studențesc în prifhă dh'ifei^' ă tării. Ol
tenii ne conving că n-au, totuși, veleități pen
tru a ne reprezenta in „cupele" europene.

Am lăsat anume la urmă meciul cheie al eta
pei : Jiul—Dinamo. Cele două puncte ciștigate 
de gazde și pierdute de oaspeți au lăsat, pînă 
la urmă, lucrurile Ia fel de încurcate ea și pînă 
acum. Remarcabilă reușita extremei Naidin care 
a marcat 2 goluri unei apărări-beton, greu depă
șită in acest campionat. S-ar puiet ca aceste 
goluri să fie providențiale pentru rămînerea Ji
ului în A. Dună cum șansa pe care Dinamo — a 
se citi rezultatul — i-o lasă Rapidului, de a mai 
încerca pentru ultima dată iluzia titlului de 
campioni, ar putea fi valorificată de giuleșteni 
și atunci „generozitatea" aduce drama.

O întrebare, după acest succint tur de orizont, 
stăruie eu insistență : eficacitatea acestei etape 
32 de goluri 1) e efectul jocului ofensiv al e- 
chipelor sau al slăbiciunii apărărilor ?

V. CABULEA

Diagrama etapei
RAPID — STEAGUL ROȘI: 

1—3 (I—3). Din ziua în care a 
pără Jt Raysdnl, Valentin StS- 
neseu „vînează" o victorie 
asupra fostei sale echipe. 
Toate încercările tie pînă a- 
cum au eșuat. Rapidul învln- 
gînd de două ori Steagul 
roșu si terminind odată la 
ega’itate. Simbătă însă, ste
garii t-au oferit prilejui unei 
satisfacții antrenorului lor, pe 
care la terminarea partide’ 
de pe stadionul Republic’!
1- au purtat ne brațe... în 24 
de etane. Rapidul a primit 
doar 14 goluri : în ultimele 
două etape a primit șase !

Au marcat : Dumitriu TI. 
Gydrfi și Ivăncescu (din 
11 m) pentru Steagul roșu ; 
Petveanu pentru Rapid.

STEAUA — F.C. ARGEȘ 
5—1 (4—6). Știam că echipele 
noastre sint inegale de la o 
duminică Ia alta. S'eaua și 
F.C. Argeș au ținut să ne de
monstreze, că not fi inege'e 
și de la o repriză la alta. In 
primele 45 de minute scorul 
a fort de 4—» iar în ultimele 
45 de 1—1 ! Au înscris ■ ȚJ- 
taru (min. 21, 24 și S0). SSt- 
măreanu (inin. ÎS) ri lord*- 
nescu (min. 37). Golul de 
onoare al oaspeților a tost 
rea'lzat de wrtHins min. S2.

C.F.R. Tni’SO AR A—PRO
GRESUL 2—1 (2—1). Meciul 
a început la 1—0, căci în pri
mul minut de joc Măndoiu a 
greșit grav, permițîndu-i lui 
Bojin să înscrie. Gazdele 
și-au mărit, avantajul la 2—0 
orin punctul marcat în mi
nutul 21 de Periatu. Bucu- 
restenii su redus din scor 
prin Raksi (min. 29).

JIUL-DINAMO 2—0 (1—0). 
Fotbaliștii den Valea Jiului 
au cucerit ieri 2 puncte care 
va’nrează cit... 4 ! Autorul 
celor două poluri — Naidin 
(m’n. 16 și 56).

U.T.A.—S.C. BACAU 6-0 
(3—0). Este pentru a doua 
oară cînd campionii înving 
cu 6—0 la Arad. Prima „vic
timă" a fost, în tur. C.F.R. 
Timișoara, ieri a... pătit-o și 
S.C. Bacău. Au marcat Bro- 
șovschi (3). Lereter (din 11 
m) Domide si Kun II (este 
primul gol marcat de ex-o- 
rădean sub culorile „bătrinei 
doamne")

PETROLUL—C.F.R. CLUJ
2— 1 (1—0). Coechipierii lui 
Mircea Dridea au infirmat 
tradiția, obținînd prima lor 
victorie asupra ceferiștilor 
d’n Cluj. Au înscris : BătVn 
si Dridea — pentru Petrolul: 
Țere.an pentru C.F.R.

FARUL — POLITEHNICA 
2—1 (0—0). Defensiva stil" 
deniilor a rezistat eroic oină 
in minutul 67, cînd Caramar. 
a deschis scorul. Stoica a 
mărit avantajul echipei sale 
la două goluri (în min. 73.). 
iar Cuperman a redus sco
rul (min. 73).

,.U“ CLUJ—UNIV. CRA
IOVA 5—1 (3—0). Gazdele
au cîstipat fă-rt drept de a- 
nel. Autorii rmlurtlO" Adam 
(2). Stincel. Dorin Mocanu, 
respectiv TarălungS. n. v

CLASAMENT
Dinamo 26 13 7 6 41—22 33
Rapid 26 11 10 S 30—20 32
Farul 26 11 8 7 36—34 30
Steagul roșu 26 12 5 9 24—22 29
Petrolul 26 10 9 7 31—29 29
U.T.A. 26 12 4 10 38—?R 28
Steaua 26 10 8 8 37—28 28
U. Craiova 26 11 6 9 22—24 28
Politehnica 23 11 4 11 40—36 26
,.TT«. cluj 26 9 8 9 29—2.6 26
F.C. Argeș 26 8 8 10 33—37 24
Jiul 26 10 3 13 23—19 23
S.C. Bacău 26 10 3 13 31—40 23
C.F.R. Cluj 26 R 6 n 31—41 22
Progresul 26 7 6 13 25—33 20
C.F.R. Timiș. 26 6 3 17 17—41 15

l
HANDBAL

în primul meci desfășurat pe 
terenul „Dinamo", studentele de 
la I.E.F.S,, în mare formă de 
joc, au învins fără drept de a- 
pel pe jucătoarele de la „Rul
mentul" Brașov cu scorul de 
15—10 (10—4). Principalele rea
lizatoare ale punctelor au fost 
Băicoianu 6. Bunea 2 și Bota 
pentru I.E.F.S. ; Draser 6 și

POLO

Zahan a spus adio...
Duminică în bazinul de 

înot din Parcul sportiv „Di
namo" s-a desfășurat întîl- 
nirea de polo, din cadrul di
viziei A. dintre echipele 
„Dinamo" și „Politehnica" 
Cluj. înaintea începerii me
ciului. a avut loc o emoțio
nantă festivitate de premiere 
a „veteranilor internațio
nali" Aurel Zahan, maestru 
emerit al sportului, Cornel 
Mărculescu și' Anatol Grin- 
țescu maeștri ai sportului. "U 
ocazia retragerii lor din acti
vitatea comoetițională.

în acest ultim meci sub cu
lorile clubului Dinamo, „tata" 
Zahan — cum ii spun colegii 
— a făcut o adevărată de
monstrație de virtuozitate, 
înscriind nu mai puțin de 4 
goluri. Jucătorii de la Dina
mo, net superiori clujenTor, 
nu și-au lăsat nici o clipă 
adversarii să „respire", mar- 
cînd 9 goluri. Dinamoviștii 
au cîstigat întîlnirea cu sco
rul final de 9—2 (1—0.2—0, 
2_1, 4-1). GH. ILIE

Oancea 3 pentru „Rulmentul", 
în meciul următor, handbaliste
le de la „U“ București au pri
mit o neașteptat de puternică 
replică din partea „textilistelor" 
de la „Confecția" București. Ar- 
gh’r, Ibadula, Dobriceanu („U‘‘ 
București) și Matache, Serediuc 
și Ilie („Confecția" București) 
au fost cele mai bune de pe te
ren. Specialiste în jocul ofensiv, 
handbalistele de la „U“ Bucu
rești au reușit în final să se im
pună, obținînd victoria cu sco
rul de 18—15 (8—7).

ULTIMUL
DERBI

Ultimul derbi la rugbi, desfă
șurat duminică dimineața pe 
Stadionul din Șoseaua Ștefan 
cel Mare, dintre DINAMO și 
STEAUA, a dat cîștig de cauză 
militarilor, astfel că actualii li
deri pot fi în mod sigur consi
derați campioni. Primele minute 
sint caracterizate de un joc de 
așteptare la mijlocul terenului. 
Pe rînd Durbac, Nica și Fugigi 
ratează lovituri de pedeapsă din 
poziții favorabile. în min. 19 
Durbac, la o lovitură de pedeap
să, aduce steliștilor primele 
trei puncte. Nicolescu în min. 32 
după o fază excelentă, intercep
tează balonul și înscrie un eseu 
la centru, transformat de Flores- 
cu, scorul devenind 5—3 pentru 
Dinamo, scor cu care se încheie 
și prima repriză.

