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DIN CRONICA ÎNTRECERII SOCIALISTE
Muncitorii și tehnicienii 

TRUSTULUI DE CONS
TRUCȚII CRAIOVA au ra
portat duminică atingerea 
cotelor finale ale planului 
pe primele șase luni. In in
tervalul scurs de la începutul 
anului, constructorii craio- 
veni, care materializează cea 
mai mare parte din investi
țiile înscrise în planul de 
dezvoltare economică și edi- 
litar-gospodărcască a jude
țului Dolj, au finalizat în 
Craiova și Ia Calafat 572 
apartamente, au dat în folo
sință ultimele capacități ale 
complexelor agrozootehnice 
din localitățile Malu Mare, 
Plenița și Măceșu de Jos și 
au Încheiat extinderea cu

113 locuri a spitalului din 
orașul Filiași. în timpul ciș- 
tigat constructorii vor obține 
o producție suplimentară 
evaluată la aproape 5 000 000 
lei.

OȚELARII COMBINATU
LUI SIDERURGIC DE LA 
GALAȚI au elaborat a 
50 000-a tonă de oțel peste 
prevederile planului. Succe
sul a fost obținut datorită 
exploatării intensive a tutu
ror utilajelor pe întregul 
flux tehnologic și scurtării 
timpului de elaborare a șar
jelor.

La rîndul lor, laminoriștii 
au raportat realizarea supli
mentară a peste 30 000 tone

produse finite pline Si 8 000 
tone tablă și bandă laminată 
la rece.

Lucrătorii TRUSTULUI 
DE CONSTRUCȚII INDUS
TRIALE BRAȘOV au înde
plinit. duminică, planul se
mestrial. în acest interval, 
constructorii brașoveni au 
predat beneficiarului 22 de 
noi capacități de producție, 
printre care cele de la Com
binatul chimic și Ia între
prinderea de utilaj chimic 
din Făgăraș, Fabrica de șu
ruburi de pe platforma in
dustrială a orașului Tg. Se
cuiesc din județul Covasna, 
întreprinderea „Independen- 
dența" din Sibiu.

în înfăptuirea indicațiilor tovarășului Nicolae Ceausescu 

pentru îmbunătățirea muncii organizațiilor de tineret

ACȚIUNE CONCRETĂ,
SPI RIT REVOLUȚIONAR!
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După o sumă de peste <0 

de examene studențești, o 
promoție proaspăt atestată 
în profesii de înaltă calificare 
își caută febril, pc listele a- 
fișate in facultăți, locul de 
muncă dorit. Cine nu înțe
lege nerăbdarea de a ști 
unde vei lucra, unde vei 
primi botezul profesiei ? La 
ora asta, insă, absolvenții mai 
sînt „ai facultăților** pentru 
ultima verificare pc care a- 
cestea o fac, ca să aibă cer
titudinea că dau „permis de 
cursă lungă" în carieră unor 
profesioniști cu calități du
rabile. Se desfășoară exame
nul de stat. E ora probei cind 
absolventul prezintă sinteza 
a ceea ce a învățat într-o lu
crare purtind însemnele per
sonalității sale profesionale,

Sînt 17 000 absolvenți de 
politehnici și alte institute 
tehnice, absolvenți de uni
versități. Promoția de vară. 
Sistemul de repartizare îm
bunătățit, pe care, cu sigu
ranță, îl cunoaște acum fie
care absolvent, le dă liniștea 
că destinul lor profesional e 
în miini sigure — ale tării. 
Principiile echității socialiste, 
care guvernează viața între
gii noastre societăți, consti
tuie criteriile de bază ale 
actului repartizării tinerilor 
în producție. Primează, fără 
îndoială, munca fiecăruia, 
cum și cit au învățat. cei 
mai buni, după o studenție 
laborioasă, avînd dreptul să 
aleagă printre primii. E nor
mal. însă, ca pe lista priori
tăților Ia alegerea viitorului 
loc de muncă să fie luate in 
considerare și anumite crite
rii sociale. Potrivit acestora, 
vom asista la o repartizare 
mai judicioasă a promoției. 
Tinerii ingineri ori profe
sori care și-au întemeiat fa
milii au avantajul să aleagă 
localitățile dorite, incit soții 
să fie împreună, ori în locali
tăți apropiate. Se facilitează, 
totodată, instalarea absolven
ților in localitățile natale, ori 
în vecinătatea acestora. Tine
rii care vor cere, și fără în
doială că nu vor fi puțini a- 
ceștia, să profeseze în locali
tățile aflate în plină dezvol
tare economică și socială, cu 
excepția orașelor mari, stabi
lite prin lege, vor fi de ase
menea printre primii care-și 
vor alege locul de muncă.

Am exemplificat pentru a 
ne da seama că destinele u- 
nei promoții de absolvenți ai 
facultăților sînt bine dirijate, 
că a primi un loc de muncă 
reprezintă grija față de lînăr, 
grijă ce se întilnește cu ce
rința ca el. iinărul specia
list. să-și racordeze interese
le individuale la interesele 
societății.

Incepind de la 26 iunie (și 
pină la 11 iulie) primii din
tre „licențiați" vor trece prin 
fața comisiei centrale de re
partizare — chiar dacă aceas
ta se află la distanță și va 
putea fi cunoscută prin tele- 
speaker. După cum îi cunoaș
tem pe tinerii din promoția 
lui ’74. putem anticipa că vor 
onora ofertele de muncă ce 
Ii se vor face. Cu atit mai 
mult, cu cit repartizarea de 
anul acesta le mijlocește în- 
tilnirea directă cu producția, 
pentru ca începutul de ca
rieră să se consume — cel 
puțin in primii trei ani — in 
contact nemijlocit cu munca 
productivă.

La 1 august, prima zi de 
muncă a tinerilor specialiști, 
ori la 1 septembrie, pentru 
cei care-și încep activitatea 
in școli, ca profesori, vom 
afla exact cota prezentării la 
locurile de muncă. Promoția 
o dorește foarte „ridicată**, 
fără absențe, fără dezertări. 
Aceasta presupune o mare 
seriozitate Ia alegerea locu
lui de muncă, o mare respon
sabilitate a fiecărui tinăr.

LUCREȚIA LUSTIG

Concluziile și indicați*’* sacre'orjls’ 
Cnouțascu. co privire le îmbunătățirea 
constituie un program de locrs perocr 
nosfnj tineret Io muncă neobosric Ic 
alert, intr-un spirit cu adevărat modern. Orgasu 
politică a minuncte'or trăsături aja hmerețor g 
generații crescute de partid ia arihri mwcuu i . 
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Mecanizatorii ialomitaii 
sînt gata pentru 

declanșarea campaniei 
de recoltare

Pentru recoltarea celor apro
ximativ 150 000 hectare eu ce
reale păroase, in județul Ialo
mița organizațiile U.T.C. din 
stațiunile de mecanizare a agri
cultura a-au preocupat de mo- 
b-Uzarea tuturor tinerilor me
canizatori In vederea reparării 
utilajelor care vor fi folosite în 
această campanie. pentru înche
ierea la timp și fără pierderi a 
acestor lucrări de mare impor
tanță. Astfel au fost reparate 
toate cele 1234 combine, 550 
prese pentru balotat, remorcile 
care vor fi folosite la transpor
tai recoltei ; sint pregătite plu
gurile și mașinile de semănat 
pentru tnsămințarea suprafețe
lor planificate cu culturi succe
sive. Fișele acntroluiui de cali
tate la reparații atestă, prin ca- 
..ficatcvele de ..bine" și „toarte 
ome-, interesul pe care tinerii 
meciruzatoti l-au depus pentru 
pregătirea mașinilor. In cadrul 
mtrecerii utec-ste. declanșate pe 
întregul județ, au reușit pină la 

tâ cată să se situeze pe
locuri de frunte tinerii mecar.i- 

: = la BULA. Grivi-g. Co- 
smsoești. Fetești. Cuza Vodă. 
Scinteia. Dragalina care, printr-o 
angajare totală, au obținut re
zultate deosebite la întreținerea 
culturilor și pregătirea campa- 
r. ei de recoltat. Peste tot în a- 
ceste locuri se manifestă exi
gență față de calitatea funcțio
nală a mașinilor cu care vor lu
cra la recoltat, fiecare reglaj 
fiind verificat de mai multe ori. 
Au fost asigurați sacii pentru 
boabe, saltelele pentru pleavă, 
sirma pentru balotat. Se mai stu
diază încă o dată schemele de

recoltat, se definitivează itinera- 
riile de deplasare, se stabilesc 
schimburile de lucru în amă
nunt. Recoltatul poate și trebuie 
Încheiat în 10—12 zile pentru a 
nu pierde nici un bob din noua 
recoltă.

Cu toate aceste rezultate bune 
obținute, în multe unități orga
nizațiile U.T.C. nu s-au preocu
pat îndeaproape de principalele 
probleme ale activității econo
mice, se mențin pe poziții pasive 
față de o serie de stări de lu
cruri negative, acționează încă 
slab pentru a dezvolta sentimen
tul răspunderii față de calitatea 
muncii prestate. Neajunsuri în
semnate există în activitatea or
ganizațiilor U.T.C. de la S.M.A. 
Independența și Plevna care nu 
eu reușit să antreneze pe toți 
tinerii mecanizatori la întreține
rea și exploatarea rațională a 
mașinilor, la realizarea de eco
nomii la piese de schimb, mate
riale, carburanți, lubrifianți, la 
executarea unor lucrări de bună 
calitate, nu s-au stabilit obiec
tive concrete care să ducă la 
creșterea răspunderii fiecărui 
tinăr pentru îndeplinirea sarci
nilor de producție, pentru creș
terea nivelului de pregătire pro
fesională. Faptul că de la înce
putul anului și pînă acum 28 de 
tineri mecanizatori au plecat din 
unitățile S.M.A., iar numărul 
orelor absentate nemotivat se 
ridică la 3 000 demonstrează o 
slabă preocupare din partea or
ganizațiilor U.T.C. pentru impri
marea unui spirit de disciplină 
muncitorească, de dragoste față 
de meseria aleasă.

La nivelul unităților S.M.A, și 
al comitetului județean al 
U.T.C. s-au luat o serie de mă
suri și inițiative care — sîntem 
siguri — vor determina desfă
șurarea în bune condiții a cam
paniei de recoltare. Amintim :

• Inițiativa tinerilor mecani
zatori de la S.M.A. Grivița de a 
realiza la fiecare litru de moto
rină un venit minim de 13 Iei. 
• Odată cu începerea campa
niei va fi declanșat concursul 

,Cel mai harnic combiner" 
ea obiective depăși- 

25 Ia sută a nor- 
zilnice, realizarea a cel 

1 000 de lei
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N. COȘOVEAVU

cu rutina, cu rncrtineala 
învechite, atrași de un stil

de hscra
facet și roes face.

Este necesar să se înțeleagă de către *oț> că spared ia 
ciot, să trăim, să ne perfecționăm fără isca tare se uspris _
unei activități permanente, zi de zi- că sșxritzri r*vo»."o»c* etrmied modul nostra 
de a gindi numește modul nostru de a idf* 
acționăm înseamnă a ne măsura «xoct, as 
țațele obținute. Vocația constructive a ti 
deni unde se săvirșesc marile fapte ale ț 
a vorbelor ci a lucrului făcut, in care stre 
ritului și elanului revoluționor. Barierele orbfidaă* si 
rutină, conformism, amorțeală in locuri căidoțe etc. na se r*m ___ ____
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STILUL DE LUCRU

STIL DINAMIC, TINERESC
Concluziile și indicațiile tovarășului Nicoiae 

Ceaușescu expuse în ședința de lucru cu Birou 
C.C. al U.T.C. și Biroul Comitetului Executiv * 
Consiliului U-A.S.C.R. din luna februarie an fost 
dezbătute de organizațiile de tineret din întreaz- 
țară. Aceste dezbateri s-au desfășurat sub sexnr 
unei raportări mai exacte a activității ier la posi
bilitățile și cerințele etapei in care ne a£ăm. pri
lejuri necesare de analiză critică și autocritică : 
ș ederea înfăptuirii unei adevărate cotituri in '"-ața 
organizațiilor U.T.C. Cele citeva luni care au trr 
cut au dovedit că atunci cind tinerii sînt consul- 
tați și invitați să-și spună deschis părerile. a>. 
cum permanent ne îndeamnă secretarul genera 
al partidului, organizațiile U.T.C. iși pot indeplm 
cu adevărat menirea de școli ale educației comu
niste. Rezultatele bune care s-au adăugat activ: 
tații organizațiilor U.T.C. în acest scurt timp do
vedesc că există încă mari posibilități rrefructu 
cate. Activul organizației noastre are încă un stl 
de muncă ce se cere substanțial îmbunătățit, adus 
în pas cu vremea, adaptat condițiilor fiecărei or
ganizații. Munca în salturi, de campanie, dusă 
„în general", fără o perspectivă dară asupra prio
rităților nu poate avea decît rezultate spontane ș fCmrinucra tri peg. e lll-el

Elevii trec• •

• •examenul muncii
Pină la apariția acestor rin- 

duri. s-au scurs deja citeva zile 
din timpul afectat muncii. Pen
tru elevi, această perioadă are 
un anume specific : unii fac 
practică, alții, sînt brigadieri ai 
muncii patriotice. In aceste 
ipostaze i-am găsit și pe elevii 
dîmbovițeni.

La Grupul școlar construcții 
de mașini I.U.P. (care din toam
nă se va numi Liceul industrial

de mecanică nr. 1), chiar la in
trare un grup de elevi munceau 
la instalarea unui gard metalic. 
Aveam să aflu curind că exe
cuția lui aparține tot elevilor in 
cadrul atelierului-școală. „Exe- 
cutanții". ca și alți elevi din anul 
I, se află in cele 3 ateliere ale 
școlii. Elevii mai mari iși desfă
șoară practica in întreprinderea 
de utilaj petrolier Tirgoviște 
(unitatea care patronează școala)

in cadrul atelierelor-școaiă 
uzinei sau chiar in unele secții 
ale întreprinderii.

— Nimic nu a fost lăsat la 
voia întimplării. ne spune tova
rășul Ion Panait. director adjunct 
al școlii Cu două săptămîni 
înainte s-au întocmit grafice cu

ION MIHALACHE

ale

(Continuare în pag. a 111-a)

'•&&>

țara.

Ieri s-a deschis, la Strejaic [Ploiești], tabăra

patriei ca prefil aviatic

TINERI
PE OGOARE

tineri din județele 
Dîmbovița și Buzău 

duminică,

Mii de 
Prahova, 
au fost prezenți, 
pe cele aproape 80 de șan
tiere ale muncii patriotice, 
în întreprinderile agricole de 
stat de la Valea Călugăreas
că, Tohani, Urlați, Săhăteni 
și in alte unități agricole 
aproape 3.000 de tineri, elevi 
și pionieri au participat la 
întreținerea viilor. Alți tineri 
au fost prezenți alături de 
constructori la ridicarea unor 
obiective economice și so
ciale, prevăzute să intre in 
funcțiune în acest an, la în
frumusețarea localităților lor.

avind 
rea cu 
mei 
puțin 1 000 de Iei economii 
la piese de schimb, carburanți, 
precum și reducerea la minim 
a pierderilor de boabe. • în pe
rioada campaniei de recoltat vor 
fi mobilizați peste 100 de elevi 
de la Liceul agricol care vor 
lucra, în schîmburi, pe tractoa
rele repartizate, la executarea 
arăturilor în miriști.

