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5.°°— Duminica in haine de lucru
județului

Ilfov
Grînele au dat în pîrgă iar la 

orz recoltatul a început; floa- 
rea-soarelui, porumbul și sfecla 
de zahăr solicită încă prașilele 
mecanice și manuale, iar în gră-

dinile de legume activitatea se 
cere concentrată la prășit și recol
tatul verdețurilor, căpșunilor și 
al roșiilor din solarii. Volumul de 
muncă e mare, iar zilele lui iu-

nie se dovedesc mici pentru a 
permite gospodarilor să pună la 
punct totul. Stimulați de acordul 
global, cooperatorii și mecaniza
torii lucrează fără pauze. Pe 
foarte mulți dintre ei, precum și 
cîteva mii de tineri din unități
le economice ale județului Ilfov 
și elevi, i-am întâlnit în cîmp și 
ieri, deși era duminică. Răspun- 
zînd la apelul recoltei au lucrat 
oriunde a fost nevoie. Mecaniza
torii din S.M.A. Horia, de pildă, 
șase ore ale duminicii de ieri 
le-au petrecut pe pistele de probă 
cu grîu a combinelor; au remediat 
ceea ce s-a impus, astfel că spre 
seară, și ultima dintre cele 51 de 
combine ale stațiunii a fost re
cepționată. „De marți, ne spunea 
inginerul Florin Cenciu, directo
rul stațiunii, vom începe recolta
tul la orz, apoi, fără pauză vom 
continua cu griul. Urmează trei 
săptămîni deosebit de încordate. 
De aceea ne-am și hotărît să lu
crăm în duminica aceasta — 
vrem ca în campanie toate mași
nile să lucreze continuu, iar pînă 
atunci să încheiem lucrările de 
întreținere la prășitoare“. De fapt, 
în urma activității desfășurată 
ieri, cea din urmă prașilă la po
rumb mai trebuia executată doar 
pe 350 de hectare. La Gîrbovi, 
tovarășa Dobrița Ene, secretara

comitetului U.T.G^ ne prezintă 
bilanțul activității celor aproape 
șase sute de tineri participant la 
activitățile cîmpului: culturi iri
gate pe 810 hectare, prașile apli
cate pe 114 hectare; o mie de 
saci, ce vor fi folosiți în campa
nia de recoltare, au fost revi- 
zuiți și repartizați pe combine. De 
asemenea, la Căscioarele și Chir- 
nogi, Budești, Urziceni, Alexeni, 
Axintele și Ștefănești, tinerii au

participat la ample acțiuni în a- 
gricultură, materializînd astfel 
angajamentele formulate în cin
stea Conferinței Naționale a 
partidului și' a celei de a XXV-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii. O sută cincizeci de sala
riate ale unității de covoare din 
Ciolpani au executat lucrări de 
întreținere pe mai bine de zece 
hectare. „Este a patra duminică 
de muncă patriotică, ne spunea 
Elena Tudose, secretara comite-

GH. FECIORU 
Fotografii: PAVEL TANJALA

Fiecare zi cîștigată acum înseamnă

(Continuare în pag. a ll-a)

CINCINALUL
ÎNAINTE
DE TERMEN Tînăra Popescu Ioana lucrează la filatura pieptănată Rine III din 

cadrul „Industria Linei" — Timișoara
Foto : EM. TANJALA

ABSOLVENȚI ’72

INGINERIA -
act de creație 

tehnică
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Dialog cu VASILE OLIEVSCHI (Transporturi) 
și DUMITRU IONESCU (Automatică)

lată deviza filatoarelor

din Ghimbav ca, de altfel,

a întregii noastre clase muncitoare

• Față de sarcinile inițiale ale cincinalului, Fi
latura are un avans de 40 de zile, iar utecistele 
au lansat în aceste zile chemarea, îmbrățișată 
eu. entuziasm de întregul colectiv : „să încheiem 

anul 1972 la 30 septembrie"

La numai 4 km depărtare 
de Brașov, la Filatura de lînă, 
..Octombrie roșu“ din comuna 
Ghimbav, se află poate cel 
mai tînăr colectiv de muncă 
din județ, unde mai mult din 
jumătatea angajaților sînt u- 
teciste, iar vîrsta medie e de 
numai 23 de ani. De regulă 
tinerețea înseamnă entuziasm, 
dăruire, efervescență creatoa' 
re, pasiune ; înseamnă însă, în 
același timp și maturitate po
litică și profesionala. în cartea 
de onoare a întrecerii socia
liste acest harnic colectiv de 
muncă a înscris un succes deo
sebit : față de sarcinile iniți
ale ale planului cincinal fila
toarele de la Ghimbav lucrea
ză în avans cu 40 de zile ! E 
un rezultat firesc al energiilor 
tinereții stimulate de apropia
ta Conferință Națională a 
P.C.R. și de jubileul celor 25 
de ani de existență a Republi
cii. Am vizitat una din secțiile 
unde marea majoritate a co
lectivului e formată din fete 
care n-au trecut de mult gra
nița celor 20 de ani —secția 
filatură. Am vizitat-o nu pen
tru că e cea mai mare secție 
a fabricii, ci pentru că de aici 
a pornit o inițiativă deosebită 
a organizației U.T.C. care a 
răspuns prompt și mobilizator 
chemărilor lansate de partid : 
echipele de producție s-au an
gajat. să sărbătorească „reveli
onul muncii" cu 3 luni mai de- 
••reme. O asemenea echipă e 
ti cea condusă de comunista 
F.lena Prăjău. care a absolvit 
școala profesională cu 4 ani în 
rrmă și pe pieptul căreia tot 
de atunci strălucește steluța 
de fruntașă în întrecerea soci
alistă. împreună cu Elena 
Gheorghe și Eugenia Iaru vor 
ajunge nu peste multe zile să 
lucreze în contul lunii septem
brie.

..Cum ați reușit această per
formanță" am întrebat-o pe 
Ș’fa de echipă.

— între cele 57 de echipe

din secție se desfășoară, la în
demnul organizației U.T.C., o 
însuflețită întrecere de muncă. 
N-aș putea spune că e foarte 
greu, trebuie doar atenție la 
folosirea cu maximă eficiență 
a celor 480 de minute, la or
ganizarea cît mai bună a lo
cului de muncă pentru a obți
ne fire mai multe, de o cali
tate superioară. De asemenea, 
trebuie împărțite judicios sar
cinile pe diferite etape de 
muncă, întreținerea în mod e- 
xemplar a utilajelor, reduce
rea deșeurilor etc.

Aș mai adăuga, la cele spu
se de interlocutoare, seriozita
tea și disciplina, responsabili
tatea politică și profesională 
de care dau dovadă aceste ti
nere. Asemenea atribute însă 
aparțin și altor echipe alcătu-

ADINA VELEA

(Continuare in pag. a Il-a)

A trăi in chip

exemplar

Cîteva figuri de medici 
și asistente de la Spitalul 
de urgență îmi deveniseră 
oarecum familiare într-o 
vreme cînd îmi vizitam, 
cu regularitate un prieten 
al rheu, internat acolo, 
într-o după-amiază de joi, 
zi de vizită, ne-am stre
curat amândoi prin ușa 
întredeschisă a unei spa
țioase săli de la parter. 
Aproape toate locurile 
erau ocupate. Să fi fost
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Activitate rodnică
pe șantierele tineretului

O ^P£RLA"
PE LACUL

O mică perlă răsărită pe 
salba lacurilor bucureștene, 
așa poate fi numită noua 
bază de agrement, pe nu
mele ei exact: Ștrandul Ti
neretului Băneasa, realizare a 
tinerilor din Capitală, care 
vor fi, de fapt, și beneficia
rii ei. Sîmbătă, la inaugu
rare, la care au participat 
tovarășul Nicolae Matei, se
cretar al Comitetului Munici
pal București al P.C.R., și pri
mul secretar al Comitetului 
municipal U.T.C., tovarășul 
Dumitru Gheorghișan, acti
viști, ingineri și tehnicieni din 
București.

Autorul ca și „diriginte
le"... șantierului tineretului, 
este Comitetul Municipal 
București al U.T.C.

In toamna anului' trecut

am deschis, aici, un șantier 
al muncii patriotice — ne 
spune tovarășul Marin Voi- 
nea, secretar al Comitetului 
Municipal U.T.C. Bineînțe
les, totul a fost precedat de 
un plan de organizare a șan
tierului, de realizarea unui 
proiect, operă și ea volun
tară, datorată tinerilor pro- 
iectanți de la I.P.B. înainte, 
aici, a fost un ștrand, care 
avea niște vestiare din scîn- 
dură. Am demolat totul, com
plet și am început cu lu
crările de fundații, pentru 
vestiare și complexul de ser
vire care, cum se vede, le-am

• Brașov: Pentru ca 
recolta *72 să fie mai 

bogată

• Cluj : In noul cartier 
de locuințe Gheor- 

ghieni

C. VASILE

(Continuare în pag. a ll-a)
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Galați : In sprijinul 
siderurgiștilor

Timișoara : Obiecti
vul nr. 1 — Casa tine

retului

Halatul de culoarea
nopților

de veghe
vorba de vrea demonstra
ție profesională ? Cu pu
blic ? Nu, judecând după 
florile aflate pe o masă. 
Vreun film, sau specta
col ? Nu vedeam nici un 
aparat de proiecție. Sce
nă nu era...

O doctoriță tînără, 
Olga Petrescu, pe care 
o vedeam mereu pe 
sus. pe la etajul IV, a in
trat în sală. După ea — 
am numărat bine — 7 ac-

tori cunoscuți au luat loc 
la masa pe care se aflau 
vazele cu flori. Și pînă sa 
mă dumiresc pe de-antre- 
gul, recitalul de versuri — 
căci asta era — începuse 
fără alte introduceri. Am 
ascultat, am aplaudat. 
N-am știut cînd au tre
cut aproape trei ceasuri.

VIOREL RABA
(Continuare în 

pag. a II-a)

In blocul operator de la 
„Urgență", atunci cînd dea
supra ușii pîlpîie semnalul 
roșu ,,Se operează", unui ne
chemat — fie el și fotorepor
ter — îi este aproape impo
sibil să pătrundă. Și totuși... 
Odată intrat, însă, nimeni 
nu-ți mai dă vreo atenție. 
La lumina verzuie a lămpii 
scialitice, în clipele acelea 
de maximă tensiune și grea 
răspundere, doctorii nu vor
besc decît monosilabic. Une
ori își fac semne într-un cod 
numai de ei știut, alteori 
doar se privesc. Gesturile 
lor — de o exactitate mate
matică — și ochi; — scînte- 
ieri metalice deasupra măș
tilor sterilizate —îți impun, 
parcă, evlavie... Și admirație.

(Continuare în pag. a ll-a)
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I. — Ce este studenția ? E ca 
și cum ai defini viața. A tre
cut prea repede și nu știu dacă a 
fost frumoasă — am comparat-o 
mereu cu aceea cunoscută prin 
frații mei mai mari, studenți 
atunci cînd eu eram predispus la 
visare. De aceea, una este, elev 
fiind, să-ți închipui studenția, 
s-o compui din momente etalon, 
s-o imaginezi bazîndu-te pe po
vestiri, pe manifestările exte
rioare ale celor dinlăuntrul ei și 
alta — s-o trăiești.

O. — Alura romantică în care 
este prezentată adesea studenția 
nu se potrivește cu adevărata ei 
esență, mai ales la Politehnică.

Red. — Au existat însă și’mo
mente de emoție...

I. — Au existat. Prima oră de 
curs jar trebui să n-o uităm nici
odată. Pentru aceasta ea ar urma 
să fie un fel de „prelegere de 
deschidere" — un eveniment 
universitar și științific. Apoi, ul
timul examen, în anul V. Tot 
timpul facultății n-am avut e- 
moții la examene. Nu mă cre
deți. Eram obosit, preocupat, 
nu-mi rămînea timp să mai și 
tremur. Ultimul examen însem
na însă studenția care trecuse, 
sentimentul că se încheie o eta
pă de o foarte mare im
portanță pentru mine; însăși 
ideea că este „ultimul" de acest 
fel mă emoționa. Sufletul adesea 
simte un gol acolo unde în 
realitate este un triumf. Poate 
regretul pentru ceea ce nu se 
mai întoarce niciodată. Nu vi s-a 
întîmplat ?

O. — Cel mai mult m-a necă
jit indiferența unor studenți. 
Unii dintre ei își iau conștiincios 
notițe și pleacă. Apatia este lu
crul cel mai trist.

In acest punct au greșit 
unii colegi considerind, că în 
virtutea viitoarei profesii tre
buie să învețe cum să rezolve 
numai din punct de vedere teh
nic unele tipuri de probleme, 
omițînd că tot în virtutea acestei 
profesii, în producție vor dirija 
direct nu mașinile ci oamenii 
care mînuiesc aceste mașini toc
mai pentru a ajunge la o valo-

rlficare superioară a mijloace
lor imateriale și umane.

Red. — Momentul alegerii fa
cultății a fost oare expresia unei 
pasiuni pentru apartenența la o 
profesie ?

