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A DOUA PROMOȚIE DE SPECIALIST! 
Al ACESTUI CINCINAL OPTEAZĂ PEN
TRU VIITOARELE LOCURI DE MUNCA ACOLO,

UNDE PATRIA ARE
NEVOIE DE NOI
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Prezenfî, sîmbătS, în 
cîteva institute din 
Capitala, reporterii 
noștri au consemnat 
atmosfera sărbăto
rească a evenimentu
lui.
Citiți relatările lor
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j Absolvenți ai Institutului Po- 
L lit elin ic, în cele mai diferite 
) specialități tehnice, sînt gata 
\ să plece acolo unde nevoile 
ț dezvoltăm economice o cer.

i Foto: EM. T1NJALA

PE ȘANTIERELE VACANȚEI

■SCHIMBUL AL DOILEA 
Începe lucrul

După două săptămîni se predă 
ștafeta, schimbului doi de va
canță cu un fierbinte raport de 
brigadier î „Am muncit!“

Cu două săptămîni în urmă, 
cînd se anunța vacanța și se în
cheia un an de învățătură, ele
vii, la chemarea colegilor lor 
ieșeni și, de fapt, la chemarea 
propriei conștiințe uteciste, au 
decis să facă această vacanță 
cea mai frumoasă dintre fru
moasele vacanțe. Și au găsit că 
frumusețea desăvîrșită o va afla 
adăugind la notele din carnetul 
de elev, notele muncii. Munca 
lor harnică și entuziastă vărsată 
în munca întregului popor, mun
ca acestei veri fierbinți, veri 
comuniste. Clasele de elevi au 
devenit brigăzi și și-au aflat 
sediul pe șantiere, pe ogoare, la 
construcții și amenajări de școli, 
acolo unde s-a apus că este ne
voie de ei. Sigur, încă nu a ve
nit momentul de bilanț final. El 
se va face la 15 septembrie, în 
prima zi a anului școlar. Va fi 
un mod cu totul inedit de a 
inaugura începerea cursurilor 
aducînd din vacanță zestrea o- 
reior de muncă. Au trecut însă 
două săptămîni, o serie de elevi, 
■orirna, care a inaugurat vacanța 
în salopetă totalizează rezulta
tele pentru a le preda, în chip 
ce ștafetă, schimbului doi de 
• acanță. Din această predare 
simbolică de ștafetă, vrem să 
extragem cîteva secvențe :

Autorii chemării și-au 
onorat angajamentele

□e aici, de la Iași, a plecat 
CMBarea. $i aici, la Iași ecou-

• • • eczirii încă nu s-au stins, 
îu- _ .ar* au întreținut prc- 
—.. dooâ săptămîni au va- 

să poată spune : „am

realizat punct cu punct anga
jamentul, predăm colegilor o 
ștafetă de bun augur*1.

„Noi — ne spune eleva Elena 
Gavriluță, secretara comitetului 
U.T.C. de la Liceul nr. 8 — așa 
ne-am obișnuit, să măsurăm o 
parte a vacanței în ore muncă. 
Pentru cele 2 brigăzi ale liceu
lui nostru, aflate în aceste 2 
săptămîni la punctele de lucru 
din cartierul Alexandru cel Bun. 
din Iași s-au scurs 4 751 de ore 
și,. deși ore de muncă, pentru 
toți cei 80 de elevi nu se poate 
spune că nu și de vacanță, căci 
rezultatele obținute, adică cei 
215 metri cubi de pămînt mane
vrați de noi, încărcați în mașini 
sau transportați de la un loc la 
altul, ca și cei 64 300 metri pă- 
trați de teren nivelat ne procură 
o bucurie pe care fiecare din-^ 
tre noi o situăm între marile 
satisfacții ale vacanței din a- 
ceastă vară.

Printre marile bucurii ale 
vacanței se înscriu și realizările 
obținute de elevii Centrului șco
lar de chimie și Școala profesio
nală energetică din Iași pe șan
tierul de amenajare a băilor 
Nicolina.

Modestă din fire, Ungureanu 
Silvia șefa uneia dintre brigăzi 
care face de pe acum bilanțul 
ne vorbește mai mult despre co
legii săi; despre Tandără Ilie, 
Străteanu Ion, Sava Ion, Cioba- 
nu Bebi. Dominte Marian, Lef
ter Vasile și alții. Alții, pentru 
comportarea căror munca efec
tuată în cele 8570 de ore de va
canță, respectiv cef 156 metri 
cubi de pămînt escavați, încăr
cați în. mașini sau strîns în gră

mezi și cei 69 200 metri pătrați 
de teren nivelat și amenajat e 
grăitoare. Bilanțul celor 2 șan
tiere ale elevilor din Iași tota
lizează, astfel, 13 321 de ore de 
vacanță, 371 metri cubi de pă- 
mînt decapat și transportat și 
133 400 metri pătrați de teren 
nivelat. Este un album bogat în 
realizări, în fapte și amintiri 
plăcute care face cinste celor 
ce l-au alcătuit și care, în ace
lași timp, obligă pe cei care îl 
vor prelua.

(Continuare în pag. a 11-a)

Noi uzine 
intrate 

în producție
• începutul celui de-al doi

lea semestru a marcat intrarea 
în producție a unei noi între
prinderi dîmbovîțene — UZINA 
DE STRUNGURI. Asa cum s-a 
mai anunțat, uzina va produ
ce 9 500 strunguri convențio
nale pe an și im mare număr 
de piese de schimb. Moderna 
unitate este dotată cu mașini și 
utilaje de înalt randament, din 
care 80 la sută sînt furnizate 
de întreprinderile românești 
constructoare de mașini.

• Pe platforma industrială 
din zona de vest a orașului 
Oradea a intrat, sîmbătă, în ex
ploatare UZINA DE FABRICA
ȚII, REPARAȚII ȘI MONTAJ 
în AGRICULTURA. Noua/uni
tate industrială va asigura 
repararea a circa 2 500 de trac
toare anual, fabricarea de pie
se de schimb pentru tractoare 
și alte mașini agricole, diferi
te ventilatoare industriale, pre
se hidraulice, etc.

(Agerpres)

• •••••••••<
sîmbătă, a avut loc deschiderea festiva a tabe

relor DE INSTRUIRE SI ODIHNĂ PENTRU COMANDANȚII 
DE GRUPE DIN ȘCOLI CARE SE PREGĂTESC PENTRU 
APĂRAREA PATRIEI.

ZILE DE
ZILE DE

Un eveniment marcant a a- 
vut Ioc sîmbătă pentru tinerii 
care se pregătesc pentru apă
rarea patriei. într-o atmosferă 
de entuziasm, de exuberanță 
juvenilă, în opt localități din 
țară — Iași, Tecuci, Livada (Sa- 
tu-Mare), Caracal, Lupeni, Nă- 
săud, Tîrgoviște, Cîmpulung- 
Muscel — au avut loc festivi
tățile de inaugurare a tabere
lor de instruire și odihnă orga
nizate de C.C. al U.T.C., cu 
sprijinul altor factori, în ca
drul cărora, pe parcursul a pa
tru serii, se vor pregăti circa 
10 000 de elevi care vor deveni

INSTRUIRE, 
ODIHNĂ

comandanți de grupe în licee 
și școli profesionale în noul an 
de pregătire pentru apărarea 
patriei. Cei circa 2 000 de vii
tori comandanți din. prima se
rie s-au adunat în tradiționa
lul careu, au înălțat pe catarg, 
în intonațiile „Tricolorului", 
drapelul țării, și-au exprimat 
angajamentul lor ferm, solemn 
de a îndeplini exemplar și in-

V. CABULEA

Foto : V. RANGA

(Continuare în pag. a Ill-a)

Sîmbătă dimineața, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a făcut o vizită de lucru pe ogoa
rele dobrogene, întîlnindu-se cu harnicii lu
crători ai acestora, aflăți în plină activitate de 
recoltare a cerealelor, de întreținere a ce
lorlalte culturi.

Secretarul general al partidului a fost însoțit
înconjurat pretutindeni cu 

căldură și dragoste de țărani 
cooperatori, mecanizatori, spe
cialiști care, în aceste zile din 
preajma Conferinței Naționale 
a partidului își îndeplinesc cu 
cinste angajamentele asumate 
în întrecerea ce a cuprins întrea
ga țară, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a interesat îndea
proape de modul cum unitățile 
agricole din județ își realizea
ză sarcinile în actuala cam
panie agricolă, despre acțiu
nile întreprinse pentru îndepli
nirea exemplară a hotărîrilor 
Congresului al X-lea și ale Con
ferinței Naționale cu privire la 
ridicarea eficienței economice 
în agricultura socialistă, dînd și 
cu acest prilej indicații și orien
tări deosebit de prețioase pri
vind perfecționarea continuă a 
activității în agricultură, sector 
important al economiei noastre 
naționale.

în drum spre unitățile agricole 
de la Poarta Albă, Cobadin, 
Chimogeni și Albești, elicopte
rul, la bordul căruia se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
membrii conducerii de partid 
ce-1 însoțesc, survolează ogoa
rele întinse ale județului. Privi
rilor li se oferă o imagine grăi
toare a belșugului, a hărniciei 
oamenilor de pe aceste melea
guri. întinderi nesfîrșite d'e grîu, 
culcat în valuri de paletele se- 
cerătoarelor și combinelor, tar
lale de floarea-soareiul și po
rumb ce nu pot îi cuprinse cu 
ochiul decît de la înăl
țimea la care se zooa- 
ră, miriști răscolite de 
brăzdarele plugurilor, pregă
tind noile culturi. întreaga cîm- 
pie este cuprinsă într-o rețea 
de apeducte și canale ale unor 
sisteme de irigații, mărturie — 
alături de atîtea altele — a 
progreselor realizate în dez
voltarea bazei tehnice a agri
culturii noastre socialiste.

Se aterizează în plin cîmp, în 
lanurile întreprinderii agricole 
de stat de la Poarta Albă. Aici, 
în întâmpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a celorlalți 
oaspeți, au venit lucrători ai în
treprinderii și țărani cooperatori 
din satele învecinate — Castelu, 
Cuza Vodă, Poarta Albă, care, 
aflînd vestea că secretarul gene
ral al partidului se află pe o- 
goarele lor, au lăsat pentru pu
țin timp munca cîmpului — a- 
nimați de dorința d'e a-i adresa 
cuvinte de salut, de a-și spune 
direct și deschis gîndurile, pre
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• Campionatele na
ționale de juniori la 
atletism

• Meridian.

în această vizită He tovarășii Manea Mcf- 
nescu, membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Vasile Vîlcu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar ai 
Comitetului județean — Constanța al P.C.R,

ocupările în cadrul dialogului 
atît de viu și de rodnic pe care 
tovarășul Ceaușescu îl poartă 
permanent cu făuritorii de bu
nuri materiale și spirituale. 
Dînd glas dragostei lor față de 
partid, stimei ce o poartă con
ducătorului iubit al partidului și 
statului nostru, miile de oameni 
alătură în ovațiile lor, ca un 
simbol al unității de nezdrunci
nat dintre partid și oamenii

muncii din tara noastră, cuvin
tele Ceaușescu și poporul*', 
„Ceaușescu P.C.R.“. Nu lipsesc 
tradiționala pîine și sare, florile 
culese de pe cîmp.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
răspunde cu căldură manifestă
rilor entuziaste, strînge mîinlle 
a nenumărați lucrători ai ogoa
relor.

Gazdele invită apoi pe oaspeți 
să cunoască roadele muncii lor.