ȘTEFAN DORGOȘAN

ÎN PAGINA a 2-a l
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de pe insula pasivității
La Bușteni, în fața unei asistențe numeroase, s-a judecat public 

procesul a nouă tineri, care. în ziua de 17 noiembrie 1973, au 
bătut și maltratat un grup de turiști brăileni, veniți să danseze la 
Casa ele cultură. în timpul acestei ciocniri violente, unul din cei 
nouă a folosit cuțitul și viața lui Zamfir lacob din Brăila a fost 
curmată brutal. Cercetările, datorită complicității inculpaților, 
n-au scos la iveală pe cel vinovat de crimă. Toți însă au luat 
parte la organizarea bătăii, toți puteau fi, datorită împrejurărilor, 
în egală măsură autorii cumplitei fapte. Procurorul, în rechizitoriul 
său, spunea: „Nici un cuvînt de bine, nici o circumstanță nu pot 
să acord inculpaților. Au premeditat violența la o vîrstă cînd au 
discernămîntul necesar pentru a despărți binele de rău, la o vîrstă 
cînd alți tineri își folosesc energiile și forța muncind, trăind, gin- 
dind pentru binele societății noastre''.

N să de
fe

care au prece- 
din preajma

u ne-am propus 
scriem în amănunt 
ncle /tari“ 

dat încăierarea 
Casei de cultură: insulte, palme, 
folosirea unui lanț pentru a lovi, 
teroarea pe care, în acea seară, 
grupul localnicilor a semănal-o 
în rîndul oaspeților. Nu este în 
intenția noastră să scriem un 
material de senzație. Și totuși', 
trebuie să spunem lucrurilor pe 
nume. într-o așezare în 
Salvamontul a salvat

care 
zeci de

LUCIA HOSSU

(Continuare în pag. a ll-a)

TINERI LA ȘCOALA 
CURAJULUI

Pe platoul cu iarbă verde de 
la Strejmc, din apropierea Plo- 
ieștiuîul s-a deschis, ieri dimi
neață, intr-un cadru'festiv, ta
băra de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei, cu pro
fil aviatic. Aici se instruiesc, in 
zborul cu motor și parașutism, 
in serii de cite 30 și 45 de zile, 
tineri din mai multe județe ale 
țării. Tabăra de ia Strejnic este 
a zecea cu profil de aviație ca
re-și începe activitatea in ulti
mele zile. Trebuie arătat că 
anul acesta, ca urmare a indica
țiilor date de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind dezvoltarea 
activităților tehnico-aplicative, 
in special a celor aviatice, in

rîndul tineretului, C.C. al U.T.C. 
a organizat un număr sporit de

VASILE CABULEA 
Foto: VASILE RANGA 

(Continuare în pag. a 111-a)
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Actualitatea pe scurt
• Tinărul ciclist. Mircea 

Ramașcanu, a ciștigat cea 
de-a 20-a ediție a „TURU
LUI CICLIST AL ROMÂ
NIEI"

• Rezultatele penultimei eta
pe la fotbal in divizia B : 
F. C. GALATI, C. S. RM. 
VÎLCEA și OLIMPIA SATU 
MARE au promovat în di
vizia A.

• Ultima etapă de rugbi... 
fără campion

• 200 de finaliști in a VI-a 
ediție a republicanelor de 
judo pentru pionieri și șco
lari

• Comentarii de Ia Campio
natul mondial de fotbal

PAGINA A III-A
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• Spectacolele Teatrului „C. I, Not- 

tara"
• „Un August în flăcări" (un nou se

rial al televiziunii
• „Te apăr și te cînt, patria mea" 

(festivalul cîntecului ostășesc)
CINERAMA

ADECVAȚIA"9
capul familiei, pe care-l știam maistru într-o 
fabrică, de textile și nicidecum specialist în 
această știință care se cheamă psihologia 
muncii.

N-a urmat însă nici o replică. N-a urmat 
decît o simplă istorioară, o simplă întimpla- 
re narată pe un ton mai mult decît medi
tativ și în care era vorba despre o tînără 
textilistă. Handicapată de statură, cind a 
venit pentru cursurile de calificare toți au 
privit-o ca respinsă sigură. Pentru mașinile 
din secția la care urma să ’lucreze exista 

un barem de înălțime. Accep- 
......... tată totuși, provizoriu, ca ur

mare a intervenției maistrului, 
tînăra a provocat in 
timp 
tru handicap a găsit

Un tînăr aflat în acea perioadă de răs
cruce a vieții care se numește repartizare 
și trăind el, din pricina ăsta, niște momente 
de ezitare, a ținut să mi se destăinuie. Pînă 
la un punct - argumente obișnuite în astfel 
de cazuri, drept pentru care nici n-am ținut 
să le bag în seamă.

Dezbaterea se purta de altfel în familie și 
eu nu eram decît un oaspete întîmplător; 
mă si grăbeam să plec, cînd, deodată, tî- 

argumentul 
i se părea

nărui a aruncat în balanță 
care, din cîte am priceput, lui 
hotărîtor: adecvația! M-am
oprit, înregistrînd, alături de 
uimirea părinților, demersul în 
care tînărul, bănuindu-se stă- 
pîn pe situație, punea de 
astă dată și o ciudata în
flăcărare: ,Știința modernă, continuă el, 
trimițîndu-ne cu un aer avocățesc pe toți 
cei de față la o bibliografie minuțios reți
nută, cercetările, cele mai recente arată 
dar că trebuie să existe un raport de adec- 
vație cîf mai perfect între om', între datele 
sale și locul de muncă. Fără adecvație..."

Tînărul avea dreptate : omul potrivit, la 
locul potrivit, dar, pornit să justifice calea 
dezertării, răstălmăcea cu bună știință... 
știința. Cum să meargă el, absolventul’ cu 
notă așa mare și cu calitățile lui, la țară ? 
Cum i s-ar putea pretinde un asemenea lu
cru, cînd știința însăși demonstrează...? I

A urmat o clipă de tăcere, în care m-am 
abținut iarăși să intervin așteptînd, cu evi
dentă^ curiozitate, replica ce o va da la a- 
ceastă încuietoare problemă a „adecvației",

NICOLAE ARSENIE scurt 
Pen- 

„__ sin
gură soluția : mașinile n-au putut fi, evi
dent, micșorate, în schimb ea, 
piedestal și-a < ~ _ 
centimetri și în scurt timp a devenit una 
din cele mai bune muncitoare ale fabricii. 
Dacă nu chiar cea mai bună...

După o nouă clipă de tăcere, în care mi 
se păruse că toate argumentele tînărului 
de mai înainte fuseseră uitate, bătrînul a 
revenit : „Și psihologul nostru tot cu asta o 
luase pe biata fată, cu adecvația. Sigur, 
avea dreptate, omul trebuie să corespundă 
locului de muncă, cum zici, și de altfel nici 
n-am intervenit pentru fată, numai că l-am 
întrebat : dar, mă rog, cine adecvează ?

între timp tînărul a căzut pe gînduri. Ce 
replică se<mai putea aștepta ?

uimirea tuturor.

în schimb ea, printr-un mic 
adăugat la înălțime cîțiva

J
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AMXItA
SIMPOZION

La Casa de cultură din Si- 
ghetu Marmației a avut loc 
simpozionul „Participarea tine
retului la opera de dezvoltare 
social-econcraică și culturală a 
județului Maramureș", organi
zat de grupul de cercetări pen
tru problemele tineretului și 
Comitetul municipal U.T.C. Si- 
ghetu Marmației, în aceeași zi, 
Casa de cultură a sindicatelor 
din Baia Mare a găzduit spec
tacolul festiv al formațiilor mu- 
zical-coregrafice premiate la 
faza județeană a concursului 
republican al artiștilor amatori, 
închinat aniversării a trei de
cenii de la eliberarea patriei și 
a Congresului al XI-lea al par
tidului.

★
Duminică, s-au încheiat lu

crările simpozionului național 
cu tema „Realizări ale științei 
medicale românești în diabeto
logie". Timp de două zile, cadre 
didactice universitare, cercetă
tori și practicieni din Craiova, 
București, Cluj, Iași, Tg. Mureș, 
Timișoara și alte localități au 
prezentat comunicări și referate 
științifice privind cuceririle ști
inței medicale românești în epi- 
demiologia, profilaxia și trata
mentul acestei afecțiuni,

FESTIVAL
Duminică, a fost Inaugurat, la 

Corabia, festivalul-concurs al 
formațiilor artistice și sportive 
pionierești, sub genericul „De 
30 de ori la mulți ani !“, dedi
cat celei de-a 30-a aniversări a 
eliberării patriei de sub domi
nația fascistă.

Timp de 4 zile, peste 800 de 
pionieri din localitate și din co
munele învecinate, Celeiu, Vîr- 
topu și Tudor Vladimirescu, re
uniți în formații corale și de 
dansuri, brigăzi artistice de a-

STAȚIUNEA 
BALNEARĂ... 
„BĂNEASA"
Lacul Băneasa, unul din 

cele mai cunoscute din salba 
de lacuri care înconjură Ca
pitala, găzduiește pe malurile 
sale o mică stațiune balneară: 
Ambulatoriul M.T.Tc., Bă
neasa, pentru maladii reuma
tismale. Fd funcționează în lu
nile de vară, din iunie pînă la 
30 septembrie și oferă posibi
lități de tratament unui nu
măr de peste 5 000 de pa- 
cienți. Iată alte cîteva amă
nunte oferite de medicul 
coordonator al ambulatoriului, 
dr. N Iamandi.

De aproape 20 de ani, acest 
ambulatoriu tși îndeplinește 
rolul de stațiune balneară în 
condiții aproape identice cu 
acelea ale stațiunilor similare 
de pe malul Mării Negre. Fo
losind nămolul adus de la 
Techirghiol în cisterne închi
se, bolnavii se pot trata aici 
de artroze, discopatii, neuro- 
mialgii etc., după un prealabil 
examen medical. Tratamentul 
constă în ungeri cu nămol 
rece și expuneri la soare 
(helioterapie). Pentru fiecare 
pacient se fac 21 de apfica- 
țiuni cu nămol. După trata
ment, pentru repaus există o 
sală de odihnă. Ambianța în
săși — ambulatoriul este pla
sat într-un parc natural — 
contribuie la destinderea pa- 
cienților. Deservit exemplar 
de un personal medical califi
cat, ambulatoriul este pus la 
dispoziția publicului zilnic, in
clusiv duminica de. la ora 7,30 
la ora 17,30, mai puțin lunea.

GABRIEL FLOREA 

gitație, grupuri de recitatori, 
ansambluri sportive și de balet 
prezintă spectacole folclorice, 
montaje literar-muzicale și co
regrafice, demonstrații de tir 
sportiv, navo și aeromodelism. 
De asemenea, vor lua parte la 
un foc de tabără și la un car
naval pionieresc, se vor in- 
tîlni cu veterani ai războiului 
antifascist, activiști de partid și 
de stat, muncitori fruntași din 
întreprinderile orașului de pe 
Dunăre.

(Agerpres)

CRONICA 
U. T. C.

Sîmbătă s-a întors în Ca
pitală delegația U.T.C. — 
U.A.S.C.R., formată din to
varășii Panteiimon Găvă- 
nescu, secretar al C.C. 
al U.T.C., și Vasile A- 
costoaei, vicepreședinte al 
Consiliului U.A.S.C.R., care 
a participat Ia lucrările ce
lui de al X-Iea Congres al 
Federației Tineretului Comu
nist din Argentina și a efec
tuat în continuare o vizită 
in Ecuador, Columbia și 
Costa Rica.

(Urmare din pag. I)

vieți în numele solidarității ce
tățenești, în numele omeniei, 
cîțiva tineri s-au aflat singuri 
pentru citeva ceasuri pradă 
unui grup de huligani.

Cele întîmplate în toamna lui 
1973 sînt, dacă vreți, sfîrșitul 
unui „serial de aventuri". Un 
grup de 16 băieți, cu și fără 
ocupație, scăpați' din atenția 
familiei, a școlii, a colectivității 
se constituie într-o bandă (cu- 
vîntul este pretențios) pe care 
o numesc „Trestia", după nu
mele unui fost cartier de tristă 
faimă. Pe 7 dintre ei, care nu 
se aflau în boxa inculpaților — 
n-au luat parte în 17 noiembrie 
la incident — i-am cunoscut in 
birourile Miliției. Le-am cerut 
să-mi spună exact (acum cînd 
puteau privi cu luciditate în 
urmă) ce i-a determinat să să- 
vîrșească asemenea acte pedep
site de Codul penal. Nu bănu
iau consecințele.?.

— A fost o simplă joacă, o 
copilărie (VICTOR DUTU).

— Ne distram, dar fără vio
lență (MIHAI BRESLAȘU).

— La început ne ajutam cu 
bani, nici o clipă nu ne-am 
gindit că vom ajunge aici (NI- 
COLAE MANESCU).

Și totuși, deși „Trestia" nu 
și-a propus să iște scandalul, 
practicile ei prefigurau violen
ța. Prevedea, spre exemplu: 
„dacă ne aflăm într-un local pu
blic și avem ceva de caftit se 
ridică două, degete": sau: „Con
diția fizică obligatorie — practi
carea boxului, pentru a fi pri
cind în formă". Grupul și-a în
ceput activitatea, patrulînd ora
șul, îndeosebi seara, ca liliecii, 
căuta gilceavă. acosta cu prefe
rință trecătoarele, frecventa asi
duu „Caraimanul" (restaurantul 
nu muntele!) și atunci cînd se 
ivea prilejul — și acest prilej 
era deseori provocat — nu se 
dădea înlături de la exersarea 
boxului. Agresivitatea s-a ac
centuat odată cu alipirea la 
grup a unor elemente înrăite, 
recidiviști, cum erau Nlcolae 
Năstase, Tirea Mugurel, Nichi 
Bunghez aflați acum in boxă. 
Ei purtau porecle teribile, pre
luate dintr-o terminologie pro
prie romanelor polițiste, dar și 
vădind subcultura. „Baronul" 
era GHEORGHE LUPOIU, „Vi- 
doc" - CHITOI FLORIN, ,.Rin
go" - DAMIAN MIRCEA, 
„Leul* - GHEORGHE TUREA.

De teama „Baronului", în 
timpul cercetărilor, Damian 
Mircea și-a retractat de citeva 
ori declarațiile menite să ușu
reze aflarea adevărului. La fel 
s-a întîmplat și cu Florin Chițoi. 
Tăcerea complice, solidaritatea 
prost înțeleasă erau doar una din 
legile de neclintit ale „Trestiei". 
Scrisoarea unei mame care se 
adresa cu disperare fiului ei

Vedere din centrul Brăilei
Foto: AGERPRES

rugîndu-1 să mărturisească tot 
ceea ce știe, a rămas fără răs
puns.

