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Totul aici, în frumosul parc al 
I Grupului școlar al Uzinelor de 

autocamioane din Brașov, suge
rează o ambianță specifică vacan
ței. In apropiere, piscurile împă
durite ale munților îndeamnă la 
drumeții, la excursii. Pe aleile 
străjuite de copaci umbroși, gru
puri vesele de fete și băieți își 
afirmă pasiunea pentru cîntec. Pe 
terenurile de sport se desfășoară 
aprige dispute de volei, handbal 
și baschet. Este și firesc ca o ta
bără cu peste 800 de elevi, veniți 
din toate colțurile țării, să aibă 
drept note dominante tinerețea, 
voioșia, dinamismul. Deși scopul 
acestei întîlniri la Brașov nu se 
reduce numai la organizarea unei 
odihne plăcute. Profilul taberei 
îl constituie instruirea secretarilor 
comitetelor U.T.C. din școli pro
fesionale, licee de specialitate și 
școli de specializare postliceeală.

Festivitatea de deschidere a 
fost concludentă pentru definirea 
personalității tinerilor aflați în ta
bără, pentru capacitatea lor orga
nizatorică, pentru deprinderile lor 
artistice. Se cere a fi menționat 
faptul că întreaga activitate din 
tabără este organizată și condusă 
de elevi. Ei au făcut propuneri 
pentru alcătuirea programului, au 
definitivat activitățile zilnice, ei 
pregătesc și conduc toate acțiu
nile. Solemnitatea de deschidere 
— desfășurată în prezența tova
rășei Floarea Isnas, secretar al Co
mitetului Central al U.T.C., a
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luemnări din Tabăra centrală de 
instruire și odihnă a secretarilor 
comitetelor U.T.C. din școli pro
fesionale, licee de specialitate și 
școli de specializare postliceeală

In aceste zile, Bărăganul pare 
a fi de aur... Ne aflăm în pli
nă „decadă a griului“. A griului 
și a secerătorilor. Rodul este mai 
bogat decît orieînd. Oriunde ză
bovești lingă grupul de com
bine, cifrele ce-ți sînt amintite 
depășesc trei mii kg la hectar. 
La orz recoltatul s-a încheiat, 
așa că cifra medie comunicată 
a încetat să mai aibă pe „circa" 
în față. Ea a încetat la două mii 
patru sute zece kg. Acum trei 
lucrări și două culturi sînt cele 
care polarizează atenția, efor
tul : recoltatul cu combina, ara
tul terenurilor, eliberatul și se
mănatul culturilor duble — griul 
și porumbul furajer. Și totul, 
absolut totul, este raportat la 
ritm și calitate, cuvinte care la 
Cuza Vodă, Dragalina, Căzănești, 
Ștefan cel Mare, Fetești, Scin
tela, ori unde, au înțelesuri exac
te, adică nici o secundă nefolo
sită, nici o mașină nerațional 
folosită, nici un bob pierdut.
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unor reprezentanți ai organelor 
locale de partid, de stat și U.T.C., 
ai Ministerului Invățămîntului și 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România — a avut farmecul 
unei ample serbări școlare.

Programul este bogat în mani
festări dintre cele mai interesante. 
Chiar în a doua zi de tabără, ele
vii s-au întîlnit cu tovarășul Jon 
Iliescu, prim-secretar al Comite
tului Central al U.T.C., minis
tru pentru problemele tineretului. 
A avut loc, cu acest prilej, o con
sfătuire de lucru utilă, instructivă. 
Cei care dețin complexa respon
sabilitate de a conduce activitatea 
organizației U.T.C. din școli au 
adresat un mare număr de între
bări. Firește, cele mai multe s-au 
referit la viața internă de organi
zație, la acțiunile procesionale, 
politico-ideoloaice și cultural-ar- 
tistice, la relația școală-organi"a- 
ția U.T.C.. la criteriile de conlu
crare cu alte foruri, îndeosebi cu 
instituțiile culturale și artistice. 
Au fost însă și numeroase între
bări cu privire la politica internă 
și externă a partidului si staț-dui 
nostru, la viata internațională. To
varășul Ion Ib'escr a răspuns tu
turor acelor întrebări în cadrul 
unei ample și documentate expu
neri.