La reluare Durbac în min. 44 
aduce avantaj militarilor (5—6) 
printr-o lovitură de pedeapsă, ca 
apoi în min. 49 la o altă lovitură 
de pedeapsă în apropierea bu
turilor dinamoviste, Mateescu să 
ridice scorul la 9—5. Dinamoviș
tii nu cedează, ei făcînd eforturi 
evidente de a juca în nota ca
racteristică lor, la mină. în min. 
51 Bucos reia printre buturi o 
lovitură de pedeapsă reducind 
scorul la 9—8. Se aprind spe
ranțe in tabăra dinamoviști- 
lor dar Giugiuc în min. 53 
și 65 reușește două spectaculoa
se dropgoluri și scorul devine

15—8 pentru steliști. Constantin 
de la Dinamo va reuși in min 74 
un eseu (15—11) dintr-o acțiune 
colectivă, ca același Giugiuc, în 
min. 77 cu un drobgol să mă
rească avantajul echipei Steaua 
la 18—11. într-un ultim efort 
Bucos, în min. 80 va înscrie ul
timele trei puncte ale întîlnirii.

Mai calmi și lucizi, fără să gre
șească în fazele decisive, 
STEAUA a cîștigat pe merit in 
acest sezon la echipele fruntașe 
Grivița Roșie și ieri la Dinamo. 
astfel că eforturile de a dobindi 
titlul sint pe deplin realizabile- 
Bun arbitrajul lui Dan Lucescu.

• Pe Giulești, într-un meci cu 
„miză" în vederea evitării retro
gradării. CONSTRUCTORUL a 
dispus de RAPID cu 8—0. Ele
vii lui Mircea Horșa mai au încă 
șanse să se mențină în prima di
vizie a țării.

• Vineri, tot în cadrul acestei 
etape, pe terenul din Parcul Co
pilului, GRIVIȚA ROȘIE a în
trecut pe AGRONOMIA CLUJ 
cu 34—12, grivițenii avînd însă 
asigurat numai locul doi în cla
sament.

în țară : C.S.M. Sibiu — RUL
MENTUL Bîrlad 9—3; POLI
TEHNICA Iași — ȘTIINȚA Pe- 
troșeni 6—6 și FARUL — UNI
VERSITATEA Timișoara 12—0.

GABRIEL FLOREA

Etapa viitoare

Miercuri 9 iunie 1971
Politehnica — U.T.A.
Dinamo — Rapid.
Univ. Craiova — C.F.R. 

Cluj.
Steagul roșu — S.C. Bacău 
Steaua — Progresul.
„U“ Cluj — Farul.
F.C. Argeș — C.F.R. Timi- 

șoa’-a.
Jiul — Petrolul.
Meciurile Steaua — Progre

sul și Dinamo — Rapid se 
vor discuta în cuplaj pe sta
dionul 23 August și vor fi 
conduse la centru de arbitri 
bulgari. Cuplajul va fi în în
tregime televizat (ora de în
cepere 15,45).

DIVIZIA B
Seria I

Metalul Tg. — Metalul Bucu
rești 1—3, Politehnica — S.N.O. 
1—0, Sportul studențesc — CER 
Pașcani 2-1, Dunărea Giurgiu— 
Ștința Bacău 0-0, Progresul Bră
ila—A.S. Armata 1-0, Flacăra— 
Metrom 0—1, Poiana — Ceahlăul 
6—2. în clasament, după 28 de 
etape, conduce A.S. Armata ur
mată la un punct de Sportul 
studențesc.

Seria a II-a
Olimpia Oradea — C.F.R. A- 

ral 2—0. Vagonul — C.S.M. Si
biu 3—0, Metalurgistul — Gaz 
metan 0—0, Corvinul — Gloria 
Bistrița 1—0, Minerul Baia Ma
re — Crișul 1—1, U, M. Timi
șoara — C.S.M. Reșița 2—1, Mi
nerul Anina — Politehnica 1—2.

Pe primul loc — Crișul, ur
mează Politehnica, la 3 puncte.

Meciuri spectaculoase in gala de lupte greco-romane

Sala Dinamo a fost timp de 
două zile gazda întîlnirii inter
naționale de lupte greco-roma
ne dintre selecționatele orașelor 
București și Praga. Simbătă, 
luptătorii bucureșteni au repur
tat un frumos succes, învingind 
cu scorul de 6—3. Duminică, în 
cea de-a doua întîlnire, oaspe
ții nu au reușit să se revanșeze,

clacind în fața tinerilor bucu
reșteni cu rezultatul de 5-4. 
Meciuri frumoase — prin dina
mismul și elementele tehnice e- 
xecutate — au fost furnizate de 
perechile Marian Ciutan și An- 
toniu Machu ; Milan Kacirek și 
N. Mătăsaru.

ILIE GH.

CADRUL concursului 
internațional atletio de la Za
greb, sportivul român Gheorgho 
Rățoi a terminat învingător în 
cursa de 
timpul de 
secund 
Weinhendel 
disputată a 
de 800 m în care victoria a re
venit multiplei recordmane iu- 

igoslave Vera Nikolici cu timpul 
de 2’ 02” 2/10, urmată de atleta 

_ româncă Ileana Silai, cronome- 
Em ■■■ ■■■ ■■■ MB BB

I
i
I

s-a

400 m garduri cu 
51”7/10. Pe locul 

clasat austriacul
— 51” 9/10. Foarte 
fost proba feminină

trată în 2’ 02” 6/10 și Kulcsar 
(Ungaria) — 2’03” 9/10. Suzana 
Hrepevnik (Iugoslavia) și-a adju
decat victoria în proba de sări
tură în înălțime cu 1,83 m, iar 
austriaca Maria Sikora a ocupat 
primul loc în cursa de 400 m cu 
timpul de 54” 5/10.

• AU LUAT sfîrșit întreceri
le campionatului european fero
viar de baschet masculin. Vic
toria a revenit selecționatei 
Bulgariei, urmată de echipele 
Poloniei, U.R.S.S., României (re
prezentată de formația Rapid 
București), Iugoslaviei, Unga
riei, Cehoslovaciei, R.D. Germa
ne, Franței, R.F. a Germaniei, 
Elveției, Luxemburgului și Bel
giei.

• IN RUNDA a 6-a a turneu
lui internațional feminin de șah 
de la Moseova, maestra român
că Margareta Teodorescu (cu 
piesele albe) a obținut o fru
moasă victorie în fața campioa
nei sovietice Alia Kușnir. Holz- 
lein a cîștigat la Sterinina. 
Partida Eretova—Litmanowicz 
s-a încheiat remiză.

în clasament conduce Alia 
Kușnir cu 4,5 puncte.

„ATENTAT" LA RECORDUL 
IOLANDEI BALAȘ

•CU PRILEJUL unui concurs 
de atletism desfășurat la Schiel- 
leiten (Austria), cunoscuta cam
pioană austriacă Ilona Gusen-

Modalități eficiente de 
atragere a tinerilor la 
practicarea sporturilor

• Marii 
campioni 
inmînează 
premiile
—: . . .. VS rugăm să ne răs
pundeți : cine au fost cîștigă- 
torii probelor de lungime băr
bați și femei, la ultima olimpi
adă, și ce performanțe au reu
șit ?

— Viorica Viscopoleanti.........
dar răspunsul elevului Ștefan 
Alexe nu a mai putut fi auzit, 
în continuare, din cauza însu- 
flețitelor aplauze care au izbuc
nit în sala arhiplină a Liceului 
de construcții din Capitală. Din 
juriul care „arbitra" o inedită 
întrecere„cine știe cîștigă" pe 
terna Jocurilor Olimpice, făcea 
parte și simpatizată noastră 
campioană olimpică Viorica 
Viscopoleanu. Prezența ei în
tre viitorii constructori a produs 
o impresie deosebită nu numai 
în rîndurile elevilor, dar chiar 
și în rîndurile profesorilor pre- 
zenți in număr mare.