Directorul întreprinderii agri
cole, Gheorghe Bileea, prezintă 
stadiul lucrărilor agricole din 
acest sezon. Se subliniază în 
primul rînd că recoltarea —• 
principala acțiune ce concen
trează în aceste zile toate for
țele. se ^desfășoară aid, la Poar
ta Albă, ca de altfel șl în cele
lalte unități din județ,

(Continuare în pag. a ll-a)

• A început marele meci Spasski-Fischer

BUCURIA
CULORILOR

de GRIGORE HAGIU

Efortul uriaș depus de toți oamenii muncii. Ia nivelul 
întreprinderilor, cinstind apropiata Conferința Naționala a 
partidului și aniversarea Republicii, străbate întreaga țară, 
o animă. în ipostaza ei fundamentală, de constructoare te
nace și inspirată a noii societăți, mai departe, mai bogate, 
mai frumoase. în acest peisaj fremătînd de preaplinurile 
conștiinței, arta își caută și ea și își limpezește izvoarele, 
adăugind împlinirilor materiale chemarea de aur a spiri
tualității. Ea face parte integrantă din viața noastră, pro
fesioniști sau neprofesioniști, luminîndu-ne acele clipe de 
intensitate și dăruire pe care toți le cunoaștem și ne stră
duim să nu le uităm niciodată,’Prospețimea sentimentelor 
plenare este cu atît mai tonică cu cît evidența ei se face 
simțită în mediul cel mai pur cu putință, la cei mai tineri 
„artiști” ai țării, copiii. Expoziția lor, intitulată „Bucuria 
culorilor” și recent deschisă la Muzeul Simu este o ade
vărată revelație. Dedicată celor două sărbători, omagiu al 
fericitei vîrste a copilăriei, ea cinstește, în același timp, cu 
mîndrie legitimă, numele de purtător al cravatei roșii. Ta
blourile, alese din mii de lucrări, premiate în țară și peste 
hotare, subliniind amploarea fenomenului plastic juvenil, 
adevărată explozie de virtuale potențe, atestă fiorul lăun
tric al celor mai fragede cugete. Mesajul lor, în toată 
emoționanta lui suavitate, se cere consemnat și împărtășit 
opiniei publice. El reflectă sămînfa cea mai rodnică prin 
care prezentul nostru își tatonează viitorul, împomînte- 
nindu-l încă de pe acum. O nouă lume se deschide astfel, 
cu alte mituri, cu alte aure de basm, legate de lupta și 
strădania poporului nostru. Pentru intuiția copilărească,

(Continuare tn pag. a IlI-a)
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU misiunea

PE OGOARELE
(Urmare din pag. I) 

în flux continuu și 
un larg front : imediat după 
combine intră în acțiune mași
nile de balotat paiele, în agre
gat cu remorci basculante, care 
eliberează cîmpiil, apoi se răs- 
pindesc îngrășăminte, se ară și 
concomitent, se însămînțează 
cultura a doua. Pină acum, la 
întreprinderea agricolă de stat 
Poarta Albă s-a recoltat în
treaga suprafață de orz, produc
ția medie la hectar fiind de 
3 700 kg, precum și circa 45 la 
sută din tarlalele de griu. în 
4—5 zile urmează să se termine 
integral și recoltarea griului, 
îndeplinindu-se astfel angaja
mentul luat în cinstea Confe
rinței Naționale a partidului de 
a se încheia înainte de termen 
această lucrare. Gazdele arată 
că la grîu s-a obținut pînă acum
3 800 kg în medie la hectar, în
să sînt toate dovezile că la 
sfîrșitul recoltatului, producția 
medie se va ridica la circa 4 000 
kg în lanurile neirigate ; în cele 
irigate — subliniază conducerea 
întreprinderii — vom obține
4 500—4 800 kg grîu la hectar.

Se intră în lanuri. Alături de 
lucrătorii întreprinderii se află 
numeroși studenți de la Făcui 
tatdâ de drept din București c<i- 
re. animați de înalte simtă: 
te civice, au venit în va 
amfiteatre ale muncii patrioti
ce să dea o mină de ajutor la 
strînsul recoltei. Apreciind ini
țiativa tineretului studios, mun
ca sa entuziastă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu atrage aten
ția conducerii întreprinderii a 
gricole de a lua măsuri cores
punzătoare pentru folosirea cît 
mai deplină a acestui 
pentru asigurarea 
de muncă și de 
tinerțlor in perioada 
pe ogoare.

în timpul vizitei, . . 
opresc la o parcelă de soia, plan
tă oleaginoasă deosebit de va
loroasă, care are nevoie pentru 
dezvoltai'ea ei în cele mai bune 
condiții, de multă apă. De fapt, 
întreprinderea agricolă de stat 
Poarta Albă își irigă în prezent 
aproape întreaga suprafață ara
bilă de circa 7 000 ha. definind 
în ultimii ani, de cînd benefi
ciază de complexul de irigații 

dia Nord, o bogată expe- 
în acest domeniu, care 

își gaseste finalizarea în rezul
tate din ce in ce mai bune. $i 
aici, cit și în dreptul unor te
nuri de porumb și floaree-soa- 
r°lui. discuțiile au ca temă prin
cipală eficiența Irigațiilor. To
varășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă extinderea metodei de 
irigații prin brazde, mult mai 
rentabilă și mai productivă 
Constatările făcute la fata lo
cului demonstrează, o dată mai 
mult avantajul acestui sistem 
în comparație cu cel al asper- 
soarelor care, de altfel nici nu 
ar mai putea să facă față în 
condițiile cînd porumbul r 
fioarea-soarelui s-au dezvolte* 
viguros, arătînd ca o adevărată 
pădure Unără. tntr-un lan de 
floarea-sbarehix se prezintă «r. 
ducătorilor de partid și de sta- 
n modalitate locală de trecere de 
la sistemul de irigare cu asper- 
soare, Ia cel te brazde prin in
termediul unor conducte din pin- 
ză impermeabilă. Apreciind a- 
ceste preocupări care nu s’n’ 
numai ale specialiștilor 'r.b-e- 
prinderîi ci și pe ansamblu’ 
județului, secretarul general dă 
indicații ea irigarea in brazdă 
să fie aplicată de la început, 
din primul moment al lucră - .o- 
agricole. în acest scop bA se iA 
măsuri de nivelare a te^nuritor 
și amenajare a lor. încă din 
perioada de însămînțări, care să 
permită aplicarea unor metode 
de irigare bazate pe scurgerea 
liberă a 3pei printre brazde. To
varășul Nîcolae Ceaușescu tra
sează ca sarcină organelor de 
partid și de stat ale jude'u'.u' 
să elaboreze urgent un stirtfe 
privind perfecționarea s: «te
rnului de irigații în brazd’ pr.r. 
căderea liberă a apei, extinde
rea acestui sistem la toa*e cul
turile. Consider — subliniază to- 
varășu! Nîcolae Ceaușescu — c* 
în acest cincinal pe întreaga su
prafață de porumb iriga- Do- 
bcogea poate și trebuie <â ob
țină cel puțin 8 000 kg boabe la 
hectar.

pe

sprijin, 
contuziilor 
viață ale 
cit se află

oaspeții se

De-a lungul a aproape doi ki
lometri se 
de porumb

— Aveți 
preciază 
Ceaușescu.

Intr-adevăr, porumbul, Coa- 
rea-soarelui cresc parcă de la 
o zi la alta. De pe acum âu 
ajuns la înălțimea cînd omul 
nu se vede din ele.

Un scurt popas intr-un lan 
de porumb “ ‘ ~
borceag. Se arată că întreprin
derea a însămlnțat pini acum 
400 ha în cultura a doua, ur- 
mi nd ca pînă la 5 iulie, cei flr- 
ziu, o dată cu terminarea re
coltatului, să mai insămințeze 
încă 800 ha cu porumb în cul
tura a doua. în felul acesta — 
subliniază gazdele — porumbul 
din cultura a doua, dintr-un 
soi timpuriu, are posibilitatea 
să ajungă la maturitate în cir
ca 90 de zile, putindu-se obți
ne o producție de cel puțin 
3 000 kg boabe la hectar.

Este un exemplu de folosire 
rațională, eficientă a pâmintu- 
lui, care reține atenția oaspe
ților. în acest context, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă ca 

a
cu 
să

merge printre lanuri 
și floarea-soarelui.
culturi frumoase, a- 
tovarășul NiCotee

insâmințat după

pentru porumbul în cultura 
doua să se utilizeze soiuri 
creștere rapidă, astfel InCtt 
sa obțină porumb boabe.

— Trebuie să grăbiți — 
adresează secretarul general 
specialiștilor care îl însoțesc — 
atît recoltatul, cît și însămîn- 
țatul culturii a doua, pentru ca 
plantele să aibă o perioadă su
ficientă de vegetație și să pu
teți obține și la cultura a doua 
producții mai mari.

Un alt exemplu care ilus
trează faptul că pămintul poa
te fi mai rodnic, dacă este va
lorificat cu simț gospodăresc il 
reprezintă culturile intercalate. 
Se intră într-un lan de porumb 
siloz intercalat cu sfeclă fura
jeră. Se arată că aici se aș
teaptă producții de masă fura
jeră de 30—35 tone de porumb 
și circa 40 tone sfeclă la hec
tar.

— Este foarte bine, remar
că tovarășul Nioblae Ceaușescu 
și rezultatele pe care le aveți 
demonstrează necesitatea extin
derii, o dată cu culturile duble, 
și a celor intercalate.

în legături eu folotxraa ra
țională a furajelor, In discuții
le dintre oaspeți si gazda te 
subliniază importanța sporirii 
conținutului in substanțe nutri
tive a acestora. Îndeosebi prin 
culturile intercalate Aa b rr — rt 
&*oa ri rferiâ furajeri. Se poa
te sa trebuie aă Se reseiwtâ 
M producția fura>ior 
zootehnie. Folosirea art 
ni a furaje*kscoj 
bute să InlocsmarA 
mul de pot otn 
hrana animalelor, 
verii, ad» 
ral, este bi 
sunatul in

DOBROGENE
cincinal in patru ani F jumă
tate ?

— Par udul se poate bizui pe 
not tovarășe Ceaușesea. răs
pund oamenii. Avem toate Con
dițiile să lucrăm mai bine, să 
obținem recolte b mai mari 
Ne angajăm 
voștri. Și ne 
vintul dat.

Primul secretar al Comitetului 
județean de partid arixură d« 
secretarul general al nartiduiui 
că oamenii muncii de pe intre* 
cuprinsul județului au primit ea 
entuziasm chemarea ia ir.trece
re lansata de oamenii muacC 
din Capitală și se vor «erăcu; 
aă fie la Inăl Urnea rezultate-' 
celor mai bune.

— Aceasta înseamnă ca sA ab
țineți în plus te 1JH jumătate 
din recolta anului 1FB WMt* 
zează tovarășul Ceaușescu

Deapărtindu-se de lucrătorii 
întreprinderi: arriooie de stat 
Poarta Albă, de cooperatorii di- 
satele învecinate. secretarul ee- 
nerăl le adresează urări de noi 
succese, de sănătate si fericire.

La Cobadin. aceeași primire 
sărbătorească.

— Care este situația reeol:atu- 
lui. intreabă tovarășul Nicolae 
Oeaușescu. adresindu-se țărani
lor cooperatori veniti te întâm
pinarea sa.

— Bună, tovarăăe secretar ge
nerai.

— Participînd la întrecere cu 
eei care vor indeplini planul cin- 
cinal în patru ani și jumătate, 
asta înseamnă să obțineți grîu. 
porumb mai mult ca pînă acum.

— Griul nostru este aur. obți
nem și 5 000 kg la hectar, răs
pund cooperatorii.

— Cînd veți avea media aceas
tă pe județ va fi și mai bine 
veți fl cistisători. remarcă tova
rășul Nicolae Ceaușescu. urfr.- 
du-ie mult succes cooperator!- 
°însoțît de al. te oprește la 

marginea unui lan de trfu te 
pirită. Ia care combinele au și 
intrat

— Vom avea aici o producție de 
5 000 kg de griu pentru sămintă 
la hectar, raportează cu miâArte 
Sabri Emurla. președinte»e coo
perativei agricole de oroductie. 
Erou al Muncii 9ocialiste

Oardele, care au tori "mo de 
doi ani fruntași pe țari, țin *ă 
remarce e* t*mii cooperatori de 
la Cobadin taptt

i

Telegrame adresate C. C. al P.C. R

tovarășului Nicolae Ceaușescu, de membri

ai corpului didactic, cu prilejul

„Zilei învățătorului"

„Ziua învățătorului".;a. prilejuit în întreaga țâră ’ âtoftle. ma* 
nifestări Sărbătorești tft Cadrul Cfirofa cadrele didactiee — in- 

• vățători, profesori; educatori, alături de părinț{~4i ©levi_au tre
cut iii revistă activitatea nobilă â slujitorilor șvo'Iii, rezultatele 
obținute în pregătirea "pentru muncă șr viață a tinerei gene
rații. Dînd glas sentimentelor de dragoste și recunoștință față 
de conducerea partidului și statului pentru glija și .atenția ce 

’ «■ acordă slujitorilor școlii, dezvoltării și perfecționării învăță- 
mîntului, participanții la adunările festive au adresat C.C. al 
F.C'Jt, tovarășului Niâbrâe Ceaușescu, toiegramo în care expri
mă adeziunea deplină la politica partidului, angajamentul una
nim de a transpune neabătut în viață, de a îmbunătăți continuu 

. munca de educare a tineretului țării, în spiritul înaltelor 
idealuri ale Partidului Comunist Român.
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PE ȘANTIERELE

VACANȚEI

(Vmiare rftn vag. V

„Au cerut ajutorul ele
vilor ; știu că sînt tineri 

de nădejde"
„Ajutorul elevilor a foot cerut 

de noi pentru a putea face față 
intenselor solicitări de cărămidă 
pe șantierele de construcții ale 
GaJaț-ului — ne spunea tovară
șul Ion GrOsu. directorul fabri
cii. Promptitudinea cu care ni 
s-a răspuns, sîrguința elevilor, 
ne dau garanția că acțiunea în
cepută va fi deosebit de rodnică. 
De altfel, aceasta s-a văzut din 
prima zi, cînd cu ajutorul ele
vilor am scos din cuptor 40 000 
de cărămizi, ceea ce reprezintă 
o producție care nu a fost nici
odată atinsă în această fabrică."

