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Să înfăptuim azi ceea ce prevăzusem pentru mîine:

CINCINALUL
Înainte de
TERMEN

Șl AU 
SPORIT 
ANGAJA 
MENTELE

• CHIMIȘTTI DE LA U- 
ZINA DE LACURI ȘI VOP
SELE „AZUR“ DIN TIMI
ȘOARA și-au sporit angaja
mentele cu 25 milioane lei 
la producția marfă, din care 
produsele destinate exportu
lui reprezintă un spor valo
ric de 600 000 lei valută. A- 
nalizele lâcute la fiecare loc 
de muncă de specialiști, in
gineri, tehnicieni, maiștri și 
muncitori fruntași au rele
vant posibilitățile uzinei pen
tru ea sporul de producție 
să fie realizat cu capacități
le existente. Au și fost de
finitivate soluții și proiecte 
tehnice pentru confecționa
rea unor piese de schimb 
necesare morilor cu perle, 
asigurîndu-se pe această 
cale dublarea cantității de 
lacuri și vopsele ce va fi li
vrată suplimentar, precum și 
construirea a două reactoare 
utilizate in producția de ră
șini sintetice, care vor per
mite obținerea unui spor de 
250 tone rășini sintetice, 
peste prevederile planului 
anual.

Toate acestea vor duce la 
realizarea de beneficii su
plimentare de producție cu 
peste 1,5 milioane lei.

• ȘI OAMENII MUNCII 
din numeroase unități indus
triale din județul Maramureș 
și-au suplimentat angaja
mentele in întrecerea socia
listă. Minerii, preparatorii și 
geologii de la întreprinderea 
de exploatări și prospecțiuni 
geologice Baia Mare, de e- 
xemplu, au hotărit ca, prin 
executarea a 900 metri do 
galerii, 710 metri foraje și 
alte lucrări pe care Ie vor 
executa în plus față de sar
cinile ce le revin, să reali
zeze planul de producție pe 
acest an cu o lună mai de
vreme.

In același timp, lucrătorii 
de pe șantierele Trustului 
regional de construcții Mara
mureș vor executa peste 
prevederile planului un vo
lum de lucrări în valoare de 
2,5 milioane lei și vor preda 
cu 10 zile înainte de termen 
200 de apartamente.

• PETROLIȘTII DE KA 
SCHELELE DE FORAJ ȘI 
EXTRACȚIE DIN MOL
DOVA — hottirîti sa-și înde- | 
plinească sarcinile actualului 
cincinal înainte de termen — 
și-au suplimentat angajamen
tele asumate în întrecerea so
cialistă cu 5 milioane lei la 
producția marfă de țiței și 
gaze. Beneficiile suplimenta
re vor atinge cota de 6 mili
oane lei. In cinstea marilor 
evenimente, pe care oamenii 
muncii se pregătesc să le- 
cinstească — Conferința Na
țională a partidului și cea 
de-a 25-a aniversare a Re
publicii — petroliștii' moldo
veni vor realiza o producție 
de țiței și gaze, peste pre
vederi, în valoare de 8,5 mi
lioane lei.

CONSFĂTUIRE DE LUCRU
LA COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST

ROMÂN
în prezența tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, în 
ziua de 2 iunie a. c., la sediul 
C.C. al P.C.R., a avut loc o con
sfătuire de lucra în legătură cu 
unele măsuri pentru înfăptuirea 
la un nivel superior a directive
lor Congresului al X-lea al P.C.R. 
privind dezvoltarea economică și 
socială a țării.

La consfătuire au luat parte 
tovarășii Emil Bodnaraș, Paul 
Niculescu-Mizil, Manea Mănes- 
cu, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Rădulescu, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., secretari ai 
C.C. al P.C.R., vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri.

Au participat miniștri și con
ducători ai organelor centrale e- 
conomice și de stat, primii se
cretari și secretarii cu probleme 
organizatorice ai comitetelor ju
dețene de partid, președinți ai 
comitetelor uniunilor sindicate
lor pe ramuri, cadre de condu
cere ale organizațiilor de masă 
și obștești, președinți ai comisii
lor permanente ale Marii Adu
nări Naționale, activiști ai C.C. 
al P.C.R., redactori șefi din pre
sa centrală.

La discuții au luat cuvîntul to
varășii : Emil Drăgănescu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Cioară, prim-

secretar al Comitetului munici
pal de partid București, Constan
tin Drăgan, prim-secretar al Co
mitetului județean de partid 
Brașov, Iosif Uglar, prim-secretar 
al Comitetului județean de par
tid Satu Mare, Vasile Potop, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean de partid Iași, Andrei 
Cervencovici, prim secretar al 
Comitetului județean de partid 
Arad, Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior, Nicolae 
Vereș, prim-secretar al Comite
tului județean de partid Mureș, 
Florea Dumitrescu, ministrul fi
nanțelor. Vorbitorii s-au referit, 
pe larg, la posibilitățile diferite
lor ramuri economice, ale muni
cipiului București și ale județe
lor și întreprinderilor pentru rea
lizarea înainte de termen a pre
vederilor planului pe acest an și 
pe întregul cincinal 1971—1975, 
au evidențiat măsurile ce vor fi 
luate în continuare pentru înfăp
tuirea exemplară a tuturor sar
cinilor economice. Ei au expri
mat hotărîrea fermă a clasei 
muncitoare, a întregului nostru 
popor de a-și mobiliza energiile 
și marile capacități creatoare 
pentru obținerea unor realizări 
superioare în dezvoltarea și mo
dernizarea întregii economii. S-a 
subliniat că în întreaga țară co
lectivele de oameni ai muncii, 
hotărîte să întîmpine cu succese 
tot mai mari Conferința Națio
nală a Partidului Comunist Ro

mân, cea de a 25-a aniversare a 
proclamării Republicii, își supli
mentează substanțial angaja
mentele asumate în întrecerea 
socialistă. Totodată, partici- 
panții la dezbateri au fă
cut numeroase propuneri pentru 
crearea condițiilor necesare înde
plinirii și depășirii angajamente
lor, pentru lichidarea lipsurilor 
și neajunsurilor, în vederea asi
gurării îndeplinirii prevederilor 
cincinalului înainte de termen.

în cadrul lucrărilor consfătui
rii a' luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU care a 
relevat că pentru realizarea în 
cele mai bune condițiuni a Di
rectivelor Congresului al X-lea 
al partidului sînt necesare efor
turi sporite, analiza concre
tă din partea organelor de 
partid și de stat a tuturor rezer
velor existente și valorificarea 
lor, în scopul depășirii planului 
de stat pe anul 1972, pregătirii 
temeinice, pe baza unor angaja
mente sporite, a planului pe 
1973, precum și a realizării .îna
inte de termen a planului cin
cinal 1971—1975.

Făcînd o analiză a situației 
din principalele sectoare indus
triale, a lipsurilor și neajunsuri
lor care mai dăinuie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat 
necesitatea accentuării ritmului 
de dezvoltare și modernizare a 
industriei românești, ca o condi
ție esențială a progresului eco
nomic și social al țării.

Secretarul general al partidu
lui a relevat încă o dată că, în 
lumina hotărîrilor Congresului 
al X-lea, trebuie luate măsuri 
ferme, în fiecare unitate, în fie
care județ, la fiecare loc de 
muncă, pentru folosirea deplină 
și intensivă a capacităților de 
producție, creșterea continuă a 
productivității muncii, economi
sirea materiilor prime și ma-' 
tonalelor, reducerea cheltuieli
lor materiale, pentru ridicarea 
la un nivel superior a eficienței 
întregii activități economice, 
la indici comparabili cu cei de 
pe plan internațional.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a adresat organelor și organi
zațiilor de partid, ministerelor, 
centralelor și întreprinderilor in
dustriale, chemîndu-le să sprijine 
și să' dezvolte inițiativele oame
nilor muncii care s-au angajat 
să îndeplinească înainte de ter
men Și la nivel calitativ mai ri
dicat planul cincinal. De ase
menea, secretarul general al 
partidului a arătat că trebuie 
acordată o atenție sporită folo
sirii raționale și pregătirii mai 
rapide a cadrelor necesare reali
zării sarcinilor economice.

Dezvoltarea economiei națio
nale în ritm accelerat va face ca 
România să ajungă în timp mai 
scurt la nivelul țărilor avansate 
din punct de vedere economic, 
va crea baza trainică pentru 
progresul multilateral al țării, 
pentru creșterea nivelului de 
trai al întregului popor.

Secretarul general al partidului

„Pțitem spune că muncim intr-o secție a tineretului' 
Foto : ORESTE PLEC AN

Și cine ar putea să ne sinte
tizeze mai exact dimensiunile 
prezente și în perspectivă ale 
activității de creație, de autou- 
tilare, decit tovarășul Lucian 
Cazacu, inginer șef cu concep
ția, el însuși avînd o extrem de 
valoroasă contribuție în acest 
compartiment.

— Înainte de a ne prezenta 
cifre globale, am dori citeva 
exemplificări cu cele mai re
cente lucrări ale muncitorilor și 
specialiștilor dv.

— La turnătoria de fon/tă —

cat
colectivul uzinei 
a realizat

Cu prilejul vizitei sale — în primele zile ale acestui an — la Uzina de 
tractoare din Brașov, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, apreciind bunele rezultate ale prestigiosului colectiv în domeniul 
autoutilăriii a recomandat în același timp muncitorilor și specialiștilor să dea 
o și mai mare amploare acestei acțiuni, să-și valorifice și mai plenar bogata 
experiență pentru înzestrarea — prin mijloace proprii — a uzinei, cu mașini 
și utilaje dintre cele mai moderne, mai perfecționate. Receptivi ca întotdeauna 
la indicațiile și sarcinile partidului, mindri de performanțele lor cunoscute 
P’3 toate continentele, salariat ii acestei mari unități industriale au înțeles 
bine ce au de făcut, au trecut de îndată Ia revizuirea planurilor lor inițiale, 
pentru a Ie îmbogăți substanțial. Grupul inginerilor și tehnicienilor proiectanți 
a devenit un colectiv larg, care numără în prezent o sută de cadre, iar al 
muncitorilor din acest compartiment se cifrează la peste 500. O autentică 
fabrică în inima fabricii, cu problemele, frămîntările, greutățile, dar mai ales 
cu satisfacțiile ei. Și nu sînt puține. Rememorarea lor — acum, în preajma 
Conferinței Naționale a Partidului — este de fapt pretextul reformulării an
gajamentelor colectivului pe mai departe.

ne răspunde el — locul unor 
permanente strangulări a pro
ducției, au fost puse în func
țiune zece noi mașini de mie- 
zuire, de o interesantă concep
ție proprie, care au determinat 
creșterea productivității muncii 
in sectorul respectiv cu 200 
la sută. In secțiile de montaj 
ale motoarelor și tractoarelor 
s-a pus în exploatare cite o 
nouă linie tehnologică care au 
dublat capacitatea de produc
ție. Pe linia de capace și car
case a secției șasiu s-a montat 
un plus de mașini-agregat care 
au eliminat complet strangu

lările și au permis o substan
țială creștere a numărului de 
piese uzinate într-o unitate de 
timp. Dar îmi este greu să aleg 
din multitudinea „pozițiilor" 
pe cele mai reprezentative. E 
mai bine, cred, să precizez că 
valoarea totală a lucrărilor în 
cadrul acțiunii de autoutilare pe 
primele cinci luni, se ridică la 
23 milioane lei, sumă ce se va 
rotunji pină la sfîrșitul anului 
la 60 milioane, aproape dublu 
față de realizările anului trecut.

— Este bine cunoscută tra
diția cadrelor de la ..Tractorul" 
în mișcarea de invenții, inova-

ții și raționalizări. Cu ce s-a 
îmbogățit această tradiție în 
lunile care au trecut ?

— Cu șapte invenții și 94 de 
inovații. Printre acestea și-au 
găsit pină acum aplicabilitatea 
în producție 66 de inovații și 4 
invenții. Restul sint în studiu, 
in experimentare. Eficiența eco
nomică antecalculată : peste 3 
milioane lei. Înfăptuim astfel

ROMULUS LAL

ÎN NUMĂRUL 
DE AZI

• PERFECTIONAREA SIS
TEMULUI INFORMATIO
NAL ECONOMICO-SO- 
CIAL (Pag. a IV-a).

• CUM STAPINITI „MA
ȘINA TIMPULUI"? (an
chetă internațională — 
pag. a IV-a).

• CRONICA LITERARA. 
ION BAIEȘU : SUFE
REAU ÎMPREUNA (Pag. 
a ll-a).

• ••••• •••••••••••

(Continuare în pag. a IU-a)

0 întîmplare neobișnuită 

care a făcut să auzim despre
Pe fața lui Lazăr Costel, un 

tînăr de numai douăzeci și ceva 
de ani. urmele suferinței au 
rămas întipărite pentru totdeau
na. L-am cunoscut în pavilionul 
,.BO 5“ al Preventoriului TBC 
pentru studenți. Palid, încă, el 
pășește printre paturi concen
trat să nu-ți piardă echilibrul. 
E bandajat la cap ; acum două 
săptămini a suportat, pentru a 
doua oară, o operație grea...

Cu numai patru ani în urmă, 
Lazăr Costel era mîndria liceu
lui din Piatra Neamț. Premiat 
la olimpiada de matematică pe 
țară, tocmai se pregătea să 
participe la faza internațională. 
Dar, o tumoare avea să curme 
cu brutalitate visele liceanu
lui. Va fi internat in spital. 
Un celebru neurochirurg ri
dica din umeri in fața cazului

oameni excepționali..
Lazăr : nici o intervenție chi
rurgicală nu l-ar mai putea sal
va. I se mai dau doar două 
luni de trăit. Este sfătuit să 
meargă acasă, „ca să se odih
nească". Părinții încunoștiin- 
țați îi ascund adevărul, ba mai 
mult, îi dau bani să-și facă hai
ne, sfătuindu-1 să-și cumpere un 
costum închis, sobra (!). Cu
rl nd. avea să descopere cru
dul adevăr. îngrozit, fuge la 
Piatra Neamț și îl caută pe pro
fesorul său de matematici, Ion 
Zelenbisis. Dascălul, care-i ci
zelase pină la virtuozitate talen

tul de matematician, îi este tot
odată și cel mai bun prieten, 
înarmat cu fanatismul pe care 
numai dragostea ți-1 poate da, 
profesorul Zelenbisis e hotărit 
„să se bată" pină Ia capăt pen
tru salvarea elevului său. Prima 
reușită : doctorii au fost convinși 
să „forțeze" imposibilul.

După mai bine de opt ore de 
operație, pacientul intră în comă 
pentru... opt luni. Timp în care 
îi vor fi întreținute numai prin 
șocuri electrice inima și plămi- 
nii. Opt luni în care nimeni n-ar 
fi putut spune cu certitudine

dacă trupul acela înconjurat de 
aparate e al unui mort sau al 
unui om viu. Hrănit doar prin 
perfuzii, Lazăr Costel avea să 
ajungă in acest timp la incre
dibila greutate de 38 kilo
grame.