I. - Nu a fost o pasiune. Mai 
curînd o tentație. O adeziune la 
necunoscut. Automatica este un 
domeniu relativ nou, iar eu cu
noșteam prea puțin despre el ca 
să afirm, la acea dată, ceea 
ce pot spune acum. Iar acum, 
am totuși senzația că abia am 
început și îmi rămîne de acope
rit un orizont foarte larg. 
Vă fac o mărturisire în
drăzneață pentru că nu-i ușor și 
nici prea încurajator să recu
noști, dar în realitate o simt și 
alți colegi : văzîndu-mă inginer 
nu prea mă simt în siguranță. 
Poate e mai bine așa. Sînt ferit 
să fac ceea ce nu se potrivește 
cu experiența mea, dar mă și 
obligă să nu rămîn în urmă ; 
să mă străduiesc ca perfecțio- 
nîndu-^nă să contribui la ridica-

• BOX. Pugiliștii ro
mâni au obținut în 
cadrul campionate
lor europene pentFu 
juniori 4 medalii de 
aur, una de argint și 

douâ de bronz

• TIR. „Internațio
nalele* de tir — un 

succes confirmat

GEORGETA RUȚA

(Continuare In pag. a H-a)

• ATLETISM. S-au 
încheiat finalele re

publicane școlare

• RUGBI. Universi
tatea Timișoora — 
învingătoare în der
biul cu Știința Petro-

șeni • C.S. Școlar 
campion la țtmlcn4

MEDITAȚII
ETICE

4

de VASILE VETIȘANU <

( Purtarea nu e doar o problema a dascăl Hor. Ea. are un 1 
I catalog mai vechi decît notele care s-au scris în el, apar- ’
l frnînd vieții însâși. Ea s-a născut,. se naște și trăiește în 1
I cei de lîngă noi, în cei cu care schimbăm un gînd, o vorbă ]
l și o experiență. Ceea ce se numește climatul locului de
l’ muncă pornește de la purtare. Mulți nu o văd, alții nu vor 
C să creadă. Cei care o spun sînt, uneori, repeziți. Li se 
C spune că ar fi mai bine să nu se amestece. Tn producție, ’ 

în școală, pe ogor, lucrează oameni maturi. Purtarea e o 
firoblemă a celor mici, pentru cei care așteaptă note bune ] 
a școală sau aprecieri în familie. înțeleasă așa, purtarea ] 

J devine numai o problemă pentru minori, și o sarcină lă- ’ 
. sată în seama educatorului. Dincolo de plasarea pe acest 
. ecran, purtarea comportă cu^ totul alte semnificații. Ea în- ] 

seamnă atitudinea socială, înseamnă umanism și respect ] 
' pentru om. De aceea, atitudinile noastre cântăresc mai mult 
‘ în ceilalți, ele pot întări elanuri sau le pot anula. Nu ne 
1 este indiferent cum înțelege sau înfăptuiește un lucru co- 
1 legul nostru de muncă, nu pentru că vrem să-l modelăm 
1 după noi, ci pentru că în această atenție îndreptată asupra . 
1 Iu* stăruie credința deplină că așa e bine și că acel om . 
1 are nevoie și așteaptă să înțeleagă totul. Puterile omului . 
' sporesc numai în acest cadru de continuă interferență a .
* atitudinilor constructive, după cea mai omenească dintre ■ 
1 legi. Relațiile sociale dintre oameni proiectează însuși des- < 
1 ținui unei societăți, în evoluția ei. <
' Conștiința proprie nu este nici ea un atribut exterior al < 

persoanei, ci unul cu directe implicații etice. O astfel de < 
' conștiință te îndeamnă să vezi mai bine și mai departe, < 
' să acționezi cu toată convingerea, să simți nevoia și n,ece- ’ 
( s'rta tea de a spune adevărul. Conștiința proprie presupune

► responsabilitate personală, cutezanță și fermitate revolu- ( 
f ționară. Ea înseamnă trăire adîncă, participare creatoare ( 
? și identificare cu viața întregii colectivității. <

[ (Continuare în pag. a ll-a) C
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PE ȘANTIERELE TINERETULUI
Corespondenții

„Scînteii tineretului" transmit

BRAȘOV:

Pentru

ca recolta '72 

să fie mai bogată

Peste 10 000 de tineri din jude
țul Brașov și-au dat întîlnire, 
sîmbătă și duminică, pe marile 
obiective de muncă voluntar-pa- 
triotică devenite în aceste zile de 
entuziastă întrecere în cinstea 
Conferinței Naționale a partidu
lui, adevărate șantiere ale tinere
tului. întreținerea culturilor agri
cole, a grădinilor de zarzavat au 
constituit principalele fronturi de 
muncă Și-au dat întîlnire la 
C.A.P. din Bod și Stupini, elevii 
școlilor profesionale Hidromeca
nica, de la M.I.U., Școala de con
ducători auto și elevii Grupului 
școlar „Steagul Roșu". La C.A.P, 
Săcele elevii de la Școala profe
sională Electroprecizie și cei de 
la Școala profesională de con
strucții au lucrat împreună cu ti
nerii din întreprinderile orașului, 
efectuînd peste 10 000 ore la pli- 
vitul buruienilor din culturile de 
cartofi. Aceeași atmosferă de hăr
nicie și entuziasm am întîlnit-o 
și la C.A.P. din Hărman, Hălchiu, 
Prejmer, Tărlungeni, Cristian și 
multe altele. în sprijinul țărani
lor cooperatori din zona Făgăraș 
au venit muncitorii tineri de la 
Combinatul chimic și elevii 
Grupului școlar de chimie, tinerii 
de la U.P.R.U.C. și din orașul 
Victoria. Bilanțul celor 2 zile de 
activitate plină de dăruire des
fășurată de tinerii din școlile și 
întreprinderile din întreaga Țară 
a Bîrsei este edificator : 60 000
de ore de muncă voluntar-patrio- 
tică în sprijinul recoltelor.

V. ADINA

CLUJ!

in noul cartier 

de locuințe 

Gheorghieni

Ieri ă fost o zi senină și caldă 
de oară. Foarte curînd elevii vor 
încheia cursurile și îi vom găsi 
îmbrăcați în salopete pe șantie
rele de muncă patriotică. Pînă 
atunci mai sînt cîteva zile, iar a» 
ceastă ultimă duminică a con
stituit, ca să spunem așa, ultima 
repetiție înaintea marii campanii 
de muncă patriotică pe care în a-

Duminica în 

haine de lucru
(Urmare din pag. I) 

tului U.T.C. Ne-am angajat să 
întreținem culturile pe 50 de hec
tare și am reușit. De mîine în- 
cepînd obiectivul acțiunilor 
noastre patriotice va consta în 
strîngerea furajelbr iar apoi în 
recoltarea grînelor de pe pămîn- 
tul cooperativei agricole.

Și la Fundeni, pe terenurile în
treprinderii agricole de stat am 
întîlnit ieri o mare concentrare 
de forțe. Echipa condusă de Du
mitru Enache a prășit cultura de 
castraveciori pe 15 hectare, iar 
elevii Liceului din Brănești au 
plivit de buruieni cultura de us
turoi de pe zece hectare. Am re
ținut cîteva nume : Vasilica Con
stantin, Aurica Ioniță, Elena și 
Ion Bucur, Ana Zamfir — dintre 
muncitorii sezonieri, Mihalache 
Răducan, Ion Tache, Vasilica Ve- 
licu, Dumitru Vangu, Maria Ivaș- 
cu, Petru Marin și Lola Popa de 
la Liceul din Brănești. Dovada 
hărniciei lor o fac cele 12 hec
tare pe care au lucrat sîmbătă 
și care se adaugă altor aproape 
cincizeci pe care au desfășurat 
acțiuni patriotice în cursul săn- 
tămînii. Pe Radu Oprea și Du
mitru Bădița i-am întîlnit la re
coltatul borceagului. Transporta
seră în siloz cea de a optspreze
cea tonă de masă verde; pînă în 

ceastă vară elevii o dedică celor 
două mari evenimente ale anului: 
Conferința Națională și a XXV-a 
aniversare a Republicii.

Noul cartier de locuințe Gheor
ghieni a primit de această dată 
cele 25 de fete din anul I prepa
ratoare mezeluri ale Liceului in
dustrial pentru industria alimen
tară. Sub conducerea profesoarei 
dirigintă Adriana Boer. fetele în
grijeau parcul cartierului, care a- 
cum abia se profilează, dar peste 
cîțiva ani, cînd copacii vor crește 
va fi un loc de odihnă căutat de 
cei care locuiesc aici. Cu sapa în 
mină fetele curățau de buruieni 
gardul viu care străduiește aleile 
parcului. Ar fi foarte greu să le 
trecem în ziar numele tuturor, 
deși ar merita toate. Vom aminti 
doar cîteva : Constanța Bildigău, 
Doina Velicu, Emilia Arion, Va
silica Timofte.

Tovarășul brigadier Pascu Fe- 
lecan, de la Administrația parcu
rilor și străzilor se arată foarte 
mulțumit de felul cum au mun
cit cele 25 de fete. Dar se în
treabă, ca și noi, de altfel, unde 
sint ceilalți elevi, pînă la 98, cîți 
erau planificați pentru parcul din 
cartierul Gheorghieni în aceas
tă zi ?

I. CÎMPEANJ

GALAȚI •

în sprijinul 

siderurgiștilor

Peste 200 de elevi de la 
Grupul școlar C.S.G. au por
nit ieri încă din zori spre 
platforma Combinatului si
derurgic din Galați să dea o 
mînă de ajutor constructori
lor, așa cum au făcut-o și în 
ultimile 3 zile ale săptămînii 
trecute. Acțiuni inițiate de 
comitetul județean U.T.C. ca 
răspuns la chemarea biroului 
comitetului județean de par
tid Galați, privind asigurarea 
tuturor condițiilor pentru in
trarea în funcțiune a obiecti
velor de investiții din acest 
an, se desfășoară conform 
unei riguroase programări, 
elevii luînd parte la acele lu
crări de pe șantier care, exe
cutate din timp, permit con
structorilor să intensifice rit
mul de lucru. Transportul și 
stivuirea cărămizilor, a al
tor materiale, organizarea lo
curilor de muncă cad astfel, 
pentru o perioadă și în sarci-

geară propunîndu-și să recolteze 
cultura de pe 15 hectare. La Fer
ma nr. 3 Comana, Iulian Popes
cu, Nicolae Olea și Ilie Ababei 
au prășit mecanic porumbul pe 
36 de hectare.

...Doar cîteva locuri de unde 
ieri am transmis în bloc-notes 
fapte de muncă și am fotografiat 
tineri în Cîmpia Ilfovului. Au lu
crat 12 000 de tineri cooperatori, 
mecanizatori și elevi. 

na celor mai tineri membri 
ai organizației U.T.C.

Tot în sprijinul producției 
au pornit ieri și elevii de la 
școala profesională comer
cială și de la școala profesio
nală UCECOM. Dar nu pe un 
șantier de construcții, ci pe 
întinsurile plantate cu legu
me ale fermei „Greaca“ din 
apropierea municipiului Ga
lați. După cum sîntem infor
mați acțiunile de muncă vo- 
luntar-patriotică ale elevilor 
în sprijinul producției vor 
continua și în cursul săptă
mînii viitoare și aceasta este 
doar un preludiu la acțiunile 
planificate pentru toată du
rata vacanței de vară a ele
vilor.

I. CHIRIC

TIMIȘOARA:

Obiectivul nr. 1— 

Casa tineretului

Anul trecut a fost Fabrica de 
tramvaie, Muzeul Satului, Com
plexul inter-cooperatist de la Pe-

O „
PE LACUL
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înălțat din prefabricate ca să 
fie solide, durabile. Lucrări
le calificate au fost executate 
de I.C.P.B., iar cele necalifi
cate, de brigăzi de muncă 
patriotică formate din tineri 
din sectorul I, din unitățile 
de construcții și de la I.T.B. 
Zilnic, din noiembrie pînă a- 
cum, aici, au lucrat între 
100—120 de tineri.

Ce oferă tinerilor oaspeți 
Baza de agrement Băneasa ? 
Obiectivul principal: Clubul- 
restaurant (cu salon oficial 
de recepție) din prefabricate, 
cu tîmplărie de aluminiu ca- 
re-i dă eleganța unei aero
gări, cu o capacitate de 140 
de locuri. Deasupra, o terasă 
circulabilă de 630 m.p. unde 
se poate face lectură la um
brele, se poate juca tenis de 
masă (există deja mese in
stalate) șah, table ețc. Apoi 
vestiarul cu cabine elegante, 
scaun și oglindă, care iarna 
se poate transforma în sală 
pentru jocuri sportive pen
tru că cuierele sint demonta- 
bile. Pentru amatorii de 
sport există o popicărie mo
dernă acoperită și o alta în 
aer liber, două terenuri spor
tive suprapuse, adică se poa
te juca tenis, handbal, bas
chet, volei și chiar mini-fot
bal, există 40 ambarcațiuni, 
apoi jocuri de șah, table, rem- 
my, rachete, mingi de tot felul 
— într-un cuvînt un inventar 
complect, care satisface toa
te exigențele, toate preferin
țele. Bineînțeles, nu lipsește 
bazinul de înot, cu amenajări 
speciale pentru copii, cu te
rasă pe apă, cu dușuri, cu 
apă caldă și rece. Pentru cei 
care vor să înnopteze aici — 
ori cînd e cazul unor gru
puri de turiști — le stau la 
dispoziție 10 căsuțe cu o co

dul Nou, la realizarea cărora ti
neri din municipiul Timișoara 
și-au adus o substanțială contri
buție. Anul acesta construcția 
Casei tineretului a intrat în linie 
dreaptă. Prin proporțiile sale, a- 
cest edificiu marchează un mo
ment de răscruce în existența tra
diției muncii voluntar-patriotice 
din orașul Timișoara. De la în
ceputul acestui an, zilnic frea
mătul șantierului este întreținut 
de către 80 pînă la 100 de tineri. 
Duminică, prezenți erau pe acest 
șantier 215 elevi de la Grupul 
școlar profesional Electromotor și
M.T.U. „Ceea ce fac ei, ne spune 
ing. Nicolae Schumer, șeful șan
tierului, reprezintă munci care în 
aparență par prea puțin convin
gătoare. Dar în realizarea unui 
edificiu la fel de importante sînt 
și lucrările de descărcare de ma
teriale, de prelucrare și turnare a 
betonului. Astăzi, de pildă, au 
fost descărcate circa 120 de ma
șini cu balast care se adaugă ce
lor încă 1 000 descărcate pînă a- 
cum. Cînd cele 3 000 de tone de 
balast vor lua forma de beton a 
edificiului, abia atunci îți dai 
seama de uriașa importanță a 
sprijinului acordat. Și să nu ui
tăm că o bună parte a muncii 
calificate este de asemenea asi
gurată tot prin acțiuni de muncă 
voluntar-patriotică de tinerii ora
șului".