Ce 1-a împins pe acești tineri 
de 20 de ani spre aventurile 
străzii, spre infracțiune? Am 
spune, în primul rînd, absența 
supravegherii, a autorității fa
miliale. Florin Chițoi este al 
patrulea copil al unei familii de 
muncitori cu principii educative 
sănătoase. Mezinul casei a fost 
însă răsfățatul mamei, cel că
ruia de la 17 ani i s-au admis 
libertăți neîngăduite celorlalți 
frați.

— Era o fire independentă, 
un copil cu personalitate și, 
poate, tocmai această fire l-a

Huliganii 
de pe insula 

pasivității
împins spre prieteniile de mai
dan — ne mărturisește, cu la
crimi, mama sa.

— L-ați avertizat asupra pe
ricolului? Știa el cine-i sînt to
varășii?

— Da, la început I-am bătut, 
apoi plingeam și mă rugam de 
el să nu se ducă cu unul ca 
Năstase, dar nu m-a ascultat!

De ce trebuie azi să lovim și 
mîine să implorăm? Autoritatea 
forțată, metodele excesiv de se
vere ca și cele prea blînde în
depărtează adolescenții de pro
priii lor părinți. Numai supra
vegherea atentă, comuniunea 
sufletească dintre fiu și părinte, 
fac din adult un sfătuitor, un 
prieten, aduc înțelegerea con
simțită și nu cea realizată cu 
ajutorul cravașei.

în cazul lui IONEL BRATU, 
NICHI BUNGHEZ, ION CONS
TANTIN, NTCOLAE NĂSTASE, 
care nu prestau nici o muncă, 
sau aveau temporar cite o sluj
bă, este vorba, în fond, de lipsa 
unei preocupări serioase, a unui 
ideal de viață. „Refuzau, practic, 
să se supună unor norme de 
conviețuire. Bătăuși, scandala
gii, ne dădeau mult de furcă, 
nouă, organelor de ordine, ne 
declară căpitanul de miliție Lu
cian Matei. Uneori, și opinia 
publică greșește. Să mă explic: 
dacă opresc un tînăr care flu
ieră după o fată, mulți ochi 
mă privesc reprobabil. Ca și 
cînd gestul meu — și nu al lui 
— ar fi urît! Vrei să faci ordine, 
să reprimi aceste VITEJISME 
care nu știi pînă Ia urmă unde 

ajung, dar te izbești de pasivi
tatea trecătorilor".

Deseori în cursul procesului a 
fost incriminată indiferența ce
tățenilor, a celor care trebuiau 
să aibă în grijă orașul, strada, 
așezămîntul de cultură. Am au
zit pronunțîndu-se înțelepciuni 
de genul: „nu mă leg la cap 
dacă nu mă doare", menite să 
legifereze o anume atitudine 
pasivă. Da, indiferența și-a 
creat un întreg aparat de pro
tecție. „De ce noi ar fi trebuit 
să intervenim și nu părinții? — 
se întreabă NICULINA TUDOR 
(casnică). Sigur, tinerii aceștia 
erau cunoscut) în oraș. Dar noi 
îi ocoleam, îi disprețuiam. Ar 
fi trebuit insă, să simtă riposta 
celor de-o vîrstă cu ei. Să se 
știe că nu trăiesc pe o insulă 
pustie".

S.V. (18 ani, refuză cu îndîr- 
jire să-și spună numele): „Eu 
mă mir și mă întreb cum am 
fost noi așa de pasivi? Părinți, 
colegi, trecători... Juriștii spun 
despre această atitudine că intră 
în sfera patologiei sociale. Pe 
mine, ca simplu tinăr, care am 
comun cu cei nouă din boxă 
doar vîrsta, mă doare pata pe 
care au adus-o orașului nostru. 
Cred că am purtat cu toții niște 
mari ochelari de cal"...

Deși ostilitățile au început pe 
ringul de dans al Casei de cul
tură, ele, practic, s-au desfășu
rat pe stradă, în afara acestui 
lăcaș. Oare laolaltă cu huliganii 
șă nu mai fi fost și alți tineri 
în măsură să Împiedice eveni
mentele? ION FREȚANI — se
cretar al comitetului municipal 
al U.T.C.: „Au fost, dar pe raă- 
sură ce incidentul lua amploa
re, părăseau sala. Din conduce
rea Casei de cultură atunci n-a 
fost nimeni. Dar. oare, trebuie 
ca educația să se facă sub cheie, 
sub pază? Vina noastră cea 
mare este că nu ne-am ocupat 
de educația celor care făceau 
naveta. Organizațiile U.T.C. din 
întreprindere ii lăsau in seama 
noastră, iar noi credeam că aco
lo, cineva, îi avea în grijă. Pen
tru tinerii orașului nostru, in- 
timplarea a fost o lecție care 
o să-i frăminte multă vreme".

După ceasuri lungi de deli
berare, instanța de judecată a 
pronunțat sentința: cinci ani 
pentru fiecare din cei nouă in
culpați, ani in care societatea 
noastră va avea putința să-i re
educe, să-i facă răspunzători 
pentru faptele lor, să-i așeze 
în rindul oamenilor cu o exis
tență demnă... Ne ridicăm de 
la acest proces cu o oboseală 
adîncă în ochi. Și, deodată, în 
liniștea sălii răzbate un țipăt 
sfișietor: „Florine, mamă, de 
ce te-ai înhăitat cu ei ?“. Ea, 
mama lui Florin Chițoi a stri
gat pentru toți cei care, părinți 
fiind, știu prea puțin despre 
viața copiilor lor.

STAGIUNEA ANULUI XXX
Cu Horia Lovinescu despre :

SPECTACOLELE 
TEATRULUI 

C. I. NOTTARA

UN NOU SERIAL ROMÂNESC

DE TELEVIZIUNE:

JJ
teatre, se 
dinaintea 

Se

au-

Sfîrșit de iunie. In 
aud ultimele replici 
ultimelor căderi de cortină, 
încheie o stagiune bogată, inte
resantă. Anul acesta, pasionații 
artei dramatice nu vor avea 
însă de așteptat trei luni pină 
ce gongul ii va rechema în să
lile de spectacol. In cinstea ce
lor două mari evenimente — a 
XXX-a aniversare a eliberării 
patriei și al XI-lea Congres al 
partidului — teatrele bucureș- 
tene și-au propus să realizeze o 
veritabilă „stagiune a lui 
gust": premiere, spectacole de 
sunet și lumină, montaje de 
versuri, o săptămînă a drama
turgiei românești vor avea loc 
la sedii și în' parcuri, în între
prinderi și instituții, la monu
mente și locuri istorice ale Ca
pitalei. Dorind să aflăm detalii 
despre manifestările anunțate, 
am stat de vorbă cu dramaturgi 
și directori de teatre, cu regi
zori.

Pe scriitorul Horia Lovinescu 
l-am întîlnit la teatrul pe care-1 
conduce — „C .1. Nottara" — 
însemnînd pe programul de re
pertoriu ultimele detalii.

— începînd de la 3 august — 
ne-a spus interlocutorul nosttu 
—, timp de șase seri, vom da 
cîte un spectacol cu o piesă din 
din dramaturgia națională 
(„Gaițele", „Bună seara d-le 
Wilde", „Noaptea nechemată", 
„A opta zi dis-de-dimineață“, 
„Oratoriu pentru Dimitrie Can- 
temir") pentru ca pe data de 
10 august să oferim publicului 
premiera cu „Piticul din gră
dina de vară" de D.R. Popescu. 
O parte dintre iubitorii de tea
tru au avut posibilitatea să cu
noască această piesă prin inter
mediul televiziunii. Este un im
presionant poem dramatic în
chinat luptei comuniștilor împo
triva fascismului, închinat idei
lor nobile pentru apărarea că
rora mulți comuniști și-au dat 
viața. Sperăm ca regizorul Ion 
Olteanu și actorii Elena Amaria 
Bog, Eugenia Bosînceanu, Maria 
Gheorghiu Săniuță, Cristina 
Tacoî, Ion Popa, George Pău- 
nescu și ceilalți să reușească să 
transmită spectatorilor mesajul, 
fiorul poetic al acestui text deo
sebit de reușit. Pe de altă parte, 
între 15 și 30 august, se vor re
lua cele mai bune reprezentații 
din repertoriul nostru curent de 
la .,Hamlet" Ia „Aici a dormi! 
George Washington", de la „Și 
eu am fost în Arcadia" la 
„Noaptea nechemată".

— Un program intr-adevăr 
Încărcat. Totuși, în afara spec
tacolelor de la sală, ce alte ac
țiuni specifice verii mai pregă
tiți ?

— Aș dori să adaug, mai IntîL 
că unele dintre spectacolele 
anunțate vor fi date și la tea
trele de vară. Totodată, un grup 
de actori repetă acum, sub în
drumarea regizorală a lui Al. 
Ciprian, scenariul unui recital 
de versuri patriotice ce va fi 
susținut în diverse întreprinderi 
și instituții bucureștene. Este 
vorba de poeme de Zaharia 
Stancu. Eugen Jebeleanu, Nico- 
lae Labiș. Nina Cassian, Maria 
Banuș, 
briela 
nescu. 
nea, la 
lumină 
eroi sint încă' 
începînd de la 4 august, seară 
de seară, la Monumentul eroilor 
patriei. Amănunte despre el vă 
poate da regizorul Dan Dinu- 
lescu,

...Regizor care nu era nici în 
sală, la repetiții, nici la masa 
de lectură, ci retras, la un colț 
de birou. întocmind o impo
zantă fișă contabilă a „interpre- 
ților" săi: reflectoare, difuzoare, 
metri de peliculă documentară, 
diapozitive...

— Așa cum probabil bănuițî 
— ne-a declarat Dan Dinulescu 

Vasile Nicolescu, Ga- 
Melinescu, Adrian Pău- 
Se lucrează, de aseme- 
un spectacol de sunet și 
intitulat „Eroi au -fost, 

1“ ce va avea loc,

ridicind privirea de pe hirtia 
plină de socoteli — voi încerca, 
prin intermediul benzii sonore 
și a luminii, să fat o trecere în 
revistă a principalelor momente 
din istoria patriei noastre, evo- 
cind faptele de vitejie, eroismul 
legendar al poporului. După 
nenumărate vizite la 
istorie al Republicii, 
armatei, la Muzeul 
statului am întocmit 
din care nu lipsesc „vocile de 
aur" ale lui Vraca și Calboreanu 
interpretîr.d scene din cele mai 
cunoscute drame istorice româ
nești, nici secvențe de film do
cumentar, nici diapozitive ale 
unor obiecte ce vorbesc despre 
lupta poporului nostru pentru 
libertate, nici decupaje din do
cumentarele realizate în anii 
noștri. Bineînțeles, un personaj 
principal al spectacolului va fi 
însuși Monumentul eroilor, sce
nele pe care le reprezintă baso
relieful de la baza lui.

MIRUNA IONESCU

TE APĂR Șl TE CÎNT, PATRIA MEA>
Pus sub semnul acestui an ju

biliar, Festivalul cintecului os
tășesc „Te apăr și te cînt, pa
tria mea" se află în plină des
fășurare. Cu citeva zile în urmă, 
după ce a audiat peste 500 de 
compoziții, juriul — alcătuit 
din Ion Dumitrescu, președinte
le Uniunii Compozitorilor, pre
ședinte de onoare al juriului, 
general-maior Dumitru Eremia, 
președintele juriului, general- 
maior Dinu Stelian, căpitan de 
rangul I Iosif Pricop, colonel 
Traian Uba, Laurențiu Profeta, 
Vasile Donose, Teodor Bratu, 
Mircea Neagu, Temistocle Popa, 
Ion Lăzărescu, Ion Horea, Ni- 
colae Dumbravă — a selecțio
nat. pentru faza finală. 60 de 
lucrări. Cîntecele patriotice, 
marșurile ostășești, melodiile 
de muzică ușoară prezentate în 
concurs, semnate de compozi
tori și poeți de prestigiu, au re
levat ecoul larg de care se 
bucură festivalul, interesul cu 
care este privit cîntețul patrio
tic, revoluționar, militant, de 
creatorii țării. Despre impresia

CINERAMA
Trei pelicule reprezeniind 

cinematografiile din trei țări, 
propune Româniafilm pentru 
săptămînă aceasta.

PENTRU 
IUBIRE", film iugoslav, avînd 
scenariul yi regia semnate de 
Kreso Golik. O peliculă de și 
despre dragoste, încercînd o 
analiză subtilă a sentimente
lor care îi leagă și apoi îi 
desparte pe doi tineri din 
zilele noastre. In rolurile 
principale: Vlasta Knezovic 
și Rade Serbedzija.

• „IVAN KODAREV", 
producție a studiourilor bul

Muzeul de 
la Muzeul 

arhivelor 
scenariul

UN AUGUST IN FLĂCĂRI

Simbată seara, a debutat pe micul ecran un nou serial româ
nesc de televiziune. „Un august în flăcări" este semnat de re
gizorii Dan Pița, Alexandru Tatos și Doru Tănase, precum și de 
scenariștii Eugen Barbu și N. Mihail. Pe parcursul celor 13 epi
soade vor evolua actori de prestigiu, dintre care amintim pe 
Florin Piersic și Cornel Coman, în rolurile principale. George 
Constantin, Liviu Ciulei, Fory Etterle, Toma Caragiu, Marga 
Barbu, Violeta Andrei, Ioana Bulcă, Cristian Maurer, Ion Mari
nescu, Vasilica Tastaman, Amza Pellea, Aristide Teică, Ovidiu 
Iuliu Moldovan. Primele 52 de minute ale filmului încearcă să 
reconstituie cu minuțiozitate atmosfera din România premergă
toare mărețului act de la 23 August 1944, momente din lupta 
dusă de comuniști împotriva fascismului.

pe care au lăsat-o specialiștilor 
lucrările intrate în concurs l-am 
rugat pe președintele juriului, 
general-maior Dumitru Eremia, 
să ne spună citeva cuvinte.

— Adresate tinerilor în haină

Festivalul 
cîntecului 
ostășesc

și nu numai lor, 
au abordat o tema- 
inspirată din pre- 
dezideratele aces- 
linii melodice an-

ostășească, 
compozițiile 
tică variată 
ocupările și 
tora. Avînd __ ____ ______ ___
trenante, ușor de reținut, ritm 
alert, multe lucrări au prezentat 
toate datele care le îndreptă
țesc să intre, cit de curînd, in 
repertoriul muzical patriotic și 
ostășesc al formațiilor artistice

gare, este o ecranizare a re
gizorului Nikola Korabov du
pă romanul omonim al lui 
Emilian Stanev. .Filmul, o 
frescă a societății bulgare de 
după primul război mondial, 
aduce în prim plan persona
litatea revoluționarului Ivan 
Kodarev, unul dintre con
ducătorii insurecției populare 
din Bulgaria anilor '20. Relu
ăm citeva dintre declarațiile 
pe care regizorul le-a făcut re
vistei „Films bulgares" :„ln lo
cul unei apropieri ilustrative 
de roman, se impune sublinie
rea densității conflictelor... 
Filmul nu este un tablou epic 
cu numeroase scene de masă, 
personajele nu-și vor rezolva 
problemele izolat, ci în strîn- 
să legătură cu destinul isto
ric al poporului lor". Rămîne 
de văzut în ce măsură Niko
la Korabov și-a transpus ci
nematografic ideile.
• „50 000 DE DOLARI 

RECOMPENSA" este, după 
cum lesne se poate bănui, un 

n

ale tineretului. Este semnifica
tiv, cred, numărul mare de 
opere ce ni s-au propus — cu 
peste 100 mai mare decît la pre
cedenta ediție — și, de ce să 
n-o spun, calitatea lor superi
oară. Sînt convins că prin te
matică și stil ele vor contribui 
la educația patriotică a tinere
tului, la formarea conștiinței 
lui socialiste.