A fost una din numeroasele 
acțiuni pe care asociația sporti
vă a liceului, sprijinită substan
țial de profesorii de educație 
fizică Xenia Brînzei și I. Tu
dor, precum și de conducerea 
liceului le-au organizat în acest 
an școlar. De altfel, pe estrada 
unde Viorica Viscopoleanu ofe
rea generos autografe, au mai 
apărut in acest an. executind și 
demonstrații sportive — adevă
rate lecții de introducere într-o 
disciplină sau alta — campionii 
mondiali și olimpici la lupte 
(Gheorghe Berceanu, Nicolae 
Martmescu, Simion Popescu), 
precum și Ella Constantinescu 
cu lotul republican de tenis de 
masă. Cu alt prilej s-a organizat 
o prezentare a elevilor liceului, 
componenți ai diferitelor loturi 
republicane, unde aceștca au 
povestit momente interesante 
din activitatea lor sportivă.

La aceste acțiuni se adaugă 
organizarea și pregătirea unor 
corpuri de instructori, din rîn- 
dul elevilor, pentru inițierea co
legilor lor. La lupte Petrică Ta- 
che și Marfinescu-junior pregă
tesc peste 30 elevi, iar elevul, 
Mshai Rădoi inițiază în gimnas
tică alti 20 colegi ai lui. Cîști
garea Crosului tineretului pa 
municipiul Bucrn-ești la junioa
re I de eleva Alexandrina Ion, 
precum și* desfățjirărea—Ainwi 
campionaf^^letic W dăr selg pentru desemnarea camni- 
onilor liceului la diferite probe, 
au completat acțiunile de popu
larizare a sportului în rîndurile 
elevilor, de atragere a acestora 
la activitățile sportive. Emo’ia 
celor 12 campioni, la atletism 
ai liceului, in momentul cind 
Viorica Viscopoleanu le înmîna 
pi-nmiilc a lăsat amintiri vii.

Echipele reprezentative ale 
liceului au, de asemenea, com
portări meritorii : handbalul- 
băieti a cîstieat categoria „Pro- 
mot’e". califi cîndu-se pentru 
anul următor la ..Onoare", aiun- 
gîndu-și astfel din urmă cole
gele de sport, care ocupă tocul 
III la acea'tă categorie. Si la 
fotbal, cîștigînd o serie a cam
pionatului. echipa s-a calificat 
pentru finala pe Municipiul 
București.

Directoarea școlii. inginera 
Eugenia Bâlașa. receptivă la a- 
samenea acțiuni, ne-a informat 
că în puținele zile de școală care 
au mai rămas, mai au o ultimă 
piatră de încercare : o sesiune 
de comunicări pe care o țin e- 
levil liceului, cuprinzînd studii, 
cercetări, si inovații, creația e- 
levilor liceului. . în domeniul 
construcțiilor

Iată ceea ce face munca pasio
nată a unui mănunchi de profe
sori și elevi.

SILVIU DUMITRESCU

în reluare, întilnirile tinerilor 
cu sportivi de mare performanță, 

organizate de 
„SCINTEIA TINERETULUI1

• Maestrul intre ucenici
Prezența marelui 

maestru internațio
nal Florin Gheor
ghiu, joi după amia
ză, între tinerii din 
Ianca, județul Brăila, 
a fost, indiscutabil, 
un eveniment notabil 
in viața sportivă a 
comunei.

Această întîlnire — 
prin care ziarul no
stru reia organizarea 
de întîlniri între ti
nerii din diverse col
țuri ale țării și spor
tivi <le mare perfor
manță, maeștri eme- 
riți si-maeștri ai spor
tului — s-a bucurat 
de o prezentă masi
vă. La simultanul de 
șah oferit de marele 
maestru amatorilor 
din comuna Ianca 
s-au înscris peste 200 
de tineri. S-a insti
tuit o comisie de se
lecție. Numeroase 
„cereri" au sosit din 
comunele și satele 
vecine. „Avem șa
hiști buni, vor să-și 
încerce forțele cu 
Florin Gheorghiu". 
In sală — acțiunea 
a avut loc la Liceul 
teoretic din localitate 
și ea s-a bucurat de 
sprijinul Comitetului 
județean Brăila al 
U.T.C.. al comitetului 
comunal U.T.C. și 
al conducerii liceului 
— cele 30 de mese do 
șah pregătite pentru 
acest simultan sui- 
generis erau toate 
noi-nouțe. Profesorul 
Valeriu Putinică a 
deschis întîlnirea. a- 
poi eleva Luminița 
Stra’an, secretara 
comitetului U. T. C. 
pe școală, a adresat 
oaspetelui cîteva cu
vinte de salut. Spi
cuim din noianul de 
întrebări adresate Iui 
Florin Gheorghiu : 
„...despre școala ro
mânească de șah și

cum se situează ea 
în ierarhia mondia
lă ?, care sint cele 
mai prestigioase per
formanțe". S-a în- 
tiniplat să facă remi
ze, sau să piardă la 
simultane cu amato
rii ?, Care e scorul 
iniilnirilor Bobby- 
Fischer — Fl. Gheor
ghiu? Șahul ajută 
la dezvoltarea calită
ților intelectuale? 
Dacă este adevărat 
că în U.R.S.S. si Ja
ponia șahul s-a intro
dus în școală ca dis
ciplină sportivă obli
gatorie ? De la cine 
și la ce vîrstă a în
vățat șah ? Dacă are 
trac înainte de me
ciuri și ce antidot a 
descoperit ? Există o 
legătură, asa cunt se 
spune, între sah și 
matematică ? In vii
tor vor fi posibile 
partide de șah între 
computere ? Dacă șa
hul te poate distrau,e 
de la învățătură ? 
Cum procedează cînd 
este în dificultate ? 
Numai cei născut! în 
luna martie pot ajun
ge mari șahiști ? (în
trebarea are drept te
mei faptul că 5 din cei 
8 candidați la titlul 
mondial sint născuți 
in această lună) Ca
re e cel ntai frumos 
moment sau eveni
ment din viață ?“.

...într-o liniște de- 
săvirșită iau loc la 
30 de mese aranjate 
pe două rînduri, cu 
un culoar pe mijloc, 
tineri și mai vîrst- 
nici. în jur, în picto
re — galeria. Prima 
mutare o face maes
trul care joacă la 
toate mesele cu al
bele. Maratonul a 
inceput. De la mu
tarea a 5, a 6, 
lucrurile se compli
că. Încep calculele.

Unii, ntai inspirați, 
îsi notează ntuțările. 
Singur, pentru ei ră- 
mîne o partidă is
torică". Alții și-ah a- 
dus sfătuitori. Regu^ 
iamentul admite. Sint 
cîteva prezențe care 
dau culoare confrun
tării. Cel mai vîrsț- 
nic participant — 
Vasile Topală, aproa
pe 50 de ani, mais
tru, cel mai ti-î 
năr — Radu Ciocâr
lan, 15 ani, elev în 
clasa a IX-a. El ne-a 
declarat că joacă șah 
de 5 ani și a învățat 
la el în sat la Vi- 
șani. Apoi, Mihai 
Drăgan — stația 
C. F. R. Perișorii 
prof. Tudor Oprișan
— Oprișenești, Nicu- 
șor Sterpu. socotitor 
la C.A.P. Plopu, Gh. 
Popescu, Ion Grigo- 
riu, tehnician la o- 
cobii silvic, Aurel 
Chircu, casier Ia 
Banca de credit — 
campion pe județ la 
„C.T.S.", Chiriță Mi- 
halcea și Mihai Cor
ci u — elevi, campio
nii liceului...

După aproape 3 
ore adversarii mare
lui maestru interna
țional încep să cede
ze. Ultimii care rl- 
ntîn pe poziții — Mi- 
haicea, Sterpu, Chir
cit, Dragu, Popescu
— nu pot nici ei să-i 
smulgă măcar o re
miză. Deci. învingă
torul Iui Bobby Fis
cher a cîștigat, cum 
era firesc, de la A 
la Z. Dar merituoșii 
lui învinși se pot 
consola că de-acum 
și ei se pot număra 
alături de alți învinși 
atît de celebri în lu
mea șahului.