I. DANCEA

PERLA
BÂNEASA
pacitate de 38 de locuri Ac
țiunea de dotare și de deco
rare artistică este neîncheiată. 
Un grup de tineri artiști 
plastici s-au oferit să îmbo
gățească expoziția din aer li
ber, de aici, cu noi opere de 
artă. După cum nici Comite
tul Municipal U.T.C. nu con
sideră că acest complex nu 
poate fi extins pentru a spori 
considerabil capacitatea sa 
spre a satisface cît mai mul
te solicitări din partea tine
rilor.

Halatul nopților de veghe
(Urmare din pag. I)

La plecare am poposit și în 
hol, unde aceeași Olga Popescu 
prezenta o expoziție de pictură 
— sculptură. Cadrele medicale 
de la urgență erau semnatarii 
pînzelor și dăltuirilor. Cine este, 
de fapt, Olga Popescu ?

★
Olga Popescu e un om foarte 

ocupat. Poate că de aceea su
biectul de debut al conversației 
noastre s-a referit la timp.

— Timpul mi se pare un lucru 
extrem de prețios. Ce altă do
vadă mai convingătoare să vă 
dau, decît că este extraordinar 
să vezi cum o țară întregă își 
propune cu atîta îndrăzneală să 
smulgă timp cincinalului ?

Olga Popescu te poate lesne 
convinge că o unitate spitaliceas
că este, la urma urmei, o între
prindere oarecare. Atît că lucră
torii se cheamă medici, pro
ducția — sănătate. De aici și 
concluzia ei : „De ce ar fi la 
noi altfel — ca tensiune de viată 
și muncă — decît în orice alt 
loc unde muncesc oameni ?“

— Dacă fiecare încearcă să 
ilustreze prin tot ceea ce face 
că a trăi în chip exemplar nu 
poate însemna altceva decît a 
munci în chip exemplar, nu văd 
de ce activitatea în cadrul orga
nizației noastre de tineret ar 
trebui separată de preocupările 
profesionale. Tocmai îmbinarea 
intensivă a acestor laturi poate 

DEVIZA FILA
TOARELOR
DIN GHIMBAV
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ite din fete tot atît de harnice 
din secția filatură : Inge Bren- 
dărfer și Gizela Szasz, Maria 
Comănici, Maria Petrișor, Iu- 
lia Radu, Elena Tănase, care 
se află într-o autentică între
cere cu timpul, de numele lor 
legîndu-se îndeplinirea și de
pășirea angajamentelor la ni
velul întregii întreprinderi.

Maria Ionescu, secretara co
mitetului U.T.C. de la Filatura 
din Ghimbav, îmi spunea că 
încă din primele zile ale de
clanșării marii întreceri în 
cinstea Conferinței Naționale 
a partidului această inițiativă 
s-a extins în toată întreprin
derea.

— Am discutat cu șefele de 
echipă, cu secretarele organi
zațiilor U.T.C. din celelalte 
secții ale fabricii și astfel la 
chemarea lansată de fetele de 
la „Filatură" s-a angajat în 
întrecere practic toată între
prinderea. Acum se desfășoară 
o autentică competiție cu tim
pul. Ne-am gospodărit cu gri
jă fiecare minut, reușim să 
cîștigăm zile, iar zilele în
seamnă „cincinalul înainte de 
termen", deviza de onoare a 
clasei muncitoare din întrea
ga țară.

Bilanțul angajamentelor a- 
sumate de colectivul filaturii 
de lînă din Ghimbav la aceas
tă oră dă certitudinea îndepli
nirii și depășirii lor. Pînă a- 
cum, față de angajamentul de 
15 tone producție fizică, s-au 
realizat 14,1 tone iar angaja
mentul de a obține o reducere 
a importului de materii prime 
în valoare de 4 500 000 lei e 
îndeplinit, dîndu-se pînă acum 
o producție de fire peste plan 
din materiale economisite în 
valoare de 6 milioane lei va
lută. Aceste rezultate ale în
ceputului de întrecere sînt cu 
atît mai emoționante ținînd 
cont că cei care le obțin — 
practic mai mult de jumătate 
din numărul angajaților de la 
Filatura de lînă din Ghimbav 
— sînt uteciști.

(Urmare din pag. I)

Undeva, la capătul moder
nei mese de operație. între 
aparate care pulsau continuu 
în ritmul respirației sau in
dicau prin semnale optice că 
firul vieții nu s-a rupt, 
că viața e salvată, Olga Po
pescu, medic secundar anes- 
tezîe-reanimare, schimba cu 
rapiditate flacoanele de singe. 
Am surprins-o tocmai în
tr-un astfel de moment de 
încordare. Am înțeles atunci, 
mai bine, că profesia nobilă 
de medic este de fapt un șir 
neîntrerupt de asemenea 
ipostaze. Chiar și in ceea ce

sublinia mai bine norma noastră 
morală de muncă și viață. Me
dicii, mi-ar place că cred, nu fac 
excepție de la aceasta.

★
In echipa de medici care fă

ceau vizita de seară, în aceeași 
joi, am reîntîlnit-o pe doctorița 
Popescu. Se interesa de starea 
fiecăruia, modifica la unii medi- 
cația, altora le completa fișele 
pentru tratamentul de noapte.

— Cam lungă vizită în spital 
ați făcut azi, tovarășe reporter 
— mi-a zis ea jumătate în glu
mă. jumătate precis dojenitor- 
îmi obosiți pacientul...

—- Plec, desigur, imediat. Spu-

După cum relevă însăși pre
fața pe care o semnează Ion Po- 
pescu-Puțuri, volumul „Tineretul 
comunist în acțiune" — recent 
apărut în Editura Științifică — se 
alătură seriei de opere comemo- 
rînd aniversarea Semicentenaru
lui creării U.T.C., înscriindu-se 
pe linia indicațiilor conducerii 
partidului nostru de a se elabora 
noi lucrări care să rememoreze 
cele mai importante momente 
ale istoriei revoluționare și de
mocratice a tineretului din Ro
mânia, să reamintească lupta și 
viața grea a tineretului din tre
cut — permițînd tineretului Ro
mâniei contemporane să evalue
ze cît mai adecvat realizările de 
azi, condițiile materiale și spi
rituale de care beneficiază.

Analiza operată de cei 20 de 
autori — cunoscuți cercetători 
ai istoriei mișcării muncitorești 
din țara noastră — poposește a- 
supra celor mai semnificative 
momente ale mișcării noastre re
voluționare și democratice de ti
neret de la apariția, afirmarea 
sa ca forță politică de seamă în 
istoria societății românești și 
pînă în zilele noastre cînd tine
retului i se cere să participe an
gajat, responsabil, cît mai direct 
în ansamblul vieții economice, 
sociale și politice a țării.

Încercînd să realizeze o ima
gine cît mai concretă a tineretu
lui ca subiect și obiect al acțiu
nii politice, paginile semnate de
N. Lotreanu argumentează ideea 
afirmării reale a tinerei genera
ții numai în condițiile unei ple
nare angajări politice și parti
cipări conștiente și nemijlocite 
la soluționarea problemelor so
ciale fundamentale. Lucrarea e- 
vidențiază aportul deosebit adus 
de tineret în toate etapele lup-

CRONICA FILMULUI

ESTIVALE,
Prezent a doua oară pe ecra

nele noastre cu o adaptare 
după o piesă de teatru, regizo
rul Gene Saks nu ne mai o- 
feră ca în „Floarea de cactus" 
frivolități pigmentate cu re
plici rudimentare din agora 
lenevită a cafe-barurilor, ci o 
banală comedie de situații: 
DESCULȚ IN PARC.

Filmul are un umor pasteu
rizat, greu extras dintr-un su
biect care în lipsă de un epic 
consistent se reduce la anecdo
tică simplă. Un tînăr cuplu, o 
locuință puțin spațioasă (clasi
ca garsonieră a celor recent 
căsătoriți), cîteva neînțelegeri 
familiare trucate, un vecin 
ciudat, crai bătrîn și popular 
și un final de operetă vieneză 
— iată tot ce este această pro
ducție cinematografică. Plus o 
„contestație" — filmul făcut 
după o piesă de Neil Simon 
are această pretenție — în fața 
conformismului societății ame
ricane. Soluția propusă trezeș
te, la alegere, un sentiment de 
milă sau de jenă atît timp cît 
protestul înseamnă a scandali
za printr-o sumară vestimen
tație locatarii unui hotel de 
lux sau a avea ,,curajul" să 
umbli în plină zi desculț în
tr-un parc, de unde și titlul 
comedioarei. Deci fleacuri pe 
gustul unor producători care 
vor să amuze categoriile sus
pect blazate ale spectatorilor.

De reținut doar interpretarea 
Jeanei Fonda care-și păstrează 
în toată această tevatură o 
privire gravă, speriată poate 
și de faptul că-și irosește ta
lentul în asemenea filme.

Rene Clement, regizor din 
vechea gardă a cinematogra
fiei franceze, semnează un 
film polițist, coproducție fran- 
co-italiană, CASA DE SUB 
ARBORI.

Dacă am pus multă vreme 
la îndoială în ceea ce privește 

îi privește pe anesteziști. 
„Noi sîntem medicii din um
bră, necunoscuții...“ spune a- 
desea, cu modestie, O.P. Dar 
cît este de importantă, de vi
tală, tocmai contribuția a- 
cestor ,,necunoscuți“! Cîtă 
devoțiune adîncă se află în 
aportul acestor „oameni din 
umbră" ! Din acea zi noro
coasă în care am fotografiat 
detalii pe viu în sala de o- 
perații a „Urgenței", cred 
mai ferm că oamenii ce 
poartă halate de culoarea 
nopților cu veghe, în marea 
lor majoritate, trăiesc în 
chip exemplar fiindcă mun
cesc în chip exemplar.

neți-mi, vi se întîmplă uneori 
să nu plecați cîte o zi întreagă 
din întreprindere ?

— Ce-i azi, joi ? Cu noaptea 
de gardă care mă așteaptă, cu 
cercul de învățămînt politic 
U.T.C. de mîine după-masă, în
seamnă că n-am mai dat 
pe-acasă de două zile. Și la Hu
nedoara. spunea Ștefan Tripșa 
la un „Prim-plan“, stau oame
nii cîte o săptămlnă la cuptoare 
cînd e nevoie să le repare din 
mers...

Intr-adevăr, știu încă puține 
lucruri despre oamenii care 
poartă halate de culoarea nopți
lor de veghe încordată. 

tei duse pentru eliberare socia
lă și națională. Articolul semnat 
de M. Florescu și C. Petculescu 
evocă începuturile mișcării revo
luționare și democratice de ti
neret din România.

Comentînd și interpretînd 
principalele documente progra
matice ale mișcării noastre mun
citorești despre tineret pînă la 

izbucnirea primului război mon
dial, V. Niculae și Natalia Vîlcu 
reușesc să transmită cititorului 
rezultatul concret al analizei ști
ințifice întreprinse de socialiștii 
români ai timpului asupra reali
tăților economice, sociale și po
litice din societatea românească.

Perioada premergătoare ca și 
crearea organizației centralizate 
marxist-leniniste de tineret din 
România formează obiectul ana
lizei semnate de dr. Gh. Unc și 
dr. Augustin Deac.

Lucrarea însumează comenta
rii științifice izbutite asupra 
condițiilor de muncă și de viață 
ale tineretului muncitor în pe
rioada interbelică, specificului de 
muncă și luptă al tineretului să
tesc și studențesc, asupra piesei 
de tineret și activității educati
ve și culturale în timpul dece
niilor trei și patru. (Dr. Gh. Sur
pat, F. Tănăsescu, dr. Gh. I. Io-

Pe autorul „Bătăliei căilor fe
rate", al exemplarei ecranizări 
după Zola, ..Gervaise" — fil
me cunoscute publicului nos
tru — observația unui cunos
cut critic francez, Henri Agel, 
(„ce pare să determine sterili
tatea operei sale este faptul că 
meșteșugarul, teoreticianul din 
Clement înăbușe omul, făcînd 
din munca lui un exercițiu de 
o copleșitoare perfecție"), ul
timul lui film confirmă preci
zia „diagnosticului".

Renă Clement risipește în 
CASA DE SUB ARBORI mult 
din talentul său pentru a da 
prestigiu unui modern subiect 
polițist la care adaugă un aer 
bolnăvicios care face ca tot 
filmul să degaje o deprimare 
existențială.

O afacere de spionaj econo
mic, un american fugit în Eu
ropa este pîndit și tracasat de 
agenții unor firme rivale, o 
soție aflată in perpetuă stare 
neurastenică și un furt de co
pii, ca să nu mai vorbim de 
ceee ce „împinge" subiectul din 
secvență în secvență, erorile 
anchetatorului, este pe scurt su
biectul. Faye Dunaway își 
poartă aceeași neliniște mala
divă (cunoscută din „Un loc 
pentru îndrăgostiți") și la sus
pansul polițist se adaugă și 
terapeutica confuză a persona
jului feminin principal pe ca- 
re-l interpretează.

Toate aceste ostentații regi
zorale ale lui Ren& Clement, 
toată această digitație pe cla
viatura depresivului, în ciuda 
efectelor poetice crepusculare 
ne fac tot timpul să ne gîndim 
la altceva, la un film posibil 
după un subiect care să con
vină structurii sale artistice 
artizanale.