în zilele urm^oore, elevi’ d’n 
tabără se vor întîlni cu conducă
tori ai ministerelor econom’ne. cu 
personal’tăți științifice si culturale. 
Totodată, vor f1 organizate dezba
teri privind difer’ude aspecte ale 
muncii Uniunii Tineretului Co
munist în școli, care să prileiuias- 
că nu doar elucidarea principale
lor probleme organizatorice, ci și 
un util schimb de experiență pri
vind. conținutul acestei activități. 
Desigur, dezbaterile programate 
în tabără, colocviile cu reprezen
tanți ai vieții publice, întreaga 
activitate desfășurată în aceste zi
le de vacanță reprezintă un bun 
prilej pentru îmbogățirea cunoș
tințelor, pentru acumularea unui 
plus de experiență.

A. VASILESCU

caosasnaoBec

„în județ, ne spune 
Gheorghe Ichim, prim 
al Comitetului județean 
al U.T.C., mai bine de 
combine sînt deservite 
către tineri. Mecanizatorii sînt 
uteciști, cei ce lucrează la sac, 
sînt uteciști. Aproape 8 000 de 
tineri sînt astfel direct ancorați 
în campanie. O mențiune aparte 
aș avea pentru elevii veniți în 
vacanță. Cei mai mulți au fost 
îndrumați și lucrează în unită-

țile agricole, mai ales la recolta
tul legumelor, eliberînd astfel 
forța de muncă pentru celelalte 
lucrări de sezon. Duminica, mar
țea și joia sînt declarate zile 
pentru strîngerea spicelor. A- 
proape 10 vagoane de gnu au 
fost pînă acum recuperate in a- 
cest fel“.

Pătrundem în cîmpia încinsă 
aidoma unui cuptor. Mecaniza
torii tineri de pe combine lu
crează dezbrăcați pînă la brîu. 
La cooperativa agricolă din Po
iana, cele 6 combine atacă lanul 
fără oprire. Marin Busuioc și 
Constantin Alexandru realizea
ză pînă la ora amiezii cîte 10 
tone de grîu, adică norma pe 
toată ziua și pînă seara mai au 
cîteva ceasuri bune. Timp care, 
în limbajul lor, înseamnă alte 
7 sau 8 tone de grîu expediate 
spre magazii.

— Pe cînd lucrarea încheia
tă ? ne adresăm șefului secției 
I.M.A., Petre Vetu, cunoscînd ro
lul definitoriu al mecanizatori
lor în această campanie.

— Miercurea viitoare vom în
cheia recoltatul de pe toate cele 
șapte sute și ceva de hectare cu 
grîu. Vineri vom termina și se
mănatul porumbului furajer pe 
cele 200 hectare planificate. Ne 
străduim ca cel tîrziu la 10 au
gust să întoarcem brazda adîn- 
că și pe ultimii metri pătrați de 
miriște.

Termene exacte, termene sta-

bilite după o chibzuită analiză, 
cu conștiința că eforturile ce vor 
trebui depuse se cer-a fi maxime.

La C.A.P. din Grivița, ingi
nerul șef ne întîmpină cu zîm-
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(Continuare în pag. a Il-a)

Sîmbătă după-amiază, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general aJ Partidului Comu
nist Român, s-a întîlnit la Man
galia Nord cu tovarășul Reidar 
Larsen, președintele Partidu
lui Comunist din Norvegia, 
care își petrece concediul de 
odihnă în țara noastră.

La întîlnire au participat 
tovarășii Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

în timpul convorbirilor cor
diale, prietenești, desfășurate 
cu acest prilej, s-a făcut un 
schimb de păreri și informa
ții cu privire la activitatea și 
preocupările actuale ale Parti
dului Comunist Român și Par-

tidului Comunist din Norve
gia, în spiritul intereselor ce
lor două partide și popoare, 
a) cauzei restabilirii și întări
rii unității mișcării comuniste 
și muncitorești, a tuturor for
țelor antiimperialiste. Au fost 
abordate, totodată, unele pro
bleme ale situației internațio
nale actuale și ale mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale.

Cu această ocazie, s-a ex
primat hotărîrea comună de a 
dezvolta și în viitor relațiile 
tovărășești existente între 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Norve
gia, relații întemeiate pe prin
cipiile internaționalismului 
socialist, ale respectului reci
proc, egalității în drepturi și 
neamestecului în treburile in
terne. (Agerpres).
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ln aceste zile recoltatul cu combina, eliberatul și aratul terenurilor, semănatul culturilor duble polarizează atenția lucrătorilor din agricultură.

