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In întimpinarea evenimentului de im
portanță majoră în viața politica a țârii
— Conferința Națională a partidului din 
19—21 iulie 1972, s-au desfășurat în- 
tr-un șir de județe conferințe extraordi
nare ale organizațiilor județene de partid. 
La conferințe au participat membrii și 
membrii supleanțî ai comitetelor de par
tid și ai comisiilor de revizie ale orga
nizațiilor de partid județene respective, 
precum și delegați desemnați în adunări 
generale ale tuturor comuniștilor sau în 
adunări ale activului de partid din în
treprinderi, instituții, unități agricole, 
cartiere și sate.

Au participat Ia lucrările conferințelor, 
luînd cuvîntul în încheierea dezbaterilor, 
tovarășii : Emil Bodnaraș — județul Ar
geș ; Gheorghe Pană — județul Ilfov : 
Gheorghe Rădulescu — județul Teleor
man ; Ilie Verdeț — județul Alba ; Ma
xim Berghianu — județul Vîlcea; Flo
rian Dănălache — județul Vaslui; Emil 
Drăgănescu — județul Tulcea • Janos Fa- 
zekas — județul Satu Mare ; Petre Lupu
— județul Brăila ; Gheorghe Stoica — ju
dețul Buzău ; Iosif Banc — județul Mu
reș ; Petre Blajovicî — județul Bistrița-*  
Năsăud ; Miron Constantincscu — jude
țul Bihor : Mihai Dalea — județul Caraș- 
Severin ; Miu Dobrescu — județul Galați: 
Mihai Gere — județul Sălaj; Ion Ioniță
— județul Olt; Vasile Patilinet — județul 
Sibiu ; ion Dincă — județul Bacău.

In cadrul conferințelor, prim-secretarii 
comitetelor județene de partid au prezen
tat rapoarte cu privire la activitatea or
ganizațiilor județene de partid pentru

înfăptuirea sarcinilor rezultate din Jhotă- 
rîrile Conferinței Naționale din decem
brie 1967 și ale Congresului al X-lea al 
P.C.R. privind perfecționarea conducerii 
și planificării activității economico-soci- 
ale, dezvoltarea democrației socialiste și 
sistematizarea localităților rurale.

Pretutindeni, desfășurarea conferințelor 
județene s-a caracterizat printr-un pro
nunțat caracter de lucru, prin spirit de 
exigență și combativitate revoluționară, 
evaluarea rezultatelor obținute și critica 
deschisă a deficiențelor îmbinîndu-se cu 
efortul de stabilire a celor mai judicioase 
măsuri pentru îmbunătățirea activității e- 
conomice și sociale. Atît în informările 
prezentate, cît și în cadrul discuțiilor, au 
fost supuse unei temeinice analize pro
blemele fundamentale ale vieții econo
mice, sociale, politice și administrative 
ale județului, s-au făcut numeroase obser
vații, sugestii și propuneri, cristalizîndu- 
se un șir de concluzii de ordin principial 
și practic, menite a fi dezbătute în ca
drul Conferinței Naționale a partidului.

In strînsă conexiune cu obiectivul ma
jor al creșterii eficienței economice, con
ferințele extraordinare județene au dez
bătut multilateral modalitățile de perfec
ționare a conducerii de către partid a e- 
conomiei, mijloacele menite să deter
mine creșterea rolului și competenței 
organizațiilor de partid în eforturile pen
tru îmbunătățirea activității în toate 
compartimentele societății noastre.

Desfășurate în ambianța însuflețitoare 
a întrecerii socialiste pentru realizarea 
cincinalului înainte de termen, lucrările

conferințelor extraordinare ale organiza
țiilor județene de partid au constituit o 
tribună pentru exprimarea inițiativelor a 
numeroase colective privind suplimenta
rea angajamentelor în cinstea Conferin
ței Naționale a Partidului Comunist Ro
mân și a aniversării Republicii, înlesnind, 
totodată, sintetizarea acestor angajamente 
la scara județului respectiv, adoptarea de 
măsuri adecvate menite să asigure reali
zarea lor în cît mai bune condiții.

Prin cuvîntul delegaților. prin hotărî- 
rîle adoptate a fost exprimat sprijinul 
deplin al comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — față de politica 
internă și externă a Partidului Comunist 
Român, consacrată înfloririi multilaterale 
a României socialiste, cauzei socialismu
lui și păcii în lume.

Conferințele organizațiilor județene de 
partid au ales, totodată, delegații la Con
ferința Națională a partidului, din rîndu- 
rile celor mai destoinici comuniști, care 
își desfășoară activitatea în unitățile in
dustriale și agricole, în instituțiile știin
țifice, cultural-artistice și de învățămînt, 
activiști de partid.

Intr-o atmosferă entuziastă, conferin
țele extraordinare ale organizațiilor jude
țene de partid au adresat telegrame Co
mitetului Central al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prin care au dat glas 
voinței ferme a comuniștilor, a întregu
lui popor de a-și înzeci eforturile pentru 
înfăptuirea programului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate 
adoptat de Congresul al X-lea al P.C.R,
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RASPUNZÎND CU ENTUZIASM LA ÎNFLĂCĂRATĂ CHEMARE 
A SECRETARULUI GENERAL AL PARTIDULUI

•SIBIU •ARGEȘ
Angajați cu toate forțele în efortul comun de îndeplinire în 

patru ani și jumătate a prevederilor acestui cincinal, de ridi
care pe noi trepte de calitate și eficiență a rodului muncii 
noastre, raportăm cu legitimă mîndrie îndeplinirea planului pe 
primele cinci luni ale acestui an Ia producția marfă cu 103,2 
la sută, a productivității muncii cu 102 la sută și realizarea a 
117 milioane lei beneficii peste plan.

In atmosfera generală prilejuită de apropiata Conferință Na
țională a partidului și de jubileul a 25 de ani al proclamării 
Republicii, oamenii muncii din județul Sibiu și-au suplimentat 
angajamentele, fiind liotărîți să dea peste plan o producție mar
fă industrială*  în valoare de 380 milioane lei, cu 130 milioane 
inai mult decît angajamentul inițial, să economisească 700 tone 
metal, 2 000 m.c. material lemnos, 3 200 tone combustibil conven
țional, 1,5 milioane kwh energie electrică și alte materii prime și 
materiale, iar de pe ogoarele județului să se obțină o produc
ție agricolă suplimentară în valoare de 9 milioane Iei.

Asigurăm Comitetul Central, pc dumneavoastră personal, sti- 
. _■» " j.. activitatea

muncă, manifestare
mate tovarășe secretar general, că vom face din 
noastră de fiecare zi exemplu de dăruire în 
vie a patriotismului și internaționalismului.

Avem rezerve mari pentru o activitate de mai bună calitate 
în toate domeniile. Pe baza acestor rezerve ne însușim să răs
pundem cu entuziasm chemării do a îndeplini prevederile cin
cinalului în patru ani și jumătate. Am descoperit deja pînă în 
prezent posibilități să producem anul acesta suplimentar față de 
plan bunuri în valoare de peste 380 milioane lei. dar ne preo
cupăm în continuare să evidențiem noi rezerve astfel ca pînă 
Ia sfîrșitul anului producția suplimentară să ajungă la cel pu
țin 500 milioane lei Sîntem hotărîți ca acțiunile pe care le-am 
început deja privind gospodărirea cu cea mai maro strictețe 
a materiilor-prime și în primul rînd a metalului — prin mă
suri do reproiectare. judicioasă, prin sancționarea drastică a 
oricărei risipo — privind introducerea unei ordini și discipli
ne stricte la toate locurile de muncă, să le dezvoltăm și mai 
mult pentru a asigura activității noastre o înaltă eficiență. Sub 
deviza .,hărnicie, cinste, onoare, demnitate socialistă" vom mo
biliza masele de oameni ai muncii să-și pună mai mult în va
loare inițiativa, capacitatea de creație, să facă din autoper- 
fecționare o preocupare zilnică. \

PRIMEȘTE TARĂ RO 
DUL MUNCII NOAS 
TRE.

Primele vești prin 
telex

Acolo unde a ră
sunat chemarea.
în fiecare zi, la 
opt dimineața...

Noi răspunsuri la 
marele angaja
ment colectiv.

• Cronica filmului.
— Ciudatul dialog dintre 

un comisar și un ma
gistrat.

• OLT
• TELEORMAN

Integrindu-se în entuziasmul general cu 
tru popor întîmpină apropiata Conferință ____  _ ____
dului și cea de-a 25-a aniversare a Republicii, puternic antre
nați de comuniști, muncitorii, inginerii, tehnicienii, economiș
tii din întreprinderile județului Olt și-au concentrat eforturile 
creatoare pentru înfăptuirea mărețelor sarcini ce le revin.

Astfel, vor fi produse peste sarcinile planificate 1000 tone 
aluminiu, 2100 tone produse cărbunoasc. 1 000 mc. lemn c.r. 
iar prin folosirea chibzuită a materiei prime și a materialelor, 
a utilajelor și spațiilor de producție, productivitatea muncii va 
crește față de plan, în medie cu 3 813 lei pe salariat.

Toate acestea fac posibilă realizarea, pe ansamblul indus
triei județului, a unei producții suplimentare de 50 milioane 
lei asigurîndu-se astfel realizarea planului cincinal înainte de 
termen. Lucrătorii ogoarelor depun, în aceste zile, eforturi sus
ținute pentru a recolta în timp optim orzul și griul și a însă- 
mînța în cultură dublă o suprafață de peste 38 000 ha. ceea ce 
asigură în totalitate baza furajeră pentru sectorul zootehnic.

care întregul nos- 
Națională a parti-

Dorim să vă raportăm, mult iubite . tovarășe Nicola© 
Ceaușescu, că muncitorii, inginerii și tehnicienii din întreprin - 
derile industriale ale județului, în frunte cu comuniștii, s-au 
angajat ca în cinstea Conferinței Naționale a partidului și a 
celei de-a 25-a aniversări a Republicii să îndeplinească sar
cinile planului cincinal în patru ani și jumătate, să realizeze 
în plus 9 000 tone țiței, 10 milioane metri cubi gaze de sondă, 
300 000 metri pătrați țesături bumbac. 23 milioane Iei utilaje, 
piese de schimb și elemente de automatizare, în valoare de 
3 milioane lei conserve legume, mobilă în valoare de 1 milion 
lei, confecții în valoare de 340 mii lei și altele, reducind toto
dată cheltuielile materiale la 1 000 lei producție.

în agricultură, mecanizatorii, specialiștii și țărănimea coo
peratistă au lucrat mai bine pămîntul, au înlăturat excesul de 
apă de pe 18 500 ha și în prezent sînt în plină desfășurare a 
recoltării păioaselor sub deviza : nici un bob risipit, nici un 
hectar nearat, cît mai multe suprafețe și grabnic semănate cu 
porumb pentru boabe și siloz. Angajamentul și hotărîrea tuturor 
lucrătorilor din județul Teleorman sînt : sa livreze la fondul 
centra] al statului mai mult cu 4 600 tone produse vegetale, 
133 tone carne, 1150 hectolitri lapte și 2 milioane ouă.

• Sport.
— într-un meci amical 

ROMÂNIA—ITALIA: 3-3 
(1-2)

• Să discutăm des
pre tinerețe, edu
cație, răspunderi.

— Nici la cabană nu te poți 
purta ca-n codru !

SĂRBĂTOAREA
CELOR PATRU MILIOANE

N
u se poate să nu fi ob
servat, de cîteva zile, că 
elevii țării și-au luat rămas 
bun, pentru o vacanță, de la școa

lă. Străzile și parcurile, și ștran
durile, și terenurile de sport, dar 
și șantierele și ogoarele și grădi
nile de legume, și pepinierele de 
fructe au fost invadate de vîrsta 
anilor de școală. Cu larma ei ve
selă, cu bucuria el molipsitoare, 
dar și cu hărnicia mîinilor care 
știu să lucreze, să facă faptă an
gajamentele pionierești și ute- 
ciste.