TUDOR STANESCU
•) DESCULȚ ÎN PARC, 

producție a studiourilor ame
ricane și CASA DE SUB 
ARBORI, coproducție fran- 
co-italiană. 
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MEDITAȚII *
Uneori, ne întâlnim cu tînârul care înțelege lucrurile exact j 

invers. Pentru el, conștiința proprie devine un mijloc de J 
retragere în sine, nu o ieșire spre alții, spre ce» din jurul 1 
său. Același tînăr simte nevoia să argumenteze cu fraza : J 
Așa îmi dictează conștiința proprie. Da I Nimeni nu e îm- 
potrivă, dar conștiința nu e un fenomen insular, ci oglinda J 
unui mers general, în care vedem și ne vedem prin alții. J 
După cum, inutilă devine argumentația celuia care se limi- j 
tează la rîndul scris în broșura despre conștiința proprie, ’ 
uitînd că dincolo de frază așteaptă viața. Conștiința pro- ( 
prie e dăruire conștientă pentru omenesc, după o lege, în ( 
care „ție nu-ți rămîne întreg, decît ce-ai dat*.

Echitatea sociala trebuie și ea, să coboare în mijlocul ( 
lumii, acolo unde fiecare se întîlnește cu ceea ce nu se ( 
aștepta, cu ceea ce trebuie urnit din loc, înlăturat. A vorbi ( 
de echitate socială, într-o societate socialistă, e mai mult ( 
decît un angajament. E un fapt de viață, în care noi con ( 
fruntăm minusurile si plusurile, în care ne învingem un fel ( 
de a fi, ne despărțim de noi înșine, pentru a reveni la noi, ( 
alții. Altfel cădem în situația predicatorului lup, pus paza ( 
la oi, mulțumit că stîna lui e plină și burdușită cu de toate, ( 
și că, deci, poate să vorbească înainte de echitate socială, ( 
nu-l deranjează nimic. La nevoie dă și sfaturi, dar cînd îi ( 
spui că nu e just ca unul să-și înfigă mîna pînă la umeri ’ 
în bunurile statului, numai pentru că, zice el, a îndurai ( 
destule înainte, te privește nedumerit. Nu înțelege aces' . 
lucru. El vrea să aibă, să nu ducă lipsă, că de aia a luptat ( 
și luptă. Evident, echitatea socială e departe de vederile , 
acestuia. în ultimă instanță, sa nicî_ nu există pentru el. <

De fapt, atitudinea față de semeni, purtarea și compor- ( 
tarea fiecăruia în viața socială ca și conștiința proprie sau < 
echitatea socială alcătuiesc un întreg, formînd personali- . 
tatea noastră. De la acest întreg vor putea începe medi- 
rațiile etice. {

niță, dr. O. Matichescu, N. S. 
Munteanu, dr. I. Iacoș).

Mobilizînd tînăra generație la 
toate acțiunile inițiate de partid, 
fiind rezerva sa de cadre, U.T.C. 
s-a dovedit ca un prețios ajutor 
al P.C.R. și în anii grei de luptă 
împotriva dictaturii militaro-fas- 
ciste, în anii luptei pentru eli
berarea țării de sub jugul fas
cist, pentru consolidarea inde
pendenței și suveranității patriei. 
Activitatea U.T.C. din această 
perioadă formează obiectul capi
tolelor semnate de dr. Florea 
Nedelcu, dr. Florea Dragne.

Zeci și zeci de mii de tineri 
muncitori, țărani, elevi și stu- 
denți au participat cu entuzias
mul specific vîrstei și încrederii 
într-un viitor măreț la materia
lizarea sarcinilor revoluției bur- 
ghezo-democratice, la munca de 
refacere a țării, la construirea 
societății socialiste care a pus în 
fața sa îndatoriri și exigențe tot 
mai mari (Virgil Smârcea, dr. 
A. Simion, Gh. Surpat și Al. Po
pescu, N. Tue).

Vasta activitate de instruire 
științifică și culturală, tehnică și 
profesională, rolul școlii, al or
ganizației U.T.C., organizației 
pionierilor, organizațiilor de ma
să și obștești, aportul lor impor
tant în formarea și educarea ti
nerei generații spre a fi capabilă 
să ducă mai departe sarcinile 
progresului și civilizației, să asi
gure condițiile unei prosperități 
continue a națiunii noastre, con
stituie, de asemenea, o proble
matică amănunțit și convingă
tor tratată în volum, care se re
comandă astfel ca o lucrare ca
pabilă să trezească mai ales 
teresul cititorului tînăr.

DORINA TURCU

INGINERIA
(Urmare din pag. I) 

rea nivelului general al cunoș
tințelor tehnice, a gradului de 
cultură științifică al celor cu 
care voi colabora.

Red. Crezi că din studenție 
rămâne o viziune inginerească ?

O. — Rămîne maturizarea, 
gustul rafinamentului intelectual 
și tehnic ; v-ați gîndit vreodată 
în ce constă valoarea fanteziei 
care este cultivată unui student 
politehnician ? In timp ce altora 
este dezvoltată, prin studii, ca
pacitatea de a închipui nelimitat, 
dincolo de orice limite verifica
bile, pentru noi capacitatea de a 
imagina este disciplinată de ri
gorile stricte ale realității, cărora 
se supun formulele. Această 
fantezie trebuie să aibă forța de 
a promova tehnica nouă, de a 
contribui Ia modernizarea pro
ducției, a proceselor de fabrica
ție de a acționa ca un dizolvant 
al conservatorismului și rutinei.

I. — Cu o filozofie elementară 
de țăran tata îmi spunea : „cel 
ce nu face nici o invenție nu e 
inginer". Deci, creativitatea teh
nică definește pe de-a-ntregul 
profesiunea de inginer.

Red. — Studenți fiind, viitorii 
ingineri sînt foarte exigenți in 
aprecierea celor ce se ocupă cu 
tehnica și ingineria. Ați fost la 
tel ?

O. — Sîntem obișnuiți să-i ju
decăm pe alții, dar mai puțin 
atenți ca în viitor noi înșine sâ 
ne ferim de o situație criticabilă. 
Altfel spus, să ne alimentainuyo 
competență care nu va da greș. 
Iar ea este rezultatul seriozității 
și rigurozității, al pactului teo- 
rie-practică. Or, in facultate nu 
toți vin cu gindul de a munci ci 
de a obține o diplomă Diploma 
va trebui tot mai mult să devină 
o probă a aptitudinii de a munci 
în stil ingineresc.

I. — Este greu de imagi
nat cît de neîndemînatic, 
cît de „pe-afară“, cît de 
periculos chiar poate fi un 
„diplomat" de 5 încadrat cu răs
punderile corespunzătoare gra
dului de învățămînt parcurs. Mă 
gîndesc și la inginer, și la medic, 
si la profesor, și la economist, 
în orice domeniu se riscă enorm 
cu asemenea absolvenți și nici 
nu știu dacă există locuri de 
muncă unde gradul de periclita
te — uman, tehnic, economic, 
este mai mic, chiar dacă aceste 
locuri încheie lista disponibilită
ților pentru repartizări.
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corespondenții
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a 
trimis președintelui Republicii 
Fiiipine, Ferdinand Marcos, ur
mătoarea telegramă :

Cu ocazia Zilei Independen
ței Republicii Fiiipine, îmi este 
plăcut să vă transmit, din par
tea Consiliului de Stat, a gu
vernului român și a mea per
sonal, cordiale felicitări și urări 
de prosperitate și progres po
porului filipinez.

îmi exprim speranța că bu
nele relații stabilite între țările 
noastre 
nuu, în 
mân și 
lume.

voluntari:
• Neamț „Zilele culturii

muzicale"

se vor dezvolta co-nti- 
folosul popoarelor ro- 

filipinez, al păcii in

Partidu- 
a trimis 
Grozos,

Comitetul Central al 
lui Comunist Român 
tovarășului Apostolos 
președintele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Grecia, următoarea telegramă:

Cu prilejul celei de-a 80-a a- 
niversări a zilei dumneavoastră 
de naștere, vă transmitem, în 
numele comuniștilor români, 
cele mai calde felicitări frățești 
si urări de sănătate și viață în
delungată. Vă dorim, dragă to
varășe Grozos, succese în acti
vitatea ce o desfășurat! pentru 
apărarea intereselor vitale ale 
clasei muncitoare și ale poporu
lui grec, pentru triumful cauzei 
democrației, independenței na
ționale, socialismului șl păcii.

Sosirea m Capitală 
a lui Harold Wilson

Duminică, a sosit în Capital# 
Harold Wilson, liderul Partidu
lui Laburist din Marea Brita- 
nie care, împreună cu soția, va 
face o vizită în țara noastră. 
Oaspetele este însoțit de sir 
Rudy Sternberg, om de afaceri, 
Charles Morris, membru al par
lamentului și Anthony Field, se
cretar personal.

La sosire, pe aeroportul in
ternațional Otopeni, oaspeții 
britanici au fost salutați de to
varășul Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., cu soția. Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R. și Gheorghe Oprea, con
silier la C.C. al P.C.R.

Au fost, de asemenea, 
zenți. Derick Rosslyn Ashe, am
basadorul Mare! Britanii la 
București, cu soția și alți mem
bri ai ambasadei.

pre-

Duminică a plecat la Praga 
delegația Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, con
dusă de tovarășul Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R.. președintele Con
siliului Central al U.G.S.R., 
pentru a participa la cel de-al 
VIII-lea Congres al Mișcării 
Sindicale Revoluționare din Ce
hoslovacia.

A fost prezent Miroslav Su- 
lek, ambasadorul R.S, Ceho
slovace la București și membri 
ai ambasadei.

CRONICA
U. T. C

Sîmbătă a părăsit Capita
la, îndreptîndu-se către Phe
nian o delegație de redactori 
ai presei de tineret din țara 
noastră, condusă de tovară
șul Eugen Florescu, membru 
al biroului C.C. al U.T.C., 
redactor șef al ziarului „Scîn- 
teia tineretului", care la in
vitația Uniunii Tineretului 

I Muncitor Socialist din R.P.D. 
| Coreeană va face o vizită în 
’ această țară.

La plecare, pe aeroportul 
București-Otopenî erau pre
zenți Cseke Gabor, membru 
supleant al biroului G.C al 
U.T.C., redactor șef al zia
rului Ifjumunkas, activiști ai 
C.C. al U.T.C. și membri ai 
ambasadei R. P. “ ~ 

j . la București.

Zilele trecute 
ședința Comisiei 
cenzori a U.T.C., 
lizat activitatea 
de C.C. al U.T.C. și de pu
blicațiile de tineret, în ve
derea rezolvării scrisorilor 
și sesizărilor adresate de’ un 
mare număr de tineri. în baza 
verificărilor făcute, Comisia 
centrală de cenzori a stabilit 
o serie de recomandări me
nite să ducă la îmbunătăți-

\ rea acestei activități !n pe
rioada care urmează.

D. Coreene

a avut loc 
centrale de 
care a ana- 
desfășurată

I
I

Timp de două săptămîni, 
toate așezămintele culturale 
sătești, cluburile muncito
rești, -casele de cultură, bi
bliotecile din județul Neamț 
au găzduit ampla manifesta
re „Zilele culturii muzicale", 
cuprinzînd concerte simfoni
ce și de cameră, spectacole 
de operă, operetă, muzică 
populară și ușoară, simpo
zioane, medalioane muzica
le, recitaluri vocal-instru- 
mentale de cîntec și versuri 
patriotice, seri de audiții 
muzicale, concursuri etc.

La cea de a III-a ediție 
acestei manifestări au 
prezente formații muzicale și 
reprezentanți ai vieți muzi
cale ieșene : Orchestra sim
fonică a Filarmonicii de stat 
„Moldova", orchestra sim
fonică a Conservatorului 
„George Enescu", orchestra 
de muzică populară „Doina 
Moldovei", formațiile came
rale „Concertum musicum" 
și „Gaudeamus brio" etc.

a 
fost

VASILE VASILE
— profesor —

| • Calculatorul electronic

I și asistența
Calculatorul electronic 

face parte din activitatea 
modernă desfășurată de în
treprinderi, institute. Re
cent, din inițiativa Direc
ției sanitare a Județului 
Timiș, s-au luat măsuri 
pentru folosirea acestuia la 
întocmirea unor studii pri
vind activitatea sanitară, 
în prezent cinci colective

sanitară
de medici în colaborare en 
specialiștii Centrului teri
torial de calcul electronic 
Timișoara, elaborează pro
grame în diverse domenii 
prioritare ale asistentei sa
nitare specifice județului 
nostru.

ION PETRESCU 
elev

• Bilanț de întrecere
Zilnic, în bilanțul între

cerii colectivele de muncă 
din județul Cluj înscriu 
noi succese cu care întîm- 
pină Conferința Națională 
a partidului. Consemnez 
cîteva dintre acestea :

• Constructorii de pe 
șantierul hidroenergetic So
meșul Rece II au străpuns 
galeria de aducțiune cu 
șase luni înainte de ter
men ;

• Siderurgiștii de Ia „In
dustria sîrmei" din Cimpia 
Turziî au dat peste plan 
900 tone oțel ;

• Depășlndu-și Indicato

rii de plan pe cinci luni, 
colectivul de la Clujana 
și-a luat noi angajamente î 
o producție marfă su
plimentară în valoare 
de 15 milioane (6 mi
lioane — inițial), 3 mi
lioane lei economii (1 mi
lion — inițial), 5 milioane 
Iei beneficii suplimentare 
(1 200 000 lei inițial) ;

o La Luncani, într-un 
pitoresc cadru natural, pe 
malul Arieșulul, s-a dat în 
folosință o nouă unitate 
turistică „Hanul pescari- 
lor“.