Ne apropiem de punctele unde 
lucrează cele 3 echipe de elevi 
de la Liceul nr. 1 din Galați. 
Remarcăm de la început buna 
organizare, asistența tehnică a- 
cordată, entuziasmul tinerilor.

„Astăzi, a doua zi, ne declară 
elevul Mihai Zaharescu, șef de 
echipă, noi ne vom depăși nor-

bine parcul de mașini. Fiecare 
camion, fiecare ipent de balo
tai paie, trebuie sA tracteze cite 
douâ nu una cum se
face i timpul discuție-.,
^operatorii soiiritA un număr 
mai mare de combine, pentru a 
rtrînxe mai repede zi fără pier
deri recoltele. Voi dat! mai mul* 
grîu fi constructorii de mașini 
vor da mai multe combine, sub
liniază secretarul general al par
tidului Muncitorii din uzinele 
constructoare de mașini s-au 
angajat să realizeze cincinalul 
în patru ani si jumătate si dife
rența in plus o veți primi voi. 
lucrătorii ogoarelor. Să realizăm 
si in agricultură cincinalul în 
patru ani si jumătate; asta în
deamnă jumătate de recoltă în 
nins.

Ca fi la gnu. recoltele se a- 
nuntă bune si la alte culturi. 
Lanul de floarea-soarelui. în 
care se intră apoi, este încă de 
pe acum înalt. De asemenea, 
Si de pe terenul alăturat, culti
vat cu fasole din soiuri supe
rioare. cu bobul mare, se aș
teaptă o producție bună.

Urmărind pe o hartă planul de 
dezvoltare a irigațiilor, tovarășul 
Nicolae Ceausescu recomand?, 
primului secretar al comitetu
lui județean de partid, specia
liștilor județului extinderea lor. 
alegerea celor mai bune trasee 
de transportare a apei, utilizin- 
du-se relieful specific și unele 
văi existente, care sa determine 
folosirea ei cît mai rațională, 
un grad ridicat de eficiență a

ca hj viitor

de

Schimbul al doilea
începe lucrul

ma ou 100 la sută. NI s-a apus 
că este nevoie de mai multă 
cărămidă pe șantiere și vrem 
să demonstrăm că înțelegem 
bine această necesitate, reali- 
zînd zilnic cite două norme. De
sigur, nu e ușor. Transpirăm 
poate prea mult fiindcă facem 
și mișcări inutile, dăr toți cei 
de la echipă muncim cu toată 
dăruirea și ne bucurăm c& e- 
forturile noastre contribuie la 
bunul mers al activității într-un 

rtant sector al economiei, 
la celelalte 2 echipe, con

duse de elevii Ionel Văleanu și 
Mihai Ianocopol, constatăm a- 
ceeași poftă de lucru, buna or
ganizare a muncii, importante 
depășiri ale normei- Printre ele
vii îmbrăcați în salopete albas
tre îl remarcăm și pe tînărul 
Gheorghe Solomon, tehnician 
al întreprinderii de gospodărie 
locativă. Ce caută aici ? „Fiind 
în concediu de odihnă, m-am 
oferit ca pe o perioadă de 15 zile 
să acord asistență tehnică și să 
coordonez întreaga activitate de 
muncă patriotică a elevilor de 
aici. Comitetul municipal U.T.C. 
a fost de acord așa că în fiecare

zi sînt <ici, la datorie. îi voi în
druma pe elevi, îi voi ajuta. 
Sînt sigur că vom trăi împreună 
clipe de care ne vom’ aduce în
totdeauna aminte, lin gest e- 
moționant. un gest de profund 
romantism constructiv, așa cum 
întîlnim atîtea în această vară 
de mari elanuri tinerești.

Dar, e la fel de emoționant să 
auzi asemenea cuvinte : „De 
cînd a început acțiunea de mun
că patriotică a elevilor au venit 
pe șantierul nostru, la înălțimea 
celui de-al treilea furnal, cîte 
70 de elevi. Au muncit cu multă 
hărnicie La lucrări fundamentale 
ca : turnarea de betoane, săpă
turi, umpluturi de pămînt, sti- 
vuiri de cărămizi, transportarea 
cărămizilor la locul de muncă 
al zidarilor etc. Noi sîntem foar
te mulțumiți de felul în care au 
lucrat elevii, deoarece el și-au 
adus un aport substanțial la in
trarea în funcțiune a furnalu
lui". Aprecierea aparține tov. 
ing. Nicolae Munteanu, de la 
serviciul producție al șantierului 
61 de la întreprinderea de Con
strucții montaje siderurgice — 
Galați.

Membrii brigăzii „Hei- 
rup !" afirmă într-un 
singur glas : „Aici, la 
Lotru, am uitat că sîn- 

tem elevi"
Chiar pe imensul șantier al 

hidrocentralei de pe Lotru, bri
gada „Hei rup !“, formată din 
elevi de la Liceul „Ion Buca 
Caragiale", și Liceul nr. 35 cu 
program special de educație fi
zică, nu este greu de găsit. Ur
ci nd cu mașina pe valea Lotru
lui am auzit la un moment dat 
un cîntec tineresc, un marș de 
muncă. Am oprit. Ne aflam la 
punctul Malaia, în fața „gale
riei de fugă debușare". Cînd 
m-am apropiat de cei care mun
ceau și cîntau mi-am dat seama 
că mă aflu exact în fața celor 
pe care îi căutam. Pentru că nu 
mi se părea să mai fi auzit cîn- 
tecul. i-am întrebat mai întîi pe 
băieți cui aparține.

— Profesorului nostru, tova
rășul Aurel Manolescu. mi-au 
răspuns.

Profesorul de muzică Aurel 
Manolescu — pe care l-am găsit 
muncind cot la cot cu .ai lui- 
— este gata să recunoască o 
parte din adevăr. El a pus pe 
note un marș născut pe șantier. 
Pînă și versurile tot băieților 
aparțin.

Apoi, începem să discutăm 
despre săptămâna care a trecut 
de la venirea elevilor bucureș- 
teni aici, la Lotru. Am început 
să discutăm, cu alte cuvinte, de
spre munca celor douăzec 
cinci de elevi.

— în prima zi am făcut bășici 
în palme, în a doua zi bășicile 
s-au spart, iar în cea de-a treia 
zi ceea ce a mai rămas s-a bă
tătorit, așa încît acum semănăm 
cu oricare muncitor de pe șan
tier, îmi spunea un băiat blond 
și solid.

Ceea ce înseamnă că nimeni 
nu s-a temut de muncă.

— Nici vorbă de așa ceva, în
tărește aceste cuvinte profeso
rul. Am venit aici cu hotărîrea 
de a munci cît mai bine și oît 
mai mult. Angajamentul nostru

în telegrama adresată de cele 
peste 4 200 cadre didactice, edu
catoare, învățători, maiștri-in- 
structori, profesori — români, 
maghiari, germani — din școlile 
județului Alba, se spune:

Pătrunși de sensul major al 
nobilei misiuni .ce..Jie-a,.. .Lost,. 
încredințată de partid, ne 
alăturăm eforturilor întregului 
popor, întîmpinînd cele două e- _______  „ ________
venimepte. impprtșnțp dip;viața - - ipf . comandamentelor pionie- 
partidului și poporului nostru rești,' in numele tuturor' pio- 
— Conferința Națională; a Par'.-, nierilor și școlarilor români, 

maghiari și de alte naționali
tăți de pe. plaiurile fbihorene, 
ne exprimăm profunda noas
tră recunoștință față de cc v.- 
ducerea de partid și de stat, 
față de dumneavoastră perso
nal. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija părin
tească re o purtat! zi de zi 
ereșteni și formării tinerei 
fwiast*e £®nerati- îndemnul 
dumneavoasteă — tovarășe se
cretar generai de a învăța cu 
pasiune; "de a ne pregăti te
meinic pentru muncă și via
tă. de a menta prin fapte cin
stea de a fape parte din organi
zația revoluționară a copiilor 
din România, este și va. fi pen
tru noi un izvor nestins de 
elan, de tărie, de cutezanță 
pionierească. Urmînd neabătut 
politica partidului și statului 
nostru vă făgăduim. în nu
mele celor pe care-i reprezen
tăm la această întUiăre. că 
vom merge cu hotărîre și ne- 

- contenit „tot înainte".
în telegrama adresată de ea- 

drele didactice din sectorul 7 
al Capitalei se spune:

Cadrele didactice, alături de 
întregul popor, au răspuns che
mării partidului și au acționat 
în spiritul hotărfrilor Congresu
lui al X-lea al partidului și si 
Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român din 
3—5 noiembrie 1971, în vederea 
realizării unui învățămînt ști
ințific, string legat de nevoile 
producției, esiuilud.. Huăra ge- 

-dj^gostei

$i

lor viitoare. Vom depune efor
turi Sporite pentru a diversifi
ca, moderniza' ș'i perfecționa 
activitatea noastră instructiv- 
e duca ti vă. a o lega mai strins 
de viață, pregătidu-i pe elevi 
în spiritul muncii și al K - 
Iuților socialismului multila- 
teraf ’idezvol&C--

Particip-anții la întâlnirea in
terjudețeană a reprezentanți-

tidului. Comunist Român și cea 
de-a 25-a aniversare s procla
mării Republicii, prin sporirea 
eforturilor în munca pe care o 
desfășurăm pentru instruirea și 
educarea tineretului școlar în 
spiritul marilor sarcini trasate 
de partid. ~

Deplin c-onștienți de faptul.că 
mal avem mint de făctrt'pențru 
ridicarea muncii noastre la ni
velul exigențelor actualei Vă 
sigurăm. mult iubite tovarășe 
secretar general, că nu ne vom 
cruța energia și forțele pentru 
a transforma, fiecare instituție 
de învățămînt într-un puterni-6 
centru al educației socialiste a 
tineretului în vederea formării 
concepției materialiste despre 
lume și societate, a lărgirii ori
zontului general al cunoașterii 
și educarea acestuia în spiritul 
eticii și echității socialiste.

Acționînd neabătut de pe po
ziția educatorului comunist și 37. 
cetățeanului angajat plenar în* 
vastul prșces de edificare^. ă
societâții 'socialiste fflttA!lateral 
dervoltete vom faee tetab pen
tru a spori subst&tlaî"" contri
buția noastră la efortul gene
ral al întregului nostru popor 
de a îndeplini cu cel puțin șase 
luni mai devreme actualul plan 
cincinal, factor esențial ce va 
accelera înaintarea scumpei 
noastre patrii pe noi trepte de 
progres șl civilizație.