C. ^VASILE

In satul Fierbinți. . OimlțovțțaAtoțuțneul pentru.,

«CUPA GAȚU
Ideea organizării unui astfel 

de turneu s-a conturat înc-i din 
luna februarie a acestui an. Ne 
amintim că atunci, un grup de 
10 copii din acest sat, conduși 
de profesoara de educație fizi
că, Aurelia Marinescu, au oferit 
flori handbaliștilor echipei noas
tre campioane, Steaua, cu ooizia 
unui meci internațional disputat 
în sala Floreasca. Gestul lor nu 
a fost întâmplător : semnificațiile 
lui ni le explicăm acum. A ur
mat, de atunci, un schimb de 
scrisori și fotografii între acești 
mici suporteri inimoși și prefe
ratul lor (ca și a' nostru, al tu
turor !) multiplul internațional și 
campion mondial Cristian Gațu. 
Cele mai multe scrisori le-a pri
mit elevul de clasa a Vil-a, Ion 
Vasile. Lesne de închipuit deci, 
bucuria cu care s-a aflat în sat 
vestea că reputatul handbalist 
le va fi oaspete de onoare cu 
ocazia organizării unui turneu 
de handbal pentru echipe să
tești, dotat cu „Cupa Gațu" pe 
care el însuși avea să o înmâne
ze. Sportivii din Fierbinți au

Imagine luată de la „internaționalele" de tir.

invitat oaspeți din 3 județe tn- 
veoinate, au pregătit terenul șco
lii, amenajat încă din primăvară 
prin muncă voluntar-patrioțică, 
au stabilit programul artistic 
care avea să urmeze după în
cheierea turneului, ca si amă
nuntele concursului „Cine știe 
handbal, cîștigă”. Cristian G.'itu 
sosit în sat împreună cu colegul 
său din echipa da olub, Steaua. 
Cristian Dieter, s-a bucurat de 
o primire călduroasă, emoționan-. 
tă. In turneu au fost înscrise 12 
echipe, împărțite pe 3 catego
rii : seniori, senioare și juniori.. 
Regulamentul acordării „Cupei. 
Gațu" a prevăzut acumularea 
punctelor realizate de către cele. 
12 formații (în 3 clasamente 
diferite, a cîte 4 eohine). Parti- 
cinanții. handbalisti din pomii-, 
na Cartojani-Ilfov, comuna 
Bleiești-Teleorman, comuna .fllp- 
bozia-Araeș si, des’gur, localni
cii. cei din Fierbinți.

Dar, înainte de re’atarea unor 
rezultate tehnice ale turneului 
să consemnăm rezultatul meciu
lui demonstrativ Selecționata* 
Fierbinți-Selecționata Ufov-Ay- 
geș-Teleorman : 22—18. Meoi de 
mare spectacol, în care cei doi 
Cristiani, Gațu și Dieter, au ju
cat în echipa gazdelor. Gațu a 
evoluat în maniera sa stîrriind 
aplauze și entuziasm de nede- 
s^ris printre sutele de spectatori. 
El a creat deopotrivă faze de 
gol pentru noii săi colegi de 
echină — printre care coopera
torul Ghiță Gheorghită, ing, -de 
la C.A.P. Dumitru Florea, pro
fesorul G. Bratu — oare nu vor 
uita că au jucat handbal alături 
de un campion mondial de - talia 
lui Gatn. în grupa fenynipă,., 
sportivele localnice, din Fier
binți, s-au impus relativ t^o'rl 
Cea mai bună jucătoare — coo- 
peratoarea Ecaterina Matei : cel 
mai disputat meci — finala 
Fierbinți-Cartojani. La inniori 
s-a impus echipa din Blejesți 
(Teleorman), iar la seniori, din 
nou gazdele, satul Fierbinți, pe 
primul loc. Cel mai d’sputât 
meoi : Cartojani — Slobozia :
16—15 dună prelungiri. ,

bauer a cîștigat proba de sări
tură în înălțime cu excelentul 
rezultat de 1,90 m (a doua per
formanță mondială din toate 
timpurile). Recordul mondial al 
probei este de 1,91 m și aparține 
atletei românce Iolanda Balaș- 
Soeter. Iată seria încercărilor 
realizate de Ilona Gusenbauer : 
1,69
1,81 „1 , l,Ot „1 , 1,01 111
(din a treia încercare).

în clasamentul general indi
vidual conduce iugoslavul Bilici, 

Suciu ocupă locul 7 la 2’10” 
lider.

Șt. 
de I

Ilie Năstase a I
m ; 1,70 m ; 1,75 m ; 1,78 m ; 
m ; 1,84 m ; 1,87 m ; 1,90 m ;

TURUL ciclist al Serbiei * 
etapa a 4-a (Maj- 

vic- 
iugo-

• 
continuat cu . .
danpek-Sokobanja) în care 
toria a revenit rutierului __
slav Pavlik cronometrat pe dis
tanta de 136 km cu timpul 
4h 02’. Ciclistul român Șt. 
ciu a ocupat locul 8 la 1’35 
învingător.

pierdut în finală...
Ieri, în finala turneului „open" 

de la Roland Garos, Kodes 
(Cehoslovacia) l-a învins cu 3-1 
(8-6, 6-2, 2-6, 7-5) pe Ilie Năsto- 
se, la capâtul unui joc drama
tic, extrem de disputat.

I
I

La totalizarea punctelor, hand- 
balistii din Fierbinți an avut și 
satisfacția de a se situa ne pri"= 
mul loc. Ei au primit, chiar : de 
la Cristian Gatu, prețiosul trofeu 
ce-i poartă numele — o frumoa
să cupă special confecționată la 
Fieni. Cuvintele de laudă pen
tru această inițiativă au avut în
șiși sportivii oaspeți care au fost 
cazați gratuit în casele sătenilor, 
au Primit daruri confecționate 
de localnici.

Turneul a fost filmat de Să
teni. Cristian Gațu a oferit .în 
dar 3 tricouri și mai multe foto
grafii. Turneul, care va deveni 
tradițional în acest sat, urmeazs 
să se bucure la următoarea edi
ție de participarea în întregime 
a echipei campioane, Steaua.

VIOREL RABA

i



VIZITA DELEGAȚIEI ROMÂNE III R. P. CHINEZĂ „SOIUZ-11"-
Recepție în cinstea delegației române

(Urmare din pag. L)

LA ȘANHAI

Toastul tovarășului 
->

Cian Ciundao
(Umare din pag. I)

brilor delegației de partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste România.

Dragi tovarăși și prieteni.

Vizita la Șanhai a solilor poporului român, în 
frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu constituie 
o mare încurajare pentru populația orașului. Inal- 
ții oaspeți au sosit Ia Șanhai în momentul în care 
acesta și-a sărbătorit, nu de mult, 22 de ani de Ia 
eliberare. In lupta împotriva agresiunii și înrobi
rii imperialiste, împotriva dominației reacționare 
a moșierimii și burgheziei reacționare, noi, cetă
țenii Șanhaiului, am trăit același trecut, am avut 
aceleași sentimente profunde ca și poporul român. 
După anul 1843, cînd colonialiștii au obligat Șan- 
haiul să se transforme într-un port deschis, im
perialismul din diferite țări a arendat cu forța în 
Șanhai teritorii, aducînd orașul intr-o stare de 
fărâmițare. In ultima sută de ani, orașul a fost 
permanent „locul de distracție" al aventurierilor, 
al piraților imperialiști. In același timp insă, Șan- 
haiul este orașul cu clasa muncitoare cea mai 
concentrată din țara noastră, este locul de naștere 
al Partidului Comunist Chinez, este orașul cu 
glorioase tradiții de luptă antiimperialistă. După 
eliberarea Șanhaiului, care a avut loc în anul 1949, 
populația orașului, urmînd învățătura tovarășului 
Mao Tzedun privind „independența și autono
mia, dezvoltarea prin forțe proprii", a depus efor
turi pentru transformarea acestui oraș, făcîndu-1 
să devină o bază industrială a construcției socia
liste din țara noastră. Acest proces nu a fost ușor. 
Dușmanii de clasă interni și externi s-au dedat 
tot timpul la dezordini și distrugeri, legănîndu-se 
cu visul restabilirii „raiului pe care îl pierduseră". 
Imperialismul nu a încetat niciodată acțiunile de 
blocare, subversiune, amestec și agresiune, dorind 
să ne sugrume, să ne domine și să ne înrobească 
din nou. Insă noi am văzut clar ambițiile impe
rialismului și ale marilor țări dominante. Com
ploturile și acțiunile distructive ale acestora au 
cunoscut o înfrîngere rușinoasă.