Sigur, nu este încă timpul să 
facem bilanțul final al festiva
lului. De abia în prima decadă 
a lunii octombrie, cînd vor avea 
loc concertele cu public în ca
drul cărora cîntecele patriotice 
vor fi interpretate de ansam
blul „Doina" al armatei, mar
șurile ostășești de coruri ostă
șești participante lă concursul 
„Cîntare patriei", iar melodiile 
de muzică ușoară de unii din
tre cei mai valoroși soliști ai 
genului, de-abia după ce juriul 
va cumpăni calitățile fiecărei 
bucăți în parte, ne vom putea 
face ecoul aprecierilor acestuia.

M. IONESCU

western. Cu bandiți, pistoale, 
cai, preerie ți, desigur, bani 
furați. In toată această recu
zită indispensabilă genului se 
mișcă un personaj care se 
confundă el însuși cu wester
nul : John Wayne. Veți spune, 
că restul distribuției, regizo
rul vor fi eclipsați de impre
sionanta prezență a „monstru
lui" Wayne. Totuși, notăm 
că regia aparține lui Burt 
Kennedy, iar ceilalți eroi sînt 
interpretați de Ann Margret 
(ați văzut-o nu demult în

„Misterioasa prăbușire"), Rod 
Taylor, Ben Johnson și alții.

M. IOAN

ÎNTREPRINDEREA 
„ELECTRONICA"

din București, str. Baicului nr. 82, sector 2

CAUTĂ URGENT
• ingineri proiectanți de utilaje electromecanice, electro

nice și SDV-uri
• proiectanți de SOV-uri și utilaje electromecanice și 

electronice
• tehnicieni in tehnologia construcțiilor de mașini
• desenatori tehnici
• desenatori copiști
• economiști
• traducători de limba rusă
• dactilografe de limba rusă, română
• planificator
• șefi depozite, cu condițiile prevăzute de legea 22/1969
• sculeri SDV-uri, categoria 4-6
• ajustori, categoria 4-6
• strungari, categoria 4-6
• rectificatori, categoria 4-6
• frezori, categoria 4-6
• electricieni, categoria 4-6
• heliografiști, categoria 1-3

In funcțiile de ingineri principali șl tehnicieni principali 
se pot încadra și pensionarii cu pensii integrale pentru limi
tă de vîrstă, beneficiind pe lingă remunerație și de pensie in 
întregime oină la 31 XII 1974.

In celelalte posturi TESA pot fi primiți șl pensionarii cu 
vîrsta împlinită de 62 ani — cu avizul medical — primind 
pe lingă retribuție și 50% din pensie.

Doritorii, vor trebui să îndeplinească condițiile de studii 
și stagiu prevăzute de legea nr. 12/1971.

Informații suplimentare la teleforr 35 40 00. Interior 187. 
193, 163. 129.

ÎNTREPRINDEREA 
„ENERGO-REPARAȚir

B-dul Mărășești nr. 2, sector 5

CAUTĂ URGENT
Muncitori necalificați, tineri începînd cu vîrsta de 16 ani 

împliniți, în vederea calificării prin cursuri de scurtă du
rată (8 luni), în meseriile: turnător-formator, strungar, 
lăcătuș montator, termist-tratamentist și sudor.

Pentru meseria de turnător-formator se primesc absol
venți a minimum 4 clase, iar pentru celelalte meserii ab
solvenți ai școlii generale din întreaga jară.

„Tinerii sub 18 ani se vor prezenta la sediul întreprinde
rii cu unul din părinți pentru a semna contractul de școla
rizare, împreună cu următoarele acte : buletin de identitate, 
certificat de naștere și studii (original și copie), adeve
rință de la C.A.P., analiza singelui și micro.

Recrutarea se face atît pentru sediul din b-dul Mărășești 
nr. 2, autobuzele 32 și 33, tramvai 7 și 12, stația Parcul Li
bertății, cit și pentru modernul sediu din Vitan, b-dul Ener- 
geticienilor nr. 2, sector 4. la capătul autobuzului 35.

Se caută tineri (băieți) din întreaga țară, întreprinderea 
avînd posibilități de cazare în căminul de nefamiliști, care 
va fi dat în folosință în luna august 1974, în limita locurilor 
disponibile.

Cursanții primesc pe durata cursului o retribuție mini
mă de 1051 lei lunar, precum și alte drepturi stabilite de 
lege: spor pentru condiții deosebite, echipament de pro
tecție și de lucru, antidot etc.

Relații suplimentare se pot obține la biroul personal, 
telefon: 23 26 40.

Centrul școlar chimie nr. 2 București
Șoseaua Olteniței nr. 181, sectorul S
(Ungă uzina Danubiana, mașina 44)

ÎNSCRIE candidați pentru ucenicie la locul de munca 
in următoarele meserii :

Lăcătuși mecanici ; Strungari ; Operatori chimlștl.

Se primesc băieți și tete — absolvenți al școlii generale de 10 ani, 
promovați al clasei a Vin-a serii mal vechi, precum șl promovați ai 
clasei a VlII-a din seria anului 1974 care au depășit vîrsta de ÎS ani 
pină la 15 VI a.c. Limita maximă de virată este de 18 ani împliniți 
in anul 1974

înscrierile se tac Intre 15—30 iunie 1974.
Pe toată durata școlarizării elevii primesc bursă șl cazare.

A apărut nr. 5 
al revistei

1
■TRANSILVANIA

care se găsește de vînzare în toate chioșcurile de difuzare 
a presei, cuprinzînd, într-o superioară execuție grafică, 
reproduceri color după tablouri din pictura națională, din 
colecțiile Muzeului Bruckenthal, și ale artiștilor plastici si- 
bieni. Din cuprins : continuarea anchetei despre coordona
tele de universalitate ale culturii româneștti, a ciclului de 
articole „Literatura română sub semnul celor trei decenii", 
eseuri, poezii, proză, cronici politice, ideologice, economi
ce, literare, rubricile permamente de studii, cultură, artă, 
știință, comentarea activității editoriale curente, revista 
revistelor, informații diverse. Semnează : Mircea Zaciu, 
Mircea Tomuș, Onisifor Ghibu, Traian Herseni, Dan Mu- 
tașcu, Titu Popescu, Mircea Braga, llie Guțan. G. Nistor 
Eugen Onu, Șerban Polverejan, I. Maxim Danciu, Rodica 

Irimie, loan Santai ș.a.

ROMÂNIA FILM—PREZINTĂ

IVAN KODAREV

producție a studiourilor bulgare

Regia: Nikola Korabov. Cu: Anton Gorcev, Katia 
Paskaleva, Ivan Andonov, Tcdor Kolev.

Un episod dramatic din insurecția populară din Bulga
ria'anilor '20.
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TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI
La Herăstrău peste

3 OOO deCîștigător - tînărul tipograf Mircea Ramarcanu

România tineret I

x.c'c s Prf*-’ "S*

Campionatul mondial

Ediția jubiliară fa 20-a) a „Turului ddist ai 
amiază, pe stadionul Republicii, unde c av. oc 
peste 10.000 de spectatori au aplaudat maorc 
Ramașcanu {21 de ani), care îți înscrie, pentru p 
tigătorilor acestei dlrze și pas one-te curse oe 
tînărul ciclist Mircea Ramașcanu. de pro fese • txog—'
încă după etapa a 2-a, Buzău—Bace, oe cc*e c c s* 
minute, reușind apoi să se me'* -ă i **.'*M ; .*p'. 
in etapa individuală, contracronometw.

de fotbal
fot- 
xilp

participant 
pe celălalt mal al lirotM 
vestesc eâ au ioceput să eea- 
eursurile nautice. Intr-ade
văr. apa e fulgerată de si
luetele de pescăria? ale ro
lei ac — am numărat pe we 
W de echipaje. Apoi param 
să flatare in curcubee de 
stropi pidelele isi desfac 
brațele de miriapori acva
tici schiturile de 6.

Ne oprita. in treacăt, si la 
terenurile de banchet si ve
lei unde, alături de sportivii 
legitimați, iși încearcă pri- 
ceoerea și începătorii, een- 
stitoiti ad-hoc in formații. 
La fel pe terenul de fotbal, 
unde la fiecare jumătate de 
eră pe teren pătrund alte 
două echipe. Se joacă 
..blitz*— ideea pornind, pro
babil. de la cei vreo 12# de 
șahiști, aflați in concurs pe 
două din terasele parcului.

In concluzie — o zi plăcu
tă pentru demonstrații, dai 
și pentru cel peste J.M# de 

„neoficiali* la 
alte 

de ei. 
șl de 

cum 
mai

participant!
întreceri ea si pentru 
eiteva mii care, alături 
s-au bucurat de soare 

li 
cit

aer, de mișcare. • 
am vrea să vedem 
multe.

OV. FAUN

—ă'-ă-

SPO«T*SPORT
AU PROMOVAT lN DIVIZIA A:

C. GALAȚI, C. S. RM. VÎLCEA
ȘI OLIMPIA SATU MARE
Rezultatele penultimei etape

t R

■» — 
Ba-

CSU Ga-a;.- 
la 4-0 ; & C 
hil Meanest:
Mi-a — tutore 
Cotsrruetoc-U < 
Pas-a- 3—1 : <

F. C. Gaăața

Iaamtea
F. C. Gz.ă'

Metal.
□I
: 1—1

1—i:
Vaslui

-
sacre-.', eu 44 de puncte. ur
mată de Gloria Buză u si 
$t:;nta Bacău, cu dte 41 do 
puncte.

res:: — Carpa'i Brașov 3—2 : 
C S- Rim.-:cul Vilcea — Șoimii 
Stbiii 3—4; Flacăra Moreni — 
Trac .or-l Brașov 2—1 : Ș. N. 
Otteatta — Dectroputere Cra
iova ă—•: Gaz metan Mediaș 
— Metalul București 1—0.

C& Rimnicul Vilcea con
duce ia clasament cu 43 de 
-u-.cte. secondată de Șoimii 
Sibiu cu 44 de puncte.

Mare — Gloria Bistrița 3—2 ; 
Olimpia Oradea — Minerul 
Cavnic 2—1 ; Ind. sirmei C. Tur- 
zii — Olimpia Satu-Mare 2—0 ; 
Minerul Anina — U. M. Timi
șoara 4—1 ; Mureșul Deva — 
Corvinul Hunedoara 4—1; Arie- 
șul Turda — F. C. Bihor 1—0 ; 
Vulturii Lugoj — Victoria Că
rei 5—1.

— Victoria Ca-

SERIA A m-A rea Arad
Cugir 0—0 :

C-F.ît. Timișoara — Textila 
Odorhei 1—1 ; Minerul Baia

RUG Bl

Olimpia 
tigătoarea 
conduce cu 
urmată de
U. M. Timișoara cu cite 36 
de puncte.

Satu Mare, ciș- 
seriei a ÎH-a, 
45 de puncte,
F. C. Bihor și

Ultima etapă...

Campic-iatul mondial de 
bal a f . t reluat după două 
de pauză, cu partidele ultimei 
manșe din grupele I și* a H-a. 
Iată rezultatele înregistrate : 
Iugoslavia — Scoția 1—1 (0—0).

Meciul decisiv pentru califi
care din grupa a Il-a s-a dispu
tat pe o căldură toridă, in pre
zența a numeroși suporteri 
iugoslavi și scoțieni. Jocul a 
purtat tot timpul amprenta mi
zei foarte importante, ceea ce a 
făcut ambele echipe să joace 
prudent in prima parte, iar e- 
voluția scorului din meciul 
Brazilia — Zair să-i determine 
pe scoțieni să atace dezlănțuit 
în finalul întilnirii. Dar cei care 
au marcat au fost iugoslavii, in 
minutul 81. prin Karasi. intro
dus in teren după pauză. în lo
cul lui Bajevici. Cu două mi
nute înainte de fluierul final, 
Jordan a egalat, insă era prea 
tirziu pentru ca echipa scoțiană 
să mai poată inscrie. astfel că 
meciul s-a terminat nedecis.

Brazilia — Republica Zair 
3—0 (1—0). Deși scorul este net, 
iar Brazilia a obținut califica
rea, fotbaliștii sud-americani au 
trecut prin destule emoții. în- 
trucit pină in minutul 80. cind 
conduceau doar cu 2—0 (iar la 
Frankfurt scorul era alb), ei se 
aflau încă la balotaj cu echipa 
Scoției. în minutul 80. Valdo- 
miro a marcat al treilea gol. a-

★

Comentînd surprinzătoarea vic
torie a echipei R.D. Germane cu 
scorul de 1—0 în meciul cu se
lecționata R.F. Germania, marea 
favorită a campionatului mondial 
de fotbal, corespondentul agen
ției France Presse notează, între 
altele: „Fotbaliștii vest-germani 
au abuzat de un joc lateral și 
prea combinație. Va fi necesar 
ca ei să joace mai simplu și mai 
direct pentru a marca goluri. 
Deocamdată, jucătorul cel mai 
ofensiv rămîne fundașul stingă 
Breitner.

Dar, pină la urmă, scrie ace
lași comentator, această infringe- 
re nu este o „afacere" chiar atît 
de proastă pentru coechipierii lui 
Beckenbauer. Clasîndu-se pe lo
cul doi, echipa R.F. Germania a 
evitat grupa semifinală A, în care 
s-a calificat Brazilia și unde s-ar 
putea califica, de asemenea, O- 
landa și Italia. După meciul de 
la Hamburg, antrenorul formației 
vest-germane, Helmut Schoen, a 
declarat : „Cred că băieții mei 
au avut multă voință să cîștige, 
au jucat de altfel destul de bine, 
dar atacanții n-au știut să profi
te de șansele ce li s-au oferit. 
Preconizez o schimbare importan
tă în concepția tactică a forma
ției. în special în apărare. Ne mai 
rămîn de jucat trei meciuri; sper, 
să-l disputăm și pe al patrulea, 
pentru a face să se uite această 
zi de 22 iunie".

La rindul său, antrenorul echi
pei R.D. Germane, G. Buschner,

ei.