în sfîrșit. doctorii s-au hotărit 
să-1 „reînvie". Readus la viață 
încetul cu încetul, se trezește la 
șaptesprezece ani în situația u- 
nuî „nou-născut" : nu știe cine 
este, nu înțelege ce i se spune, a 
„uitat" să umble, să mănînce, să 
vorbească. Profesorul Zelenbisis 
însă, nu se resemnează ; ii anga
jează o bonă, care-1 va veghea

niște
zi și noapte, învățîndu-1 să arti
culeze sunete, silabe, cuvinte. 
Primul cuvînt pe care-1 va fi 
rostit a fost cuvintul om... Trep- 
tat-treptat învață să scrie și să 
citească. Profesorul Zelenbisis 
devine o figură cunoscută în 
spital. După ce l-a retrecut pe 
elevul său prin materia școlii 
primare, Lazăr începuse să răs
foiască manualele de liceu. în 
momentele de depresiune, profe
sorul îi povestește amănunte 
„din prima sa viață" ambiționîn- 
du-1 : „Trebuie să redevii cine ai 
fost ! Poți ! Totul se poate !“• Și 
într-o zi un. nou miracol se pro
duce : conștiința lui Lazăr-cel-

JEANA GHEORGHIU
ALEX. MONCIU-SUDINSKI

(Continuare în pag. a IV-a)

PASIUNEA
UNUI ACTOR

de A. I. ZĂINESCU

Pentru a doua oară în ziua aceea, ploaia sfîrîia cald pe 
asfalt, izbucnind parcă din scăpărătoare clopote albe de 
sticlă și revărsîndu-se albă peste caldarîm. Sub o umbrelă 
îl văd pe actorul Sabin Fășărășanu. „Extraordinar, mă în- 
tîmpină el afectat și exploziv, decis ca o lovitură de gong : 
știi de unde vin ? ! De la o dizertație pe teme de agricul
tură". în atitudinea mea, neîndoielnic, s-a strecurat atunci 
un semn de exclamare. Fiindcă, trebuie să recunoaștem, 
despre orice poți discuta cu un actor — sau poate că 
chiar aceasta este prejudecata I — despre teatru, fotbal, 
poezie, muzică, filme, vedete, regizori, despre bucuriile și 
necazurile scenei, despre o mie și o mie de bucurii mă
runte care ne alcătuiesc viața darz oricum, mai puțin des
pre... agricultură. Imponderabilele acestei munci țin parcă 
de altă lume, de alt univers. Iar noi, cei care la prima 
generație ne-am trezit locuitori ai orașelor și încă tineri 
fiind, încă nostalgici după cosmosul hesiodic, inegalabil, 
al muncilor și zilelor în natură, în uriașele e! laboratoare 
de sub cerul deschis, pătrunzător, noi, orășenii aceștia care 
sîntem și care, în prima și directa noastră ramură descen
dentă ținem totuși de marele arbore al satului, ei bine, 
noi — sau cel puțin unii dintre noi —, mărturisit sau nu, 
ne ducem adeseori cu gîndul pe miriști sau la firul ierbii, 
pe cîmp, acolo unde, ne place să credem, copilăria încă 
se mai joacă. Dar nu e o joacă oarecare, și nu e mai ales 
numai un simplu recul al acesteia în spațiul altfel acum 
dimensionat, ci e sensibilitatea însăși poate, e modul per
manent proaspăt de a simți și gîndi. în fond, ca o paran
teză în aceste rînduri, ce altceva vrea să spună chiar ver
ticala de culori care nuanțează, în cele mai multe locuri, 
înalții pereți ai blocurilor, către ce altceva ne duc însăși 
geometria de flori și arbuști a grădinilor noastre publice, 
spatiile astfel gîndite și amenajate de-a lungul marilor ma
gistrale, în piețe, în incinta întreprinderilor, a instituțiilor, 
etc. ? Deși nu este de loc neglijabil, nu acesta este însă 
aspectul esențial. Agricultura nu este un simplu obiect de 
----*----- î-*;- :—---- .... —j----------- :* orășean în 

ales, un in- 
în.că nu în 
care ființa

contemplație, iar pentru un orășean devenit 
primâ descendența genealogică nu este, mai 
strument de cult. Problemele ei preocupă și 
subsidiar. E o subtilă și fină psihologie prin

> (Continuare în pag. a IV-a) *
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LA DRUM
„Am poposit nu de -,mult în o- 

raM de pe malul Someșului, la 
Cluj. Aici, într-o școală ca ori
care âlta urma să aipă loc o 
adunare organizației de ti
neret, iar pe oțrdinea <ie zi fi
gura : „Primiri noi membri 
în U.T.C.".

în cancelaria liceului fac cu
noștință cu Ștefan Febăr. secre
tarul comitetului U-T-Ci care 
mă conduce la etajul II, îh am
fiteatrul de fizică, unde to^i cei 
36 de membri ai organizației 
U.T.C. din clasa a IX-a aștep
tau începerea adunării generale. 
La propunerea secretarului, djn 
piepturile celor prezenți răsună 
acordurile cunoscutului cîntea 
revoluționar „Steagul partidu
lui". Părea că în sală se aflau 
nu 36 de tineri, ci un cor auten
tic, care s-ar fi pregătit multă 
vreme pentru aceste clipe.

în amfiteatru a intrat un tî
năr, aducînd stindardul parti
dului. A urmat apoi discutarea 
celor opt cereri de primire în 
U.T.C. stabilite pentru aduna
rea de astăzi.

„Subsemnata Eniko Siikosd. 
din clasa a VH-a B, solicit să 
fiu primită în rîndurile Uniu
nii Tineretului Comunist, fi
indcă doresc să contribui la 
construirea socialismului din 
tara noastră".

Tînăra cu ochii mari, negri, 
vioi, cu părul tuns scurt și cu 
gust îmbrăcată, s-a ridicat e- 
moționată în picioare. Este pre
zentată adunării generale de că
tre secretarul organizației : „a 
fost o pionieră activă, a îndepli- 

it funcția de comandant de 
detașament. Ca elevă a obținut 
rezultate foarte bune la învăță
tură, se preocupă în mod sus
ținut de însușirea cunoștințelor 
politice..."

Dar organizația nu s-a mul
țumit numai cu această prezen
tare, ci a dorit să-și formeze o 
imagine cît mai exactă asupra 
personalității celei care solici
tase primirea în rîndurile ute
ciștilor. I S-au pus multe în
trebări : din statutul U.T.C.. des
pre politica externă a R S. 
România, semnificația unor mo
mente istorice din viața și lupta 
poporului nostru ; colegii s-au 
interesat despre felul cum își 
ajută părinții acasă, ce preocu
pări are în timpul liber, i-au 
cerut să concretizeze în ce con
stă spiritul ei colegial etc., etc.

EnikS Siikosd a răspuns cu 
siguranță, dovedind și astfel că 
se pregătise temeinic pentru a- 
cest moment deosebit din viața 
ei, pentru a demonstra colecti
vului de uteciști 
rîtă să participe 
activ la întreaga 
organizației. Iar 
rîre nu era deloc greu de re
marcat din felul sincer în care 
Eniko Siikdsd a rostit angaja
mentul lîngă drapel. îmbujo
rată ca și purpura acestuia :

„Mă angajez solemn să slu
jesc cu cinste și devotament 
patria noastră socialistă și Par
tidul Comunist Român, să fiu 
un utecist activ, să muncesc și 
să mă comport în așa fel incit 
să fiu demn de titlul de tînăr 
comunist".

In același cadru solemn, exi
gent s-a desfășurat și primirea 
în U.T.C. a celorlalte eleve : 
Boglar Antal. Lelia Bodoki, 
Ildiko Maggyesi și Maria Pop, 
Veronica Nagy, Haynal Papp și 
Kato Erika.

că este hotă- 
de la început 

activitate a 
această hotă-

lntr-un 
t pano- 
l modi-

stradă 
Ștefan

1972. Străbat Calea Gri
viței. Cînd ajung în dreptul e- 
roicelot „Ateliere*, traversez bu
levardul, pătrund pe cîteva străzi 
laterale și ajung în Parcul Copi
lului. Un parc larg, alături un 
mic stadion, de jur împrejur 
blocuri. Undeva, într-o parte, se 
disting contururile unor între
prinderi. îmi aduc aminte de 
; 'imăvara „Gropii**. Ca semn si
gur, ea era vestită de „lunecarea 
tăcută a gunoaielor", de mărăci
nii care încolțeau pe sub gar
duri. Căci Cuțarida era și ea una 
dintre haznalele orașului.

îmi rotesc pentru un timp pri
virile. Groapa este astăzi un 
plan perfect orizontal, întregit 
pe margini de verticalitatea con
strucțiilor înălțate în spațiul ul
timelor două decenii. I 
sens, am'în față imaginea 
ramică răsturnată, esențial 
ficată a fostei Cuțarida.

Chiar la un capăt de 
mi-am dat întîlnire cu , 
Chița, activist la Consiliul popu
lar al sectorului, de fel din Cuța
rida. Sau din Parcul Copilului.

Strada se numește „Poet Con
stantin Buzdugan". O strada 
care s-a născut în anul 1952.

— Pe aici trecea poteca hoți
lor, mă vestește însoțitorul meu.

Poteca lui Bozoncea, Oacă, 
Nicu-Piele...

De undeva, de la o fereastră, 
se aud. acordurile calme ale unui 
pian. Sună cam idilic, cam „a- 
ranjat", dar n-am ce face : pian 
aud, pian scriu... Trece un băie
țel, cu cîteva sticle de lapte în
tr-o plasă. II opresc pentru o 
clipă.

— Știi ce a fost aici, odată ? 
îl întreb.

— Ce să fie ?! Case, parcul... 
Mă privește puțin neliniștit. 

N-a spart nici un geam. Pleacă

...La sfîrșit, în timp ce dra
pelul partidului era dus din am
fiteatru, ca un îndemn simbo
lic adresat celor mai noi pri
miți în U.T.C., membrii organi
zației. la care se mai adăuga- 
seră acum încă opt. intonau cîn- 
tecul revoluționar „Să pornești 
la drum".

Prin ferestrele larg deschise 
ale amfiteatrului, de afară pă
trundeau razele calde ale soa
relui de primăvară, încălzind 
și mai mult inimile înfierbîntate 
de emoții ale celor opt eleve 
care —j— 
marea 
o dată 
derile 
nist.

primiseră atunci confir- 
unor merite și așteptări 
cu exigențele și răspun- 
calității de tînăr comu-

GH. SPRINȚEROIU

>1^ CUM

LE-AM CU

NOSCUT
Două tinere muncitoare de la 

Fabrica de tricotaje „Zimbrul", 
din Suceava au fost primite de 
curind în rîndurile Uniunii Ti
neretului Comunist. Nuța Rusu 
și Augusfiina Caciuc erau, pen
tru mine, numai două nume 
înaintea acelei adunări în care 
aveau să parcurgă momentul 
de emoție, bucuria și mîndria 
dobîndirii calității de membru 
al U.T.C. Am fost însă. în ziua 
aceea, martorul unor atente și 
tovărășești referiri la activita
tea lor. din partea uteciștilor, 
tovarășilor de muncă, iar prin 
această acțiune fertilă a unor 
întrebări, a caracterizărilor fă
cute, a recomandărilor pentru 
viitor, ascultîndu-le pe cele 
două tinere, puteam la sfîrșit 
alătura o seamă de trăsături 
caracteristice profilului lor mo
ral-politic. Le cunoșteam și eu
astfel pe cele două fete, prin
conținutul, prin întreaga at- 

a acelei adunări
se consumase nu-

mosferă 
care nu 
mai ca o simplă festivitate, ci 
evidențiase și efortul de ana
liză a personalității... îmi rea
minteam, la sfîrșit. elementele 
proprii acelui cadru. „Văzind 
realizările frumoase ale uteciști
lor din organizația noastră am 
dorit și eu să particip la în
treaga lor activitate, să contri
bui la întărirea organizației, la 
înflorirea patriei" — mărturisea 
Nuța Rusu. arătînd de ce a so
licitat primirea în U.T.C. O 
dorință pe care colectivul de 
uteciști a primit-o cu satisfac
ție, dîndu-i curs, remarcînd ca
litățile tinerei : este bine pregă
tită profesional, harnică, mun
cește conștiincios, respectă dis
ciplina producției, a răspuns la 
Chemările întreprinderii, ale or
ganizației U.T.C. Această apre
ciere a secretarei organizației 
precedase un alt episod — cu- 
vîntul unor colege care, vor
bind despre ea, își exprimaseră 
acordul față de primire. Au ur
mat așa alte referiri, întrebări, 
recomandări. După răspunsuri 
a urmat votul : unanimi
tate. Tînăra a rostit apoi 
angajamentul : „Intrînd în rîn
durile Unîuniî Tineretului Co
munist, mă angajez solemn în 
fața organizației și a tovarășilor 
mei să slujesc cu cinste și de
votament patria noastră socia
listă și Partidul Comunist Ro
mân, să fiu un 
muncesc și să 
așa fel incit

utecist activ, să 
mă comport în 

fiu demn de tit-să

STRĂZILE ELEGANTE DE ASTĂZI SE NUMEAU
ALTĂDATĂ „GROAPA CUȚARIDA"

repede, uitîndu-se pe furiș în 
urmă. îi zîmbesc. Dispare într-u- 
nul dintre blocuri.

— Ați apucat Cuțarida ? îl 
întreb pe Ștefan Chița.

— Eram o mînă de om pe a~ 
tunci. Apa se aducea în Cuțarida 
cu sacaua. Un leu găleata.

Pe vremur^ Cuțarida și Ouatu 
reprezentau comuna suburbană 
Grivița. Astăzi, a locui în Parcul 
Copilului, se cheamă că te afli 
în zona centrală a Capitalei. 
Blocurile dimprejur, profilele ma
sive ale celor din vecinătate, 
zumzetul atît de caracteristic u- 
nei metropole în plină activita
te certifică precis această evolu
ție.

Batem cu pasul cele cîteva 
străzi care au mai rămas din 
vechiul cartier al Cuțaridei. 
Caut, din achi, crîșma lui lani. 
In memorie mi se învolbură cioc- 
net de pahare $i luciri de cuțit 
sub lună; secvență specifică, din 
proaspăta lectură a romanului. 
Aștept strigătul de fiară tînărâal 
lui Paraschiv, dar cineva îmi 
spune că pe locul fostei cîrciumi 
se află astăzi o brutărie.

— Cum, nici o circiumă prin 
preajmă ?

— Ba da, la colț, un Expres, 
în rest, case mici, de incre

dibil muzeu, vechi de mai bine 
de o jumătate de secol. Pe fron
tispiciul uneia dintre ele lingă 

Iul de tinar comunist". I s-a 
încredințat pe loc prima sar
cină : va pregăti o informare 
politică pentru adunarea gene
rală următoare...

...îmi recapitulam, deci, des
fășurarea adunării, la sfîrșit, 
după ce, în acordurile cîntecu- 
lui „Steagul partidului", drape
lul era dus din sală, cînd ghi- 
vecele de flori de la masa pre
zidiului își reocupaseră locul 
lor obișnuit, la ferestre. Cău
tam să reconstitui portretul de 
tînăr și de utecist al celor două 
muncitoare. Intr-adevăr, nu fu
sese uitat nici unul din elemen
tele care în asemenea împreju
rări se cuvine să constituie an
samblul unui cadru exigent de 
analiză asupra calităților mo- 
ral-politice ale tînărului, cu re
ferire directă la activitatea sa 
în locul de muncă. Nici aspec
tele sale.de solemnitate nu erau 
omise. Și totuși, după adunarea 
aceea, nu puteam integra celor 
două portrete prea multe trăsă
turi. Acestea se confundau pe 
de altă parte între ele căci, in 
esență, și pentru Augustina Ca- 
ciuc, discuțiile fuseseră mar
cate de aceleași referiri : disci
plinată, harnică, bună colegă, a 
răspuns la chemările organiza
ției. Dincolo de „tipicul" res
pectat punct cu punct, o anume 
rigiditate oficializase distant 
rosturile adunării de primire. 
Dezbaterea asupra personalită
ții tinerelor, despre calități și 
defecte, despre realizări sau pre
ocupări de viitor nu străbătuse 
în profunzime, pentru a depăși 
aparențele unei discuții săracă 
în elemente de referință, tribu
tară întrebărilor șablon, unele- 
puțin semnificative pentru ni
velul de cunoștințe politice, în
sușirea prevederilor statutare, 
gîndurile de viitor ale celor 
două muncitoare.