Am învins greutățile una după alta și am îna
intat neîntrerupt. Spiritul de independență al po
porului român va constitui un mare ajutor pentru 
populația orașului Șanhai. După cum a spus to
varășul Nicolae Ceaușescu, un popor care și-a cu
cerit independența și a scăpat de înrobirea asu
pritorilor interni și externi nu va renunța nici
odată la cuceririle lui, ci va consolida aceste cu
ceriri. Poporul frate român, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, apărîndu-și independența și 
suveranitatea națională, luptă cu fermitate împo
triva politicii imperialiste de forță in relațiile din
tre state. Intr-o perioadă scurtă, România a fosl 
transformată dintr-o țară eminamente agricolă în- 
tr-o țară cu o industrie avansată și o agricultură 
în plină modernizare. Noi, populația din Șanhai, 
nutrim sentimente de admirație față de poporul 
român și-l felicităm cu căldură pentru marile vic
torii obținute în apărarea patriei și construirea 
socialismului și-i urăm succese și mai mari în vii
tor.

Stimați înalți oaspeți,
Dragi tovarăși.

Vizita delegației de partid și guvernamentale 
române, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
va întări pe mai departe, in mod sigur, prietenia 
dintre populația orașului Șanhai și poporul român. 
La intilnirea cu tovarășul Ceaușescu și cu ceilalți 
tovarăși din delegația de partid și guvernamenta
lă română, tovarășul Mao Tzedun a spus: „Să ne 
unim pentru a infringe imperialismul și pe toți 
reacționarii". Noi, populația din orașul Șanhai 
vom ține bine minte învățătura președintelui Mao 
Tzedun și vom întări prietenia cu poporul român, 
care luptă împotriva imperialismului și a reac- 
țiunii. Vom lupta umăr la umăr și ne vom sprijini 
reciproc.

Odată cu dezvoltarea relațiilor de prietenie din
tre popoarele noastre, orașul Șanhai, ca și cele
lalte orașe din Republica Populară Chineză își 
asumă sarcina de a îndeplini acordurile de cola
borare economică și tehnico-științifică, precum și 
schimburile comerciale dintre cele două țări ale 
noastre. Populația orașului Șanhai consideră 
aceasta ca o sarcină intemaționalistă și socotește 
just să depună eforturi pentru prietenii și tova
rășii săi.

Trebuie să vă spunem că în munca noastră mai 
avem nu puține lipsuri. Tocmai de aceea dorim în 
mod sincer ca în timpul vizitei în orașul Șanhai, 
tovarășul Ceaușescu și ceilalți membri ai delega
ției de partid și guvernamentale române să facă 
observații și critici față de lipsurile din munca 
noastră. >

Propun un toast pentru prietenia și unitatea 
dintre cele două partide, țări și popoare ale noa
stre, bazată pe marxism-leninism și internaționa
lismul proletar, pentru întărirea continuă a rela
țiilor de prietenie și colaborare dintre popoarele 
chinez și român, în sănătatea stimatului tovarăș 
Nicolae Ceaușescu și a soției sale, î-ș sănătatea 
tuturor tovarășilor înalți oaspeți membri ai dele
gației de partid și guvernamentale a Republicii 
Socialiste România, în sănătatea tuturor tovarăși
lor prezenți aici.

★

Toasturile au fost subliniate 
In repetate rînduri cu vii a- 
plauze.

Recepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, prie
tenească.

★

Delegația de partid și guver
namentală română a asistat apoi 
la un spectacol de gală.

La intrarea în sală a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, a soției 
sale, Elena Ceaușescu, a tovară
șilor Ciu En-lai, Cian Ciun-ciao, 
a membrilor delegației române și 
a celorlalte persoane oficiale chi
neze, întreaga asistență a ovațio
nat îndelung. A fost prezentat de 
către colectivul școlii coregrafice 
baletul cu tema revoluționară con
temporană „Fata cu părul că
runt".

Scenele sugestive redau lupta 
țăranilor împotriva exploatării 
moșierilor, reliefează strînsa legă
tură și colaborare dintre armata

★

de eliberare și popor, evocă mo
mente din drumul de luptă și 
victorii ale poporului sub con
ducerea Partidului Comunist 
Chinez.

La sftrșitul spectacolului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, soția sa, 
Elena Ceaușescu, premierul Ciu

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a vizitat Palatul de vară din Pekin

PEKIN 6 (Agerpres). — To
varășul Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, a vizi
tat duminică după-amiază Pala
tul de vară din Pekin, împreună

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. 1)
a întări colaborarea dintre țările și partidele 
noastre în lupta împotriva imperialismului, pentiu 
socialism.

Vizitînd Expoziția industrială a municipiului 
Șanhai ara puiuț căpăta o imagine minunată des
pre marile realizări pe care le aveți în dezvol
tarea industriei, a tehnicii înaintate și am putut 
astfel să înțelegem mai bine succesele remarca
bile pe care poporul chinez le obține pe ca
lea construcției socialiste. Aceste rezultate ale 
dumneavoastră, ca și ale întregului popor, 
se datoresc faptului că poporul chinez are 
un conducător încercat — Partidul Comunist 
Chinez — are un conducător care știe să îndrume 
construcția socialistă ținind seama de condițiile 
concrete, istorice, sociale din China, în persoana 
tovarășului Mao Tzedun.

In cursul vizitei la expoziție am aflat de la to
varășul prim-secretar al Comitetului municipal de 
partid că 13 întreprinderi din Șanhai livrează pro
duse și României, așa cum și o serie de produse 
românești sînt livrate pentru diferite întreprinderi 
din Șanhai. Intr-adevăr, între Republica Socialistă 
România și Republica Populară Chineză s-au 
dezvoltat mult în ultimii ani relațiile economice 
și tehnico-științifice și ele au o perspectivă bună 
în viitor. Sînt convins că întreprinderile din Șan
hai, sub conducerea Comitetului de partid și a 
Comitetului revoluționar vor livra într-adevăr la 
timp produsele, așa cum și noi ne vom strădui 
să facem același lucru.

Vizita noastră în Republica Populară Chineză 
are loc în ajunul sărbătoririi a 30 de ani de la 
crearea Partidului Comunist Chinez, al cărui prim 
congres s-a ținut aici, în Șanhai. Iată de ce doresc 
să folosesc acest prilej și să anticipez, pentru a 
exprima calde salutări și felicitări revoluționarilor 
din Șanhai.

De asemenea, vizita noastră în Șanhai are loc 
în anul cind ați sărbătorit 22 de ani de Ia elibe
rarea orașului dumneavoastră. Doresc să adresez 
întregii populații a municipiului Șanhai cele mai 
calde felicitări cu acest prilej.

Poporul român a cunoscut sute de ani de asu
prire străină, s-a eliberat de sub jugul domina
ției imperialiste prin lupta maselor largi populare, 
sub conducerea partidului comunist. De aceea, 
înțelegem bine popoarele care doresc să trăiască 
libere și independente, de aceea și noi ne preocu
păm permanent pentru ca, făurind socialismul pe 
pămîntul României, să întărim independența Ș> 
suveranitatea patriei noastre.

Știm că Șanhaiul a stat mult sub dominația im
perialistă și înțelegem de ce populația orașului dv. 
este hotărită să facă totul pentru a întări inde
pendența patriei sale, pentru a nu mai admite 
niciodată ca imperialiștii să pună piciorul pe pă
mîntul Chinei. România este solidară cu lupta 
tuturor popoarelor împotriva imperialismului, pen
tru apărarea independenței și suveranității lor 
Sprijinim lupta popoarelor din Indochina și * 
altor popoare care doresc să-și hotărască dezvol
tarea lor fără nici un amestec din afară.

Poporul român este preocupat să asigure dez
voltarea socialismului în cît mai bune condiții, 
să-și ridice bunăstarea, să realizeze, sub condu
cerea Partidului său Comunist, construirea unei 
țări puternice, înfloritoare. Asigurînd victoria so
cialismului și comunismului, el își aduce contri
buția prin aceasta la cauza socialismului și cola
borării între popoarele din lumea întreagă.

Mai mult ca oricînd în condițiile de astăzi este 
necesar să ne unim forțele în lupta împotriva im
perialismului. Așa cum spunea tovarășul Mao 
Tzedun în convorbirile pe care le-am avut este 
necesar să ne unim împotriva imperialismului și 
reacțiunii pentru a asigura înfringerea lor.