Au pus punct unui an de școa
lă. Ce repede a zburat timpul j 
Am aflat-o, așa cum aflăm în 
fiecare an, în iunie, la sărbă
toarea școlii. Sărbătoarea a- 
ceea care aduna la școală patru 
milioane de elevi și 200 000 de

dascăli ai lor — pentru bilanț.
N-am putut fi pretutindeni, 

ieri, ori sîmbătă, cînd s-a consu
mat bucuria repartizării — dacă 
putem spune astfel — a recom
penselor. „Repartizare*  de la care 
n-au lipsit nici părinții, fiindcă și 
ei au meritul de a-și fi vegheat 
copiii, de a le fi cerut să fie 
elevi în toată puterea cuvîntului. 
Acolo unde am fost, insă, am au
zit, „a fost un an școlar bun!“ 
Fiindcă s-a învățat. Mărturie stau 
nu numai premiile celor mai buni, 
ci majoritatea covîrșitoare a ele
vilor care au fost declarați pro
movați. Și pentru că s-a putut 
consemna la bilanț o masivă

LUCRETIA LUSTIG

(Continuare în pag. a 11-a)

I
Străzile, parcurile, ștrandurile, dar și șantierele și 
ogoarele au fost invadate de vîrsta anilor de școală. 

Așa s-au despărțit elevii de un an de învățătură.

Foto : TANJALĂ EMANUEL

Tînăra generație a Româ
niei socialiste, împreună cu 
întregul nostru popor, salată 
cu sentimente de profundă 
prietenie și solidaritate pe 
prințul Norodom Sianuk, șe
ful statului cambodgian, pre
ședinte al Frontului Unit 
Național al Cambodgiei. Vi
zita oficială a înaltului oas
pete cambodgian reprezintă 
un eveniment bogat în sem
nificații. un moment remar
cabil în dezvoltarea legături
lor dintre poporul român și 
cambodgian. Prezenta prin
țului Norodom Sianuk pe 
pămîntul României socialiste 
ne oferă prilejul de a expri
ma încă o dată sprijinul de
plin față de cauza dreaptă a 
poporului cambodgian.^ în
crederea noastră fermă în 
victoria luptei pe care po
porul cambodgian, sub con
ducerea F.U.N.K., o desfă
șoară pentru împlinirea as
pirațiilor sale de libertate și 
independență.

Deși ne despart mii de 
kilometri de Cambodgia. po
porul român urmărește cu un 
viu interes desfășurarea eve
nimentelor din această par
te a lumii. După cum se 
știe, o trăsătură definitorie, 
esențială, a politicii externe 
a țării noastre o constituie 
sprijinul activ acordat tutu
ror popoarelor care luptă 
împotriva imperialismului, 
pentru o viață liberă și inde
pendentă, pentru respectarea 
dreptului lor sacru de a-șl

hotărî destinele potrivit pro
priei lor voințe. în . acest 
spirit, Partidul Comunist Ro
mân și guvernul Republicii 
Socialiste România și-au ma
nifestat cu consecventă soli
daritatea profundă cu po
poarele vietnamez, laoțian și 
cambodgian care, cu spirit 
de sacrificiu și eroism legen
dar, luptă pentru a infringe 
pe intervenționiștii imperia
liști și pentru a-și apăra 
ființa lor națională. Cu a- 
ceeași statornicie, poporul 
și guvernul român au de
nunțat imixtiunile în aface
rile interne ale Cambodgiei 
și au condamnat lovitura de 
stat reacționară din martie 
1970. Nemulțumirea popu
lației, ura sa împotriva in
tervenției străine și a clicii 
marionetă de Ia Pnom Penh 
și-a găsit expresie în lupta 
armată declanșată imediat, 
luptă care s-a soldat cu grele 
infrîngeri ale inamicului. 
Constituirea Guvernului Re
gal de Uniune Națională și a 
Frontului Unit Național al 
Cambodgiei au dat un im
puls esențial acestei lupte. 
România s-a aflat printre 
primele state care au salu
tat constituirea Guvernului 
Regal de Uniune Națională si 
l-au recunoscut oficial ca 
unio reprezentant legitim al 
Cambodgiei.

România socialistă, 
nind cu fermitate 
dreaptă pentru care 
F.U.N.K. și Guvernul

spriji- 
cauza 
luptă 
Regal

de Uniune Națională, își ex
primă profunda convingere 
că în zilele noastre nu exis
tă în lume forță capabilă să 
înfrîngă un popor gata de 
sacrificii pentru a-și apăra 
libertatea și independența. 
Exemplul pe care ni-1 oferă 
popoarele Indochinei — prin
tre care și poporul cambod
gian — este concludent în a- 
ceastă privință. Țara noastră 
cere cu hotărire să fie res
pectate drepturile 
fundamentale ale 
cambodgian, își 
sprijinul față de 
rile juste făcute de șeful sta
tului cambodgian, Norodom 
Sianuk, dă o înaltă apreciere 
luptei drepte duse de forțele 
populare din Cambodgia. 
Convorbirile pe care tovară
șul Nicolae Ceaușescu le-a 
avut, în iunie 1971, cu prin
țul Norodom Sianuk au re
prezentat o contribuție de 
preț la dezvoltarea relațiilor 
dintre popoarele noastre, în 
interesul luptei antiimperia- 
liste, pentru progres și pace.

Salutînd vizita oficială îu 
țara noastră a prințului No
rodom Sianuk. tineretul și 
poporul român își exprimă 
convingerea că această vizită 
va marca o etapă importan
tă în cronica relațiilor de 
prietenie româno-cambodgie- 
ne, va fi o puternică mani
festare a solidarității popoa
relor noastre în lupta pentru 
triumful ideilor de libertate, 
independență, pace si pro
gres în lumea întreagă.

naționale 
poporului 

exprimă 
propune-

La invitația președintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, președin
tele Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei E- 
lena Ceaușescu, astăzi sosește 
în Capitală Samdech Norodom 
Sianuk, șeful statului cambod
gian, președintele Frontului U- 
nit Național al Cambodgiei, 
care, însoțit de prințesa Moni
que Sianuk, va face o vizită o- 
licială de prietenie în țara noas- 
tră.

Născut la 31 octombrie 1922, 
la Pnom Penh. Samdech Noro
dom Sianuk a fost proclamat, 
în anul 1941, rege al Cambod
giei, succedind bunicului său, 
regele Sisowath Monivong.

După cel de-al doilea război 
mondial, Norodom Sianuk a de
pus toate eforturile pentru ob
ținerea independenței țării sale. 
Data de 9 noiembrie 1953, ziua 
retragerii din Cambodgia a co
mandamentului militar fran
cez și a forțelor armate ale 
Uniunii Franceze, a fost adop
tată ca dată oficială consacrînd 
independența deplină a Cam
bodgiei.

Pe plan internațional, de
plina independență a statului 
cambodgian a fost garantată, la 
21 iulie 1954, prin Acordurile de 
la Geneva, care au pus capăt, 
în același timp, ostilităților din 
Indochina.

In martie 1955, deoarece ca
drul constituțional interzicea 
regelui să desfășoare activitate 
politică. Norodom Sianuk re
nunță la tron, în favoarea ta
tălui său. în același an. Sianuk 
pune bazele partidului Sangkum 
Reastr Niyum (Comunitatea 
Socialistă Populară).

Intre 1955 și 1960, Samdech 
Norodom Sianuk a deținut, în 
cîteva rînduri, funcția de prim- 
ministru. La 22 iunie 1960, la 
moartea tatălui său, regele Su- 
ramarit, prințul Norodom Sia
nuk acceptă funcția de șef al 
statului pe care o deține pînă 
în prezent.

Samdech Norodom Sianuk a 
luat parte activă la prima Con
ferință a țărilor afro-asiatice, 
ale cărei lucrări s-au desfășu
rat, în aprilie 1955, la Bandung. 
In același an. Regatul Cambod
giei își proclamă adeziunea ofi
cială la cele cinci principii ale 
coexistenței pașnice.

In cursul celor 16 ani de in
dependență, Cambodgia. sub 
conducerea lui Norodom Sianuk, 
a participat activ la lupta îm
potriva imperialismului, colo
nialismului. neocolonialismu- 
lul și rasismului. Statul cam
bodgian a sprijinit activ lupta 
popoarelor frățești din Vietnam 
și Laos, victime ale agresiunii 
S.U.A.

în 1965, la inițiativa lui No
rodom Sianuk, la Pnom Penh 
a avut loc prima Conferință a 
popoarelor indochineze, menita 
să unifice lupta acestora împo
triva agresiunii imperialiste, ale 
cărei victime erau popoarele 
vietnamez și laoțian.

In martie 1970, cercurile re
acționare din țară, ostile inte
reselor naționale și sprijinite de 
S.U.A., au reușit să-l înlăture 
pe Norodom Sianuk de la pu-

tere, Cambodgia fi
ind transformată 
într-un nou cîmp 
de luptă al agresi
unii S.U.A. în Asia 
de sud-est.

La 23 martie 1970, 
Norodom Sianuk a- 
nunță 
Frontului Unit Na
țional al Cambod
giei și a Guvernu
lui Regal de Uni
une Națională al 
Cambodgiei, care 
au primit imediat 
adeziunea masivă și 
entuziastă a tutu
ror păturilor soci
ale progresiste din 
țară. In cursul pe
rioadei martie 1970 
— martie 1972, Gu
vernul Regal de U- 
niune Națională al 
Cambodgiei a fost 
recunoscut de cir
ca 30 de țări, prin
tre care și Româ
nia.

Astăzi, sub stea
gul Frontului Unit 
Național al Cam
bodgiei, prezidat 
de Samdech Noro
dom Sianuk, și al 
Guvernului Regal 
de Uniunea Națio
nală al ~ 
bodgiei, în fruntea 
află Samdech Penn Nouth, po
porul cambodgian și forțele ar
mate populare de eliberare na
țională au eliberat complet 8 
zecimi din teritoriul național, 
cu o populație de peste 5 mi
lioane de locuitori. Poporul 
khmer, care nu-1 recunoaște de- 
cit pe Samdech Norodom Sianuk 
ca șef al statului, este însufle
țit de hotărîrea de a-și continua 
neabătut lupta împotriva agre
siunii americane, pentru elibe
rarea deplină a patriei sale, 
pentru reinstaurarea - indepen
denței, suveranității, neutralită
ții și integrității teritoriale a 
Cambodgiei.

Animat de sentimente de so
lidaritate cu toate forțele care 
luptă pentru libertate și inde
pendență, poporul român urmă
rește cu caldă simpatie și soli
daritate frățească lupta poporu
lui cambodgian

formarea

Cam-

LA

căruia se

pentru elibera-

rea națională, 6ub conducerea 
Frontului Unit Național și a Gu
vernului Regal de Uniune Na
ționala al Cambodgiei.

Vizita în România a șefului 
statului cambodgian, convorbi
rile care vor avea loc cu acest 
prilej, se î nscriu ca o reafirmare 
a solidarității depline și sprijinu
lui poporului român față de 
cauza dreaptă a poporului cam
bodgian, care luptă împotriva 
agresiunii imperialiste, pentru 
apărarea dreptului său sacru 
de a dispune, în mod liber, de 
destinele sale, pentru libertate 
și independență națională. Ele 
vor aduce o nouă contribuție la 
dezvoltarea relațiilor între cele 
două țări ale noastre, pentru 
binele popoarelor român și cam
bodgian, în interesul cauzei pro
gresului și păcii în întreaga 
lume.

Poporul român urează oaspe
ților cambodgieni un călduros 
bun venir în Capitala patriei 
noastre !

POSTURILE DE RADIO
Șl TELEVIZIUNE

Astăzi, în 
televiziune vor transmite direct de la Aeroportul Otopeni 
sosirea în Capitală, Ia invitația președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, președintele Consi
liului Național al Frontului Unității Socialiste, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, a șefului statului Cambodgian, 
președintele Frontului Unit Național al Cambodgiei, Sam- 
dech Norodom Sianuk care, împreună cu prințesa Monique 
Sianuk, va face o vizită oficială de prietenie în Republica 
Socialistă România.

jurul orei 9,45 posturile noastre de radio și
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SĂRBĂTOAREA CELOR 
PATRU MILIOANE

Președintele Băncii de export- import a S.U.A., Henry Kearns, 
oare ne-a vizitat țara la invi
tația Consiliului de administra
ție al Băncii române de comerț 
exterior, a părăsit duminică 
dimineața Capitala, indreptin- 
du-ee spre patrie.