Astfel, la una dintre cele din
ții adunări de primire în U.T.C. 
organizate la Suceava, pe baza 
recentelor recomandări ale Bi
roului C.C. al U.T.C., ne-am a- 
flaț în fața uneia din neîmpli- 
nirile care pot apărea curent 
în asemenea împrejurări : în
țelegerea parțială a spiritului 
și sensului unor măsuri, redu- 
cindu-le la noutățile lor de am
bianță strict organizatorică, 
scăpînd însă din vedere necesi
tatea esențială din care au iz- 
vorîț — asigurarea unui bogat 
conținut politic-educativ actu
lui primirii, desfășurat solemn 
și tineresc, dar mai ales ca o 
profundă, multilaterală și com
bativă confruntare a viitorului 
utecist cu suma de exigențe și 
înalte responsabilități social- 
politiee proprii calității de 
membru al U.T.C., cu alte cu
vinte, ca un început de școală 
revoluționară.

ION TRONAC

Fotografia : VASILE RANGA

— Stimate tovarășe Eu
gen Barbu, vă rugăm, în nu
mele cititorilor ziarului nos
tru, să localizați „groapa 
Cuțarida", în măsura în 
care ficțiunea literară per
mite o asemenea întreprin
dere.

— Cuțarida este o reali
tate obiectivă a timpului 
scurs între începutul seco
lului nostru și cel de-al doi-

I.

noua denumire, Palazu Mare, se 
mai distinge, cu greu, vechea de
numire a unei străzi: „...țarida".

— Casele astea sînt cam „pe 
ducă". Vom ridica blocuri noi. 
Pe aici, toate srtăzile se numeau 
Cuțarida. El era stăpînul tutu
ror. Al pămîntului, al caselor, al 
gropii, al celor cîtorva manufac
turi...

Atelierele lui Cuțarida sînt as
tăzi ditamai întreprinderile, re
construite și reutilate în ultimii 
ani: Fabrica „Textila" și Uzinele 
metalurgice. Dumitru Verde, 
pensionar, fost muncitor la Uzina 
metalurgică și mare gospodar în 
cartier, îmi relata aspecte ale 
muncii în ateliere, acum 40—50 
de ani.

CONSTRUCȚII 
AERONAUTICE
ROMÂNEȘTI

1905-1970
Apărută în Editura militară, în 

urmă cu un an și ceya, cartea 
„Construcții aeronautice româ
nești 1905—1970“, de Ion Gudju, 
Gheorghe Iacobescu și Ovi- 
diu Ionescu, este apreciată ea 
prima lucrare amplă din litera
tura consacrată istoricului avia
ției din România, în cuprinsul 
ei fiind înfățișate publicului ci
titor toate tipurile de aeronave 
(avioane, hidroavioane, elicopte
re, planoare) concepute și con
struite de către inginerii români, 
precum și performanțele realiza
te de către așii zborului din țara 
noastră.

în prima parte — introducti
vă — a lucrării sînt prezentate 
direcțiile în care a fost orien
tată creația constructorilor de 
aeronave români, precum și a- 
portul acestora la dezvoltarea a- 
viației mondiale, ale cărei înce
puturi coincid cu nașterea aripi
lor românești. După cum se știe, 
geniul poporului nostru s-a ma
nifestat cu îndrăzneală și în do
meniul aviației, în primul rînd 
prin prestigioșii pionieri ai zbo
rului mecanic Traian Vuia, Au
rel Vlaicu și Henri Coandă, 
care, prin originalitatea ideilor 
ce le-au aplicat în construcția 
aeronavelor ce le poartă numele 
și performanțele obținute cu a- 
cestea, au ocupat un binemeri
tat loc de cinste în istoria cuce
ririi spațiului aerian.

In partea a doua a lucrării 
sînt descrise, pe bază de fotogra
fii originale și schițe în trei pla
nuri, aeronavele de concepție și 
construcție românească — circa 
170 de tipuri — cu caracteristi
cile, istoricul și evoluția lor, 
precum șî raidurile și recordu
rile mai deosebite realizate cu 
aparatele de zbor respective de 
către așii aviației române.

Parcurgînd filele cărții citito
rii află date Interesante des
pre asemenea aeronave de con
cepție românească cum sînt a- 
vioanele și elicopterele „Vuia", 
avioanele „Vlaicu", avionul cu 
reacție — „Coandă-1910", pre
cum și despre alte aparate de 
zbor rarisime, între care mai a- 
mintim de originalul avion de 
acrobație „CRU1SAIRE", conce
put și construit în America de 
către inginerul român George

lea râzboi mondial. Astăzi, 
acolo se află, cu aproxima
ție, Parcul Copilului.

— Numele Cufarida este 
un pseudonim sau, și el, o 
realitate ?

— Este numele unui fabri
cant de cărămidă, un grec 
care stăpînea groapa și 
cartierele de pe marginea 
ei. Și, pentru că veni vorba 
de nume, ca un amănunt a-

— Căram piesele cele mai gre
le cu spinarea. Mult ne-am mai 
luptat pentru un pod rulant sau 
măcar pentru o macara. Cît des
pre alte utilaje... De-abia în anii 
noștri am obținut ceea ce ne 
trebuia.

Poate din modestie, Dumitru 
Verde nu a mai amintit că el 
a fost unul dintre cei care în 
trecut s-au luptat cu îndîrjire 
pentru drepturile muncitorilor și 
totodată, unul dintre cei care au 
montat, după eliberare, primul 
pod rulant din uzină.

Ajungem la stadion. La sta
dionul clubului sportiv „Grivita 
Roșie". De aici s-au ridicat în 
anii din urmă multi sportivi de 
valoare, în special rugbiști. Și a- 

Fernic. în continuare sînt pre
zentate tipurile de avioane con
struite în principalele uzine și 
fabrici aeronautice din Româ
nia : Uzinele I.A.R. (întreprin
derile aeronautice române) din 
Brașov, înființate în 1925, S.E.T. 
(Societatea pentru exploatări 
tehnice) și I.C.A.R. (întreprin
derea de construcții aeronautice 
române) — ambele întreprinderi 
din București ; prima înființată 
în 1923 și condusă de inginerul 
Grigore Zamfirescu, iar a doua 
în anul 1932, avînd la conduce
re pe inginerul Mihail Racovi- 
ță Astfel, Uzinele I.A.R. Brașov 
au realizat numeroase tipuri 
reușite de aparate de zbor, care 
au scos în evidență capacitatea 
de creație, ingeniozitatea, per
severența și patriotismul ingine
rilor de aeronave români. Pri
mul avion românesc mai impor
tant a fost cel construit după 
concepția inginerului român Ilie 
Carafoli, în colaborare cu ingi
nerul francez Vilmox — I.A.R.- 
C.V.-ll (1930), care s-a situat 
printre cele mai bune aparate 
existente la acea dată în lume. 
Dintre noile tipuri de aparate ce 
i-au urmat menționăm avionul 
I.A.R. 16, cu care în 1935 a fost 
obținut un valoros record națio
nal de înălțime (11 631 m), pre
cum și avionul I.A.R. 81, apre
ciat ca unul din cele mai moder
ne aparate de vînătoare-cerce- 
tare din acea vreme ș.a.m.d. Din 
numeroasele aparate de zbor 
realizate la celelalte întreprin
deri aeronautice române, men
ționate în carte, remarcăm avio
nul S.E.T. 41, la bordul căruia 
locotenent-comandorul Gheor
ghe Bănciulescu — primul avia
tor din lume care a pilotat cu 
proteze la ambele picioare — a 
efectuat în 1934 un raid fulger de 
8 000 km deasupra Europei ; a- 
vionul I.C.A.R.-Universal, ale 
cărui calități au fost confirmate 
în cursul raidului a trei echipa
je românești, efectuat în 1936 
pe traiectuî București — Cape
town (11 500 km) cu rezultate 
dintre cele mai bune. La reali
zarea zecilor de tipuri de apa
rate de zbor ieșite pe porțile 
întreprinderilor aeronautice ro
mânești în primele decenii de 
existență a industriei de aviație

muzant — deoarece orice 
bucureșfean „de viță" a au
zit de „gropile lui Ouatu", 
care se întindeau (și se a- 
dînceau) în vecinătatea Cu
țaridei — vă pot spune că 
acest „Ouatu" derivă din 
englezescul Watts, numele 
unui alt fabricant de cără
midă, pe care formidabila 
expresivitate argotică a 
băștinașilor l-a adoptat, ea

ceștia, majoritatea, erau copii din 
Cuțarida. Băieți sănătoși, robuști, 
ai generației de după Eliberare. 
Privim o vitrină. Este încărcată 
de cupe, medalii, diplome. Pe 
teren, sub soarele „tare", de 
primăvară capricioasă, un grup 
de tineri în tricouri subțiri a- 
leargă o minge.

— Mulți dintre ei sînt de aici, 
din cartier, precizează un bărbat 
aflat pe margine. Vi-i pot numi 
pe fiecare.

Aflu că cel care îi cunoaște 
atît d<. bine pe tinerii din Par
cul Copilului, este Gheorghe Cu- 
ciu și că a fost, pe timpul Cu
țaridei, portarul și căpitanul e- 
chipei de fotbal „Biruința**. 
(„Despre care a scris și Ioan Chi- 

din țara noastră și-au adus con
tribuția numeroși ingineri ro
mâni printre care Radu Onci-ul, 
Filip Mihail, Eugen Zamfirescu, 
Constantin Istrate, Cristea Con- 
stantinescu și alții.

Un Ioc important în spațiul 
cărții îl ocupă avioanele, hidro- 
avioanele, elicopterele și pla- 
noarele realizate în țara noastră 
în anii construcției socialiste. 
Remarcăm astfel peste 20 de ti
puri mai importante de avioane- 
școală, antrenament și acrobație, 
utilitare, de turism și transport 
ușor ș.a. Dintre acestea amin
tim avionul de școală și antre
nament pentru bimotoare, sani
tar și de transport I.A.R. 814 
(1953), realizat după proiectul 
talentatului inginer român Radu 
Manicatide, cu care, în octom
brie 1961, a fost stabilit un im
portant record mondial de dis
tanță în circuit închis (4 462,892 
km). De asemenea menționăm 
și avionul utilitar I.S. 23-A 
(1969), construit după proiectul 
inginerului român Iosif Siliman, 
cu o largă întrebuințare — ca 
aparat de transport de persoane 
și mărfuri, sanitar, antrenament 
pentru parașutiști etc. Un inte
res aparte îl prezintă în carte e- 
licopterul experimental R.G.-8 
H-l Țînțar, după concepția ingi
nerilor români Gheorghe Rodo 
și Vladimir Novițchi, hidroavio- 
nul utilitar I.A.R.-818 H (1964) 
— proiectul aparținînd aceluiași 
cunoscut inginer constructor 
Radu Manicatide, precum și va
riantele unora dintre primele a- 
parate cu pernă de aer realizate 
în România. în încheierea cărții 
sînt prezentate principalele ti
puri de planoare realizate în 
țara noastră, domeniu în care 
industria aeronautică română a 
obținut, de asemenea, rezultate 
importante, apreciate de altfel 
și peste hotare.

Pasionantă prin conținutul său 
și atractivă prin modul de pre
zentare (24 dintre cele mai deo
sebite tipuri de aeronave româ
nești sînt prezentate color), car
tea „Construcții aeronautice ro
mânești 1905—1970" a stîmit un 
larg ecou nu numai în țară ci și 
peste hotare. Iată cîteva spi
cuiri din presa și corespondența 
străină care ilustrează cu priso
sință acest lucru. Edmond Petit, 
de exemplu, autorul unei repu
tate Istorii mondiale a aviației, 
după ce printr-o scrisoare a 
mulțumit editurii pentru „mag
nifica lucrare", a publicat și o 
prezentare a cărții în paginile 
revistei „Forces aăriennes fran- 
gaises" în care, între altele, a- 
rată „Trebuie să o spunem 
din capul locului că nu este 
necesar să cunoști limba româ
nă pentru a te folosi de această 
excelentă lucrare care, fără în
doială, va scoate din încurcătură 
Pe mulți iubitori ai aviației". 
C. E. Hennecart, directorul gene
ral al „Federației Aeronautice 
Internaționale" a apreciat lucra
rea ca fiind „foarte interesantă 
și foarte bine prezentată, care 
pune perfect în valoare începu
turile și progresele realizate de 
inginerii români". Asemenea a- 
precieri au fost făcute și de că
tre presa de specialitate din An
glia, Uniunea Sovietică ș.a. O 
dovadă în plus a atenției de 
care se bucură lucrarea o con
stituie și faptul că ea a fost dis
tinsă cu o diplomă — pentru 
merite deosebite — de către 
Aero-CIubul Franței, iar o edi
tură din Anglia a solicitat tra
ducerea ei în limba engleză.

Lucrarea „Construcții aero
nautice românești 1905—1970“ 
constituie fără îndoială un suc
ces editorial și va juca — după 
cum se menționează în presa de 
specialitate — un rol mobiliza
tor în obținerea unor noi reali
zări ale inginerilor constructori 
de aeronave șî piloților români, 
contribuind la îmbogățirea tra
dițiilor poporului nostru în do
meniul aviației, la creșterea 
prestigiului aripilor românești.

Locotenent- colonel
GH. PREDA

sa zic ața, mai pe limba 
noastră.

— Din cîte știu, evident 
din cârfi și din amintirile al
tora mai în vîrstă decît 
mine, erau mai multe ase
menea „gropi" în perimetrul 
Bucureștilor. De ce ați ales, 
așadar, ca loc al desfășu
rării acțiunii din roman, 
tocmai Cuțarida ?

— Am trăit, primii 
sprezece ani, acolo.

rilă“ — îmi spune el ou mîn- 
drie).

Acum, cînd are timp liber, 
vine la stadion și privește. Sau 
fuge în Grand, la meciurile și 
antrenamentele Rapidulețului. 
Cînd și cînd, se ocupă de orga
nizarea unor partide inter-străzi. 
Ce să-i faci ? Microbul...

Incet-încet, ne-am apropiat de 
„centrul" gropii. De Parcul Co
pilului propriu-zis ne mai despar
te doar un gard. Intrăm.

— Sîntem, într-adevăr, chiar 
în centrul fostei gropi, întărește 
bănuiala mea Ștefan Chița.

II întreb dacă mai ține minte 
cum arăta Cuțarida acum 3—4 
decenii.