Reuniți cu ocazia sărbăto
ririi „Z2ei invâțătoruhli“. noi, 
cadrele didactice din orușul onm-nn.!.
lău, județul Sălaj, români 4^ -nerație-dn sphltul ' 
maghiari,. se spune In^aWa' -față patrie*"- față -4e-4>ai
legramâ. exprimăm •pf*-::.^ață dtT ^tT£rTOTO8!H!fii
țuiee. dragoste și _-recuno^m---comunismului, 
ta noastră prpftindă 
lui Comunist Boman — condu
cător și păflnle," pentru ma
rea grijă pe care o noartă șco
lii românești și slujitorilor ei/ 
Sintem bucuroși și mîndrl de 
bilanțul unor însemnate suc
cese obținute sub conducerea 
înțeleaptă, clarvăzătoare și 
realistă a Partidului Comunist 
Român, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, și raportăm că vom 
face totul pentru a le dezvol- 
ta pe acesta? 7Rndu-îe coff-

^^comunismului.
Cadrele didactice din sectorul 

■ 7 s-au străduit să realizeze, în
7. procesul muitîlaterai de forma- 

, . :; re a omului nou, d înaltă con
știință socialistă, bogate cunoj- 

. tințe științifice, o cunoaștere 
a culturii universale. însușin- 
du-ne pe deplin politica promo
vată de partid și guvern pri
vind educația, tineretului șl dez
voltarea învățămîntului, ne an
gajăm să întîmpinăm Conferin- 

___  ___ _ • țy~ Fqfțidnlui Co- 
eanmtettt SC râmate-^ '547s-‘ flcTâv
S<—toară-----  aruversaxe AopubUcil
^Tjk'ăHgăjasr'soaîs MHma. 
acestui an să încheiem în ora- 
sui nostru generalizarea șco
lii de 10 ani. s-o consolidași,t, 
s-o facem aptă transformări-

.uSlRjsttsteu. RfemânfiC - muncind 
neobosit pentru formarea unor 
generații capabile să ridice pe 
poi. eu.lml\p&rU.'.np.astță sooia-

Foto: EM. ISOPESCUMembrii brigăzii „Hei Rup“ in plină activitate.

a fost să-i întrecem pe cei 
30 000 de colegi ai noștri care 
lucrează pe șantierele din Bucu- 
rești“-

Nu îi întreb pe băieți dacă au 
reușit. Mă adresez șefului de lot 
Nicolae Văsi și inginerului cete- 
cist Dan Segărceanu.

— Nu le-am dat de lucru ca 
pentru domnișoare. Totuși, zil
nic ei și-au depășit norma de 
lucru cu 5—10 procente.

De la gura de debușare. pe o 
distanță de cîteva sute de me
tri, pe ambele maluri ale viitoa
rei albii artificiale a Lotrului se 
poate vedea ce au făcut băieții. 
Au cărat pietrele mari, au talu
zat și au mutat o cantitate de

pămînt și- pietriș cu adevărat 
impresionantă. în termeni sim
pli, de șantier, asta înseamnă că 
brigada „Hei rup !“• a respectat 
dimensiunile cerute de proiect 
și calitatea propusă. Iar ceea ce 
este cel mai important este că 
această exprimare denotă o 
mare încredere din partea con
structorilor. Cu alte cuvinte, și 
acești elevi, acum, aici, fac 
fjarte din „familie". Din marea 
amilie a constructorilor.

Seara, în colonie, băieții se 
întîlnesc cu cei două mii de pri
eteni ai lor, brigadierii șantie
rului național. Au adus cu ei o 
chitară, de la conducerea șan
tierului au primit o minge de 
fotbal... Deocamdată, au cîștigat 
și au pierdut cîte un meci. Dar 
duminică...

Elevii —- cei douăzeci și cinci 
de tineri care au devenit băr
bați aici, în puternicele tradiții 
ale marii școli de muncă de la 
Lotru — sau angajat să urmeze, 
programul de lucru al șantie
rului. De ce nu au vrut să lu
creze în regimul prioritar spe
cific elevilor aflați pe șantierele 
de muncă patriotică ? Pentru că 
ei, în aceste zile, au uitat că 
sînt elevi. Ei simt că fac parte 
— chiar numai pentru, două săp- 
tămîni — din marea și unita fa
milie a cohstructdrffof;e‘

I. CIHRIAC,
I. CHIRIC, 
E. ISOPESCU



Aspect din timpul unei întilniri din cadrul convorbirilor preliminare dintre reprezentanții or
ganizațiilor de Cruce Roșie din R.P.D. Coreeană și Coreea de sud.

ALGER

Sosirea delegației de partid 
și guvernamentale române

i,

Conducerea partidului ja
ponez de opoziție Komeito a 
anunțat că intenționează să 
viziteze bazele militare ale 
S.XJ.A. de pe teritoriul ni
pon, în lunile iulie și august. 
Scopul investigației — a 
doua de acest gen efectuată 
de Komeito — este, după 
cum se precizează, de a se 
accelera lichidarea bazelor 
americane, prin dezvăluirea 
„condițiilor nerezonabile" 
pentru Japonia ale funcțio
nării lor. Rezultatele acțiunii 
-ț în cursul cărora vor fi 
vizitate 188 de baze — vor 
fi prezentate sesiunii extra
ordinare a Dietei, programa
tă să se desfășoare în luna 
septembrie.

George McGovern - 
profund nemulțumit
• SENATORUL George Mc

Govern a declarat, într-un in
terviu acordat sîmbătă re
vistei americane „Life", că 
nu este exclus să se prezinte 
ca independent la alegerile pre
zidențiale din noiembrie, „dacă 
mașinațiunile politice" din Par-

tonă de hașiș, care are pe piața 
neagră valoarea de 5 milioane 
mărci. Este vorba de cel mai 
important succes al poliției 
vest-germ ane In lupta Împotriva 
iraficanților de droguri.

Comunicat comun 
al P.C. și U.R.D. 
din Venezuela

• INTR-UN COMUNICAT 
comun publicat la Caracas, Par
tidul Comunist din Venezuela și 
Partidul Uniunea Republicană 
Democratică (U.R.D.) își exprimă 
hotărîrea de a lupta pentru a- 
părarea drepturilor oamenilor 
muncii venezueleni și pentru 
victoria forțelor coaliției dc stîn
ga în. alegerile generale, care 
vor avea loc în anul 1972. Co
municatul a fost adoptat în ca
drul unei întruniri la care au 
participat delegații ale celor 
două partide, conduse de secre
tarul general al P.C; din Vene
zuela, Jesus Faria, și, respectiv, 
de secretarul general al U.R.D., 
Jovifo Villalba- Participanțiî la 
întrunire au subliniat necesita
tea întăririi Frontului Național 
Popular din Venezuela, din care 
fac parte cele două partide.

tidul democrat ar încerca să 
torpileze învestitura sa. O a 
doua alternativă, a precizat 
McGovern, profund nemulțu
mit de hotărîrea Comisiei de 
acreditare a delegaților la Con
venția națională de la 10 iulie, 
ar fi să acorde sprijinul său 
unui alt candidat indepen
dent.

O tonă de hașiș 
capturată în R.F.G.

• POLIȚIA vest-german&

54 000 de șomeri 
în Suedia

• POTRIVIT unei statistici 
date publicității la Stockholm, 
în Suedia au fost înregistrați, 
în luna iunie a.c.. 54 000 de șo
meri,, cu 7 000 mai mulți, com
parativ cu aceeași lună a anu
lai precedent.

a 
reușit să lichideze o bandă In
ternațională de traflcanți de stu
pefiante. Cu prilejul unei des
cinderi efectuate în orașul 
SaarbriiCken. au fost arestate 
zece persoane șl capturată o

Delegație 
de muncitori americani 

la Pekin
• KEN BIAO, șeful secției 

pentru legături internaționale a 
C.C. ai P. C. Chinez, a primit 
delegația de muncitori ameri
cani care face o vizită in R.P. 
Chineză, anunță agenția China 
Nouă.
• CEL MAT MARE diamant alu- 

vional clin lume, numit „steaua 
Sierrei Leone“, care cîntărește 9€8,9 
carate și are dimensiunea unui ou 
de găină, va fi vîndut, în curind 
la licitație în capitala britanici. 
Citind opiniile experților, ambasa
dorul Sierrei Leone la Londra, 
Davidson Nicol, a exprimat convin
gerea că diamantul va aduce cel 
puțin un milion de lire sterline.

„Steaua Sierrei Leone", desco
perită în luna februarie, este al 
treilea diamant ca mărime găsit 
pînă acum în lume. Cele mal mari 
slnt „Cullinan", păstrat în tezau
rul Coroanei britanice, și ..Excel
sior" dezgropat în 1893. (Ambele 
provin din Republica Sud-Afri- 
cană).

a președintelui 
guvernului
panamez

„Negocierile cu Statele Unite 
în problema canalului Panama 
trebuie să ducă la încheierea 
unui tratat care să satisfacă as
pirațiile poporului din Panama, 
a declarat președintele guvernu
lui panamez, generalul Omar 
Tom jos, într-un interviu acor
dat corespondenților presei 
străine. El a, subliniat că această 
cale navigabilă trebuie să se 
afle sub jurisdicția statului pa
namez și să servească interese
le tuturor popoarelor".

înema
ORA ELEFANȚILOR ALBAȘTRI: 

rulează Ia Doina (orele 11,30; 
13,30; 16; ÎS — Program pentru
copii — ora 10).

o AFACERE : rulează la Patria 
(orele 10; 12,30; 16; 18,30; 21).

trei DIN VIRGINIA : rulează 
la Sala Palatului (orele 17,15; 
20,15), Luceafărul (orele 8,30; 11; 
13.30; 16; 18,30; 21), București (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Grădi
na Doina (ora 20,30).

BATALIONUL INVIZIBIL : ru
lează la Timpuri Noi (orele 9—18,30 
în continuare — PROGRAM DE 
DOCUMENTARE — ora 20,15).

jocul de-a moartea : ru
lează la Scala (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,15; 18.45; 21,15), Favorit (orele

• DVPA CUM informează co
respondentul din Salisbury *1 
ziaralul „Daily Telegraph", po
liția rbodesiană a arestat 49 
membri ai mișcării de eliberare 
națională din această țară. Con
gresul Național African. Acțiu
nea, se relevă, face parte din- 
tr-o campanie pe care regimul 
rasist o desfășoară în prezent in 
scopul de a determina populația 
de culoare să accepte condițiile 
acordului încheiat între Londra 
șl Salisbury.

ALGER: Duminică dimi
neața a sosit la Alger dele
gația de partid și guverna
mentală română, condusă de 
tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului 
Permanent al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, pen
tru a lua parte la festivită
țile prilejuite de cea de-a 
X-a aniversare a proclamării 
independenței naționale a Re
publicii Algeriene Democra
tice și Populare.

Din delegație fac parte to
varășii Gheorghe Paloș, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului ju
dețean Gorj al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular 
județean, și Petru Burlacu, 
adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

Te aeroportul Dar el Beida, 
delegația română a fost salu-

tată de Layachi Yaker, mi
nistrul algerian al comerțu
lui, Mohamed Kabouia, șe
ful departamentului „Orga
nizații de masă“ al aparatu
lui central al partidului Fron
tul de Eliberare Națională, de 
funcționari superiori 
rasterului Afacerilor 
și ai Ministerului 
Naționale.

Au fost prezenți 
Mihai, ambasadorul 
cii Socialiste România la AJ- 
ger, membri ai ambasadei ro
mâne.

ai Mi- 
Exteme 
Apărării

Ștefan
Republi-

PRELUNGIREA 
„STĂRII DE RĂZBOI 

INTERN" 
ÎN URUGUAY

Cu numai 8 voturi în plus, 
Parlamentul Uruguayan a ho- 
tărit prelungirea pînă Ia 22 
iulie a „stării de război in
tern" șî suspendarea pe 90 de 
zile a garanțiilor constituțio
nale. Parlamentarii reprezen- 
tînd gruparea de coaliție 
„Frente Amplio" au votat 
împotriva acestei hotărîri. 
„Starea de război intern" a 
fost instituită la 15 aprilie ta 
cererea guvernului pentru ca 
acesta să capete mină liberă 
în adoptarea unor măsuri 
forte împotriva acțiunilor or
ganizației de guerilă „Tupa- 
maros".

SALVADORUL Șl HONDURASUL 
INTENȚIONEAZĂ SĂ ÎNCHEIE

UN TRATAT DE PACE
Miniștrii de externe ai Salvadorului $i Hondurasului au inițiat 

convorbiri în capitala guatemaleză în vederea încheierii unui tra
tat de pace prin care să se pună capăt conflictului din timpul 
războiului din 1969 — informează agenția Prensa Latina. Opinia 
publică din cele două țări a salutat inițiativa, iar presa guate
maleză își exprimă încrederea că se poate ajunge ia o regle
mentare a problemelor divergente dintre Salvador și Honduras, 
deși pozițiile celor două părți sînt încă depărtate.