O delegație guvernamen
tală economică, condusă de 
Mihai Marinescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Mi
niștri, a plecat, duminică 
după-amiază, la Berlin,

CRONICA
U. Ț. C.

Sîmbătă a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre Praga, to
varășul Nicolae Besnea, activist 
al C.C. al U.T.C., care, la in
vitația Uniunii Socialiste a Ti
neretului (S.S.M.) din R. S. 
Cehoslovacă, va participa la 
întîlnirea tineretului pentru 
paoe, securitate europeană, îm
potriva războiului și fascis
mului, ce se va desfășura la 
Sumava.

Cll/OM DIAIOS HIM 

m comisar și m mm
Regizorul Damiano Damiani 

este un artist interesat pînă la 
obsesie de o singură temă : ac
tul justițiar. Asta nu înseamnă că 
ar putea fi numit un Andre Ca- 
yatte al Italiei, A. C. fiind ci
neastul francez obstinat cinema
tografierii, anchetelor judiciare. 
Nu, pentru că Damiano Damiani 
știe să ne arate și ceea ce se as
cunde dincolo de paragrafele în- 
cilcite ale diverselor legislații, și 
ceea ce semnifică fiecare „rotiță" 
din gigantica mașinărie a tribu
nalelor societății de consum.

încă de la debutul său cu fil
mul „Ucigașul plătit", unde di
buia incert între realitățile ma
rii burghezii italiene și încălcate
le aliniate ale codului penal, re
gizorul se anunța, deopotrivă, și 
demn continuator al marii tradi
ții neorealiste și martor și acu
zator al lumii în care trăiește. 
Tema „Mafiei" a devenit apoi 
declarata sa obsesie artistică, fil
mele sale sugerîndu-ne un lucru 
f oarte grav : trecerea termenului 
Mafie de la substantiv propriu 
la cel comun.

Premiat la ultima ediție a Fes
tivalului cinematografului de la 
Moscova, MĂRTURISIRILE U- 
NUI COMISAR DE POLIȚIE 
FĂCUTE PROCURORULUI RE’ 
PUBLICII, al treilea său film 
după „Cind se arată cucuveaua" 
și „Cea mai frumoasă soție" 
poate fi socotită marea sa reali
zare inspirată de o problemati
că la ordinea zilei. Față de ,7Z", 
filmul tfinui proces politic, MĂR
TURISIRILE UNUI COMISAR... 
este superior prin faptul că nu 
pleacă de la un dosar „închis", 
clasat, ci se află, dacă se poate 
spune așa, încă în plină dezbate
re publică. Tenebroasele afaceri 
ale Mafiei (și ale mafioților), cri
me și „fărădelegi" față de care 
biografia lui AL Capone pălește 
o dată cu toate adevărurile din 
subiectele filmelor americane cu 
gangsteri, sint zilnic subiectele 
de primă importanță ale presei 
mondiale. Damiano Damiani a- 
tacă curajos tema și, in același 
timp, subiectul acestui cancer al 
Italiei contemporane, reușind să 
disece nu numai resorturile in
time ale crimelor ci și implicații
le sale social-politice: recrudes
cența neofascismului italian își

(Urmare din pag. 1) 
participare la concursurile școla
re ale strguinfei, inteligenței și ta
lentului. Reținem cifra : 120 000 
elevi au făcut parte dintre concu
rența acestor competiții care ce
reau cunoștințe și creativitate. 
Cîteva zeci de mii și-au înscris 
numele la concursurile de măies
trie în meseria pe care o învață 
la școala profesională. Alții, peste 
100000 elevi, au urcat scenele 
talentului și pasiunii artistice.

Dar s-a și muncit. Fiindcă ele
vii noștri învață și la școala mun
cii. Mărturie stau orele lor de 
practică. Cele 10 000 ateliere 
școlare care s-au alăturat, pe 
picior de egalitate, în procesul 
instructiv al școlii, săli de clasă, 
de laborator. Și mai stau toate 
zecile de expoziții unde noi, toți 
ceilalți, am putut să vedem cu 
ce s-au îndeletnicit elevii în ziua 
lor de muncă din fiecare săptă
mână. Au produs. Am văzut lu
cruri de rară frumusețe, lucruri 
utile lor, școlii. Așadar, elevii 
noștri au fost și producători.

Iar toate acestea, — tot ce au 
adunat, în carnete de elev, în ca
talog, toate lucrurile datorate 
iscusinței lor, toate trofeele con

CRONICA FILMULUI
dă mina cu tragica realitate a 
criminalității dirijate de suspuse 
persoane aflate în umbra și în 
culisele intereselor financiare.

Fără veleități regizorale șo
cante, adică fără sterile virtuo
zități de punere în scenă, mai e- 
xact în cadru, Damiani își tra
tează tema cu o clasică cursivi
tate narativă, tipică unei anchete 
dar în același timp tipică unui 
artist interesat să fie înțeles de 
toate categoriile de spectatori. 
Nu-l atrag performanțele imagi
nii cinematografice, unghiurile 
căutate, jongleria cu aparatul de 
filmat, rămîne fidel școlii italie
ne de film și ne prezintă simplu 
dialogul „ciudat" dintre doi oa
meni care în fața unei tragice 
realități vor să lupte cu alte 
arme pentru un același scop. Co
misarul, sătul de zădărnicia ac
țiunii sale împotriva criminalilor, 
zădărnicie oficializată de mașina- 
țiunile unui tribunal al cărui 
membrii sint în parte corupți, a- 
junge la exasperare și acționea
ză împotriva crimei cu crima. 
Procurorul, aflat la întîia sa 
mare anchetă, încă tributar unei 
abstracte înțelegeri a justiției, a 
adevărului și a pedepsei, ajunge 
să înțeleagă și el că se află în 
fața unui adevăr care-l obligă la 

cursurilor, tot ce a fost de laudă 
în viața lor de elevi, în anul șco
lar 1971—1972, faptul că sini 
mai maturi, mai pregătiți pentru 
viață cu un an-muncă, un an-în- 
vățătură, le dedică partidului, e- 
venimentului de seamă care se 
apropie — Conferinței Naționale, 
aniversării sfertului de veac al 
Republicii.

Au spus-o și pionierii, sub dra
pelul țării și al organizației lor, 
tot ieri, cind s-au întâlnit — în 
efectiv total, de două milioane, 
să sărbătorească, o dată cu bilan
țul școlar, Ziua lor, a pionierilor. 
Au povestit, In limbajul lor, pio
nieresc, ce au făcut in acest an, 
in orgunizația lor revoluționară, 
străduindu-se să urmeze îndem
nul secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : „Faceți totul pentru 
a îndreptăți încrederea pe care 
o avem în voi“.

...Și în timp ce toate lucrurile 
astea s-au consumat, lăsind des
chis drumul vacanței, cei mai 
mari elevi, deși declarați absol
venți, și-au pus uniforma — 
80 000 numai din această promo
ție — și 8-au intilnit la școală, 
în băncile claselor. A început 
bacalaureatul! Examenul liceeni

gesturi tranșante. Intr-un fel su
biectul nu este nou, citeva filme 
americane și mai recent o pro
ducție franceză care-l avea pe 
Jean Gabin în rolul principal, 
„Pașa", ne propunea o aceeași 
soluție, a omului legii care ac
ționează ca într-o vendetă, plă
tind cu singe pentru singe. Ceea 
ce este nou în MĂRTURISIRILE 
UNUI COMISAR... e faptul că 
omul legii acționează acum nu 
pentru o dreptate individuală, ci 
în numele unei societăți care tre
buie să-și ia măsuri de apărare 
în fața unei tumori sociale.

Dintr-o distribuție excelentă — 
specifică filmelor italiene — re
marcăm pe Martin Balsam (in
terpretul comisarului) care intra 
cu acest rol în galeria 'marilor in
terpret ai cinematografului con
temporan.

TUDOR STANESCU

P.S. De-a dreptul „îneîn- 
tați" de recenta afirmație a 
lui Gelu Ionescu din „Con
temporanul**  : „avem cro
nicari exeelenți, dar n-a
vem filme pentru ei".

Și ne mai plîngem că 
n-avem subiecte de come
die cinematografică/ 

lor — de la cultură generală și 
de la liceele de specialitate — 
înainte de a păși in viață. A 
început ou lucrarea scrisă la 
limba română. Cind noi scriem a- 
ceste rînduri, candidații la baca-

laureat sint încă concentrați a- 
supra subiectelor de examene. 
Pentru ei trebuie să facem liniș
te. Au început o săptămână grea, 
în care trebuie să dovedească 
cum și-au trăit viața de elev.

Mai rezistent 
decît platina

Specialiștii din întreaga 
lume sint permanent preocu
pați de obținerea unor mate
riale cit mai rezistente atît 
din punct de vedere mecanic 
cît și la acțiunea agenților co- 
rozivi. Recent, un grup de 
cercetători din R. F. a Ger
maniei au conceput un nou 
material denumit „plăti nă- 
oxid de zirconiu" care se 
compune dintr-o masă pe 
bază de platină, în care sînt 
înglobate particule de oxid 
de zirconiu fin dispersate.

Acest aliaj prezintă o rezis
tență mecanică mare, chiar și 
la temperaturi de peste 
1 000°C. La temperaturi de 
circa 1 400°C pe o durată de 
100 ore, noul material are o 
rezistență de 8 ori mai mare 
față de platina pură. Cît pri
vește rezistența la coroziune a 
„platinei-oxid de zirconiu" ea 
se poate compara cu cea a 
platinei pure, adică materia
lul este stabil atît în atmos
feră oxidantă, cît și în atmos
feră reducătoare.

Sint calități ce conferă nou
lui material multiple utilizări 
întehnica construcțiilor aero- 
spațiale și în industriile chi
mică și electronică. Aliajul 
„platină-oxid de zirconiu*'  
prezintă marele avantaj că se 
poate prelucra cu mijloace 
tehnice obișnuite, adică prin 
așchiere sau prin deformare 
plastică la cald sau la rece.
GOLDENȘTEIN SOLOMON 

inginer

CEI MAI TINERI MAEȘTRI AI 
SPORTULUI

• ÎN CADRUL unei festivități» 
care a avut loc ieri la sediul 
C.N.E.F.S. din Capitală, a fost de
cernat titlul de maestru al sportu
lui celor patru pugiliști români 
care au cucerit titlul de campion 
continental la recentele campio
nate europene de box pentru ti
neret desfășurte la București. Au 
primit înalta distincție sportivă 
Alexandru Turei, Dinu Condurat, 
Simlon Cuțov șl Nicolae Băbescu.
• LA ALGER a fost terminată 

construcția unui mare stadion 
proiectat de specialiști maghiari. 
Cu prilejul inaugurării noului sta
dion, echipa de fotbal a orașului 
Budapesta va întilni o selecționată 
algeriană.

ROMANIA-ITALIA:
Nu avem de ce să ne bucu

răm prea tare, după cum nici 
motive să ne supărăm prea tare 
nu avem. Un meci egal, realizat, 
mai ales, în fața unei echipe pe 
care n-am mai învins-o nicio
dată poate fi considerat un re
zultat bun. Și dacă stăm să ne 
gîndim bine este un rezultat bun 
pentru că, să nu uităm, Italia 
este vicecampioana lumii. Apoi 
squadra azzura reprezintă, to
tuși, o firmă in lumea fotbalu
lui, o școală, o mare tradiție. 
Reținind aceste lucruri și re
zultatul de pe tabela de marcaj, 
să ne oprim, pe scurt, asupra 
unor situații și caracteristici ale 
meciului, ale jocului, ale echi
pelor. Cu acest prilej vom ex
plica și de ce nu avem motive 
să ne bucurăm prea tare de a- 
cest draw obținut de tricolorii 
noștri în fața azzurilor.