Vizita pe care o facem in Republica Fopulară 
Chineză va contribui, fără îndoială, la întărirea și 
mai mult a colaborării între Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Chinez, între po
porul român și poporul chinez, va deschide noi 
căi pentru dezvoltarea colaborării în toate dome
niile de activitate.

Doresc în încheiere să urez comuniștilor, tutu
ror oamenilor muncii, locuitorilor municipiului 
Șanhai, mari și noi succese în activitatea de con
strucție socialistă.

Doresc să toastez pentru prietenia dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Comunist Chi
nez, dintre Republica Socialistă România și Re
publica Populară Chineză, pentru înflorirea și 
dezvoltarea Republicii Populare Chineze, în sănă
tatea tovarășului Ciu En-lai, în sănătatea tovară
șului Cian Ciun-ciao, in sănătatea tuturor tovară
șilor prezenți aici, pentru fericirea și sănătatea 
tuturor oamenilor muncii din Șanhai.

★

En-lai și celelalte persoane româ
ne și chineze au urcat pe scenă 
și au felicitat colectivul de ar
tiști pentru arta lor interpreta
tivă.

Artiștilor li s-a oferit un coș 
cu flori din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a soției sale.

cu tovarășul Huan Iun-șen, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, șeful Marelui Stat 
Major al Armatei Populare Chi
neze de Eliberare. Un mare nu
măr de muncitori, țărani și sol
dați, care vizitau Palatul de vară 
și parcul său, au salutat cu deo
sebită căldură pe oaspete. 

ționar municipal, alte persoane 
oficiale locale.

In momentul aterizării avionu
lui izbucnesc îndelungi aclama
ții. Retrăim imagini aie primirii 
calde, însuflețite de la Pekin și 
Nankin, cărora li se adaugă,ele
mentele caracteristice ale locului 
unde ne aflăm.

La coborirea din avion a tova
rășului Nicolae Ceaușescu și a 
soției sale, Elena Ceaușescu, a 
membrilor delegației române, 
care sînt însoțiți de Ciu En-lai, 
membru al Comitetului Perma
nent al Biroului Politic al C.C 
al P.C. Chinez, premierul Consi
liului de Stat al R.P. Chineze, și 
Cian Ciun-ciao, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, prim-secretar al Comite
tului municipal Șanhai al P.C. 
Chinez și președinte al Comite
tului revoluționar municipal, cei 
veniți în întîmpinare îi salută cu 
deosebită cordialitate.

Platoul din fața aeroportului, 
transformat într-o veritabilă sce
nă în aer liber, vibrează de o- 
vații, de sunetele țimbalelor, de 
ritmurile unei uriașe tobe, în 
care bat șapte tineri.

Drumul spre centrul orașului 
străbate sectorul Cian Lin, în 
care fabricile de textile și impri
meriile de țesături se aliniază 
pe mai mulți kilometri. Munci
toarele uzinelor, cărora li s-au 
alăturat nenumărați cetățeni ve- 
riiți din cartierele din jur, se 
află de-a lungul traseului spre 
a participa la călduroasa primire 
făcută oaspeților români.

De la balcoane și ferestrele 
caselor cu un singur cat, ca și 
al clădirilor modeme înalte, nu
meroși locuitori se alătură mani
festărilor mulțimii care nu a 
mai lăsat nici un loc liber pe 
cele două laturi ale traseului. 
Este populația muncitoare a 
Șanhaiului, mîndră de trecutul 
revoluționar al orașului, de pre
zentul său socialist. Atei, unde 
mișoarea muncitorească .a luptat 
nemijlocit împotriva asupririi im
perialiste, împotriva monopolu
rilor străine care își stabiliseră 
concesiuni în oraș, atei unde 
lupta împotriva claselor exploa
tatoare a cunoscut forme deose
bit de ascuțite, s-a născut, în 
urmă cu o jumătate de veac, 
Partidul Comunist Chinez. La 1 
iulie 1921, la Șanhai, a avut loc 
Congresul de constituire a P.C. 
Chinez, care a devenit stegarul 
luptei întregului popor chinez 
pentru eliberare socială și națio
nală. Pagini de eroism legendar 
au înscris masele populare din 
acest oraș în lupta împotriva o- 
cupației japoneze și, după înche
ierea celui de-al doilea război 
mondial, împotriva regimului go- 
mindanist. Orașul, care a sărbă
torit recent 22 ani de la elibe
rare, a cunoscut în acest răstimp 
profunde transformări înnoitoare.

României prietene, Partidului 
Comunist Român, conducătoru
lui partidului și statului nostru, 
orașul le adresează în această 
frumoasă după-amiază salutul 
său fierbinte, salut înscris pe 
pancarte și reluat de sute și sute 
de mii de oameni.

Intr-o mașină deschisă, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, împre
ună cu tovarășii Ciu En-lai și 
Cian Ciun-ciao, răspund celor 
care își manifestă bucuria prin 
aclamații, dansuri, demonstrații 
sportive. Cu sentimente de oal- 
dă simpatie este salutată tova
rășa Elena Ceaușescu, aflată tot 
într-o mașină deschisă, împreună 
cu tovarășele Van Siu-cen, 
membru al Comitetului Cen
tral al P. C. Chinez, secretar 
al Comitetului municipal de 
partid și vicepreședinte al Co
mitetului Revoluționar municipal, 
Ian Fu-cen, membru al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Chinez, membru al Comitetului 
Permanent al Comitetului munici
pal de partid și vicepreședinte al 
Comitetului Revoluționar munici
pal Șanhai.

Coloana de mașini se apropie 
de un vast complex de impună
toare clădiri de marmură, ale că
ror linii sobre se detașează prin
tre fîntînile arteziene ce le în
conjoară. Complexul găzduiește 
Expoziția industrială permanentă 
a orașului Șanhai. La intrare, pe 
o platformă special amenajată, 
sute de copii înscriu cu flori 
urarea în limba română : „Bun 
venit".

Expoziția reprezintă o adevă
rată sinteză a Șanhaiului econo
mic, cu cele peste 3 000 de în
treprinderi ale sale, în care lu
crează aproape 2 milioane de 
oameni. Cele 7 pavilioane în
mănunchează cele mai felurite 
produse, care atestă hărnicia și 
măiestria muncitorilor, puternicul 
avint pe care l-au cunoscut toa
te ramurile economice în anii 
construcției socialiste. Cele 5 000 
de exponate cuprind un larg e- 
vantai de produse, de la semi
conductor! pînă la camioane de 
32 tone.

Oaspeții sînt invitați să vizi
teze mai întîi sectorul construc
ției de mașini. Reține atenția 

turbina de 125 mii kilovați, cu 
dubla răcire cu apă. Un exem
plar similar se afla în stare de 
funcționare la uzina Ucin din 
localitate. Sint examinate cu in
teres instalațiile pentru industria 
poligrafică, printre care o rota
tivă care poate imprima în cinci 
culori.

Una din tinerele ramuri ale 
Șanhaiului, care s-a impus nu 
numai în țară, este cea a con
strucției de autovehicule. Prin
tre altele, este prezentată o ade
vărată „familie" de camioane de 
2, 4, 15, 32 tone.

Pot fi văzute, de asemenea, 
autoturisme și mașini de teren, 
autoutilitare și sanitare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
urcă într-o mașină de teren și 
încearcă sistemul de funcționare. 
Gazdele informează despre pre
ocupările actuale ale muncitori
lor și cadrelor tehnice, concen
trate spre diversificarea produc
ției, spre îmbunătățirea calității. 
O nouă discuție între oaspeți și 
gazde are loc ia sectorul mași
nilor agricole, în legătură cu 
caracteristicile tehnice funcțio
nale ale tractoarelor și mașinii 
de secerat, cu dubiă utilizare la 
griu și orez.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
apreciază calitatea mașinilor ex
puse, inclusiv a utilajelor indu
striei textile — industrie cu vechi 
tradiții în China și care a 
cunoscut o adevărată înflo
rire în anii puterii populare. 
Printre cele mai noi realizări se 
înscrie și construirea unui război 
de țesut cu jet de aer, care înlo
cuiește obișnuita suveică. Rod al 
colaborării strînse între diferite 
întreprinderi, acest utilaj duce 
la creșterea considerabilă a pro
ductivității, dublînd-o. Tot aici, 
funcționează și un război de țe
sut cu comandă-program. Fie
care pavilion, fie că prezintă 
construcții de mașini-unelte sau 
produse ale siderurgiei, ale in
dustriei chimice, electrotehnice, 
ale industriei ușoare sau artiza
natului, este astfel organizat în- 
cît să ofere cadru pentru schim
buri de experiență din întreaga 
țară.