Ministrul de externe al Hondurasului, Andres Alvarado, a ce
rut plata unor compensații pentru distrugerile provocate de tru
pele salvadoriene in timpul războiului de 100 de zile, cunoscut 
sub dennmirea de ..războiul fotbalului4.

Ministrul de externe al Salvadorului. Walter Berke. dorește să 
se reglementeze în favoarea compatriotilor săi regimul juridic în 
zona de frontieră pe o porțiune de aproximativ 300 km pătrați 
în teritoriul Hondurasului.

Tineretul lumii

..Dacă aș controla edu
cația populației bantu, aș 
organiza-o in așa fel in
cit încă de la naștere, 
le-aș da de înțeles copii
lor că pentru ei nu există 
egalitate cu europenii... 
Locul africanilor în socie
tate nu trebuie să treacă 
de acela al muncii pur fi
zice". Aceste cuvinte au 
fost rostite în urmă cu a- 
proape trei decenii, atunci 
eînd s-a elaborat „consti
tuția" rasistă sud-africa- 
nă, de către unul dintre 
părinții apartheidului, fos
tul premier Verwoerd. 
Ele ar fi putut constitui 
un motto foarte sugestiv 
și potrivit pentru raportul 
întocmit sub auspiciile 
Comitetului O.N.U. pen
tru problemele sociale și 
umanitare, raport intitulat 
„Apartheidul în învăță- 
mîniul din Republica sud- 
africană" (document pu
blicat la centrala O.N.U.
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Viraj spre dreapta
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* 
A parașutiști

contra unei
ursa din Milano a reacționat prompt: cursu
rile au urcat. Lumea oamenilor de afaceri și-a 
recăpătat încrederea zdruncinată în ultimele 
luni. In schimb, ziarele n-au ieșit din rotative. 
O grevă mai puțin obișnuită. O grevă care 
amintește complicatele dosare ale Italiei. Oare

satisfacția bursei poate fi apreciată drept concludentă pen
tru reacția opiniei publice la formarea celui de al 34-lea 
guvern italian postbelic? :

Formula pentru care a optat Andreotti este cea a unui 
guvern tripartit în care alături de democrat-creștini și so- 
cial-democrați au fost incluși și liberali. Revenirea liberali
lor în guvern — după o absență îndelungată pe. care nu 
au fructificat-o pe plan electoral : la ultimul scrutin au ob
ținut 3,9 •/• din voturi față de 5,8 % în 1968 — semnifică pă
răsirea de către democrația-creștină a „centrului-stînga" 
și o deplasare accentuată către dreapta. Liderul socialist 
Luigi Mariotti afirma că noua coaliție „reprezintă un pas 
înapoi în politica italiană", o reîntoarcere la perioada ani
lor 1948—1960. AVANTI comentează în termeni similari; 
„Orientarea de tip centrist a partidului democrat-creștin, 
acceptată de către partidele mici a dus la constituirea unei 
echipe guvernamentale atît de îndepărtate de nevoile și pro
blemele țării, de apropiatele scadențe politice, economice și 
sociale". Comuniștii au relevat viguros amprenta conserva
toare a noului guvern, evidențiind „cotitura spre dreapta, a 
grupului conducător al partidului democrat-creștin, înlesnită 
de linia urmată de social-democrați și republicani".

La palatul Chigî se pretinde că Andreotti năzuiește să 
elimine instabilitatea cronică și - să realizeze un cabinet du
rabil. A apelat, pentru aceasta, Ia un partid în pierdere de 
voturi și de mandate. Ia un partid în criză de popularitate : 
liberalii. Jocul parlamentar, cu subtilitățile sale aritmetice, 
l-au determinat să mizeze pe dreapta, iar la nevoie chiar 
și pe extrema ei. Componența echipei ministeriale pe care 
Andreotti a constituit-o se distinge prin prezența unor ex- 
ponenți ai tendințelor de dreapta în. fruntea unor sectoare- 
cheie, mai ales economice. Numirea fruntașului liberal Ma« 
lagocli la Ministerul Trezoreriei — personaj aparțimnd lumii 
bancherilor — generează firești îndoieli în privința compa
tibilității dintre politica sa și interesele populare. De altfel, 
eșecul electoral al liberalilor inspiră semne de întrebare re
feritoare ia audiența programului pe care ar putea să-1 
realizeze Malagodi. LE MONDE observă ca o parte impor
tantă a cercurilor politice „începînd cu cele card parti
cipă Ia guvern" — afișează o anumită așteptare, expectativă 
care, fără îndoiala, traduce o certă reze- vă. wNii-i vorba de 
„stingă" democrat-creștină care a refu at să intre în gu
vern. Aldo Moto și Donat Cattin s-ar stanțat net dc o 
formulă pe care au apreciat-o ca fiind inacceptabilă, lipsită 
de viabilitate. Dar chiar Mariano Rumor — remarcă tot co
tidianul parizian — a păstrat Ministerul de Interne la insis
tențele premierului. Cum trebuie interpretat comunicatul 
special care menționează acest fapt? — se întreabă LE MON
DE. Emilio Colombo — figură de prim plan a democrației- 
creștine —a preferat și el o poziție marginală. Expectativa 
pe care și-au impus-o o serie de colegi de partid ai lui An
dreotti reflectă frămîntările interioare din democrația- 
creștină, frămîntări de care nu sînt scutiți nici social-de- 
mocrații și nici republicanii (deși aceștia sprijină guvernul 
din exterior). Avea dreptate. /Giacomo Mancini cînd afir
ma în I/ESPRESSO : „După părerea meâ, politică centristă 
va agrava toate tensiunile existente începînd cu cele din 
interiorul dar și din exteriorul democrației creștine '. In 
aceste împrejurări s-ar putea ca durabilitatea „experienței 
Andreotti" să fie iluzorie. Este ceea ce și doresc unii lideri 
democrat-creștini care văd în actuala coaliție, o soluție de 
tranzit. Andreotti exclude, însă, ideea provizoratului...

Forțele de stînga critică vehement deplasareji spre dreapta 
produsă pe plan guvernamental și își afirmă hotărîrea de 
a se opune politicii conservatoare care nu poate decît să 
agraveze criza economică și politică. Stînga apreciază ne
cesitatea unei conduceri democratice, care, să fie rezultatul 
înțelegerii și colaborării tuturor forțelor populare și pro
gresiste. Comuniștii favorizează acțiunea unitara a stîngii, 
angajîndu-se într-un amplu dialog cil masele populare so
cialiste și catolice, cu opinia publică democratică' și- an
tifascistă în ansamblul ei.

EUGENIU OBREA

...„umbrele"
ordon Mutch, 
președintele so
cietății australie
ne „Salvarea pă- 
mîntului", ia lec
ții de parașu

tism. Deși activitatea domniei 
sale de pînă acum a strălucit 
în cu totul alt domeniu, îm
prejurările l-au constrîns să ia 
această decizie care, aricit ar 
pate de ciudat, e strîns legată 
de salvarea mediului înconju
rător. Ce l-a determinat, însă, 
pe distinsul ecolog să renunțe 
la liniștea laboratorului său și, 
într-un elan la prima vedere 
nechibzuit, să fie gata să se 
zvîrle din înaltul cerului ? Un 
fapt apropiat de domeniul ac
tivității și cercetărilor sale: 
hotărîrea autorităților franceze 
de a efectua o experiență nu
cleară în atolul Mururoa. Ne* 
fiind singurul australian con
știent că un asemenea cata
clism, fia și organizat, preju
diciază atmosfera și mediul 
marin pe o suprafață suficient 
de largă, Gordon Mutch a 
trecut la acțiune. Ca atare, el 
a luat inițiativa de a boicota 
anunțata experiență prin lan
sarea, în zona atolului cu pri
cina, a unor cetățeni nevino- < 
vați sub formă de parașutiști. k 
Pînă acum 53 de voluntari' 1 
și-au anunțat dorința de a 
participa la acest „război" 
psihologic. Conform hotăririi 
asociației „Salvarea pămîntu- 
lui", echipa de șoc va fi for
mată din șase parașutiști (con
duși de președintele Mutch) 
care vor fi lansați în largul 
atolului unde vor staționa 
timp de o lună în bărci pneu
matice. ;

Se apreciază că cei șase vor 
forma doar „miezul" unei ma- 
nifestații mai largi. Frank 
Huwzac, instructorul de para
șutism al grupului, a și decla
rat în acest sens: „Noi nu în- 
cercăm să pozăm ca eroi, ci 
încercăm să creăm un curent 
de opinie* sosirea noastră 

. ^4 insulele Cdok vom cere tu
turor proprietarilor de ambar
cațiuni să participe la mișca
rea noastră de protest. Spe
răm că pînă la urmă toți cei 
care au bărci, vase, yahturi 
vor aduce în zona Mururoa cit 
mai multă lume". Iată, așadar, 
o situație inedită. In loc să 
fugă care-încotro din calea a- 
mamicei bombe, australienii 
cu pricina acționează exact 
vlce-versa. Faptul a produs, 
desigur, senzație. Și o adincă 
nelămurire. O personalitate 
franceză legată de proiectul 
experienței nucleare din Mu
ruroa s-a și exprimat conclu
dent: „Australienii nu au pro
testat împotriva exploziilor 
britanice din . 1950. Or, ele 
erau cel puțin la fel de pu
ternice ca aceea proiectată de 
noi. In-plus, Australia are as
tăzi mai multă experien
ță în domeniul acesta"... In
tr-adevăr e ciudat. Ce i-o fi 
apucat pe localnicii „noului 
continent^ ? De tinde atîta în
dărătnicie ?... Poate tocmai ex
periența. Și într-un fel, darul 
perspectivei. Căci o dată bom
ba explodata, umbrela atomi- ‘ i 
că se va ridica spre ceruri. 
Norii radioactivi tor fi bătuți 
de vînt spre Australia. Peste 
pășunile australiene va ploua 
radioactiv. Vacile vor înghiți 
cu. poftă iarba radioactivă și 
vor produce lapte radioactiv 
din care va rezulta unt și 
brînză, materii prime radio
active, bune de export pentru 
Europa unde clienții (inclusiv 
francezii) s-ar putea radioacti- 
viza...

Pînă atunci șase parașutiști 
încearcă hotăfiți să „defecte
ze'* o umbrela...

ZBOR COMBINAT SOVIETO-AMERICAN

„Apollo".

Astfel, la 1 mai 1973 va avea 
loc lansarea echipajului misi
unii „Skylab", compus din as-

spafiale americane

• BANCA centrală algeriană 
a emis o monedă de argint de 
cinci dinari, cu prilejul celei 
de-a 10-a aniversări a Zilei na
ționale a Algeriei. Pe una din 
fațete se află gravată o sondă 
și un spic de grîu, simbolizind 
revoluția industrial-agrară a 
țării, iar pe reversul ei inscrip
ția „Republica Algeriană 
mocratică și Populară".

La numai cîteva zile de la 
intrarea în vigoare a „încetării 
focului", principala grupare 
protestantă paramilitară „Aso
ciația pentru apărarea Ulste- 
rului" a mobilizat pe cei 
aproximativ 20000 de mem
bri ai săi cpre au ridicat ba
ricade, transformând cea mai 
mare parte a cartierelor pro
testante din cel puțin 12 
orașe nord-irlandeze în „zone 
interzise" precizîndu-se, de 
asemenea, că baricadele vor 
fi menținute permanent dacă 
autoritățile britanice nu vor 
acționa pentru desființarea 
„zonelor interzise" similare 
din cartierele catolice. La 
Belfast, (imagine) în cursul 
unui incident, au fost uciși 
doi civili, iar alți trei au fost 
răniți.

Programul zborurilor

Administrația Națio
nală pentru Aeronautică 
și Cercetarea Spațiului 
Cosmic (N.A.S.A.) a a- 
nunțat programul zbo
rurilor spațiale ameri
cane după 
programului

Probe la dosarul apartheidului
In primele zile ale lunii 
iunie). Datele inminun- 
chlate în raportul Ia care 
ne referim (și care au fost 
parțial reluate într-o co
respondența a cotidianu
lui elvețian NEVE Zt'R- 
CHER ZEITUNG) provin 
fie din statistici oficule 
publicate la Pretoria, fie 
din memorii adresate de 
reprezentanți ai populației 
africane din R.S.A., 
ritelor organisme 
O.N.U.