Dincolo de faptul că meciul 
n-a avut miză, contrar prezum
țiilor și regulilor convenționale 
statornicite în asemenea împre
jurări, partida a fost dinamică, 
dîrză, disputată cu ambiție. Ea 
a avut, pe parcurs, momente de 
bun spectacol fotbalistic care 
au înviorat tribunele. Ambele 
echipe au ținut să-și confirme 
rezultatele bune obținute în ul
timii ani. mai ales în campania 
mexicană și după aceea. înce
puturile reprizelor au fost do
minate de echipa noastră, care 
și-a orientat jocul spre ofensi
vă. Au fost momentele bune ale 
echipei noastre. Dar parcă-i un 
făcut : îndată ce am egalat (Ia 
2—2, prin splendidul gol al lui 
Domide) cum ne este dat nouă, 
de-o vreme, să alergăm mereu 
după egalare — am început 
temporizarea, parcă am fi avut 
de apărat victoria și nu un 
draw. Autor principal : Radu 
Nunweiller. Este o concepție 
tactică pe care am învățat-o 
bine, dar care, de-a lungul a- 
cestor ani de progres pentru

MERIDIAN

ACT FINAL IN CAMPIONATUL 
EUROPEAN DE FOTBAL

• ASEARĂ la Liege, într-un 
meci contând pentru locul trei al 
campionatului european de fotbal, 
echipa Belgiei a învins cu scorul 
de 2—1 (2—0) echipa Ungariei.

PATRULATERUL ATLETIC DE 
LA MILANO

• LA MILANO a luat sfîrșit pa
trulaterul internațional de atletism. 
Iată rezultatele înregistrate : 
U.R.S.S.—Italia 109—97 ; Italia—Bel
gia 133—76; Italia —România 122— 
87 ; U.R.S.S.—Belgia 136—71 și Ro
mânia—Belgia 114—95. Cîteva rezul
tate mai importante înregistrate în 
ultima zi : 3 000 m obstacole Moro
zov (U.R.S.S.) 8’ 33” 4/10. Cefan
(România) s-a clasat pe locul 4 ; 
5 000 m : Putemans (Belgia) 13’ 48” 
2/10 ; triplu salt Carlo Corbu (Ro
mânia) 17,10 m. De remarcat că 
atletul român a învins pe unii din- 
trei cei mai cunoscuți specialiști al 
probei: Gentile (Italia) — 16,72 m și 
Saneev (U.R.S.S.) — 16,70 m care 
au ocupat locurile 2 și respectiv 3; 
disc : Simeon (Italia) 60,60 m ; 
ciocan: Bondarcluk (U.R.S.S.) 75,04;

MECI AMICAL

fotbalul nostru, privind retros
pectiv, ne-a făcut mai mult rău 
decît bine. Temporizarea este o 
concepție tactică ce frînează 
dezvoltarea jocului modern, 
strangulează spiritul ofensiv. Cu 
excepția momentelor în care 
am condus și egalat, în rest, din 
acest punct de vedere, echipa 
Italiei, într-o formulă inedită, 
cu multi debutanți. a practicat 
un joc modern, elastic — toți 
în apărare, toți în atac, Mazzo-

Stadionul „23 August", noc
turnă, circa 35 000 de spec
tatori. Au marcat, în ordine: 
Spinosi (min. 20 — autogol), 
Prati (min. 34 și 35), Domide 
(min. 58), Causio (min. 74) și 
Hajnal (min. 89).

Arbitrul iugoslav Gugulovici 
a condus următoarele forma
ții : România : Adamache, 
Sătmăreanu, Lupescu, Dinu, 
Deleanu, Dumitru, Nunweil
ler Lucescu, Dobrin, Domide, 
Hajnal (min. 75), Kun II, Ior- 
dănescu (min. 45). Italia: 
Zoff, Burgnich, Spinosi, Ro- 
satto, Marcheti (Bedin), A- 
groppi, Causio, Mazzola, Ca
pello, Boninsegna (Anastasi), 
Prati.

la, rămînînd același jucător 
mare în stare să găsească solu
țiile cele mai ingenioase — cu 
schimburi de locuri și demarcări 
derutante, cu accelerarea rit
mului de joc în fazele de fina
lizare.

Pentru jocul lipsit de o idee 
tactică clară, unitară al echipei 
noastre nu-i greu dc găsit ex
plicații : formula de echipă cam 
eterogenă — încercarea lui Kun,

800 m plat: Smet (Belgia) 1’ 48” 
3/100; 200 m plat Pierro Mannea
(Italia) 20” 2/10 (record european 
egalat) ; 400 m garduri : Ballati
(Italia) 50” 4/10 ; prăjină : Dionis 
(Italia) 5,00 m.

Dintre sportivii români, cel mai 
bun rezultat l-a obținut Mihai Za- 
haria, clasat pe locul doi în proba 
de săritură în lungime cu 7,54 m. 
De remarcat că el l-a întrecut pe 
cunoscutul recordman sovietic 
Igor Ter Ovanesian, situat pe locul 
trei cu 7,52 m. Victoria în această 
probă a revenit lui Lepkin 
(U.R.S.S.) cu 7,82 m.
• TURNEUL internațional de șah

RUGBI
Anul competițional 1971—72 s-a 

încheiat cu un eveniment remar
cabil în istoria rugbiului românesc. 
Universitatea Timișoara este prima 
echipă provincială care ciștigă ti
tlul de campioană republicană. 
Eveniment deosebit de remarcabil 
în sportul cu balonul oval, scoate 
în evidență încă o dată potențialul 
și rezervele nebănuite care le ofe
ră echipele din țară la această oră. 
Universitatea Timișoara, învingînd 
ieri la Birlad cu 10—4 echipa Rul
mentul, și-a atins visul încununîn- 
du-și eforturile într-o splendidă

3-3 (1-2)
Hajnal —, forma slabă a unor 
jucători și lipsa lor de randa
ment — Iordănescu, Dumitru și 
chiar Dobrin (driblingurile și 
fentele făcute de dragul lor fără 
eficacitate în joc, nu valorează 
prea mult) — greșelile altora — 
pe Dinu l-am găsit mai mult pe 
postul de înaintaș central decît 
de fundaș central — sînt citeva 
dintre ele. Sînt, însă, unele 
care privesc jocul de ansam
blu al echipei. Jucătorii noștri 
n-au găsit antidotul vestitei a- 
părări italiene, încercările îna
intașilor s-au spulberat uneori 
prea ușor la marginea careului, 
poate și pentru că jocul a fost 
concentrat prea mult pe centrul 
terenului, iar unul din jucători, 
Domide, a jucat prea retras, nu 
s-a infiltrat în ermetica apăra
re italiană și nici coechipierii 
nu l-au căutat și jucat insistent.

Dat fiind faptul că este un 
meci amical nu ne propunem 
să analizăm unele faze din care 
s-au înscris golurile reclamate 
de jucători ca litigioase. Potri
vit perioadelor de dominare, 
ocaziilor avute, rezultatul de e- 
galitate este echitabil. Adama
che a apărat senzațional cî- 
teva mingi care păreau, în pri
ma instanță, goluri sigure, dar 
să nu uităm că Dobrin. Domide 
etc au ratat incredibil citeva 
ocazii. Deci, ca o concluzie „e- 
roii“ acestui meci, dacă se 
poate spune așa, au fost. în or
dine : Adamache, Domide șl 
Hajnal, trei jucători din provin
cie. Probabil că și Valcareggi se 
va declara mulțumit de unii 
dintre titularii noii generații, 
după cum ne gîndim că, cel 
puțin în această direcție, Ange
lo. Niculescu nu greșește folosind 
asemenea prilejuri pentru a în
cerca și. eventual, titulariza în 
națională noi jucători tineri, de 
perspectivă.

VASILE CĂBULEA

de la Las Palmas (Insulele Canare) 
s-a încheiat cu victoria marelui 
maestru maghiar Lajos Portisch, 
care a totalizat 12 puncte din 15 
posibile. Pe locurile următoare 
s-au clasat în ordine Smîslov 
(U.R.S.S.) șl Larsen (Danemarca)
— 11 puncte, Bronstein (U.R.S.S.)
— 10 puncte, Benko (U.R.S.S.) și
Tatai (Italia) — 9 puncte, Florin 
Gheorghiu (România) — 8.5 puncte, 
Andersson (Suedia) — 8 puncte, 
Lehmann (R. F. a Germaniei) — 
7,5 puncte, Pomar (Spania) — 6,5 
puncte, Medina (Spania) — 8
puncte etc.

performanță. Locul doi în clasa
ment este ocupat de o altă echipă 
provincială, Știința Petroșeni, care 
pe teren propriu a dispus de Gri- 
vița Roșie cu scorul de 21—9. Me
ritul celor două echipe studențești 
este cu atît mai mare, cu cît cele 
trei mari echipe bucureștene 
Steaua, Grivița Roșie și Dlnamo 
n-au putut să se claseze în clasa
mentul final decît după cele două 
echipe, știința și Universitatea.

Alte rezultate : în Capitală du
minică dimineața Gloria—Farul 
12—24 iar sîmbătă tot în Capitală, 
steaua a dispus de Sportul studen
țesc cu 26—7 iar Dinamo a surcla
sat pe Politehnica Iași eu scorul 
de 55-8.

GABRIEL FLOREA

Zo/f îngenunchiat, Do
mide « rdtwrt In gol: 2-2.
Foto: GHEORGHE CUCU

„Cupa Oavls": România
calificată In finala 
grupei „A" europene

$1 ACUM... ACASĂ
LA METREVELI!
Din nou au fost suficiente trei 

parade pentru a ne califica, insa, 
de astă dată, ele au fost obținute 
muncit, în fața unui adversar caia 
s-a menținut de multe ori la ni
velul jucătorilor noștri.

Luată la calculul hîrtlei, partida, 
în care am ciștigat nouă seturi, 
pierzînd numai unul (Țiriac ta 
Panatta), se poate afirma că ne-a 
revenit comod, dar studiind punc
tele și durata seturilor afirmația ia 
un aspect de ușoară infatuare, 
pentru că cinci din aceste 9 seturi 
ne-au revenit la limita minimă, iar 
cel de-ai doilea din partida da 
dublu (terminată cu 3—o în fa
voarea noastră), a durat 47 de mi
nute (!) încheindu-se cu 9—7.

Deci, o partidă disputată, echi
librată, spectaculoasă, la care me
rite au avut toți cei cinci partici
pant (ia dublu Panatta făcînd pe
reche cu Pietrangeli), dar o notă 
în plus revine veșnic tânărului și 
tenacelui Țiriac, care se poale 
spune că a avut rolul decisiv In 
cîștigarea Întâlnirii șl, deci, a ca
lificării, prin victoria asupra fina- 
listului din acest an de la Rolland 
Garos, Adriano Panatta, și prin 
aportul său, cel puțin egal cu al 
lui Năstase In partida de dublu.

Sigur, lui Năstase primele trei 
partide, cele hotărîtoare, nu l-au 
oferit prilejui să se desfășoare și 
nici să ne edifice clar asupra for
mei in care se află, intrucit in ul
tima vreme se pare că traversează 
o perioadă, să-1 adeem, ceva mai 
„opacă".

Panatta, un jucător complet, de
ținător al unui „repertoriu" variat 
de lovituri, a arătat poate mal 
puțin decît ne-am fi așteptat, și 
nu s-a putut acomoda cu jocul 
impus de rigurosul Țiriac.

Barazzutti, un nume de care sint 
convins că vom mai auri, este 
foarte tinăr și tenace, îndrăzneț și 
hotărit să-și apere șansele in fata 
oricărui jucător, Insă insuficient 
„copt" din punct de vedere tactic, 
pentru că tehnica loviturilor saJe 
poate mulțumi pe mulți jucători 
cu pretenție de fruntași In ale te
nisului.

Ultimul din cei cinci particlpanți 
la partidele decisive, Pietrangeli, 
In vîrstă de 39 de ani și pe caze 
noi îi cunoaștem mai ales din 
citite, nu mai are clasa de altă
dată, cea care la consacrat, dar 
joacă suficient de bine pentru 
ceea ce s-ar putea numi a doua 
tinerețe a unei foste glorii.

Așadar, ne-am calificat. Urmează 
acum dificila finală a primei grupe 
europene cu echipa Uniunii Sovie
tice, dificilă mai ales pentru faptul 
că se joacă In deplasare, dar care, 
din punct de vedere a valorii 
intrinsece, ar trebui să m» ne 
scape.