Gazdele informează cu satis
facție despre relațiile de colabo
rare dintre întreprinderile din 
Șanhai și diferite întreprinderi 
românești, exprimindu-se speran
ța că această colaborare se va 
lărgi și diversifica în viitor.

La ceasurile cînd peste ma
rele oraș a coborit înserarea, la 
ceasurile cînd populația aștep
ta trecerea oaspeților români 
spre locul unde gazdele ofereau 
o recepție, portul Șanhai, cel 
mai important port aî țării, înăl
țase marele pavoaz. Pe bulevar
dul principal, paralel cu fluviul 
Huang Po, pe clădirile înalte 
străluceau ghirlande de lumini 
multicolore, așa cum se obișnu
iește aici cu prilejul celor mai 
mari sărbători.

★
In cursul dimineții, înainte de 

plecarea din Nankin, delegația 
de partid și guvernamentala ro
mână, împreună cu personalită
țile chineze care o însoțesc, a 
asistat la exerciții ale miliției 
populare.

Exercițiile s-au desfășurat pe 
un mare poligon, cu participarea 
unor detașamente dotate cu ar
mament modern, care și-au dove
dit măiestria în pregătirea pentru 
apărarea patriei.

ION MĂRGINEANU 
EUGEN PREDA 
ION GALAȚEANU 

Fotografii : ANGHEL PASAT
★

Sîmbătă, delegația de partid 
și guvernamentală condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
părăsit Pekinul plecînd, pe ca
lea aerului într-o călătorie prin 
R. P. Chineză. Prima etapă a 
itinerariului a constituit-o Nanki- 
nul, unul dintre marile orașe 
ale Chinei, capitala provinciei 
Kiangsu.

Populația Nankinului a făcut 
înalților oaspeți români o primi
re plină de căldură.

SUB SEMNUL COOPERĂRII 
ROMÂNO - FINLANDEZE

V
izita făcut* de delegația condusă 
de tovarășul Marțian Dan, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului, în 
Finlanda, la invitația ministrului 
invățămlntului, Meeri Kalawainen, 

a prilejuit noi Intilnirt semnificative și utile 
pentru dezvoltarea continuă a relațiilor de 
prietenie dintre popoarele și tineretul țărilor 
noastre. Așa cum sublinia oaspetele român 
în cadrul conferinței de presă organizată în 
ziua de 4 iunie, este vorba, înainte 
de toate, despre un element de con
tinuitate, vizita ministrului pentru pro
blemele tineretului din România inscriindu-se 
în șirul acțiunilor care au marcat progresul 
permanent al raporturilor multilaterale —
economice, politice, culturale și umane —
dintre cele două țări.

Așezat pe malurile unuia din cele mai 
mar! lacuri ale țării, oraș cu o veche tra
diție munclterească — Tampere se mîndrește 
a fi attt unui din orașele cu o dezvoltare 
industrială și urbană rapidă, cit și un centru 
cultural plin de dinamism. Argumente ale 
unor atari caracterizări întrutotul conformă 
realității — caracterizare cuprinsă în cuvin
tele rostite de adjunctul primarului orașului, 
Paavo Llehtinen, cu prilejul dejunului oferit 
în cinstea delegației române — sint vizitele 
făcute. Din modernul restaurant rotativ al 
noului turn din Tampere — privind panora
ma de un excepțional farmec al orașului de 
la Înălțimea a peste 30» de metri — rememo
răm etapele succesive ale acestei vizite 
deosebit de interesante : iată clădirile între
prinderii Tampella — complex de uzine me
talurgice și textile — unde atît cuvintele 
directorului general al întreprinderii, cît și 
prezența unei delegații de tehnicieni români, 
sublinia bunele relații economice existente 
între țările noastre ; într-un alt loc al ora
șului se poate zări căminul de tineret din

Rauhanemi șl moderna clădire a Universității 
din localitate ; iată și silueta hotelului 
„Tammer" unde a avut loc o fructuoasă în- 
tilnlre de lucru cu reprezentanții Comitetului 
de stat pentru problemele tineretului din 
Tampere.

Joi, 3 iunie, programul vizitei a prevăzut 
o oprire in localitatea Valkeakoski. Așa cum

Vizita in Finlanda a 

delegației conduse de 

tovarășul Marțian Dan

sublinia primarul orașului, Kaino Dahl, este 
cel mai industrial oraș al Finlandei dacă se 
compară populația sa totală de 17 000 de 
locuitori cu numărul de 15 000 de muncitori 
ce lucrează în diferitele întreprinderi ale 
orașului (renumit pentru industria sa de celu
loză). Sînt vizitate, rînd pe rînd, fabrica Sa- 
teri, cîteva școli, cartiere de locuințe. Pre
tutindeni, delegația se bucură de o călduroa
să primdre.

Programul celei de a patra zile a vizitei în 
Finlanda a mai cuprins o recepție oferită la 
Helsinki de ambasadorul României, la care

au participat numeroase personalități prin» 
tre care amintim pe Meeri Kalawainen, mi
nistrul învățămîntului, Matti Ahde, membru 
al Parlamentului, președintele Comitetului 
de stat pentru problemele tineretului, și nu
meroși alți reprezentanți ai instituțiilor gu
vernamentale și ai organizațiilor de tineret, 
oameni de cultură, reprezentanți ai Asocia
ției de prietenie România-Finlanda, ziariști

O întîlnire cu conducătorii organizației 
sportive T.U.L. a marcat un fructuos schimb 
de informații.

Ziua următoare a fost consacrată întîlnlri- 
lor cu reprezentanții Comitetului de stat 
pentru problemele tineretului, ai organiza
țiilor politice de tineret din Finlanda și ai 
organizațiilor studențești — ultima dintre a- 
cestea desfășurată In cadrul deosebit de pito, 
resc al Casei de cultură a studenților poli
tehnicieni de la Otaniemi. Caracteristica 
comună a tuturor acestor întîlniri — subli
niată pe larg de tovarășul Marțian Dan, la 
conferința sa de presă din aceeași zi — o 
constituie existența unor bogate tradiții de 
cunoaștere reciprocă și de cooperare multila
terală între tinerii și organizațiile de tine
ret din Finlanda și România. Au fost exami
nate, cu prilejul acestei vizite, noi posibili- 
t-ăți de dezvoltare a acestei cooperări.

Atît participarea, cît și întrebările adresa
te in cadrul conferinței de presă au fost 
încă o mărturie a atenției manifestate față 
de România. Această atenție este încă o 
expresie a interesului foarte larg cu care 
este, așteptată în Finlanda vizita președin
telui Consiliului de Stat al țării noastre, to
varășul Nicolae Ceaușescu, la sfîrșdtul acestei luni.

FRED MAHLER
Helsinki, 5 iunie 1971.

• La bordul navei cosmice sovietice se află trei cosmonaufi

• Sint continuate cercetările complexe, in zbor comun cu 

stafia știinfifică orbitală „Saliut"

Potrivit programului de explorare a spațiului cosmic 
circumterestru, la 6 iunie, ora 6,55, in Uniunea Sovietică a 
fost lansată racheta purtătoare cu nava cosmică „Soiuz-11". 
La ora 7,04 „Soiuz-11" a fost plasată pe orbită de satelit 
artificial al Pămintului.

Nava cosmică este pilotată de 
un echipaj alcătuit din lt. col. 
Gheorghi Dobrovolski, (coman
dantul navei), inginerul de bord, 
pilotul-cosmonaut, Vladislav Vol
kov, și inginerul experimentator 
Viktor Pațaev.

După cum transmite agenția 
TASS, nava a fost lansată în ve
derea continuării cercetărilor 
tehnico-științifice complexe, în 
zbor comun cu stația științifică 
orbitală „Saliut".

Cu echipajul cosmonavei „So
iuz-11" se mențin legături stabile 
prin radio și televiziune.

Starea sănătății cosmonauților 
este bună, sistemele de bord 
ale navei funcționează normal.