DATINE JUCĂRIILE ÎNAPOI
campioana ! EUGEN BARBU

CLASAMENT

-4

NMMMM

■ «

■

»
/ ’4 4

Pexa, căpitanul „universitarilor“ noștri 
angajați în lupta pentru cucerirea titlului de 
campioni europeni universitari la fotbal, își 
va conduce echipa — sperăm — și pe mai 
departe, spre noi succese ca și pînă acum, 
cînd au izbutit un meritoriu 5—1 în com
pania Olandei și 0—0 în fața reprezentati
vei similare cehoslovace.

Foto : VIOREL RABA
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VALEȚII DE
Interlocutorul meu vorbea în

cet, aproape în șoaptă, dar în 
vocea lui persista totuși o răgu- 
șeală bolnăvicioasă. Din cînd în 
cînd făcea cu ochiul — un fel de 
tic nervos — către sticla cu 
țuică de pe masă.

îmi povestea nu știu ce tără
șenie, niște nimicuri atît de plate 
îneît nu le mai ascultam de mult 
și mă mulțumeam să dau din cap 
periodic în timp ce, privindu-1, 
mă gîndeam la cu totul altceva. 
La mîinile lui, poate, la mîinile 
acelea aspre, muncite, care tre
murau în ritmul strîmb al șoap
telor. La chipul lui, poate, con- 
trastînd violent cu imaginea an
gelică pe care înțelesesem că o 
are despre el însuși.

Cu ochii îngustați, cu pleoape
le roșii de nesomn, cu nasul tume
fiat de băutură mai rău ca de un 
pumn de boxer, cu obrajii țepoși 
și cu chica nețesălată, Marcel 
Drăgan era o prezență mai mult 
decît dezagreabilă, căreia polite
țea — ce feste stupide ne foacă 
uneori această doamnă politețe I 
— mă îndemnase să-i dau voie

la masa mea, în bufetul gării Fă
găraș.

Acolo, între două trenuri, be
țivul și-a istorisit „viața“ de des- 

care a 
epavă

frîu, și-a elogiat patima 
făcut din el o adevărată 
umană.

E de fel din Tălmaciu, 
oameni vrednici, renumiți

sat de 
pentru

1. U.T. Arad 29 18 3 8 53—40 39
2. Rapid 29 13 9 7 38—31 35
3. Steaua 29 14 5 10 55—36 33
4. Dinamo București 29 14 4 11 51—39 32
5. „U" Craiova 29 13 6 10 39—36 32
6. Jiul 30 14 4 12 37—37 32
7. Farul 29 13 5 11 44—39 31
8. Dinamo Bacă» 29 10 10 9 37—41 30
9. F.C. Argeș 29 11 6 12 50—46 28

10. ,.U" Cluj 30 9 10 11 40—37 28
11. Steagul Roșu 29 11 6 12 34—38 28
12. Petrolul 29 10 7 12 33—38 27
13. C.F.R. Cluj 29 10 6 13 28—44 26
14. Politehnica 29 11 3 15 35—38 25
15. Crișul 29 10 5 14 37—43 25
16. A.S.A. Tg. Mureș 29 4 7 18 21—49 15

Stăm și mă gîndeam ca pros
tul cu ce vom fi greșit noi cu 
toții în fața televiziunii de ne 
pedepsește ea așa. Mintoșii spun 
că totul ni se trage de la Țo- 
pescu. Adică ce am avut noi cu 
băiatul ăla drăguț ? Că a spus 
și el vorbe urite la Mexico — 
dar cine n-a spus in viața lui o 
vorbă urîtă ! Si am sărit cu to
ții ca niște ulii și dă-i și omoa- 
ră-I și băiatul s-a supărat și 
s-a dus să se uite în altă parte 
Ia atletism. Acolo nu se fluieră, 
acolo nu se strigă. Tăcere, co
pii 1 Că se sare cu prăjina sau 
peste ștachete și lumea : mile 1 
Atleții sint cumsecade, nu se 
rățoie la tine dacă-i critici pu
țin, că ziariștii nu scriu la gaze
tă și nu cer capul nimănui. Dar 
nici așa nu se 
tul cu bine și 
de televiziune