S. UNGUREANU
P.S. în cea de-a patra partidă, 

disputată duminică, Tiriac a cedat 
locul „terțului" nostru Mărmurea- 
nu în partida cu Barazzutti, iar 
Năstase l-a întâlnit pe Panatta ln- 
tr-o partidă cu caracter de revan
șă. Tn prima partidă victoria a re
venit categorie italianului cu 3—0 
(6—4, 7—5. 6—2) iar In cea de a 
doua, Ilie Năstase și-a luat o bine
meritată revanșă asupra campio
nului italian cu 3—1 (4—6, 6—9, 6—3. 
6—1), stabilind astfel scorul final 
ROMANIA-ITALIA Ia 4—1.• •••••••••••••••

SA DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE. EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

NICI LA CABANĂ NU TE
POȚI PURTA CA-N CODRU !
Sîmbătă după-amiază : trenu

rile au debarcat în Sinaia sute de 
turiști. Să urmărim un grup care 
urcă, să zicem, la cota 1 500. 
Răspîndiți pe poteci ei admiră 
peisajul montan, se fotografiază, 
culeg flori. O dată cu înserarea, 
iată-i regrupîndu-se în sufrage
ria cabanei. Primitor, cabanierul 
le oferă tot ce le poftește ini
ma. Atmosfera e plăcută. Oa
menii mai rămîn la un pahar de 
vin. Tranzistoarele cîntă. Se 
dansează. Pînă aici nimic ne
firesc. Aproape de miezul nopții, 
însă, cabanierul simte că ceva 
nu-i în regulă. Fețele unor tineri 
jd'nt prea roșii, privirile prea a- 
prinse- Cabanierul se simte da
tor să-i invite politicos : „ce-ar 
fi să vă odihniți, mîine plecați 
la Babele". ..Lasă meștere, i se 
răspunde, ne mai distrăm și noi 
că d-aia sintem tineri. Mai bine 
..arde-ne" o jumătate de coniac. 
Mesele sînt împinse la o parte 
și tranzistoarele își sporesc de
cibelii. După miezul nopții pe
trecerea face să vibreze geamu
rile. Cîțiva băieți încălziți peste 
înăsură și-au scos cămășile și 
dansează goi pînă la brîu. Fetele 
aplaudă. La ora unu, cabanierul 

stinge lumina. „Da, strigă pe
trecăreții, ne dai afară, vasăzi- 
că am venit aici ca să ne cul
căm o dată cu găinile ? Ei bine, 
lasă"... Și grupul se retrage 
spre camere. De obicei se alege 
una, cea mai mare. Cei care 
dorm, acolo sau în odăile veci
ne, sînt treziți din somn. Patu
rile sînt împinse la perete și 
dacă tot nu e loc sint demon
tate. Saltelele, eventual, afară pe 
geam. Sint smulse dozele elec
trice și branșate, magnetofoane
le. Un fir electric este legat de 
clanța ușii : pentru cabanier, 
dacă vine... Dar nu vine, s-a o- 
bișnuit cu asemenea scene. Pe
trecerea continuă cu frenezie 
pînă spre ziuă cind „eroii" vlă- 
guiți, adorm. Abia atunci se face 
liniște în cabană. Spre prînz 
protagoniștii petrecerii se tre
zesc mahmuri, își iau'bagajele 
și coboară în silă spre Sinaia. 
Mai dormitează cîteva ore pe 
băncile de pe peronul gării. Vine 
trenul. Gata, excursia a luat 
sfîrșit !

Tabloul acesta-, devenit grotesc 
spre final, este recompus din 
relatările unor cabanieri și tu
riști. Am văzut ce atitudine au 

cabanierii : sting lumina, mai fac 
cîte o reclamație. Turiștii de
ranjați protestează în scris. Iată, 
de pildă, ce nota în condica ca
banei Brădet inginerul Valeriu 
Dumitrescu din București : „O 
cabană foarte îngrijită, o deser
vire exemplară. Păcat, însă, că 
totul este eclipsat de unele gru
puri de tineri care se dezlănțuie; 
ei fac scandal și dezordine din 
momentul în care intră și pînă 
pleacă. Așa s-a întâmplat în 
noaptea de 5 spre 6 iunie a.c".

Cine sînt asemenea tineri și 
de ce se comportă ei astfel ? 
Condiția etică a unui individ în 
societate este dictată de precep
tele sale morale. Și dacă acestea 
vor fi bine înrădăcinate în con
știință purtarea lui va fi ace
eași : în familie, la uzină, la 
școală sau în excursia de pe 
munte. Se pare, insă, că tinerii 
în cauză trăiesc nerușinata du
plicitate a impostorilor morali. 
Este de ajuns ca un astfel de ins 
să iasă din colectivul său, din 
locul unde îl cunosc oamenii, 
părinții, din zona unde tarele de 
comportament social sînt aspru 
criticate și gata, purtarea sa de
vine contrară normelor accepta

te formal pînă în acel moment. 
Nu dau nimănui socoteală — 
sînt cuvintele unei optici înșe
lătoare, distructive. „Tinerii de 
care vorbiți dv. vin adesea și în 
conflict cu legea — ne declara 
locotenentul colonel Ion Grigo- 
re, șeful secției miliție din Si
naia. Constantin Dorobanțu din 
Moroieni, Costa Vilmoș din Har
ghita, Vasile Bîrlă din Comanu, 
Vasile Profir din Argeș, sînt 
doar cîțiva dintre cei pe care 
noi i-ain sancționat conform de
cretului 153, pentru provocarea 
de scandal, proferarea de inju
rii, tulburarea liniștei publice 
sub influența alcoolului. Aș vrea 
să spun că se și face o excesi
vă aprovizionare cu băutură pe 
munte in locurile de turism".

De acord, prezența excesivă a 
băuturii în toate cabanele din 
munți și chiar în puncte special 
amenajate (restaurante și baruri) 
nu este, desigur, cel mai impor
tant serviciu ce trebuie adus tu
ristului. Uneori alcoolul poate 
chiar să lipsească și nu se va 
supăra nimeni. Dar aceasta este 
altă problemă : pe tinerii în 
cauză nu-i obligă nimeni să bea 
pînă se îmbată. Actele lor nega

tive au pecetea personalității, a 
minueurilor de caracter. Fiindcă 
s-a presupus din totdeauna că 
aici pe munte, în excursie, dato
rită izolării, unii tineri ar putea 
fi tentați să-și uite îndatoririle 
sociale, ghizilor care conduc 
grupurile de turiștt li s-au atri
buit sarcini în plus față de cele 
de a fi simpli conducători pe 
niște poteci. Din păcate, după 
cum reiese din cele constatate, 
aceste sarcini deosebite sînt de 
regulă neglijate. Ajunși la caba
nă cu grupurile, ghizii își soco
tesc îndatoririle încheiate o dată 
cu eventualul anunț : „plecarea 
mîine Ia ora 18 cu trenul". După 
care își văd liniștiți de alte tre
buri — ne spunea tovarășul Ion 
Dinu, șeful sectorului cabane al 
întreprinderii de turism și odih
nă din Sinaia. „Condiția turis
tului trebuie ferită de degradare 
ca prezență morală. Jocurilor 
de cabană cu glume și cîntece, 
cu prietenii legate, cu descope
riri generoase de ordin spiritual, 
nu trebuie să Ie ia locul petre-/ 
cerile vulgare, degradante".

...Rîndurile acestea se vor un 
semnal în atenția organizațiilor 
U.T.C. și a B.T.T.-urilor care or
ganizează excursii pentru tine
ret. Acestea trebuie să fie res
ponsabile nu numai de plecările 
și sosirile trenurilor, ci și de 
modul în care se comportă tine
rii o dată ajunși la cabane. Mi
nusurile de educație dispar prin- 
tr-o muncă adecvată; nu cere 
nimeni impunerea unor norme 
de intoleranță oarbă dar nici pă
răsirea unor elementare reguli 
de comportare socială nu poate 
fi acceptată. Chiar dacă este 
vorba de un vîrf de munte șî 
de o cabană.

VICTOR CONSTANTINESCU

Cabana „Arieșul" de la 
Buru, ca și împrejurimile ei 
atrag mulți iubitori ai naturii, 
fapt care ne-a îndemnat și 
pe noi să organizăm în a- 
ceastă zonă faza municipală 
a competiției republicane de 
orientare turistică pentru 
pionieri, „Roza vînturilor".

In dimineața zilei de 28 
mai a.c. ne-am și prezentat 
în fața cabanei un număr de 
82 de elevi, profesori dele
gați și tehnicienii Consiliului 
municipal pentru educație fi
zică și sport Turda. Cabana 
părea pustie — uși încuiate, 
întuneric ca niciodată. Deoa
rece timpul s-a înrăutățit 
brusc și copiii stăteau cam 
zgribuliți sub ștreașină, am 
ciocănit la ușa holului de la 
locuința noului cabanier (n.n. 
Ioan Moldovan) — ușă care 
s-a deschis de-abia după cîte
va minute. Ne-am prezentat 
și l-am rugat să-i adăpostea
scă pe micii concurenți pe 
coridor sau în sala de mese 
pînă plecăm pe traseu. Dîn- 
sul, foarte supărat că l-am 
deranjat din somn la ora 8,15 
(1 ?), s-a răstit la noi spunînd 
că. programul cabanei începe 
de la ora 10 (?!) și că noi 
nu avem ce căuta acolo, să

Scrisoare de la
un cititor
plecăm unde vrem. Degeaba 
am apelat la omenie, la obli
gația cabanierilor de a fi 
ospitalieri; dînsul, fără co
mentarii, a trîntit ușa holului 
și a încuiat-o. Văzînd acest 
gest noi am cerut condica de 
reclamații pentru consemna
rea faptelor, dar am fost re
fuzați, iar cabanierul s-a re
tras în locuința lui. Mai tîr- 
ziu am încercat din nou să-i 
vorbim, dar fără rezultat. 
Concursul, totuși, s-a ținut! 
Copiii, cu elanul lor tineresc, 
au învins vitregiile naturii și 
greutățile traseului. Au stră
bătut pădurea, au urcat pe 
ploaie și vînt Piscul Corbu
lui, au căutat posturile de 
control și s-au întrecut voi
nicește. La reîntoarcerea de 
pe traseu, ne-am îmbarcat 
într-un autobuz trimis de or
ganizatorii grijulii, unde s-a 
ținut analiza concursului, s-au 
împărțit premiile fericiților 
cîștigători, s-a glumit și s-a 
cântat pînă acasă. Totuși, ca 
un vis urît ne-a urmărit pur
tarea noului cabanier.

Nu știm ce dispoziții i-a 
dat Agenția de turism pentru 
tineret din Cluj — proprieta
ra cabanei „Arieșul" — dar 
sîntem convinși că oricare ar 

| fi fost acelea ele nu puteau 
face abstracție de legile ospi- 

! talității și ale omeniei. E greu 
de crezut ca unui cabanier 
să-i fie străine principiile mo
rale pe care muntele le in
staurează în relațiile dintre 
oameni, ca el să refuze ser
viciile așezământului pe care-l 
gospodărește și care nici nu 
are altă funcție decît aceea 
de a găzdui, de a proteja tu
riștii mai ales pe vreme rea 
și cînd asemenea împrejurări 
o cer, indiferent de orele de 
program. Dar dacă, intr-ade
văr, îi sînt străine, dacă trăsă
turi inumane îi determina 
comportamentul, dacă nu e 
în stare să reacționeze ome
nește decît în cadrul unor 
ore de program (nu de ca
bană care ar fi trebuit să fie 
accesibilă începînd cu ora 8, 
ci de restaurant — de ce 
oare P) atunci după ce crite
rii a fost desemnat I. M. ca
banier la cabana (totuși} „A- 
rieșul" ?

LUDOVIC MOLNAR, 
moistrtâ chimist, președintele 
Comisiei municipale de tu

rism Turda
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RODUL MUNCII NOASTRE!
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„ȘTAFETA FRUNTAȘILOR ÎN 
PRODUCȚIE"

Inițiativa aparține comitetului 
U.T.C. de la Fabrica de trico
taje „Moldova**  din Iași. Lunar, 
organizația ai cărei tineri obțin 
cele mai bune rezultate pe linia 
reducerii rebuturilor și a retu
rurilor, întreținerii utilajelor și 
respectării disciplinei tehnologi
ce, depășirii sarcinilor zilnice de 
plan, primește această ștafetă. 
Este o inițiativă care stimulează 
pe fiecare. în cea mai mare par
te tinerii de la secția croit, con
fecții A 3, B 3 își realizează sar
cinile în procent de 110 la sută.