Merckx. Ultima etapă, dis
putară contracnonometru pe 
ttstar.a de 24.500 km, a re- 
WBit lui Merckx cu timpul 
de 235110. In clasamentul 
geaeraL Merckx a realizat 
pe ce: 1552 km ai Turului, 
mepărtâți in 11 etape, timpul 
de 45 h 05"56”. fiind urmat

fășurat la „Crystal Palace* 
din Londra, sprintera en
gleză Andrea Lynch a ega
lat cea mai bună performan
ță mondială în proba de 60 
m plat cu timpul de 7”2/10. 
Acest rezultat a mai 
ținut, la 13 martie 
sportiva australiană

fost ob- 
1968. de 
Pamela

sigurind cal:f;rarea 
moGdiali. Golurile precocente 
fuseseră înscrise de Ja.rEtnc 
(min. 12) si Rivelino Cmir- 65). 
Meciul a fost eaedus Se arbi
trul român Nicoiae Rainea.

Penuu grupele semifinale te 
califică echinele Iugoslaviei F 
Bl

Chile — Australia 0-*. Se
lecționau Australiei a realiza: 
o adevărată performanță, reu
șind să termine r.edens cu for
mația Chile care, in cazul unei 
victorii la un scor mai consis
tent. ar fi avut unele șanse de 
calificare in grupele semifinale.

R.D.G. — R. F. GemaMa 
1—0 (0—0). în ultimul meri al 
grupei I. la Hamburg s-au În
tâlnit selecționatele R. F. Ger
mania și R- D. Germane. Peste 
60 000 de spectatori au urmărit 
acest joc. încheiat cu scorul de 
1—0 (0—0) in favoarea forma
ției R D. Germane. Unicul gol 

a fost marcat de 
in minutul 77. la 
acțiuni personale, 

nu s-a
cu

★

al întilnirii 
Sparwasser 
capătul unei 
Lipsit de miză, meciul 
ridicat la nivelul scontat 
eiteva zile înainte. Echipa R. F. 
Germania a atacat 
dar formația R. D. 
practicat un joc 
foarte bun.

Echipele R. D. 
R. F. Germania s-au 
pentru grupele semifinale.

★

a spus: „Tactica noastră, bine 
pusă la punct, a avut cîștig de 
cauză. In afară de acest lucru, 
am fost avantajați de faptul ci 
toți ne considerau o echipă de 
rangul II. Sper ca în meciurile 
viitoare să confirmăm că fotba
lul nostru este mai valoros decit 
se crede".

Referitor la meciul Scoția — 
Iugoslavia, cei doi antrenori au 
făcut presei următoarele declara
ții . Milan Milianici : .Jucătorii 
iugoslavi au trebuit să depășeas
că un handicap psihologic enorm. 
Aveam nevoie de victorie sau 
meci nul, în timp ce scoțienii mi
zau mai mult pe victorie, pen
tru că la meci egal puteau fi în- 
trecuți de brazilieni. Din această 
pricină, calitatea jocului a sufe
rit, Țin să-i felicit pe fotbaliștii 
scoțieni care au luptat cu mult 
curaj și au arătat în acest meci 
atît de important un adevărat spi
rit de fair play. Trebuie să recu
nosc că au jucat mai dur fotba
liștii iugoslavi"; Willie Ormond: 
„Am ratat calificarea, dar pără
sim campionatul cu capul sus. E- 
chipa noastră nu a pierdut nici 
un meci, fiind eliminată numai 
la golaveraj. Dacă știam de a- 
ceastă situație, poate am fi în
scris mai multe goluri în meciul 
cu Zairul. Ne-am gîndit prea tîr- 
ziu la acest lucru. Oricum, fot
baliștii noștri au avut un moral 
excelent, jucînd extraordinar în 
ultimele 10 minute, după ce iugo
slavii deschiseseră scorul și cali
ficarea noastră era compromisă".

mai mult. 
Germane a 
de apărare

Germane și 
calificat

EXCURSIILE 
CONSTRUCTORILOR »
Duminică, 400 de tineri din 

sectorul construcții al Capi
talei au efectuat o excursi" 
cu autocarele pe Valea Pra
hovei, avînd obiectiv princi
pal vizitarea Muzeului Dof- 
tana. Aici, ei au organizat o 
adevărată ceremonie in amin
tirea luptei comuniștilor ca
zați sub zidurile închisorii, 
în semn de omagiu, tinerii 
au depus coroane de flori la 
piatra funerară a lui Ilie
Pintilie. în acest cadru emo
ționant. solemn, au fost în-
mînate documentele de ute- 
cist unui număr de 20 con
structori intrați recent in rin- 
durile organizației de tineret. 
Excursia a continuat >'u vi 
zitarea stațiunilor turistice 
Sinaia și Predeal. De reținut 
că același traseu a fost ur
mat în cursul acestui an de 
peste 5 000 de tineri mobi
lizați de organizația U.T.C. 
a sectorului construcții.

V. R.

de suedezul Gosta Petters- 
la 58’’. Pe locul trei s-a 

clasat spaniolul Vicente Lo
pez CsrriL Supercampionul 
belgian a declarat că după 
eiteva zile de odihnă va 
participa la Turul Franței. 
Pini acum, in acest sezon, 
Merckx a cîștigat Tururile 
Elveției și Italiei.

• Cu prilejul unui /con
curs -.temațional atletic des-

TINERI LA ȘCOALA
CURAJULUI

(Urmare clin pag. I)

tabere pe diferite profile — mai 
precis 20, răspindite in întreaga 
țară — în cadrul cărora vor fi 
instruiți. in cursul acestei veri, 
eirca * 000 de tineri. Dintre a- 
cețtia 2100 tineri vor urma 
cursuri teoretice și practice de 
instruire la parașutism, plano
rism și zbor cu motor.

La deschiderea taberei de la 
Strejnie. unde-și are sediul ae
roclubul „Gh. Bănciulescu- din 
Ploiești, au participai, in afară 
de tinerii care vor râmine să se 
pregătească la „școala curaju
lui-. detașamente de tineri care 
se pregătesc pentru apărarea 
patriei, piloți și sportivi 
inaltă performanță, 
tățeni din împrejurimi ți

de 
de ce- 

___________ _____ . din 
alte localități prahovene. La fes
tivitate a fost prezent primul 
secretar *1 C.C. al U.T.C„ mi
nistru pentru problemele tine
retului. tovarășul Ion Traian 
Ștefânescu. Au participat tova
rășii Dumitru Ionaș. secretar al 
comitetului județean de partid, 
general maior Ion Popa. nu
meroși reprezentanți din partea 
organelor locale de partid și de 
stat, ai organizației U.T.C.

După raportul prezentat de 
comandantul taberei, Gheorghe 
Dan, a urmat o trecere in re
vistă a detașamentelor și echi
pajelor pregătite pentru demon
strațiile aviatice. Luind cuvintul. 
tovarășul Ion Traian Ștefânescu 
a subliniat faptul că întregul 
tineret al țării este integrat și 
angajat trup și suflet in efortu
rile generale, de a îndeplini e- 
xemplar 
politicii 
luptă cu 
întregul

hotărîrile și obiectivele 
partidului. Tineretul 
abnegație, alături de 

popor, pentru îndepli-

nirea sarcinilor cincinalului Îna
inte de termen, desfășurind in 
același timp multiple activități 
politice, educative, patriotice, 
culturale. sportive. turistice. 
..Reluind o frumoasă tradiție — 
a spus, in continuare, vorbitorul
— vom face din sporturile avia
ției o școală menită să cultive 
la tineri curajul, tenacitatea, ab
negația, hotârirea și dirzenia, 
cutezanța și spiritul de observa
ție. trăsături morale care trebuie 
să definească generația noastră. 
Declarind deschisă tabăra de la 
Strejnie. vă urez dv., tuturor 
tinerilor care se instruiesc in 
taberele de pregătire pentru a- 
părarea patriei succes deplin în 
îndeplinirea exemplară și inte
grală. la cotele unei înalte exi
gențe și răspunderi sociale, a 
programelor de activități care 
vă oferă posibilitatea să vă 
insuțiți cunoștințe și deprin
deri atil de frumoase și 
utile pentru muncă și viață". 
Eleva Cristina Ifrim (anul III, 
Liceul nr. 5 Ploiești) s-a anga
jat. in numele colegilor ei dă 
la cursurile de zbor cu motor 
și parașutism, că vor depune 
toate eforturile pentru a se pre
găti astfel incit să devină vaj
nici apărători ai cuceririlor re
voluționare ale poporului, a pa 
triei socialiste. Comandantul 
taberei a citit, apoi, programul 
de pregătire a elevilor coman
danți de grupă, specialitatea 
zbor cu motor, categoria forma
re : pregătire generală — 42 
ore : pregătire tehnică de spe
cialitate — 70 ore ; pregătire fi
zică — 30 ore ; pregătire preli
minară pentru zbor — 17 ore ; 
zbor 15 ore ; expuneri politice
— 6 ore ț activități educative — 
18 ore ; activități culturale șl 
sportive — 24 ore ; acțiuni de

STILUL DE LUCRU
AL ACTIVISTULUI

(Urmare din pag. I)

tru o mai deplină instaurare a unui asemenea stil 
de muncă în toate împrejurările s-au pronunțat 
tinerii în adunările generale care au dezbătut, în 
spiritul indicațiilor secretarului genera] al parti
dului, măsurile necesare pentru îmbunătățirea ac
tivității organelor și organizațiilor U.T.C. Conclu
ziile și hotărîrile acestor adunări s-au luat nu pen
tru a rămîne simple fraze pe hîrtie de care acti
viștii să nu iși mai aducă aminte, așa cum au pro
cedat pină acum unii dintre ei. în acest fel își fac 
apariția și se mențin în unele locuri tendințe ale 
muncii de paiadă, impunerea unor măsuri la ni
velul organizațiilor peste voința și consultarea lor. 
îndrumarea și trasarea sarcinilor la modul genera! 
practicate de unii activiști. Astfel de sechele ale 
unui stil învechit birocratic sînt și trebuie să fie 
aspru criticate de tineri, de activiști, manifestîn- 
du-și totodată incredeiea și mobilizîndu-se pentru 
o îmbunătățire radicală a stilului de muncă. Un 
prim pas în acest sens a și fost făcut. Acest pas, 
însă, este doar începutul unui drum pe care acti
vul Uniunii Tineretului Comunist trebuie să mear

gă cu mai multă hotărîrc, acționînd mai rapid, 
fără nici o abatere, iai acolo unde indicațiile se
cretarului general al partidului de la întâlnirea de 
lucru cu Biroul CC. al U.T.C. și Biroul Comite
tului Executiv al Consiliului U.A.S.C.R. din fe
bruarie nu au fost încă dezbătute, acestea să. fie 
explicate în procesul aplicării lor directe, con
crete. Tergiversarea, aminarea luării unor măsuri 
energice nentru răspîndirea largă a unui stil de 
activitate capabil să stimuleze prin suplețe, promp
titudine, dinamism, energia creatoare a tineretu
lui, sînt poziții netinerești, contrare spiritului în 
care trebuie să lucrăm azi. Să facem bine cunos
cute tuturor tinerilor, activiștilor, membrilor orga
nizației noastre cerințele pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a pus în fața noastră a tuturor, ce
rințe izvorîte dintr-o cunoaștere profundă a tine
rei generații a României de azi, din convingerea 
care ne umple de mîndrie că tineretul, organizația 
lui revoluționară dispun de resursele unei sub
stanțiale îmbunătățiri a mijloacelor de valorificare 
a energiei și talentului puse în slujba dezvoltării 
necontenite a țării.

Kilborn și, la 1 iunie 
de cehoslovaca Helena 
kova.

1968, 
Gles-

con-e Cu prilejul unui 
curs de atletism desfășurat 
la Varșovia, cunoscuta sprin
teră poloneza Irena Sze
winska a stabilit un nou re
cord mondial in proba de 
400 m plat, cu timpul de 
de 49”9/10.

• Au luat tfirșit Întrece
rile turneului final de tenis 
de la Eastbourne (Anglia).

Proba de simplu bărbați a 
revenit americanului Jeff 
Austin, care l-a Întrecut In 
finală cu 7—5. 6—4 pe brazi
lianul Edison Mar.darino.

în finala concursului fe
minin. tenistr.ana americană 
Chris Evert a dispus cu 7—5. 
6—4 de jucăioarea engleză 
Virginia Wade.

• Turneul internațional de 
tenis de la Nottingham a 
fost cîștigat la actuală edi
ție de americanul Stan 
Smith. învingător cu 6—3, 
1—6, 6—3 in finala susținută 
cu jucătorul sovietic Alek
sandr Metreveli. Partida a 
durat o oră și 18 minute.

cs. fi 4 '

fără campion
Cu gir.dul la restanța de miercuri (grivițenii vor intîlni pe chi- 

miștii din Năvodarii. Grivița Roșie, in partida de ieri, cu Politeh
nica Iași, a inceput jocul cu dorința de a realiza o victorie. 
Aceasta s-a văzut in modul cum linia de inaintare a dus greul 
partidei și in încercările realizate in urma acțiunilor ofensive. 
E drept că și riposta ieșenilor o putem numi curajoasă, pentru 
o echipă in deplasare, studenții fiind autorii a două încercări, 
pe tot atitea contraatacuri. De notat — spre bucuria spectato
rilor — pofta de joc a ambelor echipe, cu toată căldura de ieri, 
ca și reușita unor faze spectaculoase la ambele buturi. Partida 
a luat sfirșit cu scorul de 22—10 pentru Grivița Roșie. Punctele 
grivițenilor au fost realizate de Miclescu și Scarlat (încercări) și 
Simion (trei lovituri de pedeapsă și o transformare). Ieșenii au 
inserts două încercări (Mihalașcu și Filipescu și o transformare 
realizată de Gheorghiu).

Campionatul, cu etapa disputată ieri, pentru 10 echipe a luat 
sfirșit. Așa cum ar fi fost firesc, trebuia să cunoaștem și echipa 
campionată. Acest eveniment il vom afla însă, miercuri, după 
disputarea a două importante restanțe : Universitatea Timișoara 
— Steaua și Chimia Năvodari — Grivița Roșie. în schimb Rapid 
și Constructorul Buzău vor. activa în prima divizie 
Gloria și Vulcan vor retrograda in divizia secundă.

Alte rezultate : Vulcan — Agronomia Cluj 11—10, 
Birlad — Steaua 15—17. Universitatea Timișoara — 
troșani 21—15, C.S.M. Sibiu — Dinamo 3—9. Farul — 
6, Sportul Studențesc — Chimia Năvodari 15—7.

a țării iar

Rulmentul 
Știința Pe- 
Gloria 20—

F. GABRIEL

JUDO: 200 de finaliști au

muncă patriotică — 8 ore ; tre
cerea normelor complexului a- 
plicativ „Pentru apărarea pa
triei" — 6 ore.

Manifestarea de la Strejnie 
s-a încheiat cu o demonstrație 
de aviație sportivă la care și-au 
dat concursul cițiva dintre cei 
mai iscusiți piloți și parașutiști. 
membri ai aeroclubului ..Gh 
Bănciulescu" din Ploiești și ai 
Aeroclubului central București.