— Pe cînd eram copil, mărtu-

NOTE' DE LECTORI
ION BĂIEȘU

SUFEREAU
ÎMPREUNĂ

Hotărîrea lui Ion Băieșu de a 
se dedica teatrului s-a făcut in 
detrimentul prozei. Reeditarea 
culegerii de schițe și nuvele Su
fereau împrbună ne întărește în 
această idee. După două volume 
de proză în care tiparul repor
tericesc se manifesta destul de 
puternic, Ion Băieșu a publicat 
Sufereau împreună, culegere de 
povestiri și nuvele captivantă 
prin raza de acțiune a autorului 
și prin ceea ce putem numi cu 
o semnificație mai generală sti
lul său. De obicei prozatorul ro
mân se cantonează într-un sin
gur perimetru de viață rămînînd 
pentru totdeauna prizonierul u- 
nui singur mediu de inspirație. 
Mobilitatea lui Ion Băieșu tre
buie subliniată: el scrie cu de
zinvoltură și egală siguranță 
desnre medii foarte diferite, 
chiar dacă ele sînt marcate de 
un puternic specific profesional. 
Sufereau împreună are atît eroi 
din lumea satului cît și a orașu
lui, personajele sînt doctori, o- 
fițeri de miliție, ingineri, țărani, 
tehnicieni, spărgători și, ceea ce 
este extrem de important, nicio
dată nu avem sentimentul că 
scriitorul uniformizează mediile 
și profesiile. Nu acestea sînt 
însă caracteristicile definitorii 
ale prozei din Sufereau îm
preună. Ceea ce ne face să pro
nunțăm regretul despărțirii au
torului de proză este, între al
tele. posibilitatea scriitorului de 
a nota și de a vedea autentic 
fără a-și pune programatic pro
blema autenticității. Narațiunea 
este rapidă, economică, fără or
namente, de o nuditate remar
cabilă prin transparență- Cău
tarea de efecte este aproape în 
întregime exclusa. Prozele tră
iesc prin importanta doză de au
tenticitate pe care autorul știe 
s-o treacă în pagină fără s-o 
sublinieze. Ion Băieșu are o in
tuiție de excepție a gesturilor 6i 
replicilor fără de care proza 
realistă nu se susține. Iată suita 
de acțiuni și replici a lui Zdrelea 
care, pentru a-și sublinia inde
pendența în momentul înființă
rii colectivei, vinde calul unui 
birjar, dar care apoi revine a- 
supra gestului. Deznodămîntul 
este convențional, dar notarea a- 
titudinilor și reacțiilor lui 
Zdrelea dezvăluie o privire care 
știe să rețină și sa prețuiască fi
rescul. La fel de convingătoare 
sub acest unghi sînt Fătu și Pi
sică și Maiorul și moartea. Doi 
țărani se ceartă la popice și li
nul dă altuia o palmă. Deși au 
făcut frontul împreună inci
dentul nu rămîne uitat și 
cînd cel lovit ajunge preșe
dinte de sfat îl trece pe adver
sarul de la popice cu o datorie 
în grine către stat care depă
șește valoarea recoltei lui. va- 
sile Fătu încearcă să dosească 
un sac de grîu și reușește, dar 
este urmărit, arestat și în cele 
din urmă condamnat. Interesant 
este registrul artistic al nuvelei. 
Desigur și aici vom fntîlni a- 
ceeași narațiune rapidă și fără 
insistențe inutile, același fel de 
a surprinde pulsația firescului. 
In cîteva trăsături prozatorul 
surprinde oameni și situații cu 
forță de sugestie. însoțitorul con
voiului de căruțe de pildă, e un 
frizer, activist de ocazie care are 
o anume părere despre țărani și 
un mod stereotip de adresare 
care-i dezvăluie mentalitatea. 
Dialogurile dintre el și Fătu și 
dintre Fătu și autoritatea lo
cală sînt și ele foarte exacte ca 
ton și substanță. Dar aceste ca
lități sînt puse în serviciul u- 
nei viziuni tipice pentru autorul 
nuvelei. Ion Băieșu are capaci
tatea de a sesiza mecanizarea 
comică a comportamentelor, pa
rodia involuntară, șabloanele 
limbajului. Un abur comic trece 
peste întreaga nuvelă. Răz
bunarea lui Pisică pleacă de 

incident neînsemnat

risește oarecum amuzat interlocu
torul meu, noi o numeam „groa
pa fericirii**. Vara baltă de scăl
dat, iarna derdeluș...

Copiii, desigur, în inconștiența 
lor frumoasă, apreciază fiecare 
lucru în măsura în care poate 
deveni sau nu un obiect de joa
că, propriu vîrstei. Totuși, pen
tru cei mari, groapa însemna pe 
atunci un ultim refugiu. Aici își 
lepăda o anume societate gu
noaiele de tot felul. Aici ajungeau 
învinșii, aici ajungeau cei care 
nu reușeau să trăiască omenește 
într-o societate lipsită de ome
nie. Aici, în chiar vecinătatea 
Griviței revoluționare, se ridicau 
bordeiele și căsuțele minuscule 
ale celor care purtau un nume 
de hulă: muncitorii. Ceferiștii și 
familiile lor.

Aici, astăzi, tot ceea ce se 
vede este un refuz ferm al ace
lui trecut, o victorie demnă și 
pe măsură a oamenilor înfrățiți 
în egalitate și speranță. Cu atît 
mai prețioasă s-a dovedit această 
victorie, cu cît bătălia pentru ea 
s-a dat în condițiile dure ale ig
noranței, ale mizeriei, promiscui
tății și exploatării.

Parcul Copilului, fericitul car
tier de astăzi, pulsează tînăr de 
o nouă viață ca o pasăre Phonix, 
pe cenușa unei Cuțaride pe care 
o mai amintesc doar cărțile, a- 
mintirile și, din cînd în cînd, 
cîte un reportaj.

EMANUEL ISOPESCU
P. S. Am revenit de cîteva 

ori în Parcul Copilului, în cău
tarea unui milițian. Aș fi vrut, 
ca ultim argument, să-l întreb 
dacă își cîștigă din greu pîinea în 
sectorul amintit. Ca un făcut, nu 
am întîlnit nici un milițian.

EM. L I

și autorul ei nu antici
pează dramaticele consecințe 
ale răzbunării lui. Cînd se con
stată așa-zisul furt al sacului de 
griu și Fătu, și Pisică, și mili
țianul intră într-un joc ce li se 
pare ușor ireal și pe care nu-1 

.pot lua în serios dar pe care-1 
execută cu gravitate în cele din 
urmă. Nici unul din împricinați 
nu înțelege gravitatea radicale
lor transformări în mijlocul că
rora se află și de aceea drama
tica urmărire a lui Fătu capătă 
un aspect tragicomic. Este spe
cifică narațiunilor lui Băieșu vi
ziunea în care comicul corectea
ză tragicul. Scriitorul portreti
zează goliciunea sufletească, ig
noranța, inconștiența. Procuro
rul în fața căruia este adus 
Fătu înțelege resortul mizerabil 
al situației și scutește pe Fătu 
de o condamnare gravă.

în genere pentru scriitor tra
gicul nu e cu adevărat tragic, 
iar tragicul și comicul se între
pătrund. Inițiativele lui Pisică 
sînt lipsite de o deliberare adîn- 
că și de caracter sistematic, iar 
vinovatul e un ipochimen din 
galeria iresponsabililor care nu 
fac rău cu premeditare pînă la 
capăt. Tragedia ia aspect de co
medie și realitatea își păstrează 
dimensiunea ei autentică în care 
aspectele diverse și contradicto
rii ale vieții nu stau separate în ' 
stare pură ci se amestecă în
tr-o pastă greu de corectat pen
tru cel oe vrea să fie fidel rea
lului.

înclinația lui Ion Băieșu că
tre registrul comic se verifică 
în toate straturile de observație. 
Nu este vorba doar de observa
rea unei mecanici a limbajului 
care face pe oameni ridiculi ci 
și a condiției umane. Pentru Ion 
Băieșu omul este o ființă ale că
rei eforturi sfîrșesc de foarte 
multe ori, indiferent de intenție, 
în cea mai curată dar și 
cea mai tristă comedie. In 
Acceleratorul comedia se sfîr- 
șește însă în tragic. Eroina re
prezintă o specie particulară de 
iresponsabilitate. Ea are vanita
tea de a salva oameni și a le 
face binele cu forța, după ce din 
aceeași vanitate și cu aceeași 
iresponsabilitate acționase împo
triva lor. Cazul este psihologi- 
cește complex, ca și al c&lor 
două victime. Dincolo de 
alte considerații, este de reținut 
și ideea insinuată consecvent de 
autor că omul scapă determină
rilor rigide, că el nu se poate în
scrie programelor de existență 
rigide, că substanța lui su
fletească este polivalentă și că a 
încerca s-o introduci cu forța în 
tipare constrîngătoare este o e- 
roare. Proza lui se structurează 
conform acestei concepții și vi
ziuni. Deși înscrisă, aparent, în 
sfera senzaționalului, Maiorul și 
moartea demonstrează și ea o 
teză scumpă lui Ion Băieșu des
pre om, despre viață și despre 
moarte. Aspectul senzațional, 
care nu-i e indiferent autorului, 
interesează mai puțin decît de
monstrația finală: maiorul moa
re în chip absurd după ce ope-; 
rația la care participase avea 
toate semnele reușitei. Viața este 
plină de neprevăzut, eroismul 
poate fi un amestec de ridicol și 
sublim. în general autorul tem
perează, alături de personajele 
lui, patetismele și corectează ■-* 
sublimul prin ridicol. Este ca
zul minusculului doctor Mitică, 
din Treizeci și opt cu doi, a că
rui frumusețe morală ar fi fost 
obositoare dacă el n-ar fi așezat 
permanent în situații ridicole. 
Tot din concepția unei vieți im
previzibile și paradoxale îi vine 
autorului și procedeul de a re
lansa povestirile prin introduce
rea în locul reacției inevitabile 
exact a celei opuse. Prin dimen
sionarea comică și prin între
buințarea acestui artificiu de 
mare efect proza lui Băieșu ca
pătă uneori un ușor aer de irea
litate. Ceea oe strică acestei pro
ze, nu într-un mod hotărîtor, 
dar demn de reținut, este negli
jența redactării, de unde apari
ția efectelor involuntare și a 
concesiei făcute efectelor umo
ristice facile. Calitățile nuvele
lor, intuiția pe care o dovedește 
autorul, ca și pecetea viziunii 
tragicomice sînt însă ceea ce ne 
face să regretăm că scriitorul a 
încetat să mai publice proză. 
Retragerea lui este pentru proza 
de azi mai mult decît o ab
sență : o lacună.

M. UNGHEANU

NOI APARIȚII ÎN 
EDITURA ȘTIINȚIFICA

Zilele acestea au intrat In libră
rii două noi lucrări a căror apa
riție a fost așteptată cu interes de 
cititori. Prima, al cărui autor este 
Maurice Frăchet, reprezintă un 
omagiu adus activității științifice 
și social-politice a ilustrului savant 
francez fîmile Borel. Intitulată 
„EMILE BOREL — VIATA ȘI O- 
PERA“ lucrarea prezintă date bio
grafice în care sînt înserate opi
nii ale unor cunoscuți oameni de 
știință ca Paul Moutel, Louis de 
Broglie etc., asupra operei și vie
ții lui £. Borel. Totodată sînt ex
puse tendințele generale ale ope
rei științifice a acestuia, insistîn- 
du-se și asupra activității de pio
nierat desfășurată de savant și 
asupra unor direcții din creația 
boreliană care nu au fost încă ex
plorate.

Cea de a doua lucrare, ^corec
titudine și greșeală", apar- 
ținînd Valeriei Guță Romalo, este 
consacrată limbii române actuale. 
Este o lucrare de cultivare a lim
bii, ce se situează pe poziția lim
bii literare, insistă asupra greșe
lilor, căutînd nu numai să Ie con
state și condamne dar și să le 
explice raportîndu-le la normele 
limbii literare, la cauzele și fac
torii care fac posibilă apariția și 
răspîndirea lor.

Ambele lucrări se adresează atît 
specialiștilor cit șl masei largi de 
cititori dornici să-și formeze o 
imagine a mecanismului de func
ționare a matematicii și respectiv 
a limbii.

sale.de
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit vineri la amiază pe am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, V. I. Drozdenko, la ce
rerea acestuia.

★

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit, vineri după-amiază, în 
vizita protocolară de prezentare 
pe ambasadorul extraordinar și

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă tovără
șească, a luat parte Nicolae E- 
cobescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

(Agerpres)
★ ★

plenipotențiar al Franței la Bucu
rești, Francis Marcel Marie Le
vasseur.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, a 
participat Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

Vineri dimineața a părăsit Ca
pitala delegația Ministerului de 
Interne al Republicii Democra
tice Populare Yemen, condusă 
de Mohamed Saleh Mutee’A, 
membru al Biroului Politic al 

T Organizației Frontul Național, 
ministru de interne, care, la in
vitația Ministerului de Interne 
al Republicii Socialiste România, 
a făcut o 5-izită în țara noastră.

Vineri a fost semnat la Bucu
rești un protocol între ministe
rele industriei metalurgice din 
Republica Socialistă România și 
R.P.D. Coreeană.

Protocolul prevede, între al
tele, livrarea de către țara noas
tră de utilaje siderurgice com
plexe, diferite piese de schimb 
pentru agregate, precum și po
sibilitatea efectuării unor schim
buri de produse. Totodată, au 
fost convenite unele acțiuni în 
domeniul adincirii in continuare

a colaborării tehnico-științifice.
In aceeași zi, delegația econo

mică guvernamentală a R.P.D. 
Coreene a plecat spre patrie.

Vineri a fost semnat la Bucu
rești Planul de operațiuni al pro
iectului ROM-6, constituit în 
baza cererii guvernului român 
adresată Programului Națiuni
lor Unite pentru Dezvoltare 
• P.N.U.D.) și aprobat în iu
nie 1971. Scopul acestui pro
gram este de a sprijini guvernul 
român în pregătirea cadrelor 
pentru industria hotelieră și de 
turism.

dețul Ialomița, „Festivalul pri
măverii". Această remarcabilă 
manifestare a vieții spirituale 
și culturale ialomițene, aflată 
de-acum la cea de a V-a ediție, 
contribuie împreună cu altele, 
(„Iarna ialomițeană", festivalul 
„Spicele de aur“, festivalul și 
concursul de muzică ușoară 
„Trofeul Amara" etc.) la îmbo
gățirea manifestărilor culturale 
județene.

In această perioadă, s-au des
fășurat timp de o săptămînă în 
municipiul Călărași și în cele
lalte localități din județ, „Zilele 
culturii ialomițene". Printre ma
nifestările găzduite de munici
piul Călărași în această perioa
dă se numără simpozionul „Per
sonalități ialomițene în viața 
culțural-științifică românească", 
recitalurile de poezie „Cîntec și 
vers de viață nouă" și „Treptele 
măreției" la care și-au dat con
cursul o serie de poeți ialomi- 
țeni consacrați ca George Al- 
boiu. Florența Albu, Mircea Di- 
nescu și Vasile Poenaru, sesiu
nea de comunicări „File din 
istoria județului Ialomița și a 
municipiului Călărași", evocarea 
..Bărăganul în literatură", în* 
tîlnirea „Fii ai orașului pe sce
nele țării", spectacolul-concurs 
de muzică populară și ușoară 
„Tinere speranțe" și altele. Tot 
cu acest prilej a mai avut loc 
aniversarea a șase decenii de 
la înființarea formației corale 
bărbătești „Freamătul".

„Festivalul primăverii" a mai 
însemnat o largă desfășurare a 
forțelor artistice ialomițene, pe 
scenele căminelor culturale, ale 
cluburilor și caselor de cultură 
găzduind numeroase spectacole 
în această perioadă.

I. BELCIUGAN

pioni ai R.S.R. la U.U.S., cu 
numeroase locuri fruntașe la 
concursurile internaționale.

LINGWAY IOSIF 
student

LITORALUL — 
GAZDA PREGĂTITĂ 
PENTRU OASPEȚII 
TINERI — microinterviu 
cu Mihail Moraru, pre
ședintele Agenției 
B.T.T. Constanța

Sezonul turistic estival, de
clanșat nu cu mult timp in ur
mi. continuă să suscite interes. 
Sint cunoscute, îndeobște, in 
rindu! tinerilor, acțiunile iniți
ate de Biroul de turism pentru 
tineret. Dar tot atit de bine 
știut este și afluxul pe care-1 
cunoaște in această perioadă 
litoralul. In acest sens, Agenției 
B.T.T. Constanța ii revin sar
cini sporite. Tocmai de aceea 
i-am solicitat președintelui a- 
cesteia, tovarășului Mihail Mo
raru, răspuns la citeva între
bări.

— Spuneți-ne, tovarășe Mo
rar u, in ce s-a concretizat pre
ocuparea dv. pentru asigurarea 
unei baze materiale corespun
zătoare ?

— Râtouacul ține de colabo
ra rea. de legăturile noastre 
prealabile cu celelalte agenții 
și comisii de turism d:n cadrul 
comitetelor județene ale U.T.CL, 
pentru a cunoaște volumul op
țiunilor. Știm, astfel, că pe li
toral își vor petrece vacanța, 
cu sprijinul nostru, peste 12 000 
de tineri din întreaga țară, în 
serii de 6,10 și 12 zile. Pentru 
aceasta am amenajat tabere la 
Eforie Nord și Sud (800 locuri 

serie). Constanța (500 locuri) 
și 'Mamaia (300 locuri).

— Desigur, cel care vine la 
mare, vine in primul rînd pen
tru plajă. Dincolo de aceasta, 
însă, tinerii poposiți pe litoral 
beneficiază și de alt gen de in
vitații ?

Vineri seara, ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București, 
Kang Iăng Săp, a oferit o 
gală de filme cu prilejul ce
lei de-a 35-a aniversări a vic
toriei unităților Armatei Re
voluționare Populare Coreene 
în lupta de la Botcheunbo.