• TELEORMAN : în urma 
chemării ieșenilor, au în
ceput lucrul 942 de elevi, ur- 
mînd ca ceilalți elevi să în
ceapă lucrul azi. Au lucrat la 
Fabrica de conserve din Tr. 
Măgurele, Ia I.A.S. Zîmnî- 
cea, la săpat Ia pepiniere. în 
legumicultură. Ia prășit ar
dei și la prășit porumb.

• TÎRGOVIȘTE : La ma
gistrala București—Pitești au 
plecat să lucreze 65 elevi. 
La Corbii Mari, vor pleca 
azi, 100. La complexul fero
viar din platforma industria
la Tîrgoviște prima zi a 
fost consacrată instruirii. 
La atelierul școală de la Li
ceul Băleni și Liceul Vișina 
au început să lucreze prima 
serie de elevi. Aici vor lucra 
în total în șase serii 120 de 
elevi. La parcul din Tîrgo
viște și la liceu! cu internat

In toate întreprinderile ieșene 
tinerii participă la realizarea

rința Națională a partidului, ti
nerii au inițiat acțiunea „Să pre
stăm o zi muncă voluntară fi
nanțată tn C.A.P., întreprinderi, 
șantiere de construcții".

POMPILIU ANDRIȚA

HUNEDOARA TRANSMITE :

• ÎNTREPRINDEREA de j 
prefabricate din beton Deva a 
realizat și depășit angajamente
le luate în întrecere, producînd 
suplimentar 1 400 mc elemente 
pentru 4 pale industriale, 600 
m.c. stîlpi pentru linii electrice.

• LA HUNEDOARA a în- ; 
ceput construcția unei autogări I 
pentru călători care va face rață ;

SUCCESE DE PRESTIGIU 
DIN MAREA ÎNTRECERE

— Ne scriu corespondenții voluntari —
exemplară a angajamentelor. Uzi- 
zinele de fibre sintetice, unde 
media de vîrstă a muncitorilor 
este de 23 ani, s-a realizat în 
acest an o producție suplimenta
ră în valoare de 17 milioane lei, 
producție materializată în peste 
210 tone fibre poliesterice, 92 
tone metanol. Muncind sub devi
za „Nici o mașină și nici un uti
laj sub randamentul planificat și 
nici un minut nelucrat**,  angaja
mentele devin fapte.

CONSTANTIN CĂLIANU

MAI MULT DECÎT ANGAJA
MENTUL INIȚIAL

Comitetul județean Gorj al 
U.T.C. și-a suplimentat planul 
economic cu 300 tone de fier 
vechi. La acțiuni nefinanțate ti
nerii vor executa lucrări în va
loare de 5 milioane lei. De cu- 
rînd a fost inaugurat șantierul 
de muncă patriotică al tineretu
lui pentru construcția complexu
lui sportiv. Aici 4 000 de tineri 
vor efectua peste 1 milion de 
ore de muncă. Dornici să întâm
pine cu succese deosebite Confe-

unui trafic zilnic de 4 000—5 000 
călători.

• BRIGADA minerului Ni- 
colae Coman de la E.M. Ghe- 
lar a realizat peste sarcina de 
plan 4.000 tone minereu.

Prof. IOAN VLAD
FIECARE LUNA ÎNCHEIATA 

MAI DEVREME
59 de muncitoare din secția 

circulare I a Fabricii de ciorapi 
și tricotaje din Sebeș au luat 
hotărîrea ca în fiecare zi să rea
lizeze un plus de producție. De 
mai multă vreme luna pentru 
ele se termină cu cîteva zile 
mai devreme. Pentru aceasta au 
lansat către colegii lor chemarea 
„Nici o muncitoare cu planul 
nerealizat, nici un refuz de ca
litate**.  La cei 23 de ani, Silvia 
Lupșe este una din cele mai a- 
preciate muncitoare, ca și Ioana 
Ispas. Norma prevede 400 de 
perechi ciorapi și ele realizează 
cu 100 mai mult.

59 de muncitoare, majoritatea 
tinere, urcă tot mai sus ștacheta 
întrecerii socialiste.

VASILE MOROȘAN
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OPT DIMINEAȚA...
Abia încheiate cursurile, zeci

lor de mit de salariați din între
prinderile timișorene angajați în 
marea bătălie ce stă sub deviza : 
„cincinalul înainte de termen', li 
s-au adăugat încă 2 500 de elevi 
din liceele și școlile profesionale 
a!e municipiului. Este adevărat, 
ș artul lor este cu totul altul, dar, 
rezultatul muncii se materiali
zează în același edificiu al con
s'rucției de noi obiective Indu
s'riale și social-culturale. La ora 
8 dimineața, în fiecare zi, 10 co
loane dintre cei mai tineri viitori 
muncitori și specialiști sosesc de ja 
la punctele de lucru. în Q-ara 
lor, alte cîteva brigăzi au luat 
deja drumul localităților înveci
nate pentru a se alătura campa
niei agricole abia începute. Din
tre ei, 1640 și-au început activi
tatea pe șantierele de construc
ții.

In partea de sud-vest a orașu
lui. acolo unde în apropiere se 
ridică o nouă platformă industria
lă se află în plină construcție un 
spital cu peste 700 de locuri, care 
a ajuns deja la al 5-lea nivel. 
Aici am întâlnit o parte dintre 
brigadierii de anul acesta. După 
ce au parcurs momentul instruc
tajului de protecția muncii, cei 
11.5 elevi de la Școala profesio
nală Electromotor s-au adunat 
pe platforma din fața impună
toarei construcții intr-o primă și 
operativă ședință de lucru. Mulți 
dintre cei prezenți au deja în
scrise la activ sute de ore de 
muncă voluntar-patriotică. Scopul 
consfătuirii avea să ni-l lămu
rească Gheorghe Ursachi, secre
tarul organizației U.T.C. din a- 
nul al II-leaE „Vrem să pu
nem temelia unei chemări către 
toți colegii noștri, participant pe 
alte șantiere, de a ne integra cît 
mai rapid muncii de constructor, 
de a realiza zilnic o productivi
tate care să ne onoreze". „Vrem 
să învățăm, intervine colegul său 
Ludovic Messer — pe lingă ca
lificarea noastră din școală și 
a meseriei de zidar, în așa fel 
încît atunci cînd va fi nevoie să 
putem da o mînă de- ajutor con
structorilor".

La casa tineretului, atmosfera 
de lucru nu lasă nici o clipă im

presia că ar fi întreținută aproa
pe în exclusivitate de elevi. în 
jurul unei betoniere care frămîn- 
tă de zor amestecul de ciment și 
balast, la „volanul" mai multor 
roabe, așteptau, cu picioarele în
fundate în cisme mari de cauciuc 
cîțiva dintre cei 120 de elevi de 
la Liceul nr. 20, tainul de be
ton ce peste cîteva clipe urmea
ză să prindă cheag în cofrajele 
realizate de colegii lor de la pro
fesionala de construcții. Tripon 
Constantin, Mihai Voișan, A- 
drian Oprișan și Tiberiu Măran, 
toți din anul I, ne-au mărturisit 
că cele 20 de zile pe care ur
mează să le presteze le vor prin
de bine, vor contribui la matiP" 
rizarea și călirea lor fizică. După 
prima zi, rezultatele muncii lor 
s-a materializat în selectarea a 
,80 m.c de balast, în turnarea a 
35 m.c. beton, într-o decofrare 
de 300 m.p. și în tencuiala a încă 
130 m.p. Iar aceste rezultate a- 
parțin doar schimbului I.

La baza de prefabricate și be
toane a Trustului de construcții 
Timișoara, o adevărată uzină 
producătoate de case, de dimi
neață organizarea pe echipe era 
deja încheiată. 75 de elevi de la 
Școala profesională M.I.Ui au 
fost „distribuiți", în 10 echipe 
productive și una de auxiliari. 
La ora prînzului, discutam cu 
economistul Gatea Ilie, șeful or
ganizării și planificării muncii, 
care deja, pe baza rezultatelor 
obținute, realizase calculele a 
ceea ce vor face elevii pînă la 
sfirșitul celor 20 de zile de prac
tică. Acestea, zicea dînsul, se 
vor aduna într-o producție valo
rică de circa 170.000 lei, ceea ce 
înseamnă echivalentul a 210 pa
nouri, adică necesarul a 10 apar
tamente convenționale. I-am 
vorbit unui tânăr, pe care ulte
rior am aflat ca îl cheamă Ale
xandru Szocs, și care este în anul 
al 11-lea, clasa 230, despre „pro
vocarea" colegilor lor de la E- 
lectromotor. S-a arătat puțin sur
prins, apoi a exclamat: „Foarte 
bine. îmi pare rău numai că 
ne-au luat-o înainte. Oricum, 
pînă la urmă, rezultatele sînt cele 
care contează".

L DANCEA

.aui tineret 
comitetului 

,&an U.T.C. Iași * • 

Primele vești prin telex

„Șantierele tineretului^cu- 
rile în care elevii și simții 
dau întreaga măsură capa
cității lor. Fotografiile ustre 
vă prezintă două dine cile 

de mii de șantier.

ca și la parcul Chindia au 
început să lucreze 50 de 
tineri. A început acti
vitatea la construirea că
minului de la Liceul pe
dagogic din Tîrgoviște 
și un alt grup de 50 de 
elevi. Ei vor mai participa si 
Ia amenajarea de spații verzi 
în incinta parcului, la con
struirea de trotuare, extin
derea parcului. Masiv, brigă
zile elevilor își vor începe 
activitatea astăzi.

• CRAIOVA : In prima zi 
de muncă. 16 iunie, s-a des
chis șantierul local al tinere
tului în orașul Băilești ; 120 
de elevi au plivit buruienile 
din lucerna de sămînță pe o. 
suprafață de 6 ha. în comu
na Dioști. 60 de elevi au cu
les o cantitate de 2 000 kg 
cireșe.

NOI RĂSPUNSURI LA MARELE 
ANGAJAMENT COLECTIV

Elevii ți studenții din 
comuna Stupina :

Recoltatul păioaselor și strin- 
sul spicelor de pe 800 de ha. 
Vor deservi 10 combine. Vor 
strînge, transporta și depozita 
finul și lucerna de pe 50 de 
ha. Vor participa la construirea 
căminului cultural din comună, 
realizînd economii de peste 
15 000 Iei. La întreprinderea a- 
gricolă de stat Stupina, vor lu
cra 400 de studenți de la Con
servatorul „Ciprian Porumbes- 
cu“. Facultatea de medicină a 
Universității din Craiova și 
peste 700 de elevi din liceele 
de cultură generală, la întreți
nerea legumelor, pe 259 de ha., 
recoltarea a peste 4 000 tone 
de legume și 100 ha de porumb 
boabe pentru sămință.

Elevii dîmbovițeni •
„Sintem 18 500 de elevi in ju

dețul Dîmbovița. O forță. Vom 
lucra pe șantierele muncii vo
luntar patriotice : la construc- 
țiîa și extinderea a 17 școli, la 
amenajarea a 10 ateliere școa
lă. la construcția a 6 cămine 
culturale, a 13 baze sportive. 4 
dispensare, 2 internate școlare. 
De asemenea, pe șantierele ti
neretului vom lucra la următoa
rele obiective : Complexul fero
viar. platforma industrială — 
Tîrgoviște, autostrada Bucu
rești—Pitești, casa de cultură 
a tineretului din Tîrgoviște, 
recuperarea conductei din sche
lele petroliere. în agricultură 

ne-am propus să realizăm : în
treținerea a 6 500 ha pășune, 
strîngerea a 20 tone spice griu, 
recoltarea a 1 850 ha furaje. în
treținerea a 1 000 ha silvicultu
ră. Chiar astăzi (ieri, n.r.) a în
ceput activitatea pe 4 șantiere 
locale ale tineretului — la ma
gistrala București—Pitești, la 
complexul feroviar Tîrgoviște.

Liceenii din Topoloveni
Sortarea a 50 tone cireșe și 

vișine ; lucrări de întreținere 
etichetarea a 200 tone conserve 
de legume și fructe în cadrul 
Fabricii de conserve Topolo
veni ; sortarea de căpșuni și 

: vișine ; lucrări de întrțeținere 
în sere a legumelor și zarzava
turilor la Centrul de legume și 
fructe Topoloveni ; strîngerea 
cantității de 3 000 kg. spice 
grîu rămase după recoltat.