BENONE NEAGOE

„Zilele culturii
călînesciene"

Evenimentul cultural nr. 1 
al Orașului Gh. Gheorghiu- 
Dej l-a constituit manifesta
rea „Zilele culturii călinesci- 
ene". Trei zile, la Casa de 
cultură a sindicatelor, au a- 
vut loc sesiuni de comunicări 
pe trei secții: literatura ro
mână contemporană, clasicism 
și modernitate în creația căli- 
nesciană și limba română li
terară. In cadrul acestei acți
uni de mare amploare au avut 
loc șezători literare la liceele 
din municipiu, în comunele 
Oituz și Cașin la care au par-

ticipat și membri al cenaclu
lui „Junimea nouă", un con
cert simfonic, vernisajul ex
poziției de pictură prof. 
Gh. Mocanu, întîlnirî cu in
gineri și tehnicieni ai Uzinei 
de cauciuc.

A apărut într-o interesantă 
ținută grafică „Jurnalul lite
rar", foaia Societății cultura
le „G. Călinescu" a oameni
lor muncii din municipiu, edi
tată cu sprijinul ziarului 
„Steagul roșu" din Bacău.

CORNEL GALBEN

■

| • Se numește
Se numește simplu »Mi- 

crocooperativa agricola de 
producție a Școlii generale 
din comuna Satchinez, jud. 
Timiș", iar elevilor li se spu
ne tot simplu „gospodari". 
Pentru ei fiecare zi trebuie 
intens folosită. Așa au reușit 
să prășească de două ori și 
să rărească cultura sfeclei de 
zahăr de pe cele 3 ha, evi- 
dențiindu-se Valentin Con-

ZIUA MILIȚIEI
Mii de bucureșteni au a- 

sistat ieri — duminică 
de iunie, zi însorită — la 

fesivitățile prilejuite de Ziua 
( Miliției. în tribuna oficială 
au luat loc tovarășii : Pe
tre Blajovici, membru suple
ant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., Alexa Au
gustin, procurorul general, 
general locotenent Grigore 
Răduică, prim adjunct al mi
nistrului de interne, general 
maior State Niculae, adjunct 
al ministrului de interne, șef 
al Inspectoratului general al 
Miliției, alți reprezentanți ai 
conducerii ministerului, gene- 
,Tali și ofițeri superiori, lucră
tori de miliție, un numeros 

•hublic. Inscripția indicând ci
ta XXIII a constituit funda-

I

simplu ♦♦♦
tren, Mircea Marinca, Mag
dalena Petruț și Maria Szabo.

Concomitent, „microcoope- 
ratorii" cresc 40 grame ouă 
de viermi, cu 15 grame mai 
mult decît anul trecut, anga- 
jîndu-se să obțină din fiecare 
gram peste 2 kg gogoși de 
mătase.

LADISLAV DUNAJECZ
profesor

dat, la scenă deschisă, măies
tria și tehnica sportivă a unor 
lucrători din serviciul circu
lației care sînt atît de bine 
pregătiți profesional încît pot

• Pugiliștii români au ciștigat 4 medalii

N. BĂBESCUS. CUȚOVD. CONDURAT

campionatele europene de tineret

A. TUREI

de aur, una de argint și 2 de bronz

Patru tineri boxeri români au 
cucerit titlurile de campioni ai 
Europei și medaliile de aur la 
actuala ediție a campionatelor 
de tineret. Ei se numesc Alex. 
Turei. Dinu Condurat, Simion 
Cuțov și Nicolae Băbescu. Fe- 
licitîndu-i din inimă pe ei si pe 
antrenorii lor nu putem omite 
că performanța lor este extrem 
de valoroasă, că succesul lor în
tărește prestigiul internațional 
al boxului nostru, al sportului 
românesc. în general.

Cum au fost cucerite titluri
le de campioni europeni de că
tre cei patru reprezentanți ai 
țării noastre ? în primul meci al 
galei finale. Turei l-a întîlnit la 
categoria semi-muscă pe bulga
rul Nicolov. Practicînd un box 
spectaculos, dinamic, ca un pu
gilist format, el și-a atras apre
cierea tuturor specialiștilor re
flectată și prin decizia pe care 
a primit-o cu 5—0. Dinu Con
durat a avut în sovieticul Du
bowski, la categoria muscă, un 
adversar tenace, de o rezisten
ță și energie impresionante. Mai 
clar în acțiuni, mai tehnic în 
execuția loviturilor, el și-a pus 
adversarul la punct, în repriza

a doua și a treia decimând for
țele acestuia și obligîndu-1 să 
se apere haotic. La categoria 
semiușoară, Simion Cuțov îl în- 
tîlnește pe iugoslavul Variei 
care nu reușește să-i pună nici 
o clipă, vreo problemă. Cuțov, 
în maniera fratelui său mai 
mare, a acumulat avantaj de la 
început pînă la sfîrșit prin lovi
turi variate la plex și la figură, 
obligîndu-1 pe adversar să fugă 
de pumnul său. iar pe arbitrii 
judecători să-1 vadă învingător 
cu 5—0. O adevărată surpriză 
ne-a produs tînărul muncitor 
din Drobeta Tr. Severin. Nico
lae Băbescu, care la categoria 
mijlocie-mică. la învins, la punc
te pe rutinatul și dificilul boxer 
maghiar Czismadia. Al cincilea 
reprezentant al nostru în finală. 
Marian Lazăr, la categoria cocoș, 
n-a putut trece de experimenta
tul pugilist sovietic Solomin 
care se detașase, de fapt. în 
cîștigător. boxerul român fiind 
abandonat în rundul trei avînd 
arcadele sparte. Cele mai multe 
titluri — șase — au fost obținu
te de boxeri sovietici care s-au 
comportat remarcabil. Ei au de-

>1monstrat reale virtuți tehnice 
excelente calități fizice.

Iată lista celorlalți campioni j 
categoria pană : Vladimir Lvov 
(U.R.S.S.) b.p. Stanislav Ozet- 
kowski (Polonia) ; categoria u- 
șoară : Krysztof Pierwienickl 
(Polonia) b.p. pe Josef Harmath 
(Ungaria) ; categoria semimij- 
locie: Aleksandr Zorov (U.R.S.S.) 
b.p. Valenti Wojcik (Polonia) ; 
categoria mijlocie : Vladimir Le- 
meșev (U.R.S.S.) b.p. pe Poul 
Knudsen (Danemarca) ; catego
ria semigrea : Vladimir Miro- 
niuk (U.R.S.S.) b.p. pe Miroslav 
Popovici (Iugoslavia) ; categoria 
grea : Mihail Subotin (U.R.S.S.) 
b.p. pe Bernd August (R. F. a 
Germaniei) singura decizie dis
cutabilă.

Recapitulînd, la această ediție 
a campionatelor, titlurile au fost 
împărțite astfel : 6 — U.R.S.S., 
4 — România și 1 — Polonia. Fă- 
cînd o privire de ansamblu, tre
buie remarcată organizarea ire
proșabilă a întrecerilor — încă 
o dată tara noastră își demon
strează capacitatea de organiza
re a competițiilor sportive de 
anvergură, dublată de marea ei 
ospitalitate si d»» un nublic pa-

Bionat, obiectiv, plin de tem
perament. Apoi trebuie sublinia
tă corectitudinea si justețea ho- 
tărîrilor și deciziilor — cu une
le neînsemnate excepții — ale 
corpului de oficiali și arbitri. In 
ceea ce-i privește pe participanți 
ar fi de arătat spiritul de com
bativitate care a dominat în
trecerile. ardoarea și ambiția — 
caracteristici cu care și-au 
disputat toți tinerii pugiliști șan
sele în această confruntare dură, 
epuizantă. Pe același plan se si
tuează buna pregătire fizică a 
concurenților la acest capitol 
pugiliștii români și sovietici de- 
tașîndu-se substanțial — fru
moasele calități fizice cu care 
sînt înzestrați și nu destul de 
bogat limbaj de cunoștințe teh
nice la cei mai mulți dintre spor
tivi.

VASILE CABULEA

Divizia B
la fotbal

republicane școlare
La Campionatele școlare republi

cane, desfășurate sîmbătă și du
minică pe stadionul Republicii s-a 
simțit, pregnant, atmosfera specta
colelor de mare ținută. Dar ceea 
ce am remarcat cu interes, în 
contrast cu ultimele concursuri 
republicane pentru juniori, a fost 
numărul participanților suficient 
de mare pentru a oferi un spec
tacol bun, dar nu atît de mare 
încît să depășească limitele pesta 
care se îngreunează desfășurarea 
concursului sau se pierde echi
librul valoric dintre participanți. 
Soluția pentru această participare 
optimă a fost găsită de forul or- 
fianizator, Ministerul Educației și 
nvățămîntului, prin invitarea e- 

levilor finaliști care s-au remar
cat în fazele anterioare ale com
petiției, soluție care ar putea fl 
adoptată și de federația de spe
cialitate în viitor, pentru compe
tițiile cu caracter republican, dacă 
nu este posibilă organizarea faze
lor preliminare de zonă a aces
tor competiții.

Dintre protagoniștii întrecerilor 
am reținut pe Eleonora Monoranu 
a Liceului nr. 2 Roman — care a 
și stabilit un nou record republi
can de junioare la 100 m. plat cu 
11,6 sec. și pe Liliana Leau la 
400 m. (55,2), ambele fiind corh- 
ponente și ale echipei naționale 
de senioare care, în aceeași zi cu 
campionatele școlare, a întîlnit 
puternicele reprezentative ale 
R.F.G. și Poloniei. Și băieții au 
avut un „vitezist" bun la 100 m. 
și altul la 400 m. Dorel Cristudor 
cîștigînd cu 10,5 sec. a egalat re
cordul probei de juniori. Iar la 400 
m. a ciștigat Cristinel Bîrcă, coleg 
de liceu cu Eleonora Monoranu. a- 
mîndoi fiind pregătiți de antreno
rul emerit Nehoi Constantinescu.

In ziua a doua a concursului 
am mai reținut performanțele re
cord ale Marianei Nedelcu la 
100 m. garduri — 14,1 sec. — și 
Roxanei Vulescu la săritura în 
înălțime — 1,74 m. — precum și 
aruncarea ciocanului cîștigată 
Gabriel Călin cu 52,82 m.

In total, la acest concurs — 
care au participat circa 500 _
elevi-sportivi — au fost întrecute 
14 recorduri republicane școlare 
și 7 recorduri republicane de ju
niori, marea lor majoritate fiind 
realizate de atleții din provincie.

SILVIU DUMITRESCU

la 
de

cial pregătiți — ajutoare de 
preț în munca migăloasă a 
milițianului, în cele mai di
verse situații — ne-au vorbit 
mai convingător decît ar 
face-o cuvintele 
despre munca 
pregătirea de luptă.

decît 
meșteșugite 

neobosită și 
despre

Un captivant spectacol
de măiestrie

lul permanent al demonstra
ției.

Multe din acțiunile de zi cu 
zi ale miliției pe care noi, ce
tățenii, ou liniștea și tihna 
căminelor supravegheate cu 
grijă, le învăluim într-o oare
care haină de „mister" și 
spectaculos ne-au fost dezvă
luite, punct cu punct, ieri, pe 
gazonul verde și pe pista de 
zgură a stadionului. Am aplau-

oricînd să jongleze cu vola
nul unei mașini sau cu ghido
nul unei motociclete. Indivi
dual sau în grupuri, în diver
se formațiuni perfect sincro
nizate, oamenii aceștia disci
plinați, în uniforme, ne-au 
demonstrat virtuozitatea lor 
profesională. Și nu numai cei 
din domeniul circulației. 
Exercițiile de luptă, dresajul 
ou cîini de serviciu și cai spe

capacitatea de rapidă 
venție și rezolvare cu 
a situațiilor complexe 
pot ivi în combaterea 
hilarea activității 
nale, în întărirea pazei și or
dine! obștești si personale.

Milițianul de astăzi aste în 
aceeași măsură și posesorul 
unor alte ealități indispensa
bile muncii lui : inteligența șl

inter- 
succes 
ce se 
și ani- 

infracțio-

RUGBI
llniv.“ Timișoara-

„Știința" Petraseni
22-12

Finala cursei de 100 m. garduri
Foto: S. DUMITRESCU

Internaționalele" de tir
Desfășurate acum, cînd deja 

pentru Jocurile Olimpice a în
ceput numărătoarea inversă, 
„Internaționalele" s-au bucurat 
de un larg interes în rîndul 
specialiștilor fapt confirmat de 
numărul mare al participanților, 
dar. mai ales, de valoarea ridi
cată și palmaresul impresionant 
al sportivilor prezenți pe -poli
gonul „Tunari". Fiecare antre
nor a folosit acest binevenit pri- 
jel pentru a face pe „viu" o 
verificare generală a stadiului 
în care a ajuns pregătirea lo
turilor naționale. Antrenorul e- 
merit Ștefan Petrescu, într-o 
scurtă convorbire, tocmai asu
pra acestui element insista, a- 
supra atenției cu care a fost 
urmărită evoluția fiecărui spor
tiv în parte, pentru ca la an
trenamentele olimpicilor noștri 
accentul să fie pus pe acei 
factori ce au impietat asupra 
obținerii unor rezultate supe
rioare.