Aflăm, astfel, că 
mul rasist practică o poli
tică pe care autorii ra
portului amintit o definesc 
plastic ca „o politică de 
sufocare metodică a învă- 
țămîntului pentru afri
cani". Sumele, și așa ri
dicol de insuficiente, alo
cate pentru școlarizarea 
copiilor bantu sînt mereu 
reduse. De Ia 26 ranzi a- 
nual pe cap de școlar a- 
frican în 1959, ele au a-

dife- 
ale

reți-

ca
cti-

juns, actualmente, Ia 11 
ranzi (spre comparare tre
buie arătat că pentru șco
larizarea unui elev de o- 
rigine europeană e aloca
tă o sumă anuală de a- 
proape.... O SUTA DE 
ORI MAI MARE !). S-ar 
putea adăuga, ca un ele
ment semnificativ la acest 
capitol, că salariile 
drelor didactice „de
loare" reprezintă mai pu
țin de un sfert din cele 
practicate în școlile „pen
tru albi". Localurile șco
lare pentru elevii de cu
loare nu numai că sînt 
aproape toate inadecvate, 
insalubre, dar sînt absolut 
insuficiente, reprezentînd 
ca număr de săli de clasă- 
etalon numai circa 30 la 
sută din necesar, compa
rativ cu numărul școlilor 
și elevilor africani cu
prinși în rețeaua de învâ- 
țămînt elementar și me-

diu. Astfel stind lucrurile, 
nu e de mirare că într-o 
încăpere de cursuri din- 
tr-o școală pentru afri
cani sînt înghesuiți, în 
medie, de 3,5 ori 
mulți copii decît în 
sele școlilor pentru 
Și iarăși nu poate 
faptul că în aproape 200 
din cele 700 de clase ale 
școlilor primare pentru a- 
fricani copiii trebuie să 
învețe stind direct pe po
dea, din lipsa băncilor.

Adăugată Ia situația ma
terială foarte precară a 
populației africane, aceas
tă politică deliberată de 
„sufocare" a școlii pentru 
tinerii africani are drept 
consecință directă bararea 
accesului la învățătură a! 
africanilor. 30 la sută din 
copiii africani de vîrstă 
școlară nu frecventează 
școala elementară „din 
lipsă de locuri". Numai 2 
la sută din copiii care ter-

mai 
cla- 
albi. 
mita

mină cele patru1 due ele
mentare reușesc să urme
ze liceul. Situația este la 
fel de dificilă și în ce pri
vește învătămîntul supe
rior. In anul universitar 
precedent, de exemplu, u- 
niversitățile din R.S.A. au 
fost absolvite de 5 260 de 
studenți albi și... 138 de 
studenți de culoare. Și a- 
ceasta raportat la o popu
lație de 12.5 milioane afri
cani și 3,5 milioane albi !

Punem punct aici repro
ducerii datelor care acu
ză revoltătorul apartheid 
din școlile sud-africanc. 
E suficient pentru a con
chide că raportul întocmii 
sub egida Comitetului 
O.N.U. pentru problemele 
sociale și umanitare se 
constituie ca o piesă eloc
ventă la dosarul condam
nării rasismului tip Pre
toria.

EM. RUCAR

întrevedere

Otto Winzer

, tronauții Charles Conrad, dr. 
Joseph Kerwin și Paul Weitz. 
Primii cercetători ai laborato
rului spațial vor efeotuș, timp 
de.28 de zile.'o serie .de expe* 
riențe urmărind, în Special, de- 

încheierea tectarea resurselor naturale, 
din zonele nepopulate sau 
greu accesibile de pe Terra. 
„Sejurul? spatial al celor trei, 
va avea și vaioâfe de test me-' 
dicaț, reacțiile organismelor 
lor coițțînd iu. mare măsură 
pentru continuarea programu
lui, conform căruia alte două 
echipaje urmează să petreacă 
în „laborator" cite 56 de zile.

Programul N.A.S.A. prevede, 
de asemenea, un zbor combinat 
americano-sovietjc (impiicînd, 
in esență, cuplarea navelor 
spațiale „Soiuz” și '„Apollo") 
pentru anul 1975, iar începînd 

: din anul 1978, o bogată activi
tate a „navetei spațiale". A- 
ceasta, reamintește N.A.S.A., 
va decola ca o rachetă și va 
ateriza caun . avion.. Spre deo
sebire de navele cosmice ..cla
sice", navetă spațială va putea 
" _ V, 1 specialiștii .con
tând pe cirea 500 de zboruri 
dus-întors, cu durate variabile, 
de pînă la 30 de zile. Perfor
manțele tehnice deosebite ale 
„navetei" vor asigura un ase- 

inenea confort astronauților 
Incit din cei patru membri af 
echipajului, numai-pilotul șf 
copilortul vor avea nevoie de 
un antrenament prealabil spe
cial. ......

Secretarul general al Orga
nizației Națiunilor Unite, Kurt 
Waldheim, care se află la Ge
neva pentru a rosti discursul 
inaugural la sesiunea ECOSOC, 
a avut, sîmbătă, o întrevedere 
cu ministrul afacerilor externe ,, h reutilizată, 
al R. D. Germane, Otto Win
zer, informează agențiile Uni
ted Press International și 
France Presse.

Comunicatul dat publicității 
la încheierea întrevederii pre
cizează că „Otto Winzer l-a 
informat pe Kurt Waldheim 
despre stadiul negocierilor din
tre cele două state germane".

RADU BUDEANU

• MINISTRUL comerțului al : 
S.U.A., P. Piterson, s-a pro
nunțat pentru dezvoltarea re
lațiilor comerciale între Statele 
Unite șî Uniunea Sovietică. 
Lui nd cuvîntul la conferința 
Asociației naționale a fabrican
ților de automobile de Ia De
troit, ministrul american a sub
liniat că relațiile comerciale 
internaționale contribuie Ia 
dezvoltarea economiei națio
nale. - - .

9,15; 11,30; 13,45: 16; 18,15: 20,30); 
Victoria (orele 9: 11,15: 13,30; 16; 
18,30: 20,45), Grădina Select (ora 
20,15).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA : rulează la Central (orele 9; 
12,30; 16; 19,30), Miorița (orele 9; 
12,30; 16; 19,30).

MĂRTURISIRILE UNUI CO
MISAR DE POLIȚIE FĂCUTE 
PROCURORULUI REPUBLICII : 
rulează la Capitol (orele 9; 11,15; 
14; 16,15; 18,45; 21), Grivița (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30), Au
rora (orele 9,30; 12; 15,30; 18), Gră
dina Capitol (ora 20,15), Grădina 
Aurora (ora 20,15).

PENTRU CA SE IUBESC: ru
lează la Floreasca (orele 15,30; 18;
20.30) .

MAREA SPERANȚA ALBĂ : ru
lează Ia Feroviar (orele 9; 11,15; 
13,30: 15.45; 18,15; 20,30), Gloria
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 
15; 18,15; 20,30).

ANCHETATORUL : rulează la 
Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 15;
18,15; 20,30).

20 000 DE LEGHE SUB ?«£ARI : 
rulează la Excelsior (orele 9,30; 12; 
15,30; 18; 20,30), Tomis (orele 9.38; 
12,15 15; 17,45), Grădina Tomis (ora 
20.30).

ODISEEA GENERALULUI JOSE: 
rulează la Munca (orele 15,30; 13, 
20.15).

CASA DE SUB ARBORI : rulează 
la Bucegi (orele 15,45; 18; 20,30), 
Melodia (orele 9; 11.15; 13,30: 16; 
18,30; 20,45), Modem (orele 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30), Grădina
Bucegi (ora 20,30), Grădina Modem 
(ora 21).

ASTĂ SEARĂ DANSAM ÎN FA
MILIE ; rulează la Giulești (orele

35.30; 18; 20,30),- Cotrocenl (orele 
15,30; 18; 20,15), Laromet (orele 
15,30: 17,30; 19,30).

TRENUL : rulează Ia Buzești (o- 
rele 15,30; 18), Grădina Buzești
(ora 20.30).

FELIN ȘI OTILIA : rulează la 
Cosmos (orele 15,30; 19).

MARY POPPINS : rulează la 
Unirea (ora 16), Grădina Unirea 
(ora 20,30).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL : 
rulează Ia Lira (orele 15,30; 18), 
Flacăra (orele 15,30: 18; 20,15), Gră
dina Lira (ora 20,30).

19 FETE SI UN MARINAR î ru
lează la Viitorul (orele 16; 18; 20).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Lumina (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30).

ADIO, DOMNULE CHIPS : ru
lează la Drumul Sării (orele 
15,30; 19).

TRAFIC : rulează la Progresul 
(orele 15,30; 18: 20,15).

ROBIN HOOD : rulează la Mo
șilor (orele 15.30; 18), Flamura (o- 
rele 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30), 
Grădina Moșilor (ora 20,30).

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

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT ; rulează la Ferentari (orele 
15,30: 17,45;. 20).

TOAMNA CHEYENNILOR î) ru
lează la Pacea (orele 15,45; 19), Vi- 
tan (ora 16), Grădina Vitan (ora 
20.30).

O FLOARE' ȘI DOI GRĂDI

răstrău-) : SUPER-ESTIVAL ’72 — 
ora 20,30; Ansamblul ..Rapsodia 
Română” : rPE PLAIURILE MIO- 
RlȚ^Srz .qca 18,30.

NARI : rulează la Festival (orele 
9; 12,15; 15,45; 19), Grădina Festival 
(ora 20,15).

AEROPORTUL t rulează la 
Crîngași (orele 15,30; 19).

INIMA E UN VÎNATOR SINGU
RATIC : rulează la Arta (orele 
15.30: 18), Grădina Arta (ora 20,15).

SILVIA : rulează la Popular (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

LUNI, 3 IULIE 1972
Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 

landra" (Ia Teatrul de vară ,,He

LUNI, 3 IULIE 1972

PROGRAMUL I
17.30 Curs de limba rusă. Lecția 

a 21-a. 18,00 Căminul. 18,40 Ecranul. 
Emisiune de actualitate Și critică 
cinematografică. Emisiune de Eu
gen Atanasiu. 19,00 ’ Săptămîna în 
imagini. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 In întîmpinarea’ 
Conferinței Naționale a Partidului

Comunist. Român și â efelei de a 
25-a aniversări a Republicii. Țara 
întreagă în întrecere. 20,20 La mij- 
lîpc de codru des. 20,45 Film serial : 
Salut Germain, ,,'p. noapte cu Li
liana". 21,25 Prim, plan : Ion Gîr- 
ceag, Erou al Muncii Socialiste, 
președintele C.A.P. din comuna 
HăTman, jud. Brașov, delegat la 
Conferința Națională a Partidului. 
21,50 Să înțelegem muzica — ciclu 
de educație muzicală prezentat de 
Leonard Bernstein ; Salut Vienei 
în 3/4.-22,40 „24 de ore". Contraste 
în lumea capitalului.

PROGRAMUL II

20,00 Veniți -CU.tipi în „...Țara . fantezijefer— ferișipentru copii.
20,30 Ghiș^ul.'^l.OO'Subi cupola cir
cului. il,15 Romanțj£-tîlUb — trans
misiune de la Casa de cultură din 
Drăgănești — Vlașca. 22,40 Cronica 
literară.

REDACȚIA $1 ADMINISTRAȚIA ; București, Piața „Scînteii% Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele «e fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi $i Instituții,
Pentru străinătate abonamente prin „R0MPRESFI&ATEMA" — Serviciu! Import-Export Presă — București — Calea Grivîței nr. 64—66, P.O.B. — „Box 2001". — Tiparul j Combinatul poligrafic „Casa Scînteii*



pag. 3

ACOLO, UNDE PATRIA ARE NEVOIE

Nicolae Roșea ă solicitai și estNicolae Roșea ă solicitat și este in posesia repartizării cerute: 
întreprinderea de construcții, i nstalații petroliere Ploiești.