Valoarea totală a acestor lu
crări executate de elevi va fi 
de 150 000 lei.

Liceul
„M. Sadoveanu"

Cele 10 brigăzi de muncă pa
triotică, formate din elevii Liceu
lui „Mihail Sadoveanu" și ai Șco
lii generale nr. 19, cuprinzînd 
350 membri, răspund la chema
rea elevilor și studenților din ju
dețul Iași, angajîndu-se să mun
cească in această vacanță de 

vară, la construirea noului local 
al Școlii generale nr. 19. Numă
rul orelor prestate va totaliza ci
fra de 21 000. avînd o valoare 
aproximativă de peste 34 000 lei.

Elevii mehedințeni
Vor participa Ia recoltarea a 12 

la sută din suprafața cultivată cu 
păioase ; vor strînge 30 tone griu 
din spice ; vor întreține o supra
față de 10 000 hectare pășuni și 
finețe naturale ; o să sprijine uni
tățile cooperatiste în recoltarea, 
transportul și depozitarea fura
jelor ; vor ajuta la lucrările de 
combaterea eroziunii solului prin 
îndiguiri, desecări și regularizări 
de nuri pe o suprafață de 80 
hectare, vor recolta legume și 
fructe în valoare de 300 000 Iei; 
vor participa la construcția celor 
45 de săli de clasă și 8 săli de 
atelier, ca și a tuturor celorlalte 
obiective social-culturale care se 
ridică în satele și comunele ju
dețului.

19 000 de elevi ți 
studenți din 
județul Harghita

„Cei peste 19.000 ae elevi șl 
studenți care domiciliază în co
munele județului nostru, spri
jiniți și de către o mare parte 
din colegii de la orașe, se anga

jează să realizeze următoarele: 
întreținut culturi prășitoare pe 
suprafața de 500 ha, curățat și 
întreținut pășuni și finețe pe su
prafața de 7.000 ha, recoltat și 
sortat cartofi de pe suprafața de 
3.500 ha, efectuarea unor lucrări 
de îmbunătățiri funciare și în
diguiri și desecări pe suprafața 
de 100 ha. Din suprafața de 
10.670 ha cultivată cu păioase 
prevăzut a fi recoltate mecanic, 
30 la sută va fi recoltată de că
tre elevi și studenți. De aseme
nea, vom asigura și strîngerea 
spicelor rămase în urma recol
tării. Vom participa activ la con
struirea a 11 noi obiectivi social- 
culturale și ateliere școlci aflate 
în construcție".

Colegii lor din 
județul Covasna

Peste 2 000 de elevi, din fie
care liceu al județului, constituiți 
în 50 de brigăzi de muncă pa
triotică s-au angajat la realiza
rea următoarelor obiective: •-
treținerea culturilor tehnice pe o 
suprafață de 1100 hectare; r e
coltarea finului de pe o supra
față de 300 hectare ; executarea 
a 20 000 de ore la construirea ti 
amenajarea lacului de agrement 
din Sf. Gheorghe, a grădinii zoo
logice de la Sugaș-Băi, și ame
najarea atelierelor-școlare ; recol
tarea a peste 10 000 kg fructe de 
pădure și ciuperci, în tabăra or
ganizată la Comandau.



R.S.F. IUGOSLAVIA. — La 

Fabrica de medicamente 
din Zagreb.

Recepție oferită ie Ciu En-lai 
în onoarea lui Noodom Sianuk

PEKIN 18 (Agerpres). — A- 
genția China Nouă anunță ca 
premierul Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, Ciu En-lai, a ofe-

Dansul 
cifrelor 

sălbatice...

SUCCESELE

ă/nd căminele 
studențești lipsesc...
• STUDENȚII VEST-GERMANI ÎN CĂUTARE 
DE LOCUINȚE • LIPSA DE CĂMINE — UN 
ADEVĂRAT „NUMERUS CLASUS SOCIAL" 

•TINERII LA DISCREȚIA PROPRIETARILOR

După cum a anunțat un purtă
tor de cuvînt al comandamentu
lui american de la Saigon, for
mațiuni de avioane strategice 

aparținînd unităților 
S.U.A., au continuat în noaptea 
de sîmbată spre duminica să 
bombardeze provincia Quang 
Tri, Vietnamul de sud. Purtăto
rul de cuvînt, citat de agenția 
France Presse, a precizat că a- 
vioane americane au bombardat, 
de asemenea, zone situate la 
sud-vest de fosta capitală im
perială, Hue, precum și împre
jurimile orașelor Kontum și 
An Loc.

Surse saigoneze menționează 
7 că, în ultimele două luni, avi

oanele strategice americane au 
lansat 22500 tone de bombe 
în' sectorul orașului An Loc.

Declarația M. A. E. 
al R. D. Vietnam

HANOI 18 (Agerpres). — A- 
vioane militare americane, in
clusiv bombardiere strategice 

au efectuat, la 16 iu
nie, raiduri de bombardament 
asupra unor zone dens popu
late din provinciile Thanh Hoa, 
Nghe An, Ha Tinh și Quang 
Binh, precum și din regiunea 
Vinii Linh, din R. D. Vietnam, 
ucigînd sau rănind un mare nu
măr de cetățeni și distrugînd 
numeroase clădiri de locuit. în- 
tr-o declarație dată publicității 
sîmbată Ia Hanoi, purtătorul de 
cuvînt al Ministerului Afacerilor 
Externe al R.D.: Vietnam subli

niază că aceste acte de război, 
declanșate la ordinul Adminis
trației S.U.A., constituie încăl
cări fățișe ale suveranității și 
securității R. D. Vietnam, ale 
Acordurilor de la Geneva din 
1954 și ale normelor elementare 
ale dreptului internațional. 
M.A.E. al R. D. Vietnam con
damnă cu fermitate aceste noi 
acte de război și cere cu Iiotă- 
rîre guvernului american să pună 
imediat capăt minării și blocării 
porturilor nord-vietnameze, bom
bardamentelor și tuturor celor
lalte acțiuni împotriva R.D. Viet
nam — se subliniază în decla
rație.• ••••••• •••••••••

McGovern sau Kennedy ?
înă la 10 iulie, 
data Convenției de
mocrate, prelimina
riile new-yorkeze 
—- ^nrezenta după

D
upă o strașnică 
vînătoare care a 
durat mai mul
te anotimpuri, 
Louis Cirillo, a- 

prigul traficant de droguri, 
unul din iluștrii rețelei inter
naționale, a fost capturat de 
o echipă dc agenți federali 
în luxosul, dar discretul său 
bîrlog. Douăzeci și cinci de 
ani Cirillo va medita în li
niștea unei închisori america
ne asupra vieții sale zbuciu
mate a cărei cifră anuală de 
afaceri depășise în ultima 
vreme 290 milioane de dolari. 
Sindicatul crimei, cu tentacu
lele sale mafiote, va învălui 
însă mai departe, din coastă 
în coastă, teritoriul Statelor 
Unite chiar și în lipsa presti
giosului rege al afacerilor de 
noapte... Traficanții, gang
sterii, escrocii de tot felul, 
muncind din greu individual 
sau constituiri în întreprin
deri, își vor ascunde amără
ciunea că l-au pierdut pe 
Cirillo. Ancorați în realitate 
ei vor trebui să facă față cu 
bărbăție pieții nebune — ne
bune — nebune în care zeci 
de milioane de clienți așteap
tă să le cadă pe umeri 
dintr-odată și masiv, noro
cul...

Colaboratorii lui Cirillo 
au, în continuare, responsa
bilitatea acoperirii strictului 
necesar de heroină pentru cei 
peste 800.000 de amatori per- 
manenți. Asta înseamnă afa
ceri în valoare de 6 miliarde 
de dolari anual. Sumă frumu
șică, dar totuși un mizilic pe 
lingă alte „negustorii*,  mai 
—• «vini m nistolul.

rilîmbătă sera un banchet îri 
citea lui Sandech Norodom 
Siuk, șeful satului Cambod- 
gitpreședinteb Frontului Unit 
N©nal al Cambodgiei, care va 
via Româna, Albania, Alge- 
riaMauritana și Iugoslavia.

Intre oasieți s-au aflat prin
țesa Moniqe Sianuk, Penn 
Noth, preșeintele Biroului Po
litical C.C.11 F.U.N.K., prim- 
mintru al fcvemului Regal de 
Unine Națială al Cambodgiei, 
|eng Sary, orezentantul speci
al il par1 din interior a 
F.UX.K. șv.R.U.N.C., Sarin 
Chhik, minrul afacerilor ex
terne Au £ prezențî Ie Cien- 
in, vicepreșnte al Comisiei 
militare a 1 al P.C. Chinez, 
Li Sien-niericepremier al Con
siliului de t al R.P. Chineze.

Spi un cab 
în li

PAIRIOTILOR 
CAMB0D6IEM
CAMBODGIA 18 (Ager

pres). — După cum anunță A- 
genția khmeră de informații, 
în cursul lunii mai și în pri
ma jumătate a lunii iunie, 
forțele armate populare de 
eliberare a Cambodgiei au 
scos din luptă, în cadrul ac
țiunilor ofensive desfășurate 
în vecinătatea capitalei cam
bodgiene, Pnom Penii, pre
cum și în provinciile Kom- 
pong Chhnang, Takeo și Mon- 
dulkiri, un număr de 360 de 
militari m

Ă-
copil —
Steven, Mary; —
torle și politică la Universitar... 
Wesleyan din South Dakota 
între 1949— ’53 : secretar execu
tiv al Partidului democrat din 
South Dakota între 1953—’S3 ; 
membru al congreselor al 85-lea 
și al 86-lea; senator de South 
Dakota din 1963. A servit ca 
ofițer și pilot în timpul celui 
de al doilea război mondial; a 
avut 35 de misiuni de luptă, 
decorat; metodist. A publicat : 
„Greva de Ia mina din Colo
rado 1913—1914“ (1953) ; ..Război 
împotriva lipsurilor- (1964), „A- 

! precieri despre agricultura se
colului XX“ (1967): „Timp de 
război — timp de pace“ (1968)“.

deze pe cont propriu pentru 
funcția supremă (reasigurarea, 
deci, suporterilor săi că legen
da despre „Kennedy cel neîn
vins" este încă vie). Pentru „co
pilul favorit" al democraților, o- 
bișnuirea, în mod treptat, a opi
niei publice cu candidatura sa 
este extrem de convenabilă de
oarece ea poate să tocească și 
ultimele dubii sau resentimente 
împotriva unei pagini neclare 
din biografia sa : afacerea Cha- 
ppaquiddick. Pentru McGovern, 
formula ar fi, din punct de ve-

...uvrata cu cit lupta din culise
le partidului se face auzită în 
afară. Convenția democrată de 
la Miami Beach e dorită de a- 
ceștî „bosses" drept un fel de 
corset al propriilor lor interese, 
ai cărui fermoar să-l tragă nu
mai ei.

Cum s-a întîmplat cu alte pri
lejuri acestea sînt datele proble
mei de astăzi, de mîine, dar pro
babile pentru zilele următoare. 
Surprizele și necunoscutele se 
pot ivi încă.'

DOINA TOPOR

ceruru pentru studierea cau
zelor violenței, delincventei și 
a altor râuri din care nu lip
sește drogul. Doamnele și-au 
cumpărat între dînsele rochii
le și mantourile iar apoi au 
depus, cu drag și bunăvoința, 
suma de 140.000 dolari. Cînd 
știrea a apărut în ziare ni
meni nu a auzit rînjetul sar
donic și realist al numitului 
Cirillo. Dansul continuă non
stop...