OMAGIU LUI 
HENRI COANDĂ 
Savantul român 

medaliat 
ca pionier 

al aeronauticii
IN ACESTE Zile se des

fășoară la Paris prima re
uniune internațională a con
structorilor și piloților — pio
nieri ai aeronauticii. La re
uniune participă și o delega
ție de piloți și constructori — 
pionieri ai aeronauticii româ
nești, condusă de ministrul 
Henri Coandă. La Hote] de 
Viile, în prezența primarului 
orașului Paris, a avut loc o 
recepție și o festivitate dc 
„premiere" a pionierilor avia
ției internaționale. Cu acest 
prilej, s-a decernat savantu
lui român Henri Coandă, pen
tru merite deosebite în dez
voltarea tehnicii aeronautice, 
medalia orașului Paris, pe 
care este imprimat textul : 
„Parisul către Henri Coandă".

Englezii 
centru 

„aderării"
Sîmbătă au fost organizate în 

Anglia mai multe acțiuni împo
triva intrării Marii Britanii în 
Piața comună.

La Edinburgh, în fața a peste 
10 000 de mineri, a luat cu
vin tul Victor Feather, secretarul 
general al T.U.C. (Congresul 
general al sindicatelor britanice).

Pe de altă parte „Campania 
pentru menținerea Angliei în 
afara C.E.E.", condusă de 
Douglas Jay, fost ministru labu
rist, a organizat la Londra în in
cinta Westminster-ului o reuniu
ne la care au participat peste 
3 000 de delegați regionali și 
cărora le-au vorbit numeroși 
deputați laburiști și conservatori 
care resping candidatura Angliei 
la C.E.E. La sfîrșitul reuniunii, 
Douglas Jay și Derek Walter 
Smith (conservator) au adresat 
primului ministru, Edward 
Heath, o petiție semnată, po
trivit declarațiilor lor, de 300 000 
de oponenți ai aderării.

Cosmonauții Dobrovolski, Vol
kov, Pațaev au trecut la execu
tarea programului de zbor.

într-o declarație făcută înain
te de lansare, comandantul na
vei „Soiuz-11 “ a arătat că echi
pajul navei sale urmează să în
deplinească o nouă etapă de lu
crări față de cele începute de 
cosmonava „Soiuz-10“.

După cum se comunică de la 
Centrul pentru dirijarea zbo
rului, nava cosmică ,,Soiuz-11'’ 
efectuase pînă la ora 15,00 (ora 
Bucureștiului) șase rotații în 
jurul Pămintului. Cosmonauții 
Dobrovolski, Volkov și Pațaev 
au continuat să execute progra
mul de zbor.

Dezastrul de la Snoul

PRESA AMERICANĂ DESPRE ÎNFRINGEREA AGRESORILOR

SAIGONEZI ÎN

In relatările lor din 
Pnom Penh, corespon
denții de presă ameri
cani relevă amploarea 
înfringerii suferite de 
trupele agresoare saigo- 
neze in zona orașului 
cambodgian Snoul.

Intr-un editorial, „NEW YORK 
TIMES" subliniază că „abando
narea localității Snoul, caracte
rizată de regimul de la Saigon 
drept o „realiniere" a forțelor, 
a fost în realitate o retragere în 
panică și debandată, similară în 
multe privințe cu cea din Laos".

La rîndul său, „WASHING
TON POST" arată că, potrivit 
declarațiilor unor oficialități mi-

O. I. M.
La Palatul 

Națiunilor din 
Geneva s-au des
chis „lucrările 
celei de-a 56-a 
sesiuni a Con
ferinței Interna
ționale a Muncii 
la care iau par
te reprezentanții 
'tuturor stateloi
membre ale Or

ganizației Internaționale a 
Muncii (O.I.M.).

înființată în octombrie 1911 
ca o ,,organizație specială** 
pe lingă fosta Ligă a Națiuni
lor, O.I.M. a devenit — după 
cel de-al doilea război mon
dial — una din cele 12 insti
tuții specializate din sistemul 
Organizației Națiunilor Unite. 
Numărul țărilor membre ale 
O.I.M. — care figurează prin
tre cele mai vechi organizații 
internaționale interguverna- 
mentale — a crescut de la 45 
în anul creării, la 121 actual
mente.

Preocupările principale ale 
O.I.M., precizate în preambu
lul Constituției sale, vizează, 
printre altele, îmbunătățirea 
condițiilor de muncă, regle
mentarea orelor de lucru, in
clusiv stabilirea duratei zilei 
și săptămînii de lucru maxi
me, reglementarea recrutării 
de forță de muncă, protecția 
împotriva accidentelor de 
muncă, a bolilor profesionale, 
protecția copiilor, adolescenți
lor și femeilor, reglementarea 
pensiilor etc. Una din prin
cipalele forme de activitate 
în sfera preocupărilor aminti
te — activitate desfășurată în 
funcție de nevoile și cerințele 
statelor membre — o consti
tuie elaborarea unor instru
mente juridice care iau forma

Comandantul cosmonavei 
„Soiuz-11", lt. col. Ghiorghi 
Dobrovolski, s-a născut la 1 
iunie 1928, la Odesa. în anul 
1950, a absolvit școala de pi- 
loți militari și și-a făcut ser
viciul ca pilot de vînătoare. 
In anul 1961, după absolvirea 
Academiei aeriene militare, a 
fost primit în detașamentul 
de cosmonaut!.

Inginerul de bord al cosmo
navei „Soiuz-ll“, Vladislav 
Volkov, erou al Uniunii So
vietice, născut în anul 1935, a 
efectuat primul zbor în Cos
mos in octombrie 1969 la bor
dul navei „Soluz-7". Volkov 
este absolvent al Institutului 
de aviație din Moscova.

Inginerul experimentatoi 
Viktor Pațaev s-a născut în 
anul 1933 și a absolvit, în 
anul 1955, Institutul industrial 
din orașul Penza. Paralel cu 
activitatea sa de inginer, și-a 
însușit cunoștințe de pilotaj 
și de parașutism.

CAMBODGIA

litare, trupele saigoneze „au 
pierdut în bătălia de la Snoul 
circa 50 la sută din efectivul 
uman, adică aproximativ 1000 
de oameni". Aceleași surse, scrie 
ziarul citat, precizau că, „retră- 
gîndu-se în panică, trupele sai
goneze au abandonat 50 camioa
ne militare, 10 tancuri, 14 ma
șini blindate și 22 mortiere, toate 
în perfectă stare de funcționa
re". Forțele patriotice au folosit 
apoi „multe dintre aceste piese 
împotriva trupelor saigoneze 
care se retrăgeau. Ele le-au 
camuflat, totodată, atît de bine, 
îneît avioanelor americane care 
s-au întors deasupra acestei zone 
le-a fost imposibil să le descope
re pentru a le distruge".

de convenții sau recomandări 
propuse spre adoptare și rati
ficare statelor membre (peste 
130 de convenții internaționa
le în probleme privind legis
lația muncii au fost adoptate 
la cele 55 de sesiuni ale Con
ferinței Internaționale a Mun
cii desfășurate pînă acum). 
Biroul Internațional al Muncii 
(B.I.M.) — organul executiv
ai organizației — a publicat, 
de-a lungul anilor, un mare 
număr de periodice, texte de 
reglementări, culegeri de nor
me. în cadrul organizației, un 
accent puternic e pus pe 
sprijinirea țărilor în curs de 
dezvoltare în activitatea de 
formare și perfecționare a 
cadrelor naționale. Una din 
principalele acțiuni asupra 
căreia O.I.M. își concentrează 
în prezent atenția este „Pro
gramul mondial de utilizare 
rațională și deplină a forței 
de muncă**, program lansat la 
inițiativa României, vizînd o 
problemă de mare însemnăta
te a epocii noastre care inte
resează toate țările membre 

România, care se numără 
printre membrii fondatori ai 
O.I.M., participă în mod activ 
și aduce o contribuție sub
stanțială la dezvoltarea și re
zolvarea diferitelor probleme 
de pe agenda de lucru a 
O.I.M., militează pentru ca 
activitatea acestei organizații 
să răspundă cît mai bine ce
rințelor actualității, să fie o 
expresie cît mai fidelă a 
realităților lumii contempora
ne. In acest spirit, țara noas
tră apreciază că O.I.M. ar pu
tea contribui considerabil la 
dezvoltarea cooperării inter
naționale dacă ar deveni o 
organizație realmente univer
sală.
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