inapoi și de două duminici ne 
arată pe Catinca Ralea și pe 
Tudor Vornicu în locul lui Ră- 
ducanu și al lui Dobrin. Este un 
schimb, nu zic nu, dar schimbul 
se putea face Ia ore mai potri
vite. Studioul „N" ne arată fil
me bune, pe dl. Steed în repre
zentație de adio, ne dă sfaturi 
și rețete medicale, ne arată cnm 
să gătim și cu ce, cîte nu poate 
să facă televiziunea ! Dar să ai 
inima ala dc ciine și să lași mi
crobiștii fără derby? Era o vre
me cind spuneam cu mai mulțf 
că T.V. ne mănincă spectatorii 
și iată-mă in situația de a cere 
cu lacrimi in ochi să-mi iau adio 
vizual măcar de Ia Pîrcălab și de 
la Lucescu. Stau undeva departe

ANGAJARE
de AUREL DRAGOȘ MUNTEANU

Cuvîntu! a infra! în conștiința scriitorilor o datâ cu marile 
revoluții sociale și cu transformarea proletariatului dintr-o 
clasă în sine într-o clasă pentru sine, cum ar spune Marx. 
Idealul maselor se impune intelectualilor prin marea lui 
generozitate, prin faptul că răspunde unei aspirații dintot- 
deauna a omului. Proletariatul revoluționar formulează în 
istorie ca pe un imperativ moral ideea de justiție bazată pe 
egalitatea naturală, socială și politică a oamenilor. In așa 
fel îneît s-a putut spune despre socialism că posedă forța 
afectivă cea mai mare, pe care a avut-o vreo idee socială în 
decursul istoriei universale. Pentru întîia oară însă, poziția 
scriitorului se cerea expusă în termeni expliciți, de aderență 
la politica și programul concret al unui partid politic, fiindcă 
marile bătălii de clasă erau din ce în ce mai necruțătoare, 
revoluțiile deveneau războaie civile, iar simpla convingere că 
adevărul și dreptatea sînt de partea clasei muncitoare nu 
mai însemna mare lucru, dacă scriitorul nu se transforma și 
într-un militant politic, capabil să traducă în viață ideile sale 
și să sacrifice uneori totul pentru realizarea lor. Lenin a 
arătat fără nici un echivoc această realitate care se născuse 
în preajma Marii Revoluții. Am putut vedea reprezentanții 
cei mai străluciți ai spiritului devenind soldați disciplinați 
ai partidelor revoluționare, iar uneori nu s-au sfiit să pună 
mîna și pe armă. Semnificativ este exemplu! războiului 
civil spaniol care nu a fost susținut numai cu vorbe și nici 
numai cu articole sau cu cărți, ci cu fapta curajoasă și 
uneori cu sacrificiul aîîtor intelectuali. De la Gorki și Maia- 
kovski, la Romain Rolland, Barbusse, Aragon, André Mal
raux, Bertolt Brecht sau la Geo Bogza, scriitorii sînt mili
tanti cu un program politic expus în termenii platformei 
de partid.