O apreciere generală a com
portării trăgătorilor români, a 
rezultatelor obținute, a stadiu
lui în care se află pregătirea 
lor. este posibilă analizînd evo
luția fiecărui trăgător în parte 
ținînd, bineînțeles, seama și de 
valoarea celorlalți ooncurenți. 
Și nu credem deloc greșit a-

pregătirea fizică. Punerea în 
scenă a unor situații de prin
derea unor vicleni „infrac
tori" folosind cîini, arme, ci
tind urme și amprente, ca și de
monstrațiile de judo, 
box și auto-apărare, 
captivat în tot timpul 
lentei demonstrații pe 
am urmărit-o ieri, 
du-i pe milițienii noștri 
ziua lor.

karate, 
ne-au 
exce- 
care 

omagiin- 
1 de

Fotografii șl text: 
VIOREL RABA

Piramidele pe motociclete, 
demonstrațiile cu cai, patrule 
moto, utilizînd armele de foc, 
schimbarea roții atașului din 
mers ca și noutatea apariției 
agentelor de circulație — iată 
cîteva secvențe ale splendidei 
demonstrații de ieri de la 
Dinamo.

SERIA I

Ceahlăul P. Neamț — Metalul 
București 3—1 ; Politehnica Ga
lați — Chimia Rm. Vîlcea 0—1; 
Dunărea Giurgiu — Poiana Cîm- 
pina 1—0; Sportul Studențesc — 
C.F.R. Pașcani 1—0; Progresul 
Brăila — Metalul Tîrgoviște 2—1; 
Progresul București — F.C. Ga
lați 0—0; Portul Constanța — 
S. N. Oltenița 1—0.

Pe stadionul ,,23 August" din Ti
mișoara, acolo unde fotbaliștii de 
odinioară ai Științei sfidau teamu- 
rile cu blazon ale fotbalului româ
nesc, echipa de rugbi Universita
tea a izbutit să aducă în acest an 
temperaturile fierbinți de odi
nioară. Invingînd pe colegii lor din 
Petroșani, pretendenții cei mai re
dutabili la titlul de campioni, eu 
22—12 universitarii timișoreni și-au 
apropiat la un centimetru mult 
disputatele tricouri de campioni
Intr-un sport care, pînă nu de
mult, la Timișoara aducea prea
puțini spectatori pe stadion. Din
cele 2 meciuri cu Farul Constanta 
și Rulmentul Bîrlad, ambele în 
deplasare, o singură victorie îi este 
necesară echipei Universitatea 
pentru a-și atinge scopul propus. 
Fazele realizate în meciul de ieri 
le dă dreptul să spere în reali
zarea acestei performante.

Victoria gazdelor îndelung aplau
dată de cei 3—4 000 de spectatori a 
prilejuit O emoționantă scenă fina
lă. sute de suporteri, în majori
tatea lor studenți, au pătruns pe 
gazon purtîndu-și pe brațe idolii 
și pe antrenorul lor Mitică Anto
nescu.

I. DANCEA

SERIA A II-A

Metalurgistul Cugir — Vulturii 
Lugoj 4—0; Politehnica Timișoa
ra — Corvinul Hunedoara 4—0; 
Olimpia Satu Mare — Chimia 
Făgăraș 2—0; Minerul Anina — 
Electroputere Craiova 3—1; O- 
limpia Oradea — Gloria Bistrița 
3—1; C.S.M. Sibiu — Gaz Metan 
Mediaș 0—0; C.S.M. Reșița — 
C.F.R. Arad 4—0.

în Capitală, pe terenul Ghencea 
— Steaua nu a pierdut ocazia, a- 
dăugîndu-și în palmares o nouă 
victorie în detrimentul echipei 
Rulmentul-Birlad : 12—9 Steaua vi
zează prin acest ezultat locul tei 
în clasament. Pe terenul Parcul 
Copilului. Dinamo a surclasat pe 
Grivița Roșie cu scorul de 40—18. 
La Sibiu, C.S.M. a dispus de 
Gloria cu 14—7.

CS. Școlar

ale României campioană națională 

la juniori

preciind comportarea trăgăto
rilor noștri drept mulțumitoare. 
Aprecierea noastră, deși a ți
nut seama de medaliile de aur 
cîștigate : M. Rotaru, Ana Buțu, 
L. Ilovici, Mariana Feodot, 
se bizuie pe considerente ceva 
mai largi. Dar pentru a ne con
vinge să ne oprim mai bine a- 
supra unei probe, probă în care 
sportivii români au avut o com
portare de mijloc : armă liberă 
calibru redus 60 focuri culcat 
seniori, la care au concurat nu 
mai puțin de 68 trăgători. Lo-

cui I a fost ocupat de Fandier 
Barnaba (Polonia) cu 597 pun
cte, fiind urmat, în ordine, de 
Nicolae Rotaru (România) tot 
cu 597 puncte, Giuseppe De 
Chirico (Italia) cu 596 puncte, 
Eulampio Manthos (Grecia) și 
Klaus Zahringer (R.F. a Ger
maniei) ambii cu 595 puncte. 
Pe locurile următoare un plu
ton de șase sportivi. între care 
și românii Hie Codreanu și Eu
gen Satala, cu 594 puncte. Cei
lalți sportivi români înscriși la 
această probă au realizat sub

593 puncte. Am reținut inițiati
va lăudabilă a organizatorilor 
care au deschis lhsta actualelor 
campionate unui număr sporit 
de trăgători de la cluburi. Par- 
ticipînd alături de sportivii lo
tului național, de cei mai valo
roși trăgători din lume, compo- 
nenții echipelor de club au a- 
vut un prilej optim pentru a-și 
îmbogăți experiența în întrece
rile de anvergură, pentru a-și 
măsura forțele cu așii tirului 
mondial. Comportarea lor a fost 
meritorie, Mircea Antal de Ia 
I.E.F.S., Teodor Ciulu de la 
Steaua și Constantin Codreanu 
de la Dinamo, de pildă, clasin- 
du-se, la proba de care discu
tăm, între primii 26 trăgători, 
la 5—6 puncte diferență de ciș- 
tigător. Așadar, faptul că în 
primii 26 trăgători s-au situat 
10 sportivi români atestă posi
bilitățile existente la ora ac
tuală, nivelul tirului românesc 
în contextul celui internațional. 
Sigur, de la o probă la alta ci
frele ar putea pendula, dar ele
mentele esențiale, subliniate în 
rindurile de mai sus, își păs
trează în cea mai mare parte 
valabilitatea. Fapt ce obligă fe
derația de specialitate, pe an
trenori și sportivi.

AL. DOBRE

Fără a exagera, finala Campio
natului national de juniori, a 
fost un spectacol. „Cadeții", spe
ranțele îndreptățite ale rugbiu- 
Jui au demonstrat că știu multe 
din „secretele" jocului cu ba
lonul oval, grija noastră fiind 
aceea — în primul rînd — de 
a-i conduce pe drumul unei afir
mări totale. Cîteva cuvinte 
despre cele două meciuri de 
sîmbătă după-amiază, de pe 
cocheta arenă „Vulcan". Pentru 
locurile 3—1 s-au înfruntat două 
vechi rivale : Rapid Liceul 
„Aurel Vlaicu" — Șc. Sportivă 
nr. 2. Meci de bun nivel, echi
pele fiind de valori apropiate. 
Au ciștigat rapidiștii în ultima 
secundă a meciului, printr-o 
lovitură de picior căzută. Finala, 
dinre Clubul Sportiv Școlar și 
Grivița roșie, în care primii au 
demonstrat o largă și variată 
gamă de cunoștințe tehnice și 
tactice, au lăsat o bună impresie 
spectatorilor prezenți. Școlarii, 
antrenați de Cornel Munfeanu, 
cuceresc pentru a 9-a oară tit
lul republican, sîmbătă între- 
cindu-se pe ei. Scorul 39—6, pare 
exagerat, dar el exprimă, în 
ultimă instanță, diferența de 
valoare dintre cele două echipe. 
Finala a fost arbitrată de V. 
Cișmaș, care s-a achitat bine de 
această sarcină.

GAB. FL.
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Ultimul
„argument*...

ȘTEFAN IUREȘ

îinele, prietenul omului ? Da, cînd este vorba de 
Patrocle, năzdrăvanul cățel al duduii Lizuca 
din bijuteria literară sadoveniană ; da, cînd ne 
referim la Colț Alb, crediniciosul patruped mi
nunat descris de Jack London și îndrăgit, ca 
un adevărat erou, de generații întregi de cititori 
răspîndiți în lumea întreagă. Dar cîinele-Iup

pe jumătate înfrînt în lesă, pe jumătate asmuțit asupra mul
țimii pașnice nu poate fi altceva decît instrumentul urii, 
incarnarea bestialității oarbe, simbolul viu al teroarei.

Scena se petrece undeva în Rhodesia și ilustrează, mai 
clar, mai convingător decît o sută de broșuri, realitățile so- 
cial-politice ale acestui stat în care discriminarea rasială este 
coșmarul de fiecare zi și de fiecare noapte pentru un întreg 
popor. Cînd în mod hotărît, implacabil lumea contemporană 
se îndrepta spre lichidarea oricărei forme de inechități, 
cînd cea mai anacronică și mai revoltătoare dintre acestea 
din urmă, colonialismul, a fost juridic și moral, pus la stîl- 
pul infamiei în toate organismele internaționale, iată că 
infima minoritate de coloni albi din Rhodesia ia cîinele ca 
unealtă docilă a aparatului ei de represiune. Cînd raportul 
dintre asupritorul alb și oprimații negri este de unu la două
zeci iar orice suport etic lipsește cu desăvîrșire guvernării 
rasiștilor, străvechea ferocitate animală ajunge, într-adevăr, 
argumentul numărul 1 în ordinea eficienței pentru menținerea 
statu-quo-ului intern.

încolo, guvernul lui Ian Smith privește restul lumii cu o ex
presie care, conjunctura] firește oscilează între fățărnicie și 
insolență. în primul caz el negociază reglementarea „acce
sului la putere" al populației africane majoritare în cadrul 
unui proces cu ritmuri vagi, cît mai vagi, și cu o finalitate 
nebuloasă, cumva și cîndva spre miezul secolului al XXI-lea. 
în al doilea caz, bine sprijinit pe ineficacitatea sancțiunilor 
economice britanice, își bate joc pe față de negocieri, re
trage propriile-i concesii făcute la înghesuiala și, cu lesa 
cîinilor-Iupi strînsă bine în pumnul polițiștilor, visează la 
eternizarea situației.

Poporul rhodesian de 5 milioane și jumătate nu poate fi, 
insă, țintuit la infinit intr-o subordine care și-a trăit vea
cul. Acest adevăr a trecut prin ușile capitonate ale cabine
telor și Și-a pus pecetea pc raportul comisiei de anchetă 
condusă de lordul Pcarce. Dar acest adevăr de-abia își va 
spune cuvîntul în isoria unei comunități naționale decisă 
să urce pe scena istoriei în cadrul patriei sale — Zimbabwe. 
Căci istoria nu poate fi ținută in loc de niște cîini, oricît 
de bine dresați.

Lucrările Conferinței privind
mediul înconjurător

In ședința plenară a Confe
rinței Națiunilor Unite asupra 
mediului înconjurător, care își 
desfășoară lucrările în capitala 
Suediei, au luat cuvîntul, în 
continuare, șefii delegațiilor di
feritelor state și reprezentanții 
unor organizații internaționale 
și neguvernamentale.

Problemele țărilor în curs de 
dezvoltare, a spus în interven
ția sa Enrique Iglesias, secretar 
executiv al Comisiei economice 
pentru America Latină (CEPAL), 
trebuie rezolvate în același timp 
cu cele ale protecției mediului. 
Exploatarea mediului înconju
rător de către țările Americii 
Latine, a continuat el, trebuie 
să se facă în interesul lor pro
priu și într-un mod rațional. In 
acest sens, fiecărui stat îi revi
ne dreptul de a defini propriile-i 
norme în materie.

în același sens, s-a pronunțat 
și șeful delegației Egiptului, 
Mostapha K. Tolba, care a de
clarat că programul ecologic tre
buie să țină seama, deopotrivă, 
de problemele internaționale și 
problemele naționale. Vorbitorul 
a deplîns, totodată, faptul că 
reuniunea de Ia Stockholm este 
privată de participarea unor 
state.

în discursul său, șeful delega
ției R. P. Chineze, Tang Ke. a 
arătat că guvernul și poporul 
chinez aprobă și sprijină confe
rința. subliniind, totodată, câ 
popoarele coreean și vietnamez 
nu pot fi reprezentate decît de 
guvernele R. P. D, Coreene și 
R.wD. Vietnam, prezența la lu
crări a clicilor de la Seul și Sai
gon fiind întrutotu] ilegală. El

a exprimat regretul pentru 
faptul că R.D.G. nu este repre
zentată la conferință.

Delegația R. P. Chineze, a 
spus vorbitorul, condamnă Sta
tele Unite pentru bombardarea 
violentă, folosirea armelor chi
mice. masacrarea populației, 
distrugerea vieții umane, a plan
telor și animalelor și poluarea 
atmosferei în Vietnam și se 
pronunță pentru încetarea ime
diată a' agresiunii și intervenției 
S.U.A. în Vietnam.

Referitor la relații dezvoltare- 
protecția mediului înconjurător, 
șeful delegației R. P. Chineze 
a subliniat : Nu trebuie să frâ
năm procesul de făurire a pro
priei noastre industrii de teama 
poluării și a deteriorării mediu
lui... Orice acțiuni politice și 
măsuri pentru îmbunătățirea 
mediului, adoptate pe plan in
ternațional. trebuie să respecte 
suveranitatea și interesele eco
nomice ale tuturor țărilor, să 
fie conforme intereselor imedia- 

și de perspectivă ale țărilor 
curs de dezvoltare.

te 
în

România

Feroviarii britanici 
din nou în grevă

• ÎN URMA EȘUĂRII NEGO
CIERILOR cu reprezentanții ad
ministrației căilor ferate, liderii 
celor trei centrale sindicale ale 
feroviarilor britanici, reunind 
peste 250 000 membri, au lansat 
apelul la declanșarea unei noi 
„greve de zel", începînd de 
marți 13 iunie.

ÎSiiierna
LEGENDA : rulează la Central 

(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30).