TALENT
Șl MĂIESTRIE

— Da. Tinerii vor fi invitați 
să facă tururi ale litoralului. 
Voim organiza, de asemenea ex
cursii în județ pentru vizitarea 
unor locuri istorice și obiecti
ve economice. La cluburi vor 
avea loc întîlniri cu tineri con- 
stănțeni, vor fi vizionate în co. 
lectiv diverse spectacole. Ame
najăm de pe acum, cu mijloace
le noastre proprii — nave, cu- 
tere — pentru plimbări de a- 
grement pe lacurile litorale 
și pe mare. Pentru buna desfă
șurare a acestor manifestări, a- 
genția noastră a pregătit un 
grup de 31 de ghizi.

— Bănuim că nu i-ați uitat 
nici pe tinerii dv., pe constăn- 
țeni. Ei cum își vor petrece 
vara ?

— Și pentru o bună parte din 
ei plaja va constitui o adresă 
statornica. Mulți, însă, și-au 
manifestat dorința de a partici
pa la acțiuni menite să le în
lesnească o mai profundă cu
noaștere a patriei, a realități
lor vieții noastre socialiste. Ast
fel, peste 2 000 de tineri munci-. 
tori și țărani cooperatori vor 
participa la excursii de vizitare 
a Capitalei, Văii Prahovei, me
leagurilor argeșene etc. 1 500 de 
elevi sint înscriși la excursii 
interjudețene, pe trasee vizind 
nordul Moldovei. Porțile de Fier. 
Delta Dunării. Oltenia. A Iți 700 
de colegi de-ai lor !$i vor pe
tece o parte a zCeicr de va-
jpdețeîe Brașov. Mure*. Coeas- 
aa. PrahovaL

L AXDBETTA

Aici, in această expoziție, se 
află în mic ceea ce în mare 
execută, cu talent și măiestrie 
elevii Școlii generale nr. 8 din 
Hunedoara, membri ai cercului 
de artizanat Anul trecut echi
pa de dansuri a școlii a ocupat 
locul I pe țară la concursul for

mațiilor artistice ale pionierilor 
și școlarilor. Pentru dansatori 
cercul de artizanat a executat 
24 de costume numîrlănești, de 
o rară frumusețe. Condus de 
maistrul instructor Octavia Ha- 
cic cercul a deschis o expoziție 
surpriză de fotoreporter* pe pe
liculă.

EUGEN BIBICIOIU

„FLOAREA
DEMINA-1972"

| manifestări

ZILELE CULTURII 
IALOMIȚENE

Nu de mult s-a lăsat cortina 
peste ultimul act al unei amole 
manifestări cultural-educative 
de masă desfășurate timp de 
petste două luni de zile în ju

hotare ac-m trei ani prin con
cursul international d e 'înde 
ultra scurte (U.U.S.) organizat 
de Radiociubul județean Mara
mureș, denumit ..Floarea de 
mină". Anul, acesta concursul 
s-a aflat la cea de a treia edi
ție la care au participat un mare 
număr de stații. Azi se poate 
vorbi de ..Școala U.U.S din 
Maramureș", cu un palmares 
prestigios, șase titluri de cam

INTR-O SECUNDĂ 
- 60 DE VERIFICĂRI

Contorul de impulsuri con
stituie astăzi un aliat de nă
dejde al automatizării. Aseme
nea aparate permit nu numai 
o simplă numărare a cantități
lor sau rezultatelor producției 
ci și o comandă — prin numă
rare—* celor mai complexe ope
rații efectuate de mașinile am
plasate intr-un flux automat 
de producție. Firma SOdeco din 
Geneva a realizat de curînd o 
nouă gamă de contoare de 
impulsuri ce-și găsesc utiliza
rea in cele mai moderne do
menii industriale. Urmărirea și 
reglare* circulației in centrele 
aglomerate, alimentarea rapidă 
și exactă a avioanelor Cu com
bustibil. selectarea cu viteză 
maximă a cablurilor libere 
pentru convorbiri telefonice 
sint doar citeva din aplicațiile 
noilor contoare.

Un interes deosebit îl pre
zintă contoarele destinate ur
măririi greutății tabletelor in 
industria farmaceutică. Se nu
mără și se verifica «0 de ta
blete pe secundă, fiind sepa
rate cele ce depășesc sau nu a- 
ting limita prescrisă. Sisteme 
automate de semnalizare indi
că dacă domeniul de toleranță 
a fost depășit sau dacă acesta 
nu a fost atins, fapt care per
mite depistarea și Înlăturarea 
rapidă a cauzei defecțiunii. O 
altă utilizare — dozarea și ti- 
trarea de substanțe in labora
toare — permite adăugarea u- 
nor cantități exacte și la in
tervale dinainte stabilite de 
seruri și medicamente necesa
re intervențiilor chirurgicale și 
tratării bolnavilor. Electronica 
deschide astfel noi perspecti
ve in lupta pe care omul o a- 
duce pentru viață, pentru să
nătate.

I. voice

FTNTÎNA 
PUNCTELOR 
CARDINALE

Timișoara a trăit premiera 
unei noi realizări arhitecturale
— darea in funcție a Fintinii 
punctelor cardinale realizată 
după proiectul arh. Ștefan 
Jojica. Așezată circular la sen
sul giratoriu din zona Bastion
— Bd. L. Sălăjan, fîntîna se 
compune din două bazine suc
cesive deasupra cărora func
ționează - coronamentul ce in
dică punctele cardinale. Din 
nivelul superior pornește un 
jet de apă de 3 m. iar o per
dea de apă formată prin 1300 
diuze pornește în jos. Noaptea 
coronamentul este luminat de 
reflectoare oferind un specta
col deosebit de atrăgător.

THOMAS BREIER

In conducta uneia din ma
rile bazine de omogenizare 
de la Fabrica de ciment din 
Turda s-a produs zilele aces
tea o spărtură. Circa 2 000 
metri cubi de pastă de ciment 
presau fisura, provocind o pu
ternică erupție. Muncitorii 
Bcucmsn Ktrfol ți Eugen Ba 
iogh eu intervenit, mi fără 
riscuri, reuțsnd ti prevină o 
serioasă perturbare in ftuxui 
tehnologic. Un act de con- ’ 
țfun/4 cere vorbește despre I 
hotărirea unui intreg colectiv 
de a face totul pentru inde- | 
plinirea exemplară a angata- 
mentelor asumate, pentru cin
stirea Conferinței Naționale o 
partidului cu rezultate dintre i 
cele mai frumoase.

i ROMÂNIA-FILM PREZINTĂ:

Producție WALT DISNEY 
după romanul lui JULES VERNE 

Regia : RICHARD FLEISCHER 
Cu : Kirk Douglas, James Mason, Paul Lu

kas, Peter Lorre, Robert J. Wilke.

Producție a studiourilor cehoslovace

Regia : BORIVOJ ZEMAN.

Cu : Lubomir Lipsky, Stella Zâzvorkovâ, 
Jirina Bohdalova, Jaroslava Brouskova.

Programul 
competițional

Și acest sflrșit de săptămînă 
rezervă amatorilor de sport un 
program bogat de manifestări 
sportive. Spicuim citeva din 
ele :

FOTBAL. In primul rind 
cuplajul de duminica din Ca
pitală de pe stadionul ,43 Au
gust**. ultimul din acest sezon : 
ora 17,3* RAPID — FARUL ; 
ora 19.30 STEAUA — DINAMO. 
Al doilea meci se va disputa 
la lumina reflectoarelor. In 
țară a 28-a etapă programează 
partidele: POLITEHNICA IAȘI
— CRIȘUL; UNIV. CRAIOVA
— U.T. ARAD : F. C. ARGEȘ
— A.S.A. TG. MUREȘ ; PE
TROLUL — C.F.R. CLUJ; S.C. 
BACĂU — ST. ROȘU $i „V 
CLUJ — JIUL. Din divizia B 
consemnăm citeva partide mai 
interesante. In seria I : Metalul 
Plopeni — Sp. studențesc și 
Progresul București — Metalul 
București, iar din seri* a n-a : 
C.F.R. Arad — Corvinui Hu
nedoara și Vulturii Textil* Lu
goj — Gaz metan Mediaș a- 
devârate derbiuri ale codașelor.

ATLETISM. La Orade* azi șl 
mline au loc finalele con
cursului destinat elevilor. Pen
tatlonul atletic școlar, compe
tiție dedicată semicentenarului 
U.T.C., acțiune sportivă ajun
să la cea de-a V-a ediție.

RUGBI. Etapa a 20-a progra
mează următoarele partide : 
Știința Petroșeni — Dinamo ; 
Agronomi* Cluj — Griviț* Ro
șie; Gloria — Politehnica Iași; 
Sportul studențesc — C.S.M. 
Sibiu; Rulmentul Birlad — Fa
rul Constanța șl derbiul de la 
Timișoara dintre Universitatea 
din localitate și Steaua. Dumi
nică are loc In Capitală și me
ciul retur din cadrul barajului 
pentru divizia A dintre Vulcan 
și Rapid, pe terenul primei for
mații. Semifinalele turneului la 
juniori programează : Gri vi ța
— Șc. Sportivă Nr. 2 (teren 
Glori* ora 9,30) și Rapid — C.S. 
Șc. (teren Olimpia ora 3,3»).

CICLISM. La Brașov azi se 
dă startul In prima etapă a 
Cupei U.G.S.R. iar intre "—10 
iunie se va desfășura Întrece
rea ciclistă internațională 
„Cursa munților**.

DIRT-TRACK. Duminică di
mineața incepind de la ora 10. 
pe pista stadionului Metalul 
din Șos. Pantelimon amatorii 
acestui tren de sport pot ur
mări ultima etapă a turului 
campionatului național.

★
• INCEPIND DE ASTĂZI, 

la arena acoperită „23 August** 
din Capitală, se desfășoară în
trecerile celei de-a doua ediții 
a Campionatelor europene de 
box, rezervate pugiliștilor tineri 
(pînă la 21 ani). La actuala e- 
dlție și-au anunțat participarea 
peste 100 de tineri boxeri din 
19 țări : Austria, Anglia, Bulga
ria. Cehoslovacia, Danemarca, 
R. D. Germană, R. F» a Germa
niei, Finlanda, Franța, Olanda, 
polonia, Scoția. Spania, Suedia, 
Iugoslavia. Turcia, U.R.S.S., 
Ungaria și România.

Echipele Poloniei. U.R.S.S. si 
României prezintă concurenți 
la toate categoriile de greutate. 
Gongul inaugurai va fi dat cu 
începere de la ora 1430.

Astăzi in prim* gală, care 
începe la ora 1430 vor evolua 
și doi pugiliști români Al. Tu
rei (semimuscă) se v* tntllni 
eu maghiarul F. Kosma iar 1* 
cat. ușoară Adrian Guțu va 
primi replica bulgarului Kolev, 
in cea de-a doua gală, eu În
cepere de la ora 1L®4 boxerii 
români vor ave* următorii ad
versari ; D. Condurat 11 va ta- 
tilni pe Paraftanovici (lugosla-

(pană) va primi reptic* lui G*- 
vraacic (Iugoslavia). N. Babe«- 
eu (71 kg) ii va ave* ea ad
versar pe Siborov (U R-8-S.) 
iar ..mijlociul- V. Croitoru va 
fi opus lui Paul Knudsen (Da
nemarca».

a ș putea, bineînțeles, să ex- 
prim aici — In lumina im- 

•* * perativului anunțat In
dtlul „Juventiștilor- de azi
— inclusiv citeva opinii (per
sonale, dar și culese de la mai 
mulți oameni care gin dese sănătos 
in fotbalul nostru) cu privire la 
echipa națională care, privită prin 
prisma responsabilităților viitoare, 
trebuie ea însăși să se îndrepte 
cu fața spre tineret pentru a-si 
solidifica osatura slăbită deja pe 
la încheieturile dtor.a ppstun. 
Dar nu intru acum, aid, in a- 
ceastă problemă (deși ea se cere 
rezolvată Încă Înainte de startul 
preliminariilor din toamnă pentru 
Mondialele ’74) Intrudt. ca sem
natar al acestei rubrid. mă consi
der dator s-o iau de jos în sus și 
să mă opresc in primul rind asu
pra durerilor noastre juventiste.

Dacă vrem — și nu se poate 
altfel, căci țintim mereu alta per
formanțe — dac* vrem, prin ur
mare ca naționala și în general 
teamurile noastre de prima mină 
sa devin* organisme vii, capabile 
să-și ridice necontenit cota de 
combativitate și tehnicitate, atunci 
apar cel puțin două probleme no
dale :

1. Necesitatea îmbunătățirii ra
dicale a procesului de formare 
multilaterală a tinerilor fotbaliști
— Incepind din perioada juniora
tului și pînă cînd devin titulari 
la „A**.

2. Asigurarea — pentru fondul 
eel mai valoros al tinerilor jucă
tori — a unor condiții speciale de 
promovare.

Sâ vedem, pe rind. ce implicații 
au aceste cerințe.

X.
Este limpede pentru toată lumea 

c* depistarea, creșterea și pro
movarea tineretului reprezint* în 
primul rînd o datorie permanentă 
a cluburilor de vîrf. Dar ce ne fa
cem că acestea, în loc să lucreze 
sistematic, serios și în perspectivă, 
mai mult se pling c* n-au condi
țiile pe care le au Tottenham sau 
Ajax sau alte mari cluburi profe
sioniste în jurul cărora roiesc su
medenie de echipe formate din 
copii, tineri și rezerve. Așa se face 
ca înseși echipele de tineret-rezer- 
ve sint considerate la noi balas
turi și nu pepiniere. Oameni 
obișnuiți să se tinguiască și să 
stea cu mîinile încrucișate la piept 
uită că și la noi clubul de divizia 
„A" de astăzi se deosebește evi
dent de cel din urmă cu 5 ani : 
bugetul secțiilor de fotbal s-a du
blat ; toate cluburile de „A” au 
acum centre de juniori subvențio
nate de F.R.F. ori de departamen
tele cărora aparțin ; toate au e- 
ciiipe de tineret (cu fonduri, an
trenori și competiții proprii) : e- 
chipa poate să-și crească liniștită 
talentele fiindcă regulamentele nu

E nevoie sâ sprijinim mai 
mult pe tinerii fotbaliști, 
inclusiv prin regulamentul 

de transferări!
mai permit să-i fie racolați jucă
torii (cu o singură excepție — 
portarul Iordache — nimeni nu se 
poate plînge că Steaua, Dinamo 
sau vreo echipă studențească i-a 
transferat forțat vreun jucător) ; 
a sporit enorm și bagajul de ex
periență internațională al clubu
rilor — au apărut, deci, condiții 
noi, îmbunătățite, pentru a se lu
cra și pentru perspectivă. Este

JUVENT1ȘTII
adevărat, pe ici pe colo, fructifi- 
cindu-se asemenea posibilități, au 
aDărut unele rezultate notabile în 
sensul în care discutăm : la F.C. 
Argeș, la S.C. Bacău, la Ploiești, 
la Steaua. Dar nu-i mai puțin ade
vărat că toate celelalte cluburi ră
mân serios datoare la acest capi
tol : U.T.A. stă de 3 ani în 13 
jucători (în acest răstimp un tînăr 
talent promovat la 17 ani ar fi 
ajuns, la 20 de ani. o valoare utilă 
si incontestabilă) ; Dinamo, Rapid, 
U. Clui si. din nou. U.T.A. se 
mulțumesc cu un singur teren ; 
Jiul. C.F.R. Clui. Steagul roșu. 
RaDid nu se omoară cu firea în 
privința echipei de tineret s.a.m.d.