Pionierii și tinerii din cercu
rile tehnico-aplicative au execu
tat și ei eiteva numere de a- 
tracție : lansări de rachete și 
zboruri de aeromodele captive. 
A urmat o admirabilă demon
strație de virtuozitate și acroba
ție a piloților Ștefan Calotă și

Mihai Ionescu. ..Chiar dacă ti
nerii din taberele cu profil a- 
viatic nu ajung toți piloți de 
înaltă clasă, ne spunea maestru! 
emerit al sportului și multiplul 
campion. Ștefan Calotă, faptul 
că ei lucrează aici cu aparate a- 
tit de complicate, care le cer o 
permanentă gimnastică a min
ții, a gindirii, pentru că sînt 
puși să ia hotăriri decisive în 
fracțiuni de secundă, înseamnă 
că acolo unde vor munci se vor 
număra neapărat printre cei mai 
buni și calificați, vor deveni 
oameni de mare încredere și 
probitate, exemple pentru cei 
din jur. Am încredere că U.T.C. 
ocupindu-se de organizarea a- 
cestor tabere, sporturile aviati
ce vor renaște".

smuls aplauze la „scenă
deschisă"

din Capitală a găzduit o amplă întrecere re-Sala Floreasca . .........
zervată celor mai tineri judoka din țară. Am urmărit timp de 
două zile un spectacol sportiv atractiv, cu peste 200 de concu- 
renți, care au smuls aplauze la „scenă deschisă" pentru reuși
tele procedee tehnice etalate intr-o confruntare oficială, sti
mulată cu diferite premii și titluri de campioni. Erau finaliștii 
celei de-a 4-a ediții a „republicanelor" de judo pentru pionieri 
și școlari. Referindu-se la această competiție, prof. Anton Mu- 
raru, secretar general al federației de specialitate, ne-a declarat :

..Actuala ediție a scos în evidență numeroși elevi cu reale ca
lități pentru judo și cărora va trebui să li se asigure, în con
tinuare, o pregătire judicioasă și cit mai multe concursuri. în
deosebi remarc evoluția meritorie a reprezentanților Școlii spor
tive din municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, cu 17 medaliați, dintre 
care șase au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului în
vingătorilor, elevii Școlii sportive Viitorul Ploiești, cu 2 cam
pioni, ai Casei pionierilor din Galați, ca și pe elevii centrului 
de judo Unirea Arad, condus de antrenorul emerit Mihai j3o- 
tez care a dat, recent, o serie de juniori talentați pentru lotul 
republican. Acum, el s-a prezentat cu cinci finaliști, de 15 ani. 
obținind două medalii de aur : Teodor Bora și Dan Mihai, elevi 
cu frumoase perspective".

HANDBAL
I

Lotul masculin
se deplasează în Iugoslavia
Lotul republican masculin de handbal și-a reluat pregătirile, 

sub îndrumarea antrenorului emerit Nicolae Nedef, urmind să 
participe la o serie de noi confruntări internaționale. Handba- 
liștii noștri, printre care se numără campionii mondiali Cornel 
Penu, Cristian Gațu, Ștefan Birtolom, Adrian Cosma, Radu 
Voina etc au susținut un joc de verificare la Călărași, iar miine 
se vor deplasa în localitatea Zavidovici (Iugoslavia), unde întil- 
nesc puternice echipe ale R. D. Germane, Iugoslaviei și Unga
riei. Acestea se vor intrece în cadrul tradiționalei competiții in
ternaționale „Trofeul Iugoslaviei", care se desfășoară în zilele 
de 27—29 iunie. Reamintim că ediția de anul trecut a fost cîș- 
țigată de formația României. Apoi, lotul republican va reveni 
in țară și se va pregăti pentru alte jocuri, programate în sezo
nul estival. Vineri 12 iulie, la Sibiu, va avea loc meciul Româ
nia — Elveția, iar după două zile, la Brașov se dispută meciul 
revanșă. La 18 iulie, lotul masculin va pleca intr-un turneu, 
de două săptămini, în Africa.

(M. L.).

(Urmare din pag. I)

viitoarele locuri de practică, cine 
îi coordonează și îndrumă pe 
elevi din partea cadrelor didac
tice. Planul de producție se ri
dică Ia 720 000 lei, eșalonat pe 
trimestre ; acum, elevii lu
crează la realizarea planului pe 
trimestrul al treilea : de fapt, 
aproape că e îndeplinit. Elevii 
lucrează cu interes, știind că 
piesele lor trebuie să fie de o 
bună calitate, întrucit controlul 
C.T.C. de la uzină este sever cu 
producția lor. Din această cauză 
cei mai buni dintre elevi asigură 
un precontrol de calitate incă 
in atelier.

La I.U.P. Tîrgoviște am în
tâlnit 850 elevi ; în funcție de 
specialitatea lor fuseseră repar
tizați la secțiile uzinei. Lucrează 
efectiv pentru planul de produc
ție al uzinei, fiind îndrumați și 
coordonați de instructorii uzinei 
și de muncitori cu înaltă califi 
care. Cei de la atelierul de 
strunguri, realizaseră deja lu
crări cu o valoare de 7 000 lei 
lunar.

Elevii din Nucet au alt sediu 
de muncă. Firesc : profilul li
ceului este agricol. Cele trei 
ferme ale școlii : de cimp. zoo
tehnică și sericicolă le sînt „a- 
telierele". „Spre deosebire de 
elevii de la teoretic — ne spune 
tovarășul Ene Constantin, direc
torul școlii —- pentru elevii noș
tri munca demult nu mai este 
o activitate desfășurată numai 
in perioada de practică. Munca

in cimp îi solicită să facă o 
practică permanentă. Prii) plan, 
producția care trebuie obținută 
la fiecare cultură, este cel puțin 
la nivel de I.A.S., incit, în cele 
mai multe zile, datorită speci
ficului muncii, dar — culturile 
trebuie întreținute bine —, ac
tivitatea începe și pentru elevi 
la orele patru sau cinci dimi
neața. E aproape în firea lucru
rilor să aducă beneficii școlii în 
valoare de mii de lei (anul a- 
cesta — 230 000 lei). La ferma

vor ajuta părinții la muncile a- 
gricole, pe ogoarele C.A.P. și 
I.A.S.".

★
La circa 20 km de Tîrgoviște, 

de la data de 15 aprilie flutură 
tricolorul deasupra unei pancar- 
de care poartă inscripția „Șan
tierul local de muncă patriotică- 
Bunget. 15 aprilie..." Nici condi
țiile meteorologice nu prea au 
fost favorabile, dar și unele 
lipsuri care mai persistă in re
lațiile dintre beneficiar (Oficiul

ELEVII TREC
EXAMENUL MUNCII

sericicolă se întâmpină unele 
greutăți in hrănirea viermnor 
de mătase, lipsesc frunzele de 
dud. Din inițiativa organizației 
U.T.C., zilnic un număr de elevi 
pleacă in căutarea ei. Treizeci 
de eîevi de la secția îmbunătă
țiri funciare, au fost solicitați 
să meargă pe șantierul naționai 
al tineretului de la Giurgiu-Răz- 
mirești. O solicitare onorantă : 
sînt chemați aici ca „specialiști" 
și vor avea posibilitatea să-și 
verifice cunoștințele căpătate ia 
orele de curs. Cei care merg în 
vacanță la sat, în mod sigur iși

de îmbunătățiri fnnc’are) și co
mandamentul șantierului, repre
zentat prin tovarășul ing. Pîrcă- 
iabu Stelian, activist al comite
tului județean U.T.C., afectează 
mersul treburilor. G I.F. s-a an
gajat să asigure transportul e- 
levilor, aprovizionarea cu mate
riale și asistența tehnică, dar 
unele deficiențe care se mai 
ivesc, (care vor fi curînd reme
diate. după cum ne asigură to
varășul tehnician Dumitru 
Gheorghe), fac ca forța de mun
că a elevilor să nu fie valorifi
cată la maximum. Și e păcat,

deoarece elevii se arată dornici 
de muncă. O dovedesc cei 80 de 
elevi de la Liceul de la Băleni 
și Răcari, care sosesc aici la £ 
dimineața și lucrează timp de 6 
ore la săparea de șanțuri, con
solidarea terasamentelor. și tur
narea a trei rînduri de dale de 
ciment. Glăvan Gheorghe, elev 
anul III la Liceul Băleni mînu- 
iește cu dexteritate mistria și e 
priceput la turnarea dalelor de 
ciment. La întrebarea noastră 
recunoaște că pentru el nu e 
ceva nou, a mai făcut o aseme
nea muncă împreună cu tatăl 
său. Zilnic, elevii pregătesc te
renul și toarnă în jur de 100 de 
dale. între cele două licee s-s 
declanșat o adevărată întrecere

La sfîrșitul celor două săptă- 
mini de muncă patriotică pe șan
tier. un carnet de brigadier ș 
insigna vor atesta munca depu
să de ei.

Acestea ar fi primele imprest 
de Ia locurile unde elevii iș 
desfășoară practica in producții 
și munca patriotică. în ăenera 
se poate spune că totul a fosi 
organizat și pregătit cu mar< 
spirit de răspundere de către ce 
care aveau atribuții în aces 
șens. Pe parcurs s-au ivit și u- 
nele neajunsuri, dar au fost re
mediate pe loc. Elanul molipsi
tor al elevilor e un indiciu ci 
pentru ei această perioadă ds 
muncă în folosul societății vi 
lăsa urme de neșters.
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Lisabona: complexitatea 
„noului curs"

Evoluția portugheză, 
inedită prin comple
xitatea problemelor pe 
care le ridică, este ur
mărită cu un firesc in
teres. Ceea ce se pe
trece pe scena politi
că de la Lisabona 
poartă amprenta unei 
remarcabile specifici
tăți. Procesul demo
cratizării se aprofun
dează, dar, în același 
timp, dreapta, înfrîntă 
la 25 aprilie, reapare.

E
xaminind date
le fundamentale 
ale prezentului 
portughez, parti
cularitățile unei 
situații care nu 
reeditează precedentele isto

riei, observatorii politici în
cearcă, mai ales, să descifre
ze viitorul lusitan. Momen
tul politic la Lisabona se ca
racterizează prin puternica a- 
firmare a opțiunilor democra
tice ale maselor populare, 
prin rolul constructiv al for
țelor armate, prin evidenție
rea influenței pe care stingă 
o exercită. Răsturnarea de Ia 
25 aprilie n-a fost o clasică 
lovitură de stat care modifi
că numai componența echi
pei diriguitoare. Revista RI- 
N'ASCITA observa că la 25 
aprilie „s-a realizat o excep
țională convergență între 
tendința principală care a 
determinat pe militari să in
tervină. cerințele de fond ale 
societății naționale și mo
mentul de maturizare la care 
ajunsese lupta maselor popu
lare".

înlăturarea salazarismuiui a 
însemnat deschiderea unui

acționare sub denumiri de
mocratice. Examenul timpu
lui va dezvălui adevărata fi
zionomie politică a fiecărei 
grupări. Problema nr. 1 a pre
zentului o reprezintă acțiunea 
de subminare economică și. 
implicit, politică întreprinsă 
de marele capital. Portugalia 
este o țară cu o economie 
fragilă, țara cu cel mai scă
zut nivel de trai din Euro
pa. Această economie, șubre
dă din cauza războiului colo
nial și a unei politici anti
populare, nu poate suporta 
șocul unor noi și grave lovi
turi. Direcția de atac a reac- 
țiunii portugheze este tocmai 
cea economică. Modalitățile 
sint multiple : de la refuzul 
investițiilor și fuga capitalu
lui pînă la concedieri masi
ve și la stimularea unor re
vendicări nerealiste, menite 
să ducă la prăbușirea econo
miei. O serie de greve s-au 
dovedit a fi produsul unor 
incitări... patronale. Dreapta 
încearcă să cultive nesigu
ranța socială, să blocheze e- 
conomia și să înăbușe noul 
regim. Obiectivul urmărit este 
clar — azvirlirea țării într-un 
haos economic care să facili
teze o aventură politică. Ten
tativele reacționare sînt favo
rizate de faptul că pozițiile 
economice ale dreptei au ră
mas puternice și că structuri
le aparatului de stat fascist 
nu s-au modificat în profun
zime. Alvaro Cunhal, secreta
rul general al P.C. Portughez, 
sublinia că reacțiunea folo
sește presiuni economice 
„pentru a crea un climat de 
insecuritate și pentru a pa
raliza ramurile esențiale de

curs rapid spre democratiza
re. In mai puțin de două luni 
s-au adoptat numeroase mă
suri cu caracter pozitiv, care 
au schimbat înfățișarea Por
tugaliei. Chiar simplul fapt 
că actualul guvern înmănun
chează o diversitate de forțe 
politice democratice, printre 
care și comuniștii, relevă di
mensiunea modificărilor care 
s-au produs la Lisabona. Dar, 
actualmente, opinia publică 
este preocupată de perspec
tivele evoluției țării, de o- 
rientările ei viitoare, deoare
ce după cinci decenii de sa- 
lazarism persistă incertitu
dini în privința modului în 
care își vor găsi soluționarea 
problemele rezultate dintr-un 
nou raport de forțe. RINAS- 
CITA constată că „interven
ția militară care a provocat 
prăbușirea regimului fascist, 
logica evenimentelor care în 
numai trei săptămîni au dus 
la un guvern civil cu comu
niștii reprezintă «cazul por
tughez», inedit în premisele 
lui și în actuala desfășurare 
și căruia. în consecință, nu-i 
pot fi prevăzute evoluția și 
perspectivele".

Dreapta portugheză sur
prinsă de vigoarea entuzias
mului popular de la 25 apri
lie, de amploarea demonstra
tă de curentul stîngii și în 
special de către comuniști, a 
preferat inițial o retragere. 
Dar după o perioadă în care 
evenimentele au indicat 
tendințe spre o radicală 
schimbare a peisajului politic 
al țării și spre o eliminare 
imediată ti grupărilor care au 
fost compromise prin susți
nerea salazarismuiui. forțele 
de dreapta și-au făcut reapa
riția. Desigur, s-a renunțat la 
vechile titulaturi și la limba
jul profesat în anii Iui Sala
zar și Caetano. Dreapta vor
bește acum în numele ..de
mocrației" și formațiunile pe 
care și le-a înjghebat in fur
tunoasele săptămîni din mai 
se pret'nd ..populare". Pro
blema esențială nu este, însă, 
cea a partidelor care s-au în
mulțit asemenea ciupercilor, 
fenomen care a îngăduit ca
muflarea unor clemente re

activitate, în vederea distru
gerii ordinii democratice In 
curs de a fi edificată în Por
tugalia".