RADU BUDEANU

O opunere neaș 
pentru re

ROMA (Agerpres). — Lr 
încheierea ședinței Consiliulu 
național aartidului republica? 
italian, sfită seara1, acesta 
sugerat oîdalitate neașteptat 
de soluțio*  a crizei de guven 
și anumezmarea unu' eabint 
tripartit -din care să fac 
parte derrat-creștinii, socialist 
democrați liberalii — susținut 
din exterde republicani. Se 
știe că, <ă o primă fază de 
negocierii premierului desem
nat, GiulAndreotti în care a- 
cesta a as, în linii generale, 
programiuvemamental pe care 
îl are în lere, el a așteptat de
cizia prcului său partid (de- 
mocrat-cdn) în privința for
mulei poce pe care o va avea 
viitorul cabinet. Direcțiunea 
P.D.C. s-pronunțat pentru con

stituirea mui așa-numit guvern 
„de cenru“, în care democrat- 
ereștinifar să li se alăture socialist- 
democr^ii, republicanii și libera
lii. Socialiștii s-au opus, în mod 
hotărît, încă de la început unei 
colaborări în guvern cu Partidul 
iberal, menționînd că acesta re
prezintă o forță politică de 
reap ta, care frînează înaintarea 
'.rii pe o cale democratică. Drept

UUu -

genția Frâu, 
clarat că propune*.
nează spiritului de „soi,, 
democratica" ce ar trebui să ins 
pire guvernul. Soluția preconi
zată de republicani — a spus 
el în continuare — necesită ca 
asupra ei să se reflecteze.

Le Duc Tho 
la Pekin

> IN DRUM SPRE PATRIE. 
Duc Tho. membru al Birou- 
Folitic al C.C. al Partidului 

or ce muncesc din Vietnam, 
nsilier special al delegației 
publicîî Democrate Vietnam 
Conferința cvadripartîtă de 
Paris în problema vietna- 

eză, a făcut o escală Ia Pekin, 
upă cum informează agenția 
(lina. Nouă, Le Duc Tho a fost 
•imit sîmbată de Ciu En-lai, 
embru al Comitetului Perma- 
ent al Biroului Politic al C.C. 
I P.C. Chinez, premier al Con- 
iliului de Stat, cu care a avut 

convorbire.
Le Duc Tho a părăsit dumi

liră Pekinul cu destinația Ha
noi.

A participat, Nicolae Blejan, 
ambasadorul României la Sofia.

★
în cursul dimineții, delegația 

română a vizitat Casa-muzeu 
..Gheorghi Dimițrov" din Sofia. 
Cu această ocazie, conducătorul 
delegației române, a dăruit mu
zeului, cartea „Gheorghi Dimi
trov și tradițiile revoluționare 
româno-bulgare", editată de In
stitutul de studii istorice și so- 
cial-politwe de pe lingă C.C. al

• LA MOSCOVA au avut loc 
convorbiri între Nicolae Eco- 
bescu, adjunct al ministrului

bele au fost plasate de necu- 
noscuți în incinta sau vecinăta
tea unor localuri publice.

Operațiunea 
„antipoluare"

• DIN INIȚIATIVA Uniunii 
Internaționale a Organismelor 
Oficiale de Turism (U.I.O.O.T.), 
cu sediul la Geneva, la înce
putul lunii decembrie va fi 
declanșată, în oceanele Atlantic 
și Pacific, o vastă operațiune 
antipoluare. Ea va îmbrăca for
ma de 100 de mii dc mesaje

pe s cluIrIT

termen lung dintre Spania și 
Ungaria, la Madrid au avut Ioc 
convorbiri între reprezentanți ai 
celor două țări cu privire la 
dezvoltarea schimburilor de 
mărfuri și a cooperării econo
mice și Tehnice. în urma con
vorbirilor, a fost semnat un 
protocol care reglementează le
găturile economice bilaterale pe 
anii 1972—1973.

lncepînd de la 1 ianuarie 
1973, menționează agenția, ir» 

locul sistemului de clearing e- 
xistent pină acum, plățile din
tre cele două țări ce vor efec
tua în valută transferabilă.

Delegația română 
la Mauzoleul lui 

Gheorghi Dimitrov
• LA 18 IUNIE, delegația ro

mană, condusă de tovarășul Le- 
onte Răutu, membru a! Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., care a luat parte Ia ma
nifestările prilejuite de aniver
sarea a 90 de ani de la naște
rea lui Gheorghi Dimitrov, a 
depus o coroană de flori la 
Mauzoleul marelui fiu al po
porului bulgar, din piața „9 Sep
tembrie" din Sofia.

afacerilor externe al României, 
și N. N. Rodionov, adjunct al 
ministrului afacerilor externe 
al Uniunii Sovietice. S-a efec
tuat un schimb de păreri cu 
privire Ia relațiile bilaterale ro- 
mâno-sovietice, precum și la li
nele probleme internaționale 
actuale.

Explozii 
la Belfast

• LA BELFAST s-au înre
gistrat sîmbată după-amiază 
noi explozii de bombe. Potri
vit agenției France Presse, 25 
de persoane au fost rănite. Se 
semnalează, de asemenea, im
portante pagube materiale. Bom-

scufundate în apă. Alte mesaje 
vor fi lansate din nordul Alas- 
kăi, pină la Capiii Horn,

Operațiunea are un dublu o- 
biectiv: unul uman.de a aduce la 
cunoștința opiniei publice mon
diale pericolul pe care îl re
prezintă poluarea neliniștitoare 
a mediului marin ; altul știin
țific, care să permită aprofun
darea cunoștințelor asupra cu- 
renților de suprafață, ce trans
portă elementele poluante.

Convorbiri 
ungaro-spaniole

• AGENȚIA M.T.I. infor- 
mează că, în baza acordului pe

• LA INIȚIATIVA FRON
TULUI UNIT NAȚIONAL, in 
zonele eliberate din Cambod- 
g.ia a fost extinsă rețeaua de 
cooperative de producție și 
vînzare. Principalul obiec
tiv al acestei măsuri este nu 
numai asigurarea fondului 
necesar de marfă, dar și 
realizarea stabilității eco
nomice a zonelor eliberate, 
în condițiile vitrege create 
ca urmare a războiului agre
siv al forțelor lonnoliste, 
sprijinite de S.U.A. Prețurile 
la bunurile de consum, des
făcute prin rețeaua de coo
perative, sînt stabilite în 
conformitate cu interesele 
cumpărătorilor, fapt ce con
tribuie la creșterea nivelu
lui de viață al acestora.

LJ
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ODISEEA GENERALULUI JOSE: 
rulează Ia Central (orele 9,15 ; 
11.30; 13,45: 16; 18,15: 20,30).

SI TOTUȘI EOLIS EXISTA. : 
rulează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16; 18; 20).

MĂRTURISIRILE UNUI COMI
SAR DE POLIȚIE FĂCUTE PRO
CURORULUI REPUBLICII : ru
lează la Patria (orele 10; 12,30: 16), 
Capitol (orele 9; 11,15; 14; 16,15;
18.45) , Favorit (orele 9.15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30), Modem (o- 
rele 8,45; 11,15; 13.30: 16; 18,30;
20.45) , Grădina Capitol (ora 20,15), 
Grădina Modem (ora 20,15).

AVENTURILE LUI TOM SA
WYER : rulează la Timpuri Noi 
(orele 9—18,30 in continuare) La 

ora 20,15 PROGRAM DE DOCU
MENTARE.

CASA DE SUB ARBORI : rulea
ză Ia Sala Palatului (orele 17.15; 
20), 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), Gră
dina Select (ora 20,15),

AVENTURI LA MAREA NEA
GRĂ : rulează la Excelsior (orele 
9; 12,30; 16: 19,30), Aurora (orele 
9; 12,15; 16,30), Flamura (orele 9: 
12,30; 16: 19,30), Grădina Aurora 
(ora 20,15).

LEGENDA : rulează la Drumul 
Sării (orele 15.30: 17,45; 20).

20 000 DE LEGHE SUB MÂRî : 
rulează la Luceafărul (orele 8,30; 
11; 13,30; 16: 18,30; 21), Feroviar 
(orele 8,30: 11; 13,30; 16; 18,15, 21), 
Melodia (orele 8,30; 11; 13,30: 16; 
13,30; 21), Festival (orele 8,45: 11,15: 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15), Grădina 
Doina (ora 20,30), Grădina Festi
val (ora 20,15).

FELIX ȘI OTILIA : rulează la 
Unirea (ora 16,30) t Grădina Uni
rea (ora 20,30).

rulează la Giulești (orele 15.30; 18;
20.30) , FIoreasca (orele 15,30; 18;
20.30) .

DESCULȚ IN PARC : rulează la 
Victoria (orele 9: 11,15; 13,30: 16; 
18.30: 20,45), Grivița (orele 9; 1L15; 
13.3016; 18,15; 20,30), Gloria (oreie 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

ANCHETA DE LA HOTEL EX
CELSIOR : rulează la Buzești (o- 
rele 15,30; 18), Cosmos (oj?ele 15,30; 
17,45; 20), Grădina Buzești (ora
20.30)

ROBIN HOOD : rulează la Volga 
(orele 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15;
20.30) . Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 
16: 18,15), Bucegi (orele 15,45; 19), 
Grădina Bucegi (ora 20,30), Grădi
na Tomis (ora 20,30).

PĂDUREA PIERDUTA : rulează 
Ia Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15). 

TOAMNA CHEYENNILOR • ru
lează Ia Lumina (orele 9; 12,30: 16;
19.30);  Arta (ora 16), Grădina Arta 
(ora 20.15).

ASTĂ SEARA DANSĂM IN FA
MILIE : rulează la Ferentari (orele 
55,15; 18; 20,15) j Popular (orele 
15.30; 18: 20,15).

MAREA DRAGOSTE : rulează la 
Viitorul (orele 16; 18; 20).

TRAFIC : rulează la Lira (orele 
15,30: 18),

FEMEI ÎN OFSAID : rulează la 
Moșilor (orele 15,30; 18).

EVADARE DIN PLANETA MAI
MUȚELOR : rulează la Dacia (ore
le 9: 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30), 
Grădina Moșilor (ora 20,15).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL î 

SILVIA : rulează la Miorița (o- 
rele 10; 12,30; 15; 17,30; 20).

19 FETE ȘI UN MARINAR ! ru
lează la Rahova (orele 15,80; 18; 
20,15).

PRERIA : rulează la Pacea (ore
le 15,45; 18; 20), Progresul (orele 
15,30; 13; 20,15).

TAINA SOFIEI GRUSKO : ru
lează la Laromet (orele 15,30; 
17,30; 19,30).

LOVE STORY : rulează la Vitan 
(orele 15,30; 18,15) Grădina Vitan 
(ora 20.30).

BATALIONUL INVIZIBIL 2 ru

lează la Munca (orele 16; 18: 20).
ULTIMUL DOMICILIU CUNOS

CUT : rulează la Flacăra (orele 
15,30; 18; 20,15).

RITMURI SPANIOLE : rulează 
Ia Grădina Lira (ora 20,30).

ELDORADO rulează la Cinema
teca „Union" (orele 9,30; 11,45; 14;
16,30).

LUNI, 19 IUNIE 1972

Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le“ (Sala Comedia) : DULCEA PA
SĂRE A TINEREȚII — ora 20; 

Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy): 
REVISTA ARE CUVÎNTUL — ora 
19,30: Ansamblul Rapsodia Româ
nă : PE PLAIURILE MIORIȚEI — 
ora 18.30: Circul București : CIR
CUL MARE DIN MOSCOVA — ora 
19,30.

LUNI, 19 IUNIE 1972 

PROGRAMUL 1

In jurul orei 9,45, posturile 
noastre de radio și televiziune 
vor trnasmite direct de la aero
portul otopeni sosirea în Ca
pitală. la invitația președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, pre
ședintele Consiliului Național 
al Frontului unității Socialiste, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a șefului statu
lui cambodgian, președinte
le Frontului Unit National 
al Cambodgiei, Samdech Noro
dom Sianuk. care, împreună cit 
prințesa Monique Sianuk va 
face o vizită oficială de priete
nie în Republica Socialistă Ro
mânia.

17,30 Curs de limba rusă. 18,00 
Căminul. 18,40 Ecranul. 19,00 Săptx- 
mîna în imagini. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20,30 Film serial : 
Salut Germain. 21,10 Prim plan t 
Nicolae Gaidagiu. 21,40 Cintec de 
seară. 22.15 Baschet masculin 5 
Europa—S.U.A.
PROGRAMUL II

20,00 Cupa primăverii — compe
tiție de mini-baschet. 20,40 Ghișeul. 
21,00 Sub cupola circului. 21,15 
Roinantic-Club. 22,40 Cronica lite-*  
rară«
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