BATALIONUL INVIZIBIL : ru
lează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30).

MĂRTURISIRILE UNUI CO
MISAR DE POLITIE FĂCUTE 
PROCURORULUI REPUBLICII : 
rulează la Patria (orele 10; 12,30; 
16; 18,30; 21,00), Capitol (orele 9,15; 
11,30; 14: 16,15; 18,45: 21), Grădina 
Capitol (ora 20,15).

CASA DE SUB ARBORI : rulea
ză la Scala (orele 8,45; 11,15; 13,45; 
16,15: 18.45: 21,15). București (orele 
8,45; 11; 13.15; 16: 18,30; 20.45).
Grădina Select (ora 20).

AVENTURI LA MAREA NEA- ’ 
GRA : rulează la Feroviar (orele 
9; 12.30: 16: 19.30). Melodia (orele

Violente ciocniri la An Loc
Patrioții din Vietnamul de sud și-au continuat bombarda

mentele împotriva orașului An Loc. La numai cinci km sud 
de acest oraș, s-au produs, concomitent, violente ciocniri cu 
trupele regimului de la Saigon, care au suferit substanțiale 
pierderi in oameni și armament.

De asemenea, în zona de coa
stă din apropierea vechii capi
tale imperiale, Hue, și în pro
vincia Kien Țoung, s-au deru
lat ciocniri prelungite, preceda
te de bombardamente cil rachete 
din partea forțelor patriotice 
asupra unor puncte de sprijin 
militare și orașe ocupate de ina
mic.

Comandamentul american a 
anunțat că regiunea platourilor 
înalte și provinciile septentrio
nale ale Vietnamului de sud au

fost obiectul unor raiduri de 
sprijinire a trupelor saigoneze 
din partea forțelor aviatice ame
ricane.

Formațiuni de bombardiere 
„B-52“ au efectuat, de aseme
nea, un mare ntțmăr de misiuni 
asupra regiunii limitrofe zonei 
demilitarizate din Republica De
mocrată Vietnam, împrejurimi
lor porturilor Haifong și Vinh, 
precum și asupra unor puncte 
situate în jurul Saigonului, zo
nă aflată de mai mult timp sub 
presiunea forțelor patriotice.

REUNIUNEA GUVERNULUI
R. D. VIETNAM

Agenția V.N.A. relatează că, 
recent, a avut loc o reuniune a 
Consiliului de Miniștri al R.D. 
Vietnam, prezidată de premie
rul Fam Van Dong. A fost exa
minată situația actuală și s-au 
elaborat sarcinile corespunză
toare. Consiliul de Miniștri — 
se arată In comunicatul privind 
lucrările ședinței — a dat o 
înaltă apreciere glorioaselor 
fapte de arme ale populației și 
combatanților din Vietnamul de 
sud, în decursul ultimelor două 
luni, a distins forțele armate și 
populația din nord pentru suc
cesele. obținute în rezistența 
împotriva măsurilor de escala
dare a războiului luate de 
S.U.A.

Reafirmând hotărîrea fermă a 
poporului vietnamez de a lupta 
și de a învinge, Consiliul ' de 
Miniștri a chemat întreaga ar
mată și populație din nord să 
manifeste eroism, să învingă di
ficultățile, să lupte cu curaj și

Bilanț tragic
la Rapid City

Bilanțul provizoriu al i- 
nundațiilor provocate de că
tre ploile torențiale ce au 
căzut, în noaptea de vineri 
spre simbătă, in regiunea o- 
rașului nord-american. Rapid 
City, din statul Dakota de 
Sud, indică 155 morți, peste 
500 dispăruți și 600 de răniți. 
După cum transmit agențiile 
internaționale de presă. Ra
pid City, oraș care numără 
43 000 locuitori, precum și 
numeroasele aglomerări ur
bane aflate pe o rază de 80 
de kilometri au fost victime 
ale torenților formați după 
această ploaie fără prece
dent și care coborau, pe 
pantele oolinelor din apro
piere măturind case, poduri, 
automobile, stilpi de tele
graf, provocînd scurt-circui- 
te care, la rîndul lor, au de
clanșat explozii ale conduc
telor de gaz și incendii. Cele 
mai importante pierderi au 
fost înregistrate în rîndul 
excursioniștilor atrași de pi
torescul împrejurimilor și 
care erau cazați în mare nu
măr pe terenurile de cam
ping.

Purtătorul de cuvînt al 
Casei Albe a anunțat, toto
dată, că președintele Richard 
Nixon este „profund neli
niștit de situația de la Ra
pid City și că a cerut să fie 
ținut la curent cu evoluția 
situației".

• INDUSTRIA PAKISTA
NULUI ESTE ÎN PREZENT 
PARALIZATA de o grevă 
generală declanșată în cursul 
zilei de sâmbătă, relatează a- 
genția FRANCE PRESSE. 
După cum este cunoscut, in 
cursul săptăminii trecute, in 
această țară au fost înregis
trate importante ciocniri în
tre greviști și forțele de or
dine care s-au soldat cu 
moartea a 12 participant.

!a Tirgul

de !a Poznan
La Poznan, in prezența con

ducătorilor de partid și de stat 
polonezi. în frunte cu Edward 
Gierek, prim secretar al C.C. 
al P.M.U.P., și Piotr Jarosze
wicz. președintele Consiliului 
de Miniștri, s-a deschis dumi
nică cea de-a 41-a ediție a tra
diționalului Tlrg internațional. 
Participă 41 de țări îndeosebi 
cu mașini și utilaje.

România este prezentă pen
tru a 21-a oară la această ma
nifestare de amploare cu carac
ter internaționla. expunind pe 
o suprafață de circa 1 000 m pă- 
trați o gamă largă de produse 
industriale : mașini și echipa
ment din diverse sectoare in
dustriale. mașini-unelte moder
ne. mașini de calcul electronice 

Felix", autoturisme, mașini a- 
gricole. electro și motocompre-

soare, locomotive Diesel hidrau
lice, tractoare, mijloace de tran
sport rutier.

E Gierek, P. Jaroszewicz, J. 
Szydlak, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P.. T. Olechowski, minis
trul comerțului exterior, Z. 
Wegrzyk* directorul general al 
Tîrgului internațional de la 
Poznan, și alte persoane oficia
le poloneze, au vizitat, printre 
altele, pavilionul României. Ei 
au fost intîmpinați și conduși 
prin pavilion de Mihai Marin, 
ambasadorul României la Var
șovia, și alte oficialități române. 
Conducătorii polonezi au ascul
tat cu interes explicațiile date, 
oprindu-se în special în secto
rul mașinilor unelte și al apa
ratelor de măsură și control e- 
lectronice.

2 elpest
dintre mcm-

tare

9: 12.30; 16: 19,30). Tomis (orele 9: 
12,30; 16,30), Grădina Tomis
(ora 20).

20 000 DE LEGHE SUB MARI: 
rulează la Luceafărul (orele 8,30: 
11; 13,30; 16; 18,30: 21), Festival
(orele 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15), Favorit (orele 9,30; 12; 15,30; 
13, 20,30), Grădina Doina (ora
20.30) . Grădina Festival (ora 20,15).

GOYA : rulează Ia Doina (orele 
11.15; 14,15; 17,15; 20,15).

DESCULȚ IN PARC : rulează la 
Excelsior (orele 9,15; 11,30; 13,45: 
16: 18,15; 20,30), Modern (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,45), Gră
dina Modem (ora 20,15).

FEMEI IN OFSAID : rulează la 
Volga (orele 9,30; 11,30; 13,45; 16: 
18.15; 20,30).

ROBIN HOOD : rulează la Gri- 
vița (orele 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15;
20.30) , Gloria (orele 9; 11,15: 13,30:
16: 18,15: 20,30), Aurora (orele 9; 
11.15: 13.30: 15.45: 18; 20,15), Grădina 
Aurora (ora 20,30).

B.D. LA MUNTE $1 LA MARE :

perseverență pentru apărarea 
patriei.

Consiliul de Miniștri a ascul
tat raportul prezentat de Xuan 
Thuy, șeful delegației R.D. Viet
nam la conferința cvadripartită 
de la Paris în problema viet
nameză, cu privire la stadiul 
actual al conferinței. Guvernul 
a aprobat în unanimitate acti
vitatea delegației și a denunțat 
sever Administrația americană 
pentru sabotarea conferinței de 
la Paris asupra Vietnamului.

★

Ministerul de Externe al 
R.P.D. Coreene a dat publicității 
o declarație în care condamnă 
intensificarea bombardamentelor 
americane asupra teritoriului 
R.D. Vietnam și continuarea 
blocării porturilor acestei țări și 
cere guvernului american să în
ceteze imediat acțiunile sale de 
agresiune și să-și retragă de în
dată toate forțele armate din 
zona indochineză.

sosit momentul reconsiderări
lor în Organizația Statelor A- 
mericane — se afirmă în lu
mea politică a acestui eferves
cent continent. Dar, din păca
te, O.S.A. rămîne parcată în

imobilism. Refuzînd să accepte propunerea 
Perului, privind normalizarea relațiilor cu 
Cuba, O.S.A. s-a dovedit tributară unui tre
cut lipsit de glorie. Totuși confrun
tarea nu a fost lipsită de interes 
deoarece, dincolo de rezultatul final al vo
tului, se impune constatarea că șapte state 
din America latină au refuzat deschis, 
ferm, să se alinieze poziției nerealiste a 
S.U.A. Chile, Peru, Ecuador, Mexic, Pana
ma, Trinidad — Tobago și Jamaica s-au 
pronunțat pentru înlăturarea actualei si
tuații, considerată în mod just drept ana
cronică. Argentina, Venezuela și Barbados 
s-au abținut în momentul scrutinului „Fap
tul că șapte state s-au pronunțat pentru 
propunerea peruană reprezintă un succes 
diplomatic ce nu poate fi pus la îndoială"
— s-a declarat oficial Ia Lima.

Confruntarea în legătură cu atitudinea 
față de Cuba este simptomatică deoarece 
reliefează mutațiile produse în orientarea 
mai multor state de pe continent, proce
sele în curs din această parte a lumii, pro
cese caracterizate în primul rînd prin nă
zuința de a afirma plenar interesele națio
nale, de a apăra drepturile suverane ale 
fiecărui stat. Naționalizările se produc nu 
numai în țările cu regimuri orientate că
tre stingă, ci și în acelea care fără să pu
nă sub semnul întrebării structurile socia
le consideră. însă, necesar să recupereze 
bogățiile naționale acaparate de societăți
le străine. Invariabil, asemenea tendințe a- 
duc la ordinea zilei relațiile cu Washing
tonul, puternic implantat politic, militar și 
economic în America latină.

Organizația Statelor Americane dobîndi- 
se renumele unei filiale a Departamentului 
de Stat al S.U.A. Această organizație urma
— și, din nefericire, nu a rupt cu trecu
tul — politica Washingtonului. în anii cind 
orice îndepărtare de 
era considerată drept 
fost luată și hotărîrea

la această politică 
o „erezie" gravă a 
ce a avut drept re-

zultat întreruperea relațiilor
brii O.S.A. (cu excepția Mexicului) și Cuba. 
I se reproșa „insulei libertății" din Caraibi 
opțiunile ei socialiste. Se încerca, în acest 
mod, să se evite pericolul „contagiunii", să 
se împiedice ca exemplul cubanez să fie 
urmat și de alte state. Eșecul unei aseme
nea politici lipsite de realism a fost de
monstrat de întreaga evoluție a evenimen
telor. Victoria „Unității Populare" în Chile, 
schimbările produse în Peru, luările de 
poziție înregistrate în Panama, măsurile cu 
caracter economic luate în Venezuela, a- 
rată că America latină cunoaște adinei

O.S.A
PARCARE
IN IMOBILISM

prefaceri. Masele populare Vădesc o stare 
de spirit combativă, ceea ce stimulează e- 
fervescența politică de pe continent. In a- 
cest context a revenit în actualitate destinul 
O.S.A. Poate aceasta să supraviețuiască 
furtunilor politice rămînînd un instrument 
al intereselor S.U.A. ? Categoric, nu I

Clodomiro Almeyda, ministrul de exter
ne chilian, arăta că O.S.A. „va continua 
să-și piardă caracterul reprezentativ și 
semnificația sa, dacă va continua sa nu ac
cepte principiile diversității de interese și 
ale pluralismului ideologic". Almeyda sem
nala că statele ce fac parte din sistemul 
interamerican nu au o identitate de ve
deri și de obiective, regimurile lor politice

de la San Jose. în jurul Ange-Angela Davis, imediat după achitarea ei în înscenarea judiciara 
lei, membrii familiei sale

NORVEGIENII SE PRONUNȚĂ ÎMPOTRIVA 
ADERĂRII ȚĂRII

• NUMĂRUL CETĂȚENILOR 
NORVEGIENI care se Împotri
vesc aderării țării lor la Piața 
comună continuă să fie ridicat, 
potrivit datelor unui sondaj, ale 
cărui rezultate au fost publicate 
simbătă la Oslo. Astfel, 38 la 
sută dintre cei interogati și-au 
manifestat intenția de a vota 
împotriva aderării la Piața co
mună, în cadrul referendumu
lui prevăzut pentru luna sep
tembrie ; 26 procente vor vota 
pentru, 27 la sută nu și-au ex-

LOR LA C.E.E.
primat nici un fel de opinie, iar
9 la sută erau partizanii unei 
abțineri.

• CONSILIUL CORPORA
ȚIEI REFORMEI AGRARE DIN 
CHILE a hotărît exproprierea a 
încă 58 de latifundii din diferite 
provincii ale țării. Guvernul 
Unității Populare a expropriat, 
pină în prezent, 3 320 de mari 
latifundii, însumînd o suprafață 
de peste 6 milioane de hectare.