Adversarii noului curs por
tughez mizează, totodată, pe 
diversitatea tendințelor coa
lizate în guvern și pe opțiu
nile care nu concordă sub 
toate aspectele ale exponenți- 
lor militari. Diferențele în a- 
bordarea problemelor majore 
sînt vizibile, în mod deosebit 
în dosarul extrem de com
plicat al decolonizării. Agen
ția FRANCE PRESSE consta
ta : „Dacă în capitala portu
gheză se consideră în unani
mitate că trebuie să se pună 
capăt războiului de peste 

•mări printr-o soluție politică, 
nu pare să existe unanimi
tate și în ce privește mijloa
cele de a atinge acest obiec
tiv". Ziarul comunist por
tughez A V ANTE explică 
complexitatea găsirii unei 
soluții a acestei proble
me, în parte, prin „ca
racterul eterogen al coaliției 
care guvernează în prezent 
Portugalia". Cunhal afirma 
chiar că „autodeterminarea 
sau Independența nu au încă 
o semnificație identică pen
tru toate forțele participante 
la guvern". Diferențele pe 
planul punctelor de vedere 
— normale în condițiile unei 
largi coaliții — nu pot re
prezenta un obstacol de ne
trecut. Comuniștii s-au pro
nunțat pentru menținerea ac
tualei coaliții chiar dacă o se
rie de măsuri ale noilor au
torități nu au intrunit asenti
mentul lor și al altor forts de 
stingă reprezentate în guvern.

Partidele democratice, toa
te forțele progresiste cheamă 
la întărirea vigilenței. Cu- 
vintul acesta revine mereu 
în cuvîntările personalităților 
politice și in editoriale de 
gazete, în munca politică de 
masă pe care stînga o des
fășoară persistent. Ideea vi
gilenței este asociată cu cea 
a necesității întăririi unității 
mișcării populare și a alian
ței acestei mișcări cu forțele 
armate.

EUGENIU OBREA

Etatizări în Turcia
Dînd curs prevederilor din programul său economic, guvernul 

Bulenl Ecevit a înaintat Parlamentului un proiect de lege pri
vind etatizarea zăcămintelor naționale de bor și lignit.

Solicitat să explice politica guvernamentală în acest domeniu 
Cahit Kayra. ministrul energiei și resurselor naturale, a decla
rat revistei „Yanki“ : „Potrivit prevederilor Constituției Turciei, 
minereurile aparțin statului. Noi nu putem admite ca străinii 
să devină stăpîni ai minereurilor noastre*'. Cahit Ka.vra a subli
niat că se acordă o importanță deosebită lignitului, deoarece 
nevoile de energie electrică ale țării cresc în fiecare an cu 12—13 
Ia sută. Pentru a preveni eventualitatea unei penurii de energie 
electrică, trebuie să începem imediat construirea a cinci termo
centrale electrice pe bază de lignit, a adăugat el.

Ministrul Kayra a relevat, de asemenea, că și în domeniul 
prospecțiunilor miniere se va acorda prioritate întreprinderilor 
publice. Suprafețele puse la dispoziția acestora pentru prospec
țiuni vor fi extinse de la 2 090 la 20 090 de hectare.

REDACȚIA Șt ADMINISTRAȚIA : București. Piața „Sclutell". Tel : 17 60 10. 17 60 20 Abonamentele 
Cititorii din străinătate pot face abonamente priu „ROMPRESFILATELLA- — Serviciul Import

Cu excepția moder 
nei Săli a congreselor 
și a sălii de concerte 
a renumitei sale Filar
monici, Berlinul occi
dental nu mai dispu
ne decît de un singur 
loc unde se pot des
fășura reuniuni de 
mare anvergură. Aces
ta este complexul 
„Neue Welt", o clădi
re construită în seco
lul trecut pentru în
truniri și festivități 
publice la care să poa
tă lua parte sute și 
chiar mii de persoane. 
Numele acestui cen
tru („Neue Welt" - 
„Lumea nouă") nu este 
intimplător. Sălile sa
le au găzduit decenii 
de-a rindul mitinguri 
și conferințe ale so- 
cial-democraliei ger
mane. iar mai tirziu 
ale Partidului Comu
nist din Germania. De 
aici s-au adresat as
cultătorilor Karl Lieb
knecht, Roșă Luxem
burg și Ernst Thăl- 
mann.

In aceste săli 
desfășurat, 
tul acestei 
rile celei 
Conferințe 
a Tineretului 
German 
occidental 
la care 
15 organizații de tine
rel din diverse țări, 
printre care și o dele
gație a tineretului ro
mân condusă de to
varășul Gheorghe Mo- 
rărașu, prim secretar 
al Comitetului jude
țean Iași al U.T.C. 
Cele trei zile de con
gres (căci conferința 
orășenească a F.DJ.W. 
este in realitate con
gresul organizației, de
numirea de „conferin
ță" fiind considerată 
însă mai adecvată) 
s-au caracterizat pe de 
o parte, prin interven
țiile numeroase, suc
cinte și la obiect ale 
delegaților. iar pe de 
altă parte, prin atmos
fera militantă, de so
lidaritate cu tineretul

s-au 
la începu- 

luni, lucră- 
de a șasea 

orășenești 
Liber 

din Berlinul 
(F.DJ.W.) 

au participat

-r-

ASPIRAȚIILE LEGITIME ALE
POPORULUI (OiUJAX

popoarele țarilor 
socialiste, cu popoarele 
care luptă pentru eli
berarea socială, națio
nală, împotriva colo
nialismului și neoco- 
lonialismului, pentru 
pace, independență și 
progres social. Eloc
ventă in acest sens a 
fost manifestația de 
caldă simpatie care a 
avut loc in sală in 
momentul tn care Mo
nica Rivas, reprezen-

ee mal bun* a F.DJ.W 
cu alte organizații de 
tineret din Berlinul 
occidental (expresie 
directă a acesteia fi
ind prezența. pentru 
prima dală la confe
rința sa. a șase uniuni 
de tineret și student' 
din oraș, precum și 
primirea F.DJ.W. in 
Consiliu! tineretului 
din cartierul Steglitz). 
Cuvintul de ordine al 
Conferinței a fost intă-

TINERETUL LUMII

Conferința
F. D. J. W

tanta Uniunii Tinere
tului Comunist din 
Chile, a urcat la tri
bună pentru a-și pre
zenta salutul. Cuvinte
le „Unidad Popular", 
„Venceremos", „Liber
tate pentru Luis Cor- 
valan" au fost scan
date minute in șir. Sa
lutul tineretului ro
mân s-a bucurat, de 
asemenea, de o primi
re călduroasă.

Conferința a relevat 
succesele și dificultă
țile existente trasind. 
cum e și firesc, direc
țiile și țelurile acțiu
nii viitoare. Printre 
realizările de seamă 
ale ultimilor ani au 
fost relevate creșterea 
numerică a organiza
ției și a influenței sale 
in rindul tineretului 
de toate categoriile și 
colaborarea din ce in

rirea in continuare a 
forței și influenței or
ganizației, fiecărui 
membru al F.DJ.W. 
revenindu-i sarcina de 
a se face, Ia locul său 
de muncă, reprezen
tantul autentic al 
drepturilor și interese
lor fundamentale ale 
tineretului — în între
prinderi, școli și uni
versități.

în interesul unjji vi
itor pașnic și sigur. 
Conferința s-a pronun
țat pentru sprijinirea 
politicii de consolida
re a păcii și securită
ții în Europa, pentru 
extinderea continuă a 
relațiilor 
occidental 
socialiste, 
pectarea 
cordului 
și folosirea 
posibilităților care re-

Berlinului 
cu țările 

pentru res- 
strictă a A- 
cvadripartit 

tuturor

znltă pentru Berlinul 
occidental din preve
derile acestuia — pe 
scurt, pentru o contri
buție proprie construc
tivă a fostului „oraș 
de front" la procesul 
de destindere și co
laborare in Europa și 
in lume.

Sfîrșitul lucrărilor 
Conferinței a coincis 
cu sărbătoarea revistei 
..Signal". 
F.DJ.W., 
—Scinteia 
a fost prezentă cu un 
stand propriu. La a- 
eest stand au fost
expuse lucrări ale
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, documenta 
ale 
lui
Pre 
tul 
ale 
ne ret 
tră și 
za nat. 
vistei 
re au 
trei mii de tineri 
oraș, a fost o nouă do
vadă a influenței cres- 
cînde a F.DJ.W. în 
rindul tinerei genera
ții vest-berlineze.

Pentru delegațiile 
străine, participarea 
la conferința orășe
nească a F.D.J.W. a 
constituit un bun pri
lej de a cunoaște rea
litățile economice și 
sociale din Berlinul 
occidental și condiții
le de muncă și viață 
ale tineretului din a- 
cest oraș, de a stabili 
noi contacte, de a fa
ce un 
idei și 
zată 
cartier 
Berlinului 
Kreuzberg, 
U.T.C. a avut dese o- 
cazii de a se intilni și 
discuta cu tineri din 
acest mare oraș indus
trial, inclusiv în ca
drul unei seri dedica
te României la „Clu
bul solidarității inter
naționale".

publicație a 
Ia care 

tineretului"

partidului si ttatu- 
nostru. cărți des- 
România ți tinere- 
român. exemplare 
publicațiilor de ti-

din Urt noas- 
obiecte de arti- 
Sârbâtoarea re- 
,.Signal-, la ea- 
participgt peste 

din

util schimb de 
experiență. Ca- 
într-un vechi 
muncitoresc al 

occidental, 
delegația

BAZIL ȘTEFAN
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A TRAI PENTRU IUBIRE: Cen
tral (orele 9.15; 11.30; 13.45; 16;
18.15; 20,30).

IVAN KODAREV: Lumina (orele 
9: 12,30! 16: 19,30).

50 000 DOLARI RECOMPENSA : 
Patria (orele 9.15; 11.30; 14: 16,15; 
18 30: 20.45).

ȘAPTE PĂCATE: Scala (orele 
9,15; 11.30; 14; 16.30; 18,45: 21,15) ; 
București (orele 9; 11; 13; 15; 17: 
19; 21); Casa Filmului (orele 10; 
12.45: 15.45); Grădina București (ora 
20,lâ); Grădina Dinamo (ora 20.15).

JOE LIMONADA: Luceafărul (o- 
rele 9; 11.15: 13,30; 16; 18,30: 20.45); 
Grădina Doina (ora 20.15): Festi
val (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 18,45: 
21.15).

CHITTY. CHITTY. BANG, 
BANG : Favorit (orele 9.15; 12,15; 
16.15: 19,15): Grivița (orele 9: 12; 
16: 19.15).

PACALA: Doina (orele 11.15; 14: 
16,45; 19,30): Program’de desene
animate (ora 9,30).

CONTESA WALEWSKA: Capitol 
(orele 9.30: 11.45; 14; 16,15; 18.30: 
20.45); Excelsior (orele 9; 11.15; 
13,30; 16: 18,30: 20.45); Gloria (o- 
rele 9; 11.15; 13.30: 15,45; 18.15;
20.30) : Grădina Capitol (ora 20 15).

FIECĂRUIA CE I SE CUVINE : 
Feroviar (orele 9: 11: 13: 15; 17; 
19: 21): Grădina Tomis (ora 20,30).

CĂLUȚUL ROIB: Miorița (orele 
9; 11,15: 13.30: 15.43: 19: 20.15): Flo- 
reasca (orele 15,30: 13; 20 15).

DE BUNA VOIE'ȘI NESILIT DE 
NIMENI: Bucegi (orele 16: 18.15): 
Lira (orele 15.30: 18; 20.15): Gră
dina Bucegi (orele 20.30); Grădi
na Lira (ora 20).

CĂPITANUL NEGRU: Dacia (o-

rele 9: 11.15: I3.3S; 16; 18.15; 20.30). 
LA EST DE JAVA: Buzeșt: (o- 

reie »; 11.30; 14.30: 17,30; 20.15);
Volga (orele 9: 11.30: 14; 16.45;
19.30) ; Grădina Buzeșii (ora 20,30).

MAMA VITREGA: Pacea (orele 
16: 18: 20).

INAMICUL PUBLIC NR. 1: Me
lodia (orele 9: 11.15: 13.30; 16;
18.30; 20.45): Modern (orele 9: 11.15; 
13.30; 16: 18.15: 20,30); Grădina Mo
dem (ora 20.30).

PERCHEZIȚIA: Rahova (orele 
15.30: 18 : 20.15).

AFACEREA DOMINICI: Flamura 
(orele 9; -1,15; 13.15; 15.45: 18;
20.15).

CEATA: Progresul (orele 16; 18; 
20).

CAT BALLOU: Victoria (orele 
9.15: 11,30: 13,45; 16,15: 18.30: 20,45): 
Unirea (orele 16; 18,15); Grădina 
Unirea (ora 20 30).

DOAMNA CU CĂȚELUL: Dru
mul Sării (orele 15.30: 18; 20.15).

INIMA PE FRINGHIE: Ferentari 
(orele 15.30; 18: 20,15).

FRAȚII JDERI: Cotroceni (orele 
15,30; 19): Cosmos (orele 15,30; 19).

SOLARIS; Viitorul (orele 15 30
19) .

PLIMBARE IN PLOAIA DE PRI
MĂVARA : Giulești (orele 15,30;‘18; 
20.15).

TREI SCRISORI SECRETE: Crln- 
gașl (orele 16; 18,15).

APAȘH: Popular (orele 9; 11,15:
13.30) .

FATA DE PE KOSMAJ: Popular 
(orele 15.45; 18,15; 20,30).

PORȚILE ALBASTRE ALE O- 
R AȘULUI: Munca (orele 16; 18;
20) .

ClDUL: Flacăra (orele 9; 12 30: 
16: 19.30).

LADY' CAROLINE: Arta (orele 
15.30; 18: 20.15).

VAI.EA PRAFULUI DE PUȘCA; 
Moșilor (orele 16: 18; 20); Grădi
na Moșilor (ora 20.15).

FARSA TRAGICA: Vltan (orei» 
15,30; 10; 20,15).

BANI DE BUZUNAR: Grădina 
Vitan (ora 20.30).

LUNI, 24 IUNIE 1974
Teatrul „C. Tănase" (Sala Sa

voy) : PARDON... SCUZAȚI—
BONSOAR! — ora 19.30; Ansam
blul . Rapsodia Română": TARA 
BOGATA-N FRUMUSEȚI

LUNI, 24 IUNIE 1974
PROGRAMUL 1

16,30 Emisiune In limba maghia
ră. 19.00 Avanpremiera săptămlnii. 
19.05 Nestemate folclorice^interpre- 
tate de Angela Buciu. Florica Un
gur și Nelu Bălășoiu. 19,20 1001 de 
seri. 19.30 Telejurnal. La cotele a- 
nului XXX. 20.00 Panoramic știin
țific. 20.30 Voci tinere — cîntece 
ale zilelor noastre. 20,40 Publicita
te. 20,45 Roman foileton. „Jurna
lul doctorului Finley". Episodul II. 
..Probă neconcludentă". 21.35 Re
vista literar-artistică TV. Prezent 
șl cultură socialistă. 22,15 
ore.

PROGRAMUL 2

24 de

coral, 
lume.

17.30 Telex. 17,35 Album
17,45 Ferestre deschise spre 
Mirajul unui continent. 19.05 Su
gestii coregrafice. 19.20 1001 de seri.

se 'fac la oficiile poștale șl <1 iluzorii din Întreprinderi șl Instituții 
Export Presă — București — Calea Griviței nr. 64—66 P.O.B. _ 2001.