Ce-i de făcut ? In loc să ne plîn- 
gem ori să ne tînguim pentru ce 
vedem în alte părți, să muncim 
noi. aici : să vedem cum e bine la 
alții, dar să vedem și ce putem 
face ca să fie la fel și la noi : 
cluburile Trebuie să aibă, față de 
tineret, nu o preocupare în gene
ral. ci o preocupare nominalizată 
(pentru indivizi, nu pentru echipe), 
antrenorii (plătiți special pentru a- 
ceasta) să alcătuiască programe 
individuale de pregătire, fișe per
sonale cu problemele creșterii fie
cărui tînăr fotbalist, să asigurăm

echipelor de juniori si tineret un 
regim de pregătire constant la ni
velul primei divizii, să facem cu 
echipa de tineret experimente, s-o 
supunem la teste și, în general, la 
fiecare perioadă de 4 ani o echipă 
să fie în măsură să aibă formația 
primenită cu jucători din propria-i 
pepinieră. Iar pentru că la tineret 
trebuie muncit mai mult decît la 
cei mari — se înțelege că Federa
ția și cluburile trebuie să-Si con
juge, necontenit și științific, efor
turile în acest sens.

2

Problema promovării în ,,A“, la 
timp și rațional, este atît o înda
torire a cluburilor (cînd e vorba 
de tinerii proprii), dar și a Fe
derației — cînd e vorba de trans
ferări. Dar, dacă privim acest din 
urmă aspect, trebuie să recunoaș
tem că actualul regulament de 
transferări nu favorizează pe plan 
larg promovările, condiția dezle
gării impunînd astfel ca tineri 
foarte dotați, și cu mari perspec
tive, să danseze pe întuneric pen
tru că o întreprindere ține morțiș 
să fie reprezentată bine în „C“ 
sau pentru că nu știu ce for pa
tronează o mediocră echipă de 
,.B“ și nu vrea să-și facă necazuri 
deschizînd unui valoros tînăr 
fotbalist poarta spre „A”. Jude
cind această situație, poate că n-ar 
fi neavenită propunerea ca o șe
dință a Comitetului federal să 
modifice regulamentul de transfe
rări, eliminînd condiția dezlegării 
în cazul promovării de jos în sus.

★
Se ridică, bineînțeles, sumedenie 

de probleme privind creșterea și 
promovarea tineretului fotbalist. 
Am amintit azi numai cîteva, pen
tru a sublinia cit de mult avem 
de făcut în această privință.

G. MITROI

MERIDIAN
• FEDERAȚIA internațională de 

fotbal a comunicat lista ce
lor 16 echipe calificate pentru 
turneul Jocurilor Olimpice de vară 
de la Mtinchen. Pe continente, re
partiția celor 16 finaliste este ur
mătoarea : Europa : Ungaria — 
deținătoarea titlului olimpic, R. f. 
a Germaniei — calificată direct ca 
țară organizatoare, U.R.S.S., Po
lonia, R. D. Germană, Danemar
ca ; Africa : Maroc, Ghana, Su
dan ; Asia : Malayezia, Birmania 
și câștigătoarea celui de-al treilea 
meci dintre echipele R.P.D. Co
reene și Iran (meciul va avea loc 
sîmbătă la Islamabad) ; America 
dc Nord și America Centrală : 
Mexic, S.U.A. : America de Sud : 
Brazilia, Columbia.

Turneul olimpic de fotbal va în
cepe la 27 august, a doua zi după 
începerea jocurilor.

• IN SEMIFINALELE probei de 
simplu feminin din cadrul cam

pionatelor internaționale de tenis 
ale Franței de la Roland Garros, 
Billie Jean King (S.U.A.) a dispus 
cu 6—4, 6—4 de Helga Masthoff
(R. F. a Germaniei), iar Goolagong 
(Australia) a eliminat-o cu 9—7, 
6—4 pe Francois Durr (Franța).

în sferturile de finală ale com
petiției de tineret, Traian Marcu 
(România) a dispus cu 6—4, 6—2 
de Paul Kronk (Australia).

• CUPLUL Rosemarie Casals 
(S.U.A.)—Ilie Năstase (România) 
s-a calificat in semifinalele probei 
de dublu mixt. Vineri ei au învins 
In sferturile de finală cu 4—6, 
6—1, 7—5 perechea sovietică Mo- 
rozova-Metreveli. Astăzi în cadrul 
campionatelor internaționale de 
tenis ale Franței în semifinalele 
probei de simplu masculin se vor 
întllni ; Orantes (Spania)-Proisy 
(Franța) și Gimeno (Spania)-Me- 
treveli (U.R.S.S.),

In peisajul orădeon : . Hotelul turistic „Dacia"
Foto: IOAN BREZOSZKI

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA : ruieaz* La Fatr.a (orei* 
•Ji; 12.45; 1«,3>; ». Favorit (or*e 
Mi; IMi; 16; 13 Ji). Bucoren 
(orei* •: 1245; 17; »43). Grftdina 
Doina (ora 21).

TRAFIC : rulează M Exc*:- 
ttor (orele •; 1145; IX»; M; 
IM*; 2i.45), Melodia (orei* »; 
1145; OJB; 16; X»;

PRINȚUL BALAIA : rjleex* la 
Doini (orele 1445; M.15; M45;
»45).

DESCULȚ PARC s rsieaz* la
Scai* (ore^ 1145: U.4B; 16,15;
13.45; 2145). Capitel orele
33*; 11,46; M; 1«45; M3*. M), Gră
dina Capitol (ora 2»». Grădina Se
lect (ora 2*).

DOAMNA $1 VAGABONDUL : 
r-ieazA ia Central (orei* *45; 
1136; 13,45; 16; 1645; 2»3*), Fero
viar (orele •; 1145; 133*; 15.45;
16,15; 2*36). Gloria (orele *; 1145; 
133*: 16; 1*45; 3*3*). Tomis (orei* 
3; 11.15; 1336: 16; 1*45). Grădina 
Tomls (ora 3*3*).

ROBIN HOOD : rulează la Lu
ceafărul (orele 131; 11; 1336; 16; 
1*3*: 21). Grădina Modem (ora 
2*45), Modern (orele 6; 1145; 
1336; 16: 1*.15: 2* 45). la Sala Pa
latului (orele 17,15; 2*45).

RIO BRAVO : ruleazâ la Festi
val (orele 9; 12.15; 16; 19.15), Gră
dina Festival (ora 2*).

FELIX si OTILLA : ruleazâ la 
Viitorul (orele 13.45; 19). Popular 
(orele 153*: 19).

GOYA : rulează la Unirea (ora 
16). Grădina Unirea (ora 29).

ANCHETA DE LA HOTEL EX
CELSIOR : rulează la Dada (ore
le 9: 11,15: 133*: 16; 1*45: 2636).

ASTA SEARA DANSĂM ÎN FA
MILIE : rulează la Buzești (orei* 
1536; 19). Lira (orele 153*: 1». 
Arta (orele 1539: lf). Grădina 
Arta (ora 21.15). Grădina Lira (ora 
2*45), Grădina Buzești (ora 
26.15).

PRERIA : rulează la Flacăra
(orele 1536: 16: 26.15), Victoria 
(orele 9; U.15; 133*: 16: 1*3*;
29.45).

SILVIA î rulează Ia Drumul Să
rii (orele 15.3®: 17.«: 9*).

INIMA E UN VÎNATOR SIN
GURATIC : rulează la Grivlța <o- 
rele 9: 11.15: 133*: 15.45 19.15;
20.30). Miorița (orele 10: 123*: 15: 
17 30 20)

POLONEZA DE OGHINSKT : 
ruleazâ la Ferentari (orei* 15.30; 
1T,43; 29).

UI. ov,

ELENA TRANDAFIR 
CAMPIOANA LUMII 

LA POPICE

• ASEARĂ la Split, in 
ultima zi a campionatelor 
mondiale de popice, sporti
va româncă Elena Tranda
fir a repurtat un remarcabil 
succes. Evoluind la adevă
rata sa valoare, Elena Tran
dafir a devenit campioană 
a lumii cu un rezultat de 
1313 puncte. Reprezentanta 
României a avut un finiș 
impresionant, care i-a per
mis să intre în posesia me
daliei de aur. Elena Tran
dafir face parte din asocia
ția sportivă „Laromet" și 
este în vîrstft de 34 de »ni. 
Ea cucerește pentru prima 
oară acest titlu. O altă
sportivă româncă care a ur
cat pe una din treptele po
diumului de onoare : Cor
nelia Petrușca, s-a clasat 
pe locul trei eu 1 MS puncte.

PRONOSTICUL NOSTRU 
PENTRU CONCURSUL 
PRONOSPORT NR. 23 

din 4 iunie 1972

Steaua — Dinamo X,2
Univ. Craiova —
F. C. Argeș —

A.S.A. Tg. Mureș 1
S.C. Baciu — Steagu roau X 
„v- Cluj — Jiul 1

Petrolul — C.F.R. Cluj 1,X,2Poli. — Crișul 1
Bari - Perugia 1Catania — Taranto 1

Genoa -- Livorno i,x
Lazio — Foggia l,x
Modena — Reggln» 1
Ternana — Reggiana 1

.....
1^-

TOAMNA CHEYXNNILOR : ru
lează la Bucer (orele 163*: >*)« 
Aurora (orele 9; 12.15; 16). Fla
mura (orele 9; 1239: 16: 19.3*), 
Grădina Aurora (ora 2*). Grădina 
Buce*! (ora 20).

19 FETE SI UN MARINAR : 
rulează la Volga (orele 9; 11.15;
133»; 15.45; 1645: **3*). MOfilOr 
(orele 15.36: II). Grădina Moșilor 
(ora 29.15).

MICUL SCĂLDATOR : rulează 
la Lumina (orele 9; 11.15; 1330;
16- 1*45: 2*3*).

CÎND SE IVESC ZORILE : ru
lează la Pacea (orele 16: 19; 20).

AVENTURI TN ONTARIO : ru
lează la Timpuri Noi (orei* 9— 
20-15 în continuare).___

PENTRU CA SE IUBESC : ru
lează la Crfngași (orele 153*; 17.45; 
an.

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Giulețti (orele 
153*; 16; 2639). Fîoreasca (orele 
153®? U: 903*1.

UN MINUT DE RECULEGERE : 
rulează la Cosmo* (orele 1530; 18: 
‘ LOVE STORY : rulează la Mun
ca forele 153®: 16: 2*45).

EVADARE DIN PLANETA 
MAIMUȚELOR : rulează la Vitan 
«orele 15.36: 16), Progresul (orele 
1536; 18: 36451* Grădina Vitan 
(ora 96.15).

ADIO. DOMNULE CHIPS : ru
lează la Rahova (orele 15.3®; 19).

LOCO 1ENENTUL BULLITT : ru
lează la Larocnet (orele 15 30: 
173®: 1».».

OMUL MAFIEI (orele 16; 12; 14) < 
UNDE E LIBERTATEA (ora 16): 
DOMNIȘOARELE DE LA 04 (ora 
18.15, DESPĂRȚIREA: ÎȚI AMIN
TEȘTI (ra 21), rulează la Cinema
teca ..Union-.

SÎMBĂTĂ, 8 IUNIE 1672
Opera Română : MIREASA VÂN

DUTĂ — ora 19,30; Teatrul de O- 
peretă : CONTELE DE LUXEM
BURG — ora 19.30: Teatrul Națio
nal ,X L. Caragiale- (Sala Come
dia) : JOCUL DE-A VACANTA — 
ora 2*: (Sala Studio) : DULCEA 
PASĂRE A TINEREȚII — ora 26; 
Teatrul ..Lucia Sturdza Bulan- 
dra- (Schitu Măgureanu) : PLAY 
STRINDBERG — ora 20; (Sal* 
Studio) : SPECTACOL DE POE
ZIE ȘI MUZICĂ — ora 20: Teatral 
de Comedie : DISPARIȚIA LUI 
GALY GAY — ora 20; Teatrul 
..C. I. Nottara" (Sala Magheru) : 
BUNA SEARA DOMNULE WILDE 
— ora 16: (Sala Studio) : SCHIM
BUL — ora 20; Teatrul Giulefti :

...ESCU — ora 19.30; Teatrul Mic : 
PREȚUL — ora 19,30: Teatrul „Ion 
Vasilescu- : CÎND REVOLVERELE 
TAC — ora 19.30; (la Teatrul de 
vară Herăstrău) : BUCUREȘTI 
VAR1ETE — ora 19.30; Teatrul 
„Țăndărică- (Sala Victoria) : BU 
ALI — ora 17; NOCTURN IV — 
ora 21,30; (Sala Academiei) : RAI 
ȘI NĂTĂRĂI — ora 17: Circul 
București : CIRCUL MARE DIN 
MOSCOVA — premieră — ora 
19.30; Studioul ..Casandra" al 
I.A.T.C. : SÎNZIANA ȘI PEPELEA
— ora 20; Teatrul „C. Tănase- : 
REVISTA ARE CUVÎNTUL — 
ora 19.30; Teatrul i,Ion Creangă" t 
COCOȘELUL NEASCULTĂTOR — 
ora 18.

DUMINICĂ, 4 IUNIE 1972
Opera Română : MOTANUL ÎN

CĂLȚAT — ora 11; SEARĂ DE 
BALET GERSHWIN — ora 
19.30; Teatrul de Operetă : SE 
MĂRITA FETELE — ora 10,30; 
VÎNT DE LIBERTATE — ora 
19.30; Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale- (Sala Comedia) : TACHE, 
IANKE Șl CADÎR — ora 20: (Sala 
Studio) : IADUL ȘI PASĂREA — 
ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu): RE
CITALUL ORCHESTREI SFINX-
— ora 10.30; (Sala Studio) : IUBI
RE PENTRU IUBIRE — ora 10,30: 
SPECTACOL DE POEZIE ȘI MU
ZICA — ora 20; Teatrul de Come
die : FATA MORGANA — ora 20; 
Teatrul „C. I. Nottara- (Sala Ma
gheru) : OMUL CARE... — ora 10: 
ADIO CHARLIE — ora 20; (Sala 
Studio) : GAIȚELE — ora 10.30; 
SORA CEA MARE — ora 20: Tea
trul Giulești : COMEDIE CU OL
TENI — ora 10; ...ESCU — ora 
19.30: Teatrul Mie: VICLENIILE 
LUI SCAPIN — ora 19.30; Teatrul 
,.Ton Vasilescu- : SICILIANA — 
ora 19.30; (la Teatrul de vară He
răstrău) : BUCUREȘTI VARIETE
— ora 19.30; Teatrul ..Țăndărică” 
(Sala Victoria) : O POVESTE CU 
CIN TEC — ora 11; Circul Bucu
rești : CIRCUL MARE DIN MOS
COVA — orele 10; 16 și 19,30: 
Teatrul ,.C. Tănase- : REVISTA 
ARE CUVÎNTUL — ora 19.30: Tea
trul ..Ion Creangă" : COCOȘELUL 
NEASCULTĂTOR — ora 10.

De vorbă cu gospodinele. 9.50 
Tele-enciclopedia. 10.50 Drumuri în 
istorie. Muzeul de Istorie al Re
publicii Socialiste România (III). 
11.05 Revista literară TV. 11,25 Se- 
lecțiuni din emisiunea de divertis
ment ..lașul pe adresa dv.“. 12,15 
Telejurnal. 16,30 Deschiderea emi
siunii de după-smiază. Emisiune 
în limba germană. 18.15 Ritm, ti
nerețe. dans. 19.00 Săptămînă în 
imagini. 19.20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20.10 In întîmpinarea 
Conferinței Naționale a Partidului 
Comunist și a celei de a 25-a ani
versări a Republicii. Țara întrea
gă în întrecere. 20,25 Tele-enciclo
pedia. 21.15 „Divertisment-Service" 
— program muzical-distractiv. 22.25 
Telejurnal. 22,35 Campionatele eu
ropene de box — tineret. Aspecte 
înregistrate din gala inaugurală, 
de la patinoarul ,,23 August-, Co
mentează Cristian Țopescu.