• LIDERUL MAJORITĂ
ȚII DEMOCRATE DIN SE
NATUL AMERICAN. Mike 
Mansfield, a declarat, într-o 
cuvîntare ținută la Universi
tatea Montana, că este adep
tul reducerii trupelor ameri
cane staționate în Europa. 
,,Nu există motive sau justi
ficări pentru ca, la peste un 
sfert de secol după termina
rea celui de-al doilea război 
mondial, în Europa occiden
tală să fie menținut un con
tingent de peste jumătate de 
milion de militari americani 
și membrii familiilor lor", 
— a declarat senatorul.

și economice sînt substanțial diferite deși, 
fără îndoială, există și o comunitate de 
interese latino-americană. Soluționarea 
problemelor esențiale ale continentului — 
sub-dezvoltarea și mizeria — se poate ob
ține numai în măsura în care se lichidea
ză dependența economică și se exercită de
plin suveranitatea națională. In ceea ce pri
vește O.S.A., viitorul ei va depinde de mo
dul în care va ști sau nu va ști sa fie re
ceptivă Ia formulele înnoitoare din America 
latină. Un prim test — pe care O.S.A., nu 
a reușit sâ-1 treacă — l-a oferit propune
rea Perului de a se anula toate sancțiuni
le politice și economice adoptate cu opt 
ani. în urmă împotriva Cubei. Pentru gu
vernul de la Lima problema este clară : 
fiecare stat latino-american are dreptul su
veran de a-și stabili liniile politicii sale 
externe. Ca atare, normalizarea raporturi
lor cu Cuba constituie un act în legătură cu 
care orice țară de pe continent trebuie să 
decidă în deplină libertate.

Washingtonul s-a menținut pe vechea sa 
poziție obstrucționistă și astfel o hotărîre 
care ar fi putut să demonstreze realism a 
fost împiedicată. O.S.A. a rămas prizoniera 
unor practici vetuste. In acest fel existen
ța ei viitoare ar putea fi tulburată de con- 
vulsiuni deoarece multe state de pe conti
nent nu acceptă ca O.S.A. să acționeze ca 
o frînă pentru politica lor de independen
ță națională. Este concludent, pe acest plan, 
faptul că și la conferința miniștrilor de ex
terne ai țărilor din zona Mării Caraibilor, 
desfășurată la Santo Domingo, șeful diplo
mației jamaicane a propus invitarea Cubei 
la toate reuniunile viitoare., „Cuba — a 
spus el — este cea mai mare insulă din ar
hipelagul Caraibilor și toate hotărîrile a- 
doptate fără participarea ei au puțină va
labilitate".

Hotărîrea pe care O.S.A. a luat-o în pro
blema relațiilor cu Havana depășește ca
drul strict al dosarului aflat în discuție. 
Pentru că este vorba, în esență, de dreptul 
la dezvoltare de sine stătătoare a statelor 
Americii latine și, în strînsă legătură cu a- 
ceasta, chiar de destinul O.S.A.

ETJGENIU OBREA

Jfa'

TINERETUL LUMII

ÎNCHEIEREA CONGRESULUI U.T.R.M.
La Ulan Bator, s-a înche

iat Congresul al XVI-lea al 
Uniunii Tineretului Revolu
ționar din Mongolia. Con
gresul a aprobat rapoartele 
Comitetului Central al uniu
nii și al Comisiei de revizie. 
La ședința de închidere a 
luat parte Jumjaaghiin Țe- 
denbal. prim secretar al C.C,

al P.P.R.M., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R.P. Mongole, și alți condu
cători de stat mongoli, 
lucrările Congresului 
parte și o delegație a 
din România condusă 
varășul Aurel Stoica, 
tar Bl

CONSILIUL TINERETULUI
RECUNOAȘTEREA

Consiliul tineretului danez, 
din care fac parte 42 de or
ganizații, a cerut recunoaș
terea diplomatică de către 
țara sa a R.D.G. — a decla-

C.C. al U.T.C.

La 
a luat 
U.T.C. 
de to- 
secre-

DANEZ CERE
R.D.G.

rat, cu prilejul unei vizite 
efectuate în R.D. Germană, 
președintele Organizației Ti
neretului Comunist din Da- 
marca, Joern Christensen.

NOI DEMONSTRAȚII ÎN R.S.A

In pofida represiunilor po- 
lițenești și amenințărilor au
torităților rasiste, studenții, 
muncitorii și funcționarii din 
Republica Sud-Africană con
tinuă să protesteze împotriva 
politicii de apartheid a re
gimului Vorster. La Cape-

town, Johannesburg, Preto
ria și în alte orașe din R.S. 
Africană au avut loc noi mi
tinguri și demonstrații de 
protest la care au participat 
sute de oameni ai muncii. Ca 
și în alte dăți. poliția a ope
rat numeroase arestări.

Tinerii șomeri din Denver
O.P.A.E.P. sprijină 

naționalizările 
din Irak

în fiecare vineri dimi
neața, la ora 9, un șir 
de tineri pătrund în se
diul „Biroului special 
pentru plasarea tinere
tului" din Denver (Colo
rado). Fiecare s-a gră
bit să vină cît mai de
vreme ca să aibă „un 
loc în fată" cînd se des
chid ghișeele, în spe
ranța că sosind printre 
primii va avea mai mul
te șanse de a fi anga- 
iat- . .

Art Benson, principa
lul funcționar al biroului 
de plasare declara unui 
reporter al cotidianului 
elvețian NEUE ZURCHER 
ZEITUNG : „Băieții și 
fetele care termină școa
la sînt veseli la început. 
După cîteva săptămîni 
exuberanța se spulberă. 
Chiar cei mai optimiști 
devin pesimiști. Am au

zit adeseori că tinerii 
sînt neserioși, comozi. 
Dar cei care fac aseme
nea afirmații vor de fapt 
să găsească scuze și ex
plicații pentru faptul că 
societatea noastră nu o- 
feră foarte multor tineri 
slujbe și șanse de a-și 
face o situație".

Anul trecut ajutoarele 
de șomaj distribuite ti
nerilor din Denver care, 
la scurt timp după an
gajare au fost conce- 
diati, s-au ridicat la a- 

350.000 de do- 
— așa cum re

marca reporterul elve
țian 
de a 
plan 
care 
bele 
prejudiciul cauzat celor 
ce din primii ani de ac
tivitate profesională în-

citat’— „eforturile 
ajuta temporar pe 

material pe tinerii 
și-au pierdut sluj- 
nu pot compensa

tîmpină, prin inactivitate, 
o barieră de netrecut 
pentru calificare, barie
ră care îngreunează și 
mai mult găsirea unei 
slujbe adecvate în viitor. 
Chiar elementele deose
bit de înzestrate nu-și 
pot valorifica, în aseme
nea condiții, capacități
le".

Unul din tinerii din 
Denver care a găsit de 
lucru anul acesta — Ed
ward Hopkins — reiata 
ziaristului de la NEUE 
ZURCHER ZEITUNG că 
și-a oferit serviciile la 
nu mai puțin de 18 firme 
imediat ce a terminat 
școala dar n-a pri
mit nici un răspuns ime
diat. „Știam încă din 

ani de școală 
sînt suficiente 

de muncă. De 
am învățat trei 
și eram convins

diat. 
ultimii 
câ nu 
locuri 
aceea 
meserii

că-mi va fi mai ușor — 
dar m-am înșelat. Cu 
greu, după aproape un 
an și jumătate de cău
tări, am găsit de lucru".

Un alt aspect al aces
tei situații consta în fap
tul că, în căutare de lu
cru, tinerii absolvenți ac
ceptă orice muncă, ade
seori de o calificare 
mult inferioară pregă
tirii lor. Multi tineri ab
solvenți ai unor renumite 
școli profesionale de 
mecanica fină și elec
tronică din Denver se 
consideră „norocoși" 
dacă găsesc plasament 
chiar în munci necalifi
cate, ca auxiliari. Statis
ticile agențiilor locale 
specializate din Denver 
indică actualmente ofer
te pentru circa 2.200 de 
posturi unui număr de... 
11.000 de tineri — băieți 
și fete — între 17—20

de ani care vor să se 
angajeze. Așa se explică 
faptul că atunci cînd, de 
pildă, firma ,.Collins 
Steel Group" a anunțat 
un concurs pentru 40 de 
locuri s-au prezentat 318 
candidați.

Nu toți tinerii din Den
ver așteaptă să găseas
că locuri de muncă în 
orașul lor, ci pleacă în 
alte regiuni în căutare 
de lucru. „Dar în actuala 
perioadă — conchide re
porterul elvețian citat — 
tinerii din Denver nu 
vor găsi multe porți des
chise. Peste tot, în ora
șele americane, situația 
locurilor de muncă e a- 
cum mai grea decît anul 
trecut. Peste tot se a- 
nunță un număr cu totul 
insuficient de posturi 
pentru munci calificate".

P. NICOARA

Lucrările celei de-a 8-a con
ferințe extraordinare a Organi
zației țărilor arabe exportatoare 
de petrol (O.P.A.E.P.) s-au în
cheiat simbătă, la Beirut. Comu
nicatul dat publicității relevă că 
statele membre „sprijină măsu
rile Irakului de naționalizare a 
bunurilor consorțiului „Irak Pe
troleum" și va susține această 
țară prin toate mijloacele sus
ceptibile să asigure succesul ini
țiativei sale".

Participanții la reuniunea 
O.P.A.E.P. au hotărât, de aseme
nea, formarea unui comitet spe
cial, compus din miniștrii petro
lului din Libia, Kuweit și Arabia 
Saudită, cu misiunea de a urmă
ri punerea în aplicare a rezolu
ției, adoptată la 9 iunie de către 
Organizația țărilor exportatoare 
pe petrol (O.P.E.C.). „Acest 
comitet va putea convoca o reu- 

.niune extraordinară a membri
lor O.P.A.E.P., dacă va fi nece
sar, pentru a lua unele hotărîri 
în cooperare cu Irakul și cu 
O.P.E.C.", se arată în comunicat.

P E N T g U T I M P uT~¥vTTi.B E R <
rulează la Lumina (orele 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,15; 20,30).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Pacea (orele 15,30; 19).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL i 
rulează la Bucegi (orele 15,45; 18; 
20,15), Flamura (orele 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15; 20,30), Grădina
Bucegi (ora 20,15).

INIMA E UN VINATOR SINGU
RATIC : rulează la Buzești (orele 
15,30; 18)< Grădina Buzești (ora
20,30).

PENTRU CA SE IUBESC : ru
lează la Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 
18; 18,15; 20,30), Viitorul (orele 16: 
18: 20).

PRERIA : rulează la Unirea (o-

rele 15,30; 18), Grădina Unirea (ora 
20,15).

PRINȚUL BAIAIA : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—20,15 In 
continuare).

TOAMNA CHEYENNILOR : ru
lează la Gluleștl (orele 15,30; 19), 
Miorița (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

19 FETE ȘI UN MARINAR : ru
lează la Lira (orele 15,30; 18), Gră
dina Lira (ora 20,30).

MAREA DRAGOSTE : rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 17,45; 20).

ASTA SEARA, DANSAM IN FA
MILIE : rulează la Moșilor (orele 
15,30; 18), Vitan (orele 15,45; 18,13), 
Cosmos (orele 15,30; 17,45; 20).

Grădina Moșilor (ora 20,15), Gră
dina Vitan (ora 20,30).

TRAFIC : rulează la Floreasca 
(orele 15,30; 18; 20,30), Arta (orele 
15,30; 18), Grădina Arta (ora 20,30).

ANCHETA DE LA HOTEL EX
CELSIOR : rulează la Flacăra 
(orele 15,30; 18; 20,15).

EVADARE DIN PLANETA MAI
MUȚELOR : rulează la Ferentari 
(orele 15,30; 17,45 : 20).

FELIX Șl OTILIA : rulează la 
Laromet (orele 15,30; 19).

INCIDENTUL : rulează la Popu
lar (orele 15,30; 18; 20,15).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Munca (orele 15,30; 18; 
20,15).

MARY POPPINS : rulează la 
Rahova (orele 15,30; 19).

COPACII MOR IN PICIOARE : 
rulează la Progresul (orele 15,30; 
18: 20,15).

VAGABONDUL : rulează ia
Crîngașl (orele 15,30; 19).

LUNI, 12 IUNIE 1972

Teatrul de Stat Petroșani (La 
Teatrul -„Luda Sturdza Bulandra"

Schitu Măgureanu) : ESTE VINO
VATA CORINA — ora 20; An
samblul „Rapsodia Română" : PE 
PLAIURILE MIORIȚEI — ora 18,30.

LUNI, 12 IUNIE 1972
PROGRAMUL I

17,30 Deschiderea emisiunii. Curs 
de limba rusă. 18,00 Căminul. 18,40 
Scena •— emisiune de actualitate 
și critică teatrală. 19,05 Drumuri 
în istorie : Ilirii și dacii. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 în 
întîmpinarea Conferinței Naționa
le a Partidului Comunist Român

și a celei de a 25-a aniversări a 
Republicii. Țara Întreagă în în
trecere. Transmisiune directă de la 
Uzina de tractoare din Brașov si 
întreprinderea „Dacia" din Bucu
rești". 20,20 „Prețuire..." Transmi
siunea directă a concertelor-spec- 
tacol organizate de Televiziunea 
Română la întreprinderea „Dacia" 
din București și la Uzina de trac
toare din Brașov, în cinstea frun
tașilor în producție din aceste 
două întreprinderi. 21,40 Film se
rial „Salut Germain" (V). 22,25 A- 
vanpremiera. 22,30 „24 de ore“.

PROGRAMUL II

20,00 Cupa primăverii — compe
tiție de minl-baschet. 20,40 Ghișeul 
21,00 „Romantic-Club 22,25 Cronici 
literară.
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