înt de ani de 
cind, la 25 iunie, 
pâmintul unei țări 
preocupate de as- 
pirății constructive 
a devenit scena u-

nui război nimicitor. S-au scurs 
anii, evenimente nenumărate 
s-au petrecut în viața popoare
lor. dar cele întimplate atunci, 
in acel zbuciumat iunie 1950, nu 
pot fi date uitării. Agresorii 
străini au pus în mișcare o ma
șină de război minuțios pregăti
tă, însă tînăra Republică Popu
lară Democrată Coreeană a tre
cut cu un strălucit succes exa
menul eroismului, zădărnicind 
planurile dușmanilor ei. Poporul 
eoreean a luptat cu vitejie și spi
rit de sacrificiu pentru a-și apă
ra libertatea, independența, cu
ceririle revoluționare, dreptul de 
a fi singurul stăpin pe destinul 
său. A fost o luptă aspră, grea, 
care a cerut multe jertfe. R.P.D. 
Coreeană a înfruntat cu abnega
ție pe intervenționiștii imperia
liști. oferind lumii întregi o do
vadă concludentă a faptului că 
un popor care își ia soarta în 
propriile miini și este dispus să 
lupte pină Ia capăt pentru liber
tatea sa nu poate fi învins. Tra
diționala lună de solidaritate cu 
cauza dreaptă a poporului co
reean. desfășurată intre 25 iunie 
— Începerea războiului — și 27 
iulie — momentul armistițiului 
inter^nit după trei ani de crin- 
eene bătălii —, ne oferă prile
jul de a exprima sentimentele 
noastre de simpatie, sprijin și 
admirație față de un popor care 
s-a dovedit la înălțimea glo
rioasei sale istorii.

Anii postbelici au reprezentat 
ani ai unui nou efort eroic. Răz
boiul a lăsat răni adinei pe pă- 
mlntul patriei — ruine și mor
minte, așezări nimicite și vieți 
omenești pierdute. Dar intr-un 
timp scurt, sub conducerea Parti
dului Muncii, în frunte cu tova
rășul Kim Ir Sen, încercatul po
por al R.P.D. Coreene a izbutit 
să refacă economia națională, 
să-l asigure un progres neîntre
rupt, să obțină remarcabile bi
ruințe in făurirea societății so
cialiste. După cum a arătat to
varășul Kim Ir Sen într-un re
cent interviu, „Partidul Muncii 
din Coreea a stabilit programul 
edificării unei patrii bogate șl 
puternice prin eforturi proprii și 
resursele interne, opunîndu-sc 
dependenței față de alții, și a 
organizat și mobilizat cu ener
gie masele populare 
transpunerea în viață a 
obiectiv".

Aceste biruințe pe 
muncii pașnice au creat 
se favorabile înfăptuirii 
țiiior întregului popor

Coreene s-a inițiat un dialog 
intre Nordul și Sudul Coreei, iar 
in iulie 1972 a fost dată publi
cității o Declarație comună a 
Nordului și Sudului — document 
de istorică semnificație, înteme
iat pe cele trei principii ale in
dependentei, unificării pașnice 
și unității naționale. Guvernul 
R.P.D. Coreene a avansat nume
roase propuneri raționale, con
crete. în vederea traducerii in 
viață a acestui document și a de
pus eforturi sincere pentru con
tinuarea cu succes a dialogului, 
pentru ameliorarea climatului in

Coreei, creează obstacole în 
aprofundarea dialogului dintre 
Nord și Sud. în realizarea unor 
pași concreți in direcția reuni- 
ficării țării. Poziția părții sud* 
coreene este de natură să ducă 
Ia conservarea barierelor artifi
ciale intre coreenii din Nordul 
și Sudul țării, să provoace stag
narea negocierilor.

Opinia publică din țara noas
tră sprijină eu fermitate cauze 
dreaptă a poporului coreean. 
Tînăra generație a României 
socialiste, care extinde neîncetat 
legăturile de prietenie și col»-

Aspect de la Fabrica de tricotaje din Seungkyo

pentru 
acestui

frontul 
premi- 
aspira- 

_ _ coreean 
spre reunificarea pașnică, demo
cratică și independentă a patriei 
sale, fără nici un amestec din 
afară. Ca urmare a numeroase
lor inițiative realiste, constructi
ve, ale Partidului Muncii din Co
reea și ale Guvernului R.P.D

aceaată parte a Asiei. Ceea ce 
caracterizează propunerile R.P.D. 
Coreene este tocmai profunda 
înțelegere a cerințelor vitale ale 
actualei etape, deplina 
cipialitate, spiritul 
tă responsabilitate 
interesele naționale ale 
gului popor coreean. ~ 
sublinia ziarul NODON 
MUN, „pentru asigurarea unei 
păci autentice în Coreea trebuie 
să se ia măsuri reale care să 
ducă la lichidarea pericolului 
unul război, iar toate eforturile 
întreprinse în numele păcii tre
buie, în mod obligatoriu, să fie 
legate de cauza reunificării paș
nice a patriei". In acest context 
merită a fi subliniate recentele 
propuneri menite să ducă la 
crearea premiselor pentru înlă
turarea stării de tensiune în 
Coreea și promovarea reunifi
cării independente și pașnice a 
țării. R.P.D. Coreeană a propus, 
astfel, negocieri directe și sem
narea unui acord de pace cu 
S.U.A., parte interesată avtnd 
trupe în Coreea de Sud. Din pă
cate, atitudinea obstrucționistă 
a Seulului, refuzul său de a ac
ționa în spiritul intereselor na
ționale ale poporului coreean, 
riscă să perpetueze divizarea

prin
de inal- 
față de 

intre- 
După cum 

SIN-

borare eu tineretul R.P.D. Co
reene, este pe deplin solidart 
cu dezideratele legitime ale po
porului coreean, cu lupta sa 
pentru împlinirea aspirațiilor de 
a trăi într-o patrie liberă, inde
pendentă, uniți, democratică șl 
prosperă. Tineretul român sa
lută cu satisfacție cursul me
reu ascendent al relațiilor din
tre țările și popoarele noastre, 
care și-a găsit o puternică 
expresie în vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în R.P.D. Co
reeană. Această vizită a adus o 
contribuție de cea mai mare 
importanță Ia lărgirea, pe mul
tiple planuri, a raporturilor d» 
sinceră prietenie șl frățească 
conlucrare intre România șl 
R.P.D. Coreeană. Sub auspiciile 
acestei prietenii, se lărgesc și 
legăturile dintre organizațiile 
de tineret din țările noastre.

Luna de solidaritate cu lupta 
poporului coreean ne oferă șl 
în acest an prilejul de a reafir
ma sprijinul nostru deplin față 
de nobila cauză a acestui În
cercat popor, față de idealurile 
sale de reunificare independentă 
și pașnică a patriei.

M. RAMURĂ

PE SCURT»PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

Convorbiri Waldheim 
Soares

Ministrul de externe al Por
tugaliei, Mario Soares, a avut 
simbătă, la New York, o între
vedere cu secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, pe ca
re l-a informat asupra situației 
din teritoriile africane controla
te încă de forțele portugheze.

La sfîrșitul întrevederii, care 
a durat două ore, un purtător 
de cuvînt al Națiunilor Unite 
a declarat că Mario Soares a 
dat asigurări secretarului gene
ral al O.N.U. că guvernul provi
zoriu al ~ '
aplicare, 
zoluțiile 
nizarea.

Pe de 
de cuvînt a relevat că ministrul 
de externe portughez i-a adre
sat lui Kurt Waldheim invitația 
de a face o vizită la Lisabona, 

' invitație pe care acesta a accep
tat-o, urmînd ca data să‘fie fi
xată ulterior.

Portugaliei va pune în 
fără nici o rezervă, -re- 
O.N.U. privind decolo- 

/
altă parte, purtătorul

• LA ÎNCHEIEREA CON
VORBIRILOR purtate la Wa
shington de secretarul de stat 
al S.U.A., Henry Kissinger, și 
ministrul de externe al Spaniei, 
Pedro Cortina Mauri. simbătă 
seara a fost dat publicității un

19.30 Telejurnal. 20.00 Avanpremie
ră. 20.05 Film serial pentru copii. 
„Daktari" (reluare). 20.30 Viața e- 
conomică a Capitalei. 20,50 Muzica 
românească în contemporaneitate. 
21.15 Drumuri In Istbrie. 21,35 Pa
gini de umor. Aventuri tn epoca 
de piatră. 22,00 Arii și scene din 
operete.
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9,00 Știri. 9,05 Incognito. Program 
de varietăți muzicale. 9,55 Melo
dia zilei. Pămint al țării, legen
dară vară. 10.00 Clubul adoles
cenților. 11,00 Cronica ideilor. Ti
neretul* — factor activ la opera 
de construire a societății socialis
te multilateral dezvoltate. 11.10 
Profil pe portativ — Grigore Kia- 
zim. 11.30 Muzică simfonică. 12,00 
Știri. 12,05 Din discografia lirică a 
marilor dirijori. 12,55 Melodia zi
lei. 13,00 închiderea emisiunii. 
17.00 Știrile după-amiezii. 17,05 
Alo, Radio! — Muzică ușoară la 
cerere. 17.50 ..Noi lumini pe șan
tiere" — clntece. 18.00 Șapte zile, 
șapte arte. Literatură. 18,10 Muzi
că simfonică. 18,55 Melodia zilei. 
19,00 Cintecele țării mele. Astăzi : 
cintecele hărniciei. 19,30 știri. 19.35 
Casa de discuri ...Deutsche". 20.00 
Munca — izvor de bucurie și îm
pliniri. 20.30 Tinere speranțe ale 
cântecului popular. 21,00 Radio- 
fono-rama. 22,00 Radiojurnal. Bu
letin meteorologic. Sport. 22.30 Me
lodia zilei. 22.35 Vedete ale muzi
cii ușoare. 23,15 Poetica. Victor 
Kernbach. 23.20 Fragmente din o- 
perete. 23.55—24,00* Ultimele știri.

— Tiparul :

comunicat în care se menționea
ză că Statele Unite șl Spania 
urmează să semneze o declara
ție asupra principiilor cooperă
rii bilaterale. După semnarea 
declarației la 9 iulie, la Madrid, 
de către secretarul de stat ame
rican și oficialitățile spaniole, 
precizează U.P.I., cele două țări 
vor începe negocieri pentru re
înnoirea acordurilor privitoare 
la bazele aeriene, navale și nu
cleare ale S.U.A. din Spania, a- 
corduri care expiră anul

Agravarea situației 
regimului lonnolist

viitor.

Conferința țărilor 
islamice

© LUCRĂRILE CELEI 
CINCEA CONFERINȚE 
niștrilor de externe ai,

DE-A 
a mi- 

—T------ —  ____ „ _ țărilor
islamice, de la Kuala Lumpur, 
au continuat prin adoptarea or
dinii de zi. Principalele punc
te ale agendei sînt dezbătute în 
două comitete : politic și eco
nomic. Comitetul politic va ana
liza. situația din Orientul Mij
lociu, problema garanțiilor de 
seepritate pentru țările nenucle
are, consolidarea mișcărilor de 
eliberare națională din Africa, 
solidaritatea cu Organizația Uni
tății Africane, lupta Împotriva 
segregației și a apartheidului în 
Africa de Sud și Rhodesia, pre
cum și solidaritatea politică a 
țărilor islamice. In sfîrșit, acest 
comitet urmează să elaboreze 
regulamentul pentru fondul de 
solidaritate islamică și să stabi
lească data ținerii celei de-a șa
sea conferințe a miniștrilor de 
externe islamici.

• AGRAVAREA SITUAȚIEI 
economice, politice și militare a 
regimului lonnolist continuă să 
rețină atenția presei americane. 
Ziarul „New York Times" arată 
că, pe plan economic, regimul 
Lon Noi este subminat constant 
de presiunile inflaționiste, care 
au dus la creșterea costului vie
ții cu o rată anuală de aproape 
300 la sută. Grevele învățători
lor și profesorilor, mișcările de 
masă, demonstrațiile de protest 
ale studenților, corupția în cercu
rile militare dictatoriale sînt e- 
lemente care șubrezesc Pnom 
Penhul pe plan politic intern.

• GUVERNUL REVOLU
ȚIONAR PROVIZORIU al 
Republicii Vietnamului de 
Sud a dat publicității o de
clarație in care anunță hotă- 
rîrea de a suspenda, pe timp 
nelimitat, participarea dele
gației sale la lucrările Comi
siei mixte militare bilaterale 
și ale Comisiei mixte milita
re cvadripartite. Declarația, 
difuzată de M.A.E. al G.R.P., 
relevă că hotărîrea rămine 
în vigoare atît timp cît admi
nistrația de la Saigon conti
nuă să saboteze lucrările ce
lor două comisii, nu asigură 
respectarea privilegiilor di
plomatice și a imunității 
membrilor delegațiilor mili
tare ale G.R.P. și r.d. Viet- 
nam, nu dă un răspuns se
rios Ia propunerile construc
tive ale Guvernului Revolu
ționar Provizoriu.

Conferința pentru securitate și cooperare în Europa

Continuă elaborarea textelor 
privind cooperarea economică
ra^1' „ 6 'UCrU a’e Con.feri“tei securitate și coope-

p? fare se ?cu?a de problemele economice continuă 
procesul de elaborare și adoptare a unor texte de recomandări 
?;rl\!nd cooperarea in domeniile economic, comercial, industrial și aiieic.

Astfel, in ședința plenară a 
Comisei a doua — pentru coo
perare economică — au avut loc 
noi dezbateri in legătură cu in
cluderea in preambulul econo
mic general a unor referiri pri
vind interesele specifice ale ță
rilor in curs de'dezvoltare din 
Europa și din celelalte regiuni 
ale lumii. Mai multe delegații, 
printre care și cea a României, 
au subliniat necesitatea luării in 
considerație a realităților eco
nomice actuale, respectiv exis
tența de țări industriali ta te și 
de țări în curs de dezvoltare, in 
activitatea de formulare a re
comandărilor care urmează să 
stea la baza cooperării dintre 
țările participante. Procedindu- 
șe în acest fe'i se vor crea con
diții pentru sprijinirea eforturi
lor proprii pe care țările în 
curs de dezvoltare le depun

Combinatul poligrafic „Casa Scinteii".

i*

pentru accelerarea progresului 
lor economic și pentru reduce
rea treptată a decalajului care 
le desparte de țările industriali
zate.

îu ce privește cooperarea in
dustrială, delegațiile participan
te au adoptat, pe baza unei pro
puneri de sinteză prezentate de 
delegația României, o recoman
dare care prevede formele de 
difuzare a informației econo
mice, necesare acestei cooperări. 
In acest scop se menționează 
rolul comisiilor mixte de coope
rare economică, industrială și 
tehnico-științifică, al camerelor 
de comerț naționale și mixte și 
al altor organizații similare, 
precum și contribuția contacte
lor și a negocierilor dintre par
tenerii angajați in realizarea de 
proiecte de cooperare indus
trială.

40.362