STMBATA, 3 IUNIE 1972 
PROGRAMUL I

9.00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex. 9.05 Biblioteca 
pentru toți : Ion Creangă (II). 9,35

PROGRAMUL II
16.30 Ansamblul artistic Năfra

ma” din București. 17,00 Reportaj 
bucureștean. 17,20 Pagini muzicale 
de mare popularitate. Lucrări de 
Chopin în interpretarea pianistu
lui Arthur Lima (Brazilia). 17,50 
Agenda. 18,00 Film artistic : „Stra
da lăturalnică”. Regia Tamas 
Kenyi. Cu : Mari Torbksik, Gabor 
Koncz, Sandor Horvath.

DUMINICA, 4 IUNIE 1972 
PROGRAMUL I

8.15 Gimnastică pentru toți. 8,30 
Cravatele roșii. 10,00 Viața satului. 
11.10 Să înțelegem muzica — ciclu 
de emisiuni de educație muzicală. 
12,00 De strajă patriei. 12.30 Emi- 
siunea în limba maghiară. 14,00 
Telesport. Campionatele europene 
de box — tineret. 16,00 Postmeri
dian. 17,05 Film serial pentru tine
ret : Potcoava de piatră. Episodul 
al II-lea : Căpitanul Stroe. 17,40 
Cîntare patriei. Concurs coral in- 
terjudețean. 19,00 Reportajul săp- 
tămînii. Zalău. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20,00 Fotbal ? 
Steaua — Dinamo București. 20,45 
Film artistic : Încurcătură bleste
mată. 22,35 Telejurnal. Duminica 
sportivă.
PROGRAMUL II

12.30 Promenada duminicală. 15,00 
închiderea emisiunii de prinz. 20.GO 
Concertul Orchestrei Filarmonicii 
de stat din Ploiești la Clubul In
stitutului de cercetări petrol și 
gaze din Cîmpina. 20,50 Săptămî- 
na culturală bucureșteană. 21.05 
Seară de romanțe. 21.30 Din lumea 
științei. 21,50 Program de circ.
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Imagine din orajul Pristina
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TINERETUL LUMII

Tineretul Social - Democrat
PARLAMENTUL 

DANEZ 
RECOMANDA 

RECUNOAȘTEREA 
R. D. 6.

Parlamentul danez a adoptat, 
joi seară, cu 83 de voturi pentru 
și 80 de abțineri, textul unei mo
țiuni care recomandă guvernului 
să recunoască Republica Demo
crată Germană și, pină atunci, 
să dezvolte legăturile existente 
intre Danemarca și această țară, 
in special în domeniile econo
mic, cultural și politic, infor
mează agenția France Presse.

Moțiunea amintită relevă, tot
odată, că deputății danezi con
stată cu satisfacție progresele 
considerabile care au fost reali
zate în politica de destindere în 
Europa prin ratificarea tratate
lor încheiate de R.F. a Germa
niei cu Uniunea Sovietică și Po
lonia.

în cadrul dezbaterii parlamen
tare care a precedat votul, mi
nistrul de externe Knud Boerge 
Andersen a declarat că guvernul 
danez va studia, probabil, pro
blema recunoașterii R. D. Ger
mane în toamna acestui an.

CUVÎNTAREA PREȘEDINTELUI NIXON
IN FAȚA CONGRESULUI

WASHINGTON 2 (Agerpres). 
•— Președintele S.U.A., Richard 
Nixon, a rostit o alocuțiune în 
fața celor două camere ale Con
gresului. După ce a relevat impor
tanța tratativelor purtate la Mos
cova și a acordurilor încheiate 
cu acest prilej, pentru dezvoltarea 
relațiilor americano-sovietice, Ri
chard Nixon a afirmat: „De de
cenii, S.U.A. au fost închistate 
într-o confruntare ostilă cu două 
mari puteri ale lumii — Uniunea 
Sovietică și R.P. Chineză. Cu una 
dintre ele eram angajați în nu
meroase probleme, iar de Cea
laltă eram aproape total izolați. 
Relațiile noastre cu ambele țări 
ajunseseră într-un impas. într-o 
f>erioadă scurtă însă — a sub- 
iniat președintele S.U.A. — ne

am îndreptat spre o mai bună 
înțelegere, respect reciproc, spre 
soluționarea, punct cu punct, a

Reuniuni ale 

unor organisme 

ale C. A. E. R.
VARȘOVIA 2 (Agerpres). — 

La Gdansk, în R. P. Polonă, 
s-au desfășurat lucrările celei 
de-a 21-a ședințe a Comisiei 
permanente C.A.E.R., pentru in
dustria radiotehnică și electroni
că. La lucrări au participat de
legațiile Bulgariei, Cehoslovaciei, 
R. D. Germane, Poloniei, Româ
niei, Ungariei și Uniunii Sovie
tice. în conformitate cu acordul 
încheiat între C.A.E.R. și gu
vernul Iugoslaviei, privind par
ticiparea acestei țări la organele 
de lucru ale C.A.E.R., la ședin
ță a luat parte, de asemenea, 
o delegație a R.S.F. Iugoslavia.

Comisia a elaborat măsuri pen
tru asigurarea îndeplinirii hotă- 
rîrilor celei de-a 57-a ședințe a 
Comitetului Executiv al C.A.E.R. 
și a examinat, de asemenea, pro-
puneri privind perfecționarea în 
continuare a activității sale.

Ședința Comisiei s-a desfășu
rat într-o atmosferă de sinceri
tate, prietenie și înțelegere re
ciprocă.

• LA MOSCOVA a avut 
Ioc o ședință a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru 
comerț exterior, la care au 
participat delegații ale ță
rilor membre ale C.A.E.R., 
precum și o delegație din 
Iugoslavia. în calitate de ob
servatori au fost prezenți re
prezentanți ai R.D. Vietnam 
și a;. Cubei.

Comisia a adoptat reco
mandări corespunzătoare în 
legătură cu protocoalele în
cheiate între țările mem
bre ale C.A.E.R.. precum și 
cu R.S.F. Iugoslavia, privind 
livrările reciproce de măr
furi pe anul 1972.

Livrările reciproce de 
mărfuri puse de acord între 
țările membre ale C.A.E.R., 
vor crește potrivit protocoa
lelor, în 1972, cu 10,6 la suta 
față de livrările de mărfuri 
prevăzute în protocoalele 
pe 1971 și vor depăși 
cu peste 6 la sută vo
lumul livrărilor de mărfuri 
prevăzut în acordurile co
merciale de lungă durată, 
tranșa anului 1972. în mod 
corespunzător. schimburile 
comerciale ale R.S.F. Iugo
slavia cu țările membre ale 
C.A.E.R. vor crește cu 23.3 
la sută.

LA BRUXELLES ȘI-A DESCHIS LUCRĂRILE

Adunarea reprezentanților 
opiniei publice pentru 

cooperarea și securitatea 
europeană

BRUXELLES 2 — Trimisul 
special Agerpres, Silvia Coman, 
transmite : La Palatul Congrese
lor din Bruxelles s-au deschis, 
vineri, lucrările adunării repre
zentanților opiniei publice pen
tru cooperarea și securitatea eu
ropeană. La reuniune participă 
peste 700 de personalități din 
țările europene, reprezentînd for
țe sociale și politice diferite —• 
comuniști, socialiști, social-demo- 
crați și democrat-creștini — pre
cum și delegați ai unor organis
me internaționale, între care U- 
niunea interparlamentară, Fede
rația mondială a asociațiilor pen
tru Națiunile Unite, Consiliul 
Mondial al Păcii, reprezentanți 
ai organizațiilor internaționale și 
naționale sindicale, de tineret și 
de femei.

La lucrări participă și o dele
gație a opiniei publice din Re

divergențelor. Dar primejdia răz
boiului, a adăugat Richard Nixon, 
nu a fost eliminată, ea a fost nu
mai redusă. Realizăm, însă, pro
grese în direcția unei lumi în 
care conducătorii națiunilor își 
vor soluționa divergențele nu prin 
forță, ci prin negocieri".

• PREȘEDINTELE REPU
BLICII LIBAN, Suleiman 
Frangieh. a prezidat o reu
niune consacrată examinării 
„evoluției situației interne si 
măsurilor recomandate a fi 
luate în domeniul informa
țiilor și securității, ca urma
re a atacului de la aeropor
tul Lod". informează agen
ția France Presse. La ședin
ță au luat parte premierul 
Saeb Salam, miniștrii aface
rilor externe și apărării, fos
tul președinte al țării, 
Charles Helou, alte perso
nalități politice. Premierul 
Saeb Salam a declarat, la 
sfîrșitul reuniunii, că „gu
vernul libanez întreține un 
contact permanent cu repre
zentantul său la Națiunile 
Unite".

ITALIA. — Demonstrație recentă a tinerilor din Roma în spri
jinul revendicărilor lor economice

• GENERAL-COLONEL ION 
GHEORGHE, prim-adjunct al 
ministrului forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România, 
șef al Marelui Stat Major, care 
se află într-o vizită oficială în 
Anglia a fost primit, vineri 
după-amiază, de lordul Carring
ton, ministrul apărării al Marii 
Britanii. La primire a fost pre
zent ambasadorul român la Lon
dra. Vasile Pungan.

Joi și vineri, general-colonel 
Ion Gheorghe a vizitat unități 
și institute militare britanice de 
învățămînt.

Protocol 
româno-olandez

• In urma negocieri- 
LOR care au avut loc între 29 
mai și 2 iunie, la Haga a fost 
semnat protocolul celei de-a 
doua sesiuni a Comisiei mixte 
de cooperare economică și teh
nică româno-olandeză. Protoco
lul prevede dezvoltarea coope
rării în domeniile construcțiilor 
de mașini, electrotehnic, al chi
miei, industriei ușoare, alimen
tare și al agriculturii.

Grevă generală 
în Uruguay

• GREVA GENERALĂ de 24 
de ore, declanșată la chemarea 
Convenției naționale a oameni
lor muncii, a paralizat întrea
ga activitate economică, comer
cială și financiară din Uruguay, 
anunță agențiile TASS și FRAN

publica Socialistă România for
mată din prof. dr. docent Traian 
Ionașcu, președintele Comisiei 
juridice a Marii Adunări Națio
nale, Miron Nicolescu, președin
tele Academiei Republicii Socia
liste România, Eugen Jebeleanu, 
vicepreședinte al Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste, Costin Murgescu, direc
tor general al Institutului pentru 
studierea conjuncturii economice 
internaționale, Constanța Crăciun 
și Gyorgy Kbvacs, membri ai 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, George 
Ivașcu, director al revistei „Ro
mânia Literară", Liviu Rodescu, 
redactor-șef al revistei „Lumea", 
Nicu Bujor, șef de sector la sec
ția internațională a C.C. al 
P.C.R., Ion Ticărău, membru al 
Comisiei pentru relații internați
onale a U.G.S.R., Nicolae Dara- 
voina, membru al Consiliului U- 
niunii Asociațiilor Studențești din 
România, și Radu Bogdan, re
dactor la ziarul „Scînteia".

Pentru conducerea lucrărilor 
Adunării a fost ales un prezidiu 
format din reprezentanți ai tu
turor țărilor • participante. Din 
partea română, în prezidiu a fost 
ales prof. dr. doc. Traian Ionașcu, 
președintele Comisiei juridice a 
M.A.N.

Ședința de dimineață a fost 
deschisă de canonicul Raymond 
Goor, profesor la Universitatea 
din Louvain, care a prezentat o 
expunere introductivă, în calitate 
de delegat al Comitetului de 
inițiativă. El a adresat partici- 
panților salutul cordial al poporu
lui belgian, subliniind semnifi
cația faptului că această aduna
re grupează reprezentanți ai u- 
nor forțe foarte diferite din punct 
de vedere al concepțiilor politi
ce, ideologice și religioase, care 
participă într-o perfectă egalita
te la reuniune. Vorbitorul a rele
vat, în încheiere, că este necesar 
ca opinia publică din țările con
tinentului nostru să utilizeze toa
te mijloacele de care dispune în 
favoarea convocării conferinței 
general-europene a statelor pen
tru securitate și cobperare.

A urmat apoi prezentarea u- 
nor mesaje și saluturi adresate 
Adunării de către șefi de state și 
guverne.

Mesajul președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a fost primit cu vii 
și puternice aplauze.

CE PRESSE. Toate întreprinde
rile industriale, băncile, institu
țiile, porturile, transportările a- 
eriene, feroviare și în comun, 
școlile și instituțiile de învăță
mînt superior și-au încetat ac
tivitatea.

w
„Concorde-002" 

într-un lung turneu 
demonstrativ

• VINERI DIMINEAȚA, a 
decolat de la 'baza Fairford de 
lingă Bristol prototipul britanic 
al avionului supersonic „Con- 
corde-002“, într-un turneu de
monstrativ în Extremul Orient 
și Australia, anunță agenția 
REUTER. în cel mai lung zbor 
al său din cadrul testelor efec
tuate pînă acum, reactorul fran- 
co-britanio va străbate 65 000 de 
kilometri, decolînd de pe 34 ^de 
aeroporturi și parcurgînd,. în a- 
celași timp, cea mai lungă eta
pă de pînă acum (2 000 de kilo-

candidați la șomaj

P
ronosticurile în privința perspectivelor apropia
tei promoții de absolvenți ai universităților și 
colegiilor americane indică un pesimism pro
nunțat. Se desprinde concluzia că pentru zeci 
de mii de tineri americani obținerea diplomei 
de inginer, medic, chimist, profesor etc. în

seamnă începutul unei noi și foarte dificile bătălii, deoarece 
ei găsesc piața brațelor de muncă extrem de neprimitoare. 
Un mare număr dintre ei vor fi, fără îndoială, nevoiți să se 
alăture armatei celor circa cinci milioane de șomeri.

„Agențiile care se ocupă de 
plasarea în cîmpul muncii a ti
nerilor absolvenți, comisiile gu
vernamentale de specialitate — 
scrie corespondentul la Wa
shington al cotidianului elvețian 
NEUe ZURCHER ZEITUNG — 
găsesc pe frontul muncii ace
eași situație descurajatoare pen
tru tineri : mai puține slujbe, 
mai puține posibilități de alege
re și o acerbă competitivitate iu 
ocuparea locurilor vacante". 
Reprezentanții diferitelor firme 
care vin să recruteze absolvenți 
pentru producție găsesc pretu
tindeni o situație identică cu a- 
ceea intilnită de corespondentul 
citat la universitățile din Wis
consin și Minessota : tineri fă- 
cind coadă de cu seară în fața 
biroului de plasare al universi
tății. petrccîndu-și o noapte chi
nuită, spre a fi primiți atunci 
cînd agenții companiilor vor în
cepe sondajele de selecție. „Ab
solvenții care au o excelentă pre
gătire la universități cu solida 
reputație și care in anii trecuți 
nu aveau nici o dificultate în a- 
legerea unei slujbe vor trebui 
anul acesta, aproape cert, să-și 
caute, cel puțin provizoriu, o e- 
xistență, lucrind la stațiile de 
benzină sau ca șoferi de taxi" — 
relevă corespondentul lui NEUE 
ZURCHER ZEITUNG citindu-1 
pe profesorul James Boyle de la 
renumita universitate Harvard. 
Dar. chiar'și asemenea slujbe 
prost plătite și fără nici un ra
port cu calificarea înaltă a ab
solvenților de universități și co
legii, se găsesc destul de greu. 
Se obțin actualmente destul de

După naționalizarea 
companiei „Irak Petroleum"

După cum s-a mai relatat, președintele Irakului, Ahmed Ha
ssan Al Bakr, a rostit o alocuțiune radiotelevizată în care a a- 

naționalizarea operațiunilor 
care acționa pe teritoriul

nunțat ca guvernul irakian a hotarît 
societății „Irak Petroleum Company"
țării.

Șeful statului irakian a rea
mintit că, la 17 mai a.c.,' a fost 
adresat un ultimatum societății 

metri) — între Insula Darwin, 
șj orașul Sidney (Australia).

La bordul aparatului a luat 
loc piinistrul britanic pentru 
problemele aerospațiale, Michael 
Heseltine.