în zilele de 1—2 iulie s4au desfășurat in întreaga țară re
partizările absolvenților acțstui on din institutele tehnice, urn-

Vasile Bontaș, șef de promoție la Facultatea de mecomcd.

specialiști

de munca

„SCÎNTEIA TINERETUL
................ "-yi

X doua promoție 

ai acestui 

pentru viitoar

LUN! 3 IULIE 1972

DE NOI

istitutele de orte plastice, teatre și 
in institute pedagogice de trei am. 
cialiști pe care cele mai diferite

versitâ|i (seria de 5 ani), ii 
conservatoare, precum și d 

O noua promoție de $p< r-_
domenii de activitate și zqne ale țârii îi așteaptâ. O promo
ție care si-a pus pe embnemâ semnul bunei pregătiri, aJ 
perspicacității și responsab/ilrtuții profesionale și sociale.

Am surprins primele ore/ ale repartizărilor în cîtevc dmtre 
cele mai reprezentative facultăți bucureștene :

(geometrie), Vasile Bontaș 'mașini 
de- calcul), Nicolae Manolache 
(algebră),. Virgil Voiculescu (ana
liză), Valeria Banta (ecuații func
ționale), Ștefan Niculescu (calcu
lul probabilităților), fuliu Pescă
ruș (mecanica fluidelor), Anton 
Bătătorescu (cercetări operațio
nale) au realizat un finiș studen
țesc foarte strins; o spun și me
diile : 9,96, 9,95, 9,95, 9,89, 9,86, 
9,83, 9,83, 9,80. Ei au fost 
propuși și au optat pentru acti
vitatea ’ didactică de nivel su
perior și pentru cercetarea ștfin-

. La Faculțațea de matematică^ 
l mecanică a Universității, încaY
> înainte de ora 8 erau prezenți a-\ 
I proape tdți cei 180 de ahsolvențd 
* O pleiadă, am putpa spune, stră- 
J) lucită, de tineri matematicieni - -

129 dintre ei absolvă cu medii în -
I) tre 9,96 și 8,01, crescută la școală^ 

unor iluștrii maeștrii — așteaptă }
> cu înfrigurare acest ultim act aii
> vieții studențești, care finalizear
> ză eforturi, gtnduri și așteptării 
J de ani. Cei opt șefi ai prd-
> moției — Bogdan Lungulesc^

pi o o- 
nepei, /ntfifvtu! de «Mrvvf Ceo- 
sUmța șai. Cel «nai went; ca
pitol urmează acum ■ M de fote 
generale din diferite ritdet* tie 
țarii i Constanța. Tulcea. JWt 
ța, Teleorman, Mehedrsri, ¥*•*- 
cea așteaptă noi prpfeaori de ma
tematică.

Secția de geofizică a Facsltet: 
de geologie tehnică (LP.C-G- 
și-a desemnat și cu acest pr-le* 
șeful promoției: Dacian Beșu>; 
(9.98' care va lacra imprer-nâ cn 
sofia sa — Georgeta Ch~ma * 
fostă și viitoare cotați — U I»-

jtrtutol ce geofizică aplicată. Pen
tru Lucian. ziua de azi i-a adus 

;hi dorințe — 
de a lacra în cercetarea științifi
că. aici, se știe, neapărat legată 
de teren, de practici intr-un sec
tor *nzad preocupări prioritare 
pe piaa natăcaa! — valorificarea 
oprixnă a boaitelor subsolului. Se 
vw irrLr- drs«gur și cu alți colegi 
da fnrrjtate care vor fi optat 
peaftna Bate Bona. Rodssa. Anina.

marea unei

V57” iTS S3*
ea eoMfă. De 
*9dedeesi țwutru iacul

Concurs - muzical de 
la Suceavainterpretare

CRONICA SPORT

nei; o candidatură asupra căreia 
hotărăște în primul rind munca 
desfășurată de-a lungul studiilor, 
gradul pregătirii; și situația fa
milială, desigur, și alte criterii 
obiective care vizează nu numai 
specialistul, inginerul ci și omul, 
pe care le iau în considerare deo
potrivă facultatea și delegații in
stituțiilor beneficiare. Rodica 
Ctrcu (9J5O) dorește sd lucreze la 
1PROMET.- ^Am aflat că este
un loc unde se poate fnrițc bine ' absolvenți 
meserie". Și te eștr-rteraa acostur 
opțiuni cd propune o tportazi 
medita a promoției de Ia Focul-

bucureșteen, va da anul acesta 
producției peste 2 000 de ingineri. 
S-ar părea că nu există minister 
sau mare instituție care să nu-?! 
fi trimis in aceste zile delegați 
pentru alegerea unor noi cadre 
de specialiști. Mtmteenti Con
strucțiilor industriale. Mmisterul 
Economiei Forestiere, Mmisterul 
Chimiei, Miwtend Agriculturii, 
pentru a nu cita decit cfteva. so
liciți potrivi* cu necesitățile uni
tăților pe cere le coordonează 

hi cele mei diferite
sșjeaaliîăti tehnice.

Cum este și firesc, fiecare do
rește absolveați cu medii mari. 
Delegatul Industriei alimentare, 
eveți ioc pentru proiectare ? Da, 
rani răspunsul, dar nu pentru 
media 8J8. Dialogul s-a purtat la 
Facultatea de energetică. Această 
prontoție are wn nurnd» mere de 
sbveicenti cu medii bune și foarte 
bune. Nicolae Roșea I media 8b

tatua de construcțsi cinie r te- 
d—fraia — o promoție cere va 
de m «cest «. uwiterior de ce* 
strisețu din mtreege țari, «e tete** 
te ptete și ceututui couetfucțse, 
peste 100 de ingterii.

Institutul pnhtrtii «rente 
rteterit « jasmin tteter

Consultînd harta, cercetînd repartizarea...
Fotografii: EM. TĂNJALĂ

solicită, surprinzător, Întreprin
derea de construcții, instalații pe
troliere Ploiești. Va fi mai aproa
pe de familie, va găsi, este sigur, 
un loc propice pentru dezvol
tarea sa inginerească.

Un gest, poate, simptomatic

pentru această promoție capabilă 
să înțeleagă că locul cel mai po
trivit fiecărui absolvent se află în 
țara întreagă, acolo unde nevoile 
dezvoltării sale economice, știin
țifice și sociale o cer.

GEORGETA RUȚA

Duminică, a început la Su
ceava prima ediție a concur
sului muzical de interpretări? 
instrumentală „Cîprîan Po- 
rujnbescu“. competiție menită 
eâ contribuie la depistarea și 
afirmarea unor ’tinere talente 
din rindurile pionierilor și șco
larilor din întreaga țară, la 
popularizarea celor mai valo
roase creații ale compozitori
lor români și străini, precum 
și la o mai buna cunoaștere a 
operei lili Ciprian Porumbes- 
cu.

Concursua. Ia eare iau parte 
150 de concurettțî selecționați 
din 37 de județe,i Se - va ■ des
fășura pe două categorii de 
virată (copii pipă la 10 ani, si 
fntre 10 și 15 ani), în cadrul a 
trei secții : instrumente de coar
de. pian și imtrymente de su
flat. Juriul — format din per
sonalități marcante ale vieții 
noastre muzicale și artistice — 
va desemna cîștigătorii urmă
toarelor distincții : Marele tro
feu ..Lira de aut“ șt titlul de 
„Laureat ăl concursului*', pre
miile I. II și til. precum și pre
miile speciale oferite diri par
tea Consiliului național al or-

gașnizației pionierilor. Uniunii 
compozitorilor, revistelor „Cu- 

■ *.ătorii“...^i „Educația pionie- 
1 r£ască“, ziarului „Zori noi“. Co

mitetului pentru cultură și edu
cație socialistă al județului Su
ceava, Consiliului județean Su
ceava al organizației pionieri
lor.

Timp de o săptămînâ cit va 
dura concursul, vor fi organi
zate — in paralel — manifes
tări culturale și artistice, con
certe, vizite și excursii la mo
numentele istorice, la Com
plexul muzeistic memorial d_n 
siftul Ciprian Porumbeocu.

' tAgerpres»

NAȚIONALE ALE JUNIORILOR

t CUCUTENI 5000"
Sub genericul pCucuteni 

5 000“, în strâvechea localita
te cu același nume din jude
țul Iași, cunoscută pentru arta 
și civilizația înflorite aici cu mi
lenii în urmă, s-a desfășurat du
minică o tradițională manifes
tare cultural-artisțică, care a
cuprins simpozionul „Importan
ța culturii Cucu’teni" și ’ verni
sajul a două expoziții : de 
populară și arheologie. A 
mat un atractiv spectacol, 
care artiștii amatori din
multe localități au prezentat o 
suită din cele, mai reprezenta
tive tradiții și obiceiuri speci
fice acestei zone folclorice

artă
ur-
în 

mai

M» O
nâscuta sub zoc 3 '.oococsâ a socc m
luptă ji gloria o< co^nț- or, -.~z- t'zcz o -“tț. . 
pooor, pentru onzo-oo tp- oa ■»-« f -- -»-e' ca. 
reprezintă unul și cce-as aou aarw *c*»c a» a f am. 
de a năîui să fh, tir mai b*w ș» ăe*a*<r 9- ara
în frăsofurîie perșooog or dese-^-e oe coc c^oc'-s Cf 
dorință de asemănare eu oor-er -a-, cu iac e -e’ 
dect, în ulfimă mstontă, es*e cov't*oo<e- M*-a zz-a co*o- 
reoză pagina crește si s« matur zueze oaooo*ă ou osier* 
aere a imaginii. Artitful oop : sa -oc-e erză pe s -a. Oacâ 
vrem să știm cum rar arăta oc^e- z na ~ să
le privim cu atenție tob*ou'%e. —• - • -că nes gura, 
putem citi, și cu cită claritate, pro-* t* '"•**eg gene
rații. O generație candidă, stfoino 's* p* $Ae. unmd 
imaginația cu toc‘e rgor^e *sc *6’ pătrunzătoare și sră- 
pină cu detașare oe inde^?-*d»^e ce, □ *e ae ca mâ. 
.ucid-visătoare în bata une- uzme * oe**"ode*ne seu în 
lărgimea fertilelor ogoare meco^ za*e. De pe întrevăzutele 
chipuri a dispărut pen^j to#dec--»a soc ma, încrincenarea. 
crisparea trudnică. O niște euvera^ă, ‘j—nc*ă de tan
drețe și gingășii păstrate cu grijă, în conștiință
de s:ne și demnitate, s-a neta’at ta*ă oste^ație în linta 
fermă a trăsături'o". Mode’e • $'•"• v dese toeazâ, deo
camdată pe manualele de scoa □, tainele vieții, îmbogă
țind-o prin simpla ’or operanta. A^ă este și aici . Este 
marea artă, profund u-o-ta si —odetatoare, a societății 
noastre. Ea este s«agora capot ă, dta însăși miezul con
diției umane, să trezească și să oea viață unor destine 
într-adevăr exemplare.

pooa> de «t>bc ate jtxuor.- 
ter jrteMaete S«adjoauhi. Re-

opeceaoari care au vesiit. 
teteu OM tete rtepiătx. tec pun

ate rapraMBtaowi 
sBooEte de la IOeoo r Qm.

ATLETISM
ncn

Vyorei

mai mul»

me-

ă
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ZILE DE INSTRUIRE
(Urmare din pag. I)

t eg ral programul de activitate 
al taberelor. Vor urma două
sprezece zile de instruire, și, 
în același timp, zile de odihnă.

La evenimentul inaugural au 
luat parte activiști ai C.C. al 
U.T.C., ai organelor locale de 
partid, de stat și U.T.C., repre
zentanți ai M.F.A. și Ministeru
lui Educației și învățămîntului.

Tinerii, reuniți în taberele de 
la Tîrgoviște (Grupul școlar 
petrol) — tabără de fete — și 
Cimpulung Muscel (Liceul peda
gogic) tabără de băieți — au 
trăit acest eveniment cu emoția 
ș: bucuria de a-1 avea în mij
locul lor pe tovarășul Marțian 
Dan. prim secretar al C.C. al 
L.T.C_ ministru pentru proble
mele tineretului. Așa cum sub
linia domnia sa in scurtele a!o- 
cuțiuni rostite cu acest prilej 
fr. fața tinerilor în uniforme al- 
ttetere — elevii selecționați pen- 
tru a fi comandanți de grtfpe în 
lîcte și școlile profesionale, be
neficiind de excelente condiții, 
vor îndeplini un program Com
dex de

Internaționalele 
de pentatlon modern 

ale României

MARELE MECI 
SPASSKI - FISCHER

O AF A CERE-,
De Sica—Zavattinl, iată un cu

plu care nu mai are nevoie de 
prezentare, un cuplu ideal de re
gizor și scenarist care nu a înșelat 
niciodată așteptările spectatorilor 
lui. Filmul „O AFACERE** realizat 
cu nouă ani în urmă — de ce nu 
l-om fi achiziționat pînă acum ? 
— este o comedie satirică căreia 
nu-i lipsesc nici elementele de 
tragi-comedie. Titlul original >,ll 
Boom“ puțin fericit tradus la noi 
prin „o afacere** indica fără dubiu 
obiectul satirei : așa-zisul miracol 
economic al societății capitaliste 
contemporane.