Reglementarea 
diferendului dintre 
Guineea și Senegal
• DUPĂ DOUA ZILE DE LU

CRĂRI LABORIOASE. prese- 
■dinții Guineei, Seku Ture, și 
Senegalului, Leopold Senghor. 
au semnat documentul elaborat 
de Comisia de conciliere a Or
ganizației Unității Africane care 
cuprinde o serie de recoman
dări menite să pună capăt dife
rendului dintre cele două țări.

• LA UNIVERSITATEA CO
LUMBIA din New York s-au în
cheiat cursurile de „civilizație 
românească**. începute în februa
rie a.c. Cu această ocazie a fost 
organizată o ședință festivă, în 
cadrul căreia conducerea uni
versității a elogiat activitatea 
fructuoasă depusă de titularul 
catedrei de „civilizație româ
nească", prof. dr. docent Cons
tantin Giurescu.

• UN COMUNICAT AL GU
VERNULUI MAROCAN, reluat 
de agenția Reuter, informează că 
25 de șefi de stat și guvern au 
confirmat participarea lor la 
reuniunea la nivel inalt a Orga
nizației Unității Africane, care 
numără in prezent 42 de state 
membre și ale cărei lucrări vor 
începe, la 12 iunie, la Rabat. 

dificil pe piața americană a 
muncii chiar și posturi sezo
niere.

Cel mai greu afectați de si
tuația existentă în domeniul 
slujbelor sînt, potrivit unui stu
diu întocmit de consiliul de cer
cetare a conjuncturii pieței care 

• COZILE DE LA BIROURILE DE PLASARE 
DIN UNIVERSITĂȚI • CEA MAI REDUSĂ 
CERERE DE SPECIALIȘTI-TEHNlClENl DIN 
ULTIMII 20 DE ANI • „UN SENTIMENT DE 

DEZAMĂGIRE SI FRUSTRARE"

funcționează pe lingă universita
tea din California, absolvenții 
facultăților de mecanică, mate
matică, științe exacte și alte dis
cipline tehnice. Publicația consi
liului respectiv conclude, pe 
baza datelor precise furnizate de 
sondaje, că „niciodată în ultimii 
20 de ani cererile de specialiști 
în diversele ramuri ale științe
lor tehnice nu au fost mai cobo- 
rîte“, adăugind că „noii licen- 
țiați ingineri (din S.U.A. — n.n.) 
trec actualmente probabil prin 
cea mai grea situație din peri
oada postbelică". Aproape că nu 
există instituție sau întreprinde
re privată din Statele Unite care 
să nu fi anunțat că anul acesta 
va angaja cu 25 și chiar cu 50 
la sută mai puțini tineri specia
liști decit în anii precedenți»

„Irak Petroleum Company" și 
celor două filiale ale sale — 
„Mosul Petroleum Company" și 
„Basrah Petroleum Company" 
— pentru a le informa că Ira
kul este hotarît să obțină res
pectarea drepturilor sale petro
liere fără nici o condiție.

„Monopolurile au refuzat însă 
să prezinte o nouă ofertă, con
formă cu interesele noastre, de- 
monsțrînd astfel lipsă de consi
derație față de drepturile po
porului și ignorarea revendică
rilor noastre juste expuse în 
ultimatum", a afirmat Hassan 
Al Bakr. El a arătat în conti
nuare că „lupta națiunilor și po
poarelor care au fost și rămîn 
obiectul umilirii, constrîngerii 
și exploatării colonialiste este 
o luptă care nu se sfîrșește de- 
cît o dată cu distrugerea baze
lor și intereselor prezenței, co
lonialiste". Șeful statului irakian 
a declarat apoi că politica co
lonialistă dusă împotriva națiu
nii arabe se bazează pe contro
larea și acapararea bogățiilor a- 
cesteia, îndeosebi a resurselor 
ei petroliere.

„Companiile petroliere străine 
erau simbolul dominației impe
rialiste, un stat în stat. Ele au 
recurs la procedee colonialiste, 
reducînd producția de petrol în 
proporție încă niciodată atinsă, 
căutînd astfel să constrîngă re
voluția irakiană să dea înapoi", 
a subliniat în încheiere preșe
dintele Hassan Al Bakr.

La Bagdad a fost difuzat tex
tul Legii nr. 69 din 1 iunie 1972, 
în baza căreia toate operațiunile 
companiei „Irak Petroleum 
Company" sînt naționalizate. A- 
ceastă măsură privește îndeosebi 
instalațiile destinate prospectării 
și forajului, producției de petrol 
și gaze, exploatării, pompării și 
transportului petrolului, conduc
tele petroliere principale, ca și 
sediul și instalațiile I.P.C. la 
Bagdad.

Este semnificativ faptul că 
în California, unul din statele 
S.U.A. care a cunoscut după 
război o deosebită expansiune e- 
conomică, sondajele forurilor u- 
niversitare indică o descreștere 
a cererilor de tineri absolvenți 
specialiști cu aproape 40 la sută 
în comparație cu anul trecut.

Fenomenul trist al tinerilor 
specialiști care au perspectiva 
șomajului înainte de a fi putut 
să lucreze măcar o zi în dome
niul pentru care s-au pregătit 
se înscrie în contextul mai larg 
al șomajului juvenil accentuat 
din Statele Unite. Statistici re
cente oficiale, larg citate în ac
tualele alegeri preliminare, re
levă că dacă pe scară națională 
se înregistrează un procent de 

șomeri de 6 la sută, numărul 
tinerilor șomeri (intre 17 și 25 
de ani) atinge un procent de 17 
la sută. în rîndurile tinerilor de 
culoare cota șomajului ajunge 
la 25 la sută.

„Situația în cîmpul muncii — 
constată NEUE ZURCHER ZEI
TUNG în corespondența citată 
— creează un sentiment vizibil 
de dezamăgire și chiar de frus
trare în rîndul tinerilor din uni
versitățile americane. Anul tre
cut, cînd cozile la birourile de 
plasare din universități și cole
gii generau neliniște și nervozi
tate, mulți se consolau că situa
ția se va schimba. Acum, cozi
le sînt și mai mari și lupta pen
tru o slujbă e și mai dificilă".

P. NICOARĂ

In virtutea legii, a fost creată 
o companie irakiană (societate 
de stat) pentru operațiunile pe
troliere. Aceasta va fi însărci
nată cu gestiunea fondurilor, bu
nurilor și drepturilor I.P.C., a 
cărei proprietate este transfe
rată statului irakian în virtutea 
legii de naționalizare.

„Guvernul Irakului este dis
pus să poarte negocieri cu par
tea franceză, care a deținut o 
parte a capitalului companiei 
„Irak Petroleum", dacă aceasta o 
dorește", se arată intr-un comu
nicat al Consiliului Comanda
mentului Revoluției din Irak, 
dat publicității, joi seara, la 
Bagdad.

Intr-o declarație transmisă, joi 
noaptea, de postul de radio Da
masc, președintele Siriei, gene
ralul Hafez Assad, a anunțat 
naționalizarea tuturor bunurilor 
și proprietăților deținute pe te
ritoriul țării de compania petro
lieră „Irak Petroleum Com
pany" (I.P.C.) — relatează agen
țiile France Presse și United 
Press International. „Această 
măsură — subliniază declarația 
— constituie o etapă necesară 
pentru atingerea deplinei suve
ranități naționale, emanciparea 
economiei siriene și realizarea 
obiectivelor noastre naționale".

Naționalizarea, care a intrat 
în vigoare de la 1 iunie, afectea
ză atît cele două conducte prin 
care „Irak Petroleum Company" 
(înainte ca bunurile și proprie
tățile ei să fie naționalizate și în 
Irak) transporta, spre porturile 
Mediteranei, petrolul irakian, cit 
și stațiile de pompare a țițeiului 
și celelalte instalații de pe te
ritoriul sirian. Un decret de lege, 
privind această măsură, mențio
nează că guvernul sirian va a- 
corda I.P.C. indemnizații pentru 
bunurile mobile și imobile na
ționalizate, scăzînd, in prealabil, 
sumele datorate de companie 
statului sirian.

Guvernul sirian a hotărit, de 
asemenea, crearea unei societăți 
naționale pentru transportul pe
trolului.

Danez și opțiunile sale
MIHAIL STOICA

vest 
Nor- 
celui 

s al

Esbjerg — poarta de 
a Danemarcei la Marea 1 
dului — a fost gazda ( 
de-al XIX-lea Congres 
Tineretului Social-Democrat 
Danez (D.S.U.), desfășurat 
între 20—22 mai a.c. în n- 
cest oraș, al patrulea ca mă
rime al țării, născut si dez
voltat din necesități econo
mice, comerciale, avînd o 
existentă de numai 100 de 
ani, și-au dat întîlnire de
legații uneia dintre cele mai 
mari organizații de tineret 
din Danemarca, pentru a sta
bili strategia mișcării de ti
neret social-democrate pe o 
lungă perioadă de timp. De 
altfel, elementul definitoriu 
al acestui congres l-a con
stituit adoptarea „Manifes
tului politic" al D.S.U. După 
cum afirma președintele 
D.S.U., acest manifest este 
cm atît mai necesar, cu cit 
„de multe Ori, în activitatea 
noastră de zi cu zi sintem 
tentați să uităm care este 
scopul final al luptei ce o 
ducem, ceea ce face ca mă
surile luate, în loc să repre
zinte un pas înainte, să con-» 
stituie, dimpotrivă, un re
gres".

Documentul acesta a de
terminat ample și de multe 

controversate discuții,

Intrarea în portul orașului Esbjerg care a găzduit Congresul 
Tineretului Social-Democrat Danez

participanții divizîndu-se in 
două grupări : una majorita
ră, susținătoare a pozițiilor 
de bază ale social-democra- 
ției și alta minoritară, cu ac
cente contestatare și atitu
dini mai de stingă. Elemen
tul principal al diferentelor 
de păreri l-a constituit apre
cierea diferită a căilor de 
realizare a „societății socia
liste din Danemarca". Dacă 
grupul majoritar, prin pozi
țiile adoptate, reflectă și 
confirmă modul tradițional 
de abordare a acestei ches
tiuni. în sensul că edificarea 
socialismului trebuie reali
zată prin reforme, fără re
curgere la mijloace violen
te, în condițiile menținerii 
proprietății private, grupul 
minoritar a pus de multe 
ori în discuție principiile 
fundamentale ale sociat- 
democrației, pronuntîndu-se 
pentru schimbarea bazei <>- 
conomice, desființarea pro
prietății private si a ex
ploatării omului de către om.

în forma sa finală, docu
mentul reflectă orientarea 
majoritară din cadrul con
gresului. El indică ca ele
ment esențial al luptelor so
ciale „intensificarea contro
lului celor ce muncesc în 
întreaga societate", în con
dițiile existenței si menți
nerii proprietății si inițiati
vei private. Documentul 
preconizează, în acest scop, 
dezvoltarea luptei parla
mentare. creșterea respon
sabilității deputaților, a ce
lor ce muncesc, recunos- 
cînd. în același timp, că a- 
ceasta luptă este destul de 
dificilă. întrucît burghezia 
dispune încă de o mare ca
pacitate de „îndoctrinare" a 
maselor. După cum afirmau 
o serie de lideri ai tineretu
lui social-democrat, apro
ximativ 94% din presa dane
ză se află, direct sau indi
rect, sub controlul burghe
ziei. La aceasta se adaugă 
și celelalte mijloace de pro
pagare a ideilor și mentali
tății burgheziei : sistemul

★

PROCESUL ANGELEI
ȘI-A ÎNCEPUT DELIBERĂRILE

Procesul intentat militantei 
comuniste americane Angela 
Davis a intrat, vineri, într-o 
nouă fază, o dată cu epuiza
rea listei martorilor și audie; 
rea pledoariilor acuzării și 
apărării. In cuvîntul său, a- 
vocatul Led Branton a trecut 
în revistă cele trei secole de 
oprimare a populației de cu
loare americane, de la sosi
rea în „Lumea nouă" a pri
melor nave cu sclavi negri

îww^wvwwwwwwwvwww/

educațional, radioul si tele- •*_( 
viziunea, cinematografia, li* 1 
teratura, arta etc. <

In vederea atingerii scopu- j 
Iui D.S.U. — „construirea . 
societății socialiste, bazate ■ 
pe principiile egalității, li- ’ 
bertății și solidarității". Con- l 
greșul a hotarît inițierea < 
unor măsuri de reforme, vi- ț 
zînd îmbunătățirea condi- ț 
țiilor de muncă și viață ale < 
muncitorilor, a sistemului . 
educațional, introducerea în- J 
vățamintului obligatoriu de ’ 
12 ani. realizarea calificării 
ucenicilor prin școli proferi 
sionale, lupta pentru descen-fț 
tralizarea instituțiilor cui- *( 
turale și lichidarea caracte--< 
rului comercial al producției L 
artistice și literare. :

In ceea ce privește activi- J 
tatea internațională, cel*4’
de-al XIX-lea Congres al ( 
D.S.U. a adoptat o serie de. ( 
rezoluții privind războiul 
din Indochina, securitatea % 
europeană, poziția tineretu-f. 
lui social-democrat de ne-Ă 
aderare a Danemarcei laV 
Piața comună, recunoaște-^ I 
rea internațională a R.D.G.jJ 
și a R.P.D. Coreene. Con-JȘ 
greșul a condamnat noile^ 
măsuri de escaladare a răz-jj 
boiului agresiv dus de®. 
S.U.A. împotriva poporului*®:

s
.4
3

recunoașterea Gu- 
Revoluționar Pro- 

Vietnamului de

vietnamez și s-a pronunțat 
pentru retragerea trupelor 
americane din Indochina. 
Participanții au cerut, de a- 
semenea, 
vernului 
vizoriu al ---------------
Sud. a Frontului de Unitate , 
Națională din Cambodgia 
și a Partidului Neo Lao 
Ilaksat ca reprezentanți au
tentici ai popoarelor viet- 1 
namez. cambodgian si lao- ’ 
tian.în legătură cu problemele , 
europene, Congresul a sub- , 
liniat necesitatea mobiliza- ( 
rii tinerilor social-democrați ( 
Ia lupta în favoarea convo
cării Conferinței general- ' 
europene pentru securitate 1 
și cooperare, a recunoașterii . 
R.D.G. și a frontierei Oder- ( 
Neisse, a realizării dezarma- , 
rii nucleare și creării de ( 
zone denuclearizate. pen
tru retragerea Danemarcei 1 
din N.A.T.O.

Congresul s-a bucurat și 1 
de prezența unor delegații ■ 
de peste hotare, din partea t 
Uniunii Internaționale a Ti- ( 
neretului Socialist (I.U.S.Y.). ( 
Tineretului Social-Democrat 
din Finlanda și Suedia. Ti
nerilor Socialiști ai Partidu- 1 
lui Social-Democrat din ’ 
R.F.G., Tineretului mișcării < 
de eliberare din Zimbabwe, , 
Uniunii Tineretului Comu- ( 
nist Leninist din U.R.S.S. . 
și Uniunii Tineretului Comu- ( 
nist din România. Salutul a- . 
dresat de reprezentantul 
U.T.C. participanților la cel 
de-al XIX-lea Congres al 1 
D.S.U. s-a bucurat de o cal- < 
dă și bună primire, ceea ce < 
reprezintă, în fapt, o nouă < 
confirmare a relațiilor 
cale de colaborare 
cite între U.T.C. și 
pe platforma luptei comune 
pentru apărarea drepturilor 
și satisfacerea aspirațiilor 
legitime ale tinerei genera
ții. împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru pace 
și progres.

ami- 
statorni- 

D.S.U.,

★ >

DAVIS : JURIUL ALB

și pină la asasinarea lui 
Martin Luther King. „Acest 
proces, a spus el. este o far
să grotească îndreptată nu 
numai împotriva Angelei 
Davis, ci și a sistemului ju
ridic american".

în aceeași zi. juriul — al
cătuit în exclusivitate, după 
cum se știe, din albi — și-a 
inceput deliberările in vede
rea pronunțării verdictului.
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