Eroul principal — interpretat de 
Alberto Sordl — este un mic afa
cerist, unul de duzină amenințat 
de spectrul falimentului datori lă 
unei acerbe concurențe impuse de 
marii rechini ai lumii de afaceri, 
de așii loviturilor de bursă. Prima 
parte a filmului excelează printr-o 
necruțătoare radiografie socială a 
mediului proaspeților îmbogățiți : 
oameni „de lume“’ gata la orice 
concesii pentru asigurarea cîStigu- 
rilor financiare, înșelînd cu zimbe- 
tul pe buze, dispuși să se antreneze 
în orice afacere, oricît de veroasă, 
numai pentru a putea întreține 
iluzia „miracolului economic**.

Antreprenor In construcții, eroul 
filmului trăiește de azi pe mîine, 
din împrumuturi jenante așteptînd 
resemnat mayta lovitură care-1 va

plasa printre potentații lumii fi
nanciare. Concomitent, este obligat 
să facă față aparențelor, să trăias
că într-un confort care depășește 
cu "mult posibilitățile maWrtăle. rre 
aici și secvențele unei bune come
dii de moravuri.

Marea afacere vine, și verva sati
rică a cuplului De Sica—Zavattinl 
atinge un paroxism tragic : erou
lui i se oferă o nebănuită posibi-

CRONICA 
FHMVEVI

litate de cîștig, o tranzacție puțin 
obișnuită : i se cere — desigur în 
schimbul unei sume fabuloase — 
să vîndă unuivmare financiar un... 
ochi.

Finalul deschis al filmului, pre
gătit de autori cu o minuțiozitate 
narativă de exemplar profesionism, 
deși se înscrie în tradiția școlii ita
liene de film, e surprinzător prin 
vehemența rechizitorului făcut so
cietății capitaliste și resorturilor 
inumane ale „miracolului ei eco
nomic**.

De fapt, în primii ani după 1M0 
cinematografia italiană a realizat 
clteva filme pe o aceeași temă, a 
societății de consum și a racilelor 
ei, uftele din aceste producții fiind 
prezentate și spectatorilor noștri. 
Este vorba de niște filme care l-au 
avut tot pe Alberto Sordi în rolu
rile principale : „Viață dificlă** și 
„învățătorul din Vigevano". De 
fapt, rolurile cele mai bune ale a- 
cestui actor care nici el n-a fost 
ferit, pe plan artistic, ca și regizo
rul Vittorio de Sica de unele con
cesii făcute filmului comercial.

„O AFACERE", chiar la nouă ani 
după realizarea sa, rămîne o „pa
gină" cinematografică excelentă a 
cărei problematică nu și-a consu
mat din forța ei socială nimic, fă- 
cînd legătura între ceâ de a doua 
etapă a neorealismului și explosi- 
vul moment contemporan, cînd te
mele politice predomină cu succes 
studiourile din peninsulă. „O afa
cere** prilejuiește deci reîntîlnirea 
spectatorilor noștri cu unii dintre 
cei mai autentici ambasadori ai 
acestei cinematografii de excepție.

TUDOR STANESCU

Ieri, s-au încheiat campiona
tele Internaționale de pentatlon 
modern ale României. Pe primul 
loc în clasamentul general s-a 
clasat sportivul bulgar Velko 
Bratanov cu 5 218 puncte, urmat 
de Jiri Adam (Cehoslovacia) 
5171 puncte și Marian Cos- 
mescu (România) 5 042 puncte. 
Pe echipe victoria a revenit se
lecționatei Bulgariei cu 15 088 
puncte, urmata de România — 
14 913 puncte și Cehoslovacia 
— 14 756 puncte. în ultima
probă, crosul, care s-a desfășu
rat pe traseul de la Călugăreni, 
pe primul loc s-a situat sporti
vul bulgar Velko Bratanov cu 
1321 puncte, secundat de Pe
ter Lazar (Ungaria) 1 282 puncte.

(Agerpres)

MERIDIAN

♦) O producție a studiourilor ita- 
Hene.

• Eddie Hart si Ray Robinson, 
doi atleți americani de culoare, 
au egalat recordul mondial la 
100 m plat cu timpul de 9”9/10, 
sporind la 5 numărul sprinteri
lor care au depășit zidul celor 
10”. Un alt record mondial a fost 
egalat în proba de 800 m plat 
de către Dave Wottle cU 1’44” 
3/10. Aceste performante au fost 
realizate în cea de-a treia zi a 
concursului olimpic de selecție a 
atletilor americani ce se desfă
șoară în localitatea Eugene (O- 
regon).

• în finala „Cupei R. F- a 
Germaniei la fotbal**, disputată 
la Hanovra în prezența a 55 000 
spectatori, echipa Schalke 04 din 
Gelsenkirchen a învins cu sco
rul de 5—0 (2—0) formația Kai
serslautern.

Așadar. Federația tn*er- 
națională (F.LD.E.) a decte 
in ultimi instanța, a-.lnd in 
vedere ..retrage-ea din cun«i- 
a Belgradului, ca tot meciul 
si ae desfășoare la Revkja- 
vik. începi nd cu 2 iulie a.c. 
Merită subliniată fermita:ea 
F I-P-E;. care In baza princi
pialității a respins candida
turile de ultimă ori ale al
tor orașe. în aceste zile, a- 
mindoi protagoniștii marelui 
meci, așteptat cu nerăbdare 
de întreaga lume șah istă, «e 
află deja la Reykjavik, unde 
ieri seara urma să înceapă 
disputa care va desemna T>e 
noul campion mondial. Revk- 
javik-ul, mică metropolă'cu 
100 000 de locuitori, trăiește 
în aceste zile febra marilor 
evenimente sportive. Meciul 
va avea loc in moderna sală 
„LeugardaT*. cu o capacitate 
de 5 000 de locuri și se pare 
că toate biletele, pînă la 
sfirșitul întrecerii, au și fost 
epuizate... Cei doi mari maeș
tri vor juca, conform ultime
lor informații, într-o încăpe
re cu pereții de sticlă incapa
bili (care vor opri orice zgo
mot) și în condiții de ilumi
nare perfectă, conform do
rinței exprese a campionului 
american. Astfel că rămîne 
de-acum o singură întrebare : 
Cine va fi noul campion al 
lumii ? Spasski sau Fischer? 
Miza meciului este deosebi
tă, mai ales pentru Spasski, 
care va căuta să păstreze

supremația absolute a șooLi 
de șah sovietice, oopraMție 
instaurate încă di 
(Reamintim că toți campiomi 
lumii din 1948 și pinâ iz. pre
zent au fost sovietici, Înce
pi nd cu Botvinik și term;- 
nînd cu SpaniL). Dar ș: 
Fischer caută să demo-.
,,de facto** că es:e. i-.T-ac-- 
văr, cel mai bun șah^s~. ai 
lumii și să dea drep*a*e ast
fel comentatorilor și specia
liștilor, care în urma ulti- 
melor sale rezultate fenome
nale, l-au decretat mare fa
vorit pentru meciul de la 
Reykjavik. Amatori: de 
nosticuri nu uită insă să a- 
mintească că în scor_l direct 
dintre cei doi adversari, 
Spasski are un avantaj r.et 
(trei victorii și două remize’). 
Apoi, Spasski, va avea și un 
alt avantaj deloc de dispre
țuit : la scorul egal de 12—12 
el va rămîne campion mon
dial... în sfîrșit, toate acestea, 
sînt doar supoziții, care vor 
fi confirmate sau infirmate

de desfășurarea marelui meci
- începui de fapt ieri 

•a Capitala islandeză. Pentru 
autorii noștri, nu este insă 
desigur lipsit de interes să 
afle r părerile celor doi mari 
maestri direct interesați in 
acest meci extraordinar. Fi- 
sester a declarat, conform o- 
b.cerului, că după părerea sa, 
•. -ciorta ii va reveni, chiar 
dacă lupta va fi aprigă, de
oarece s-a pregătit pentru a- 
c-est meci așa cum n-a fă
cut-o niciodată. în schimb. 
SpassH, în ultimul interval 
consemnat la 17 iunie a.c. de 
marele ziar ..Times**, ar fi 
dem arat textual : ,Aș fi cel 
mai fericit om, dacă nu aș 
mai fi campion mondial, de
oarece eu nu mi-am făcut un 
țel în viață din a fi campio
nul lumii așa cum o face 
Fischer ! Aștept meciul de la 
Reykjavik ca pe o vacan
ță !!...**

FLORIN GHEORGHIU

instrucție practică, vor desfășu
ra o gama variată de activități 
educative, patriotice, sportive și 
turistice, se vor odihni și re
conforta, astfel ca la întoarce
rea lor în școli să fie în mă
sură să împărtășească din volu
mul cunoștințelor acumulate, 
din experiența dobîndită aici în 
tabără, în ceea ce privește or
ganizarea și desfășurarea în 
școli a activităților de pregăti
re pentru apărarea patriei. „Ne 
convingem o dată în plus — 
spunea tovarășul .Dan Marțian
— că aceste activități concepute 
printr-o colaborare, printr-o 
cooperare strinsă, fructuoasă, 
cu cadrele și unitățile militare 
și cu gărzile patriotice, au pu
ternice valențe educative, cu e- 
fecte pozitive asupra dezvoltării 
multilaterale a tinerilor, asu
pra formării personalității lor, 
pregătirea pentru apărarea pa
triei dovedind una din preocu
pările cu o larga audiență în 
rîndurile tineretului nostru care 
se integrează armonios în an
samblul muncii U.T.C-, înregis- 
trînd, an de an, rezultate re
marcabile. Este cunoscut că în 
tabără vă veți însuși noțiuni 
militare, cunoștințe sanitare, e- 
lemente legate de pregătirea 
tehnică-aplicativă, noțiuni pri
vind tehnica focului și de luptă
— a spus, in încheiere, vorbito
rul — în vederea organizării cit 
mai bune a activității pe care 
sinteți chemați s-o desfășurați 
în rîndul elevilor. Astăzi, cînd 
întregul popor e chemat să în- 
făptu'ască programul dezvoltării 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, cînd oamenii muncii 
întîmpină cu rezultate excepțio
nale Conferința Națională a 
partidului, cînd întregul popor 
și alături de el, tineretul este 
atașat trup și suflet ideii de a 
apăra cu orice preț suveranita
tea. independența țării, cuceri
rile revoluționare și realizările 
socialismului, activitatea de pre
gătire pentru apărarea patriei 
capătă o rezonanță profund pa
triotică. De aceea, sînt convins 
că vă veți înzeci eforturile, veți 
face totul pentru a vă pregăti 
la nivelul celor mai înalte exi
gențe. din toate punctele de ve
dere. așa cum i se cere unui 
bun patriot, unui bun cetățean**.

WIMBLEDON, 
dupâ prima săptămînâ

• Comentind rezultatele înre
gistrate în prima săptămînă a 
turneului de tenis de la Wimble
don. corespondentul agenției 
France Presse (subliniază faptul 
că 4 jucători europeni, printre 
care și Hie Năstaise. fată de nw- 
mai 2 americani, un neozeelan
dez si un australian, s-au califi
cat pentru sferturile de finală 
ale probei de simplu bărbați. 
Eliminarea unor mari favorită ca 
Gimeno si Hewitt constituie fac
torul surpriză al primei jumă
tăți a turneului. Potrivit acelu
iași comentator, partida cea mai 
interesantă din sferturile de fi
nală va fi. probabil, aceea care 
va opune pe românul Ilie Năs- 
tase tinărului jucător american 
Jim Connors. în celelalte parti
de se vor întîlni Smith cu Me- 
treveli, Kodes cu Parun si Oran- 
tes cu Dibley.
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