lată însă că după cel de al doilea război, în perioada 
imediat următoare anilor de întuneric fascist, problema se 
nuanțează și mai mult, îneît Sartre îi dedica un întreg vo
lum : Qu'est que la littérature, în 1947, dacă nu mă înșel. 
Cu atît mai mult, cu cît apăruse un nou tip de scriitor, care 
fusese considerat la un moment dat de aceeași parte a 
baricadei cu militanții adevărafi. Era vorba de așa numiții 
„furioși” (nu ne referim aici, desigur, la tinerii furioși, 
scriitorii englezi de mai tîrziu). Scriitori care exprimau ȘÎ 
ei un protest social, dar în numele pesimismului radical, al 
unei viziuni de amurg. De cele mai multe ori, acidul, forța 
de incisivitate a stilului lăsa în urma cărților lor numai 
pustiul unei lipse de încredere în orice idee de progres 
social. Francezii numesc acest tip de scriitor : enragé, și am 
putut recent să citesc într-o revistă de foarte bună ținută 
un articol care consemna proliferarea lui. Nihilismul ab
solut al unui Norman Mailer, de pildă, sau al lui Genet 
mai găsește admiratori și chiar imitatori, atrași de carac
terul _ profetic al scrisului lor, de forța sumbră pe care o 
degajă. Este însă cazul să ne aducem aminte că, într-un 
trecut nu prea îndepărtat, într-un climat de disolutie mo
rală, furioșii dintre cele două războaie au putut să încura
jeze nebunia celei mai absurde atitudini politice : fascis
mul. Cine iubește prea mult apocalipsa este tentat să 
participe în fapt la desfășurarea ei. Este clar, nu se poate 
nega totul, nici un adevărat intelectual nu poate îmbrățișa 
soluția refuzului total al lumii, fără a primejdui însăși 
esența,scrisului său și a poziției sale umane șt sociale. Intre 
engagé și enragé, între scriitorul angajat și cel furios, 
turbat, înnebunit de pasiune, există o prăpastie de netrecut. 
Scriitorul militant supune cercetării lucide a rațiunii moti
vele angajamentului său social și politic, el participă la un 
program bine determinat de realizare socială, pe care îl 
poate ameliora, asupra căruia poate exercita o influență. 
El nu se lasă în voia pasiunii distructive, ci practică atitu
dinea omului de știință care analizează circumstanțe isto
rice concrete și abia după aceea ia parte la evenimente, con
știent de semnificația gesturilor sale și de mersul procesului 
istoric. Putem accepta, la urma urmei, ceea ce spunea un scrii
tor francez : scriitorul angajat este în general de stìnga, pe 
cînd cel furios este de dreapta. Locul scriitorului adevărat 
este de partea rațiunii si a oamenilor care îndepărtează de 
noi apocalipsa.

(Continuare în pag. a III-a)

putea termina to- 
atunci societatea 
și-a luat jucăriile

ULTIMA ETAPĂ
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Foto : EMIL COJOCARU
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de ION BĂIEȘU
(Continuare în pag. a II-a)

AVENTURILE
«ZEIȚEI DE AUR

oprind 
pentru 
de în- 
prima 

cum îi place lui

Campionatele universitate de atletism — Proba de 800 metri plat

F. C. Argeș — Universitatea Craiova ; 
C. F. R. Cluj — Farul ; Steaua — Crișul; 
Politehnica Iași — U. T. Arad ; Rapid — 
Dinamo Bacău : Steagul roșu — Petro
lul ; A. S. A. Tg. Mureș—Dinamo Bucu
rești : Jiul — Universitatea Cluj.

vinul, se „apucase“ de băuturi 
tari — „votcă, rom, șliboviță, ra
chiu — altă viață, nu ca poșirca 
asta de vin, sau ca leșia aceea de 
bere“. Așa a ajuns Marcel Dră
gan să nu mai poată sta de vorbă 
cu oamenii normali, să treacă to
tul prin filtrul pasiunii lui bol
nave pentru „litruță“. Alcoolizat,

TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

priceperea lor în meșteșugurile 
forestiere. A muncit de mic, apoi 
a făcut ceva școală și a fost an
gajat ca pădurar la numai 18 ani. 
A avut o încurcătură cu o fată 
care l-a trădat, și „uite-așa, am 
descoperit gustul vinului“. A în
ceput să-și neglijeze obligațiile 
de serviciu, a fost găsit de cîteva 
ori beat de șefii lui („parcă ei nu 
beau, da beau pe ascuns !“), alte
ori a adormit în pădure amețit 
de atîta țuică. Nu-i mai plăcea

nemaifăcînd față în nici un fel 
sarcinilor de serviciu, începe să 
vagabondeze pe trenuri, 
în orașe unde muncește 
cîțiva lei cu care aleargă 
dată la primul colț, la 
„cîrciumioară“ 
să alinte restaurantele.

Cînd și cînd, în calea lui a dat 
peste oameni de inimă care s-au 
străduit să-i deschidă ochii, să-l 
îndrume către vechiul lui vad de

muncă și omenie. Despre acești 
„pisălogi“, Marcel Drăgan își a- 
mintește cu năduf. „Niște „filo
zofi“, domnule, niște aiuriți“ — 
spune. „Auzi, ce dacă beau și eu 
un păhărel, două ? Cînd e de lu
cru, unul e Marcel Drăgan !“ șe 
sumețește apoi, clătinînd masa 
ușurel, cu un pumn în care voin
ța și bărbăția au rămas doar niște 
amintiri.

„Cîți ani ai ?“ îl întreb. „25“ 
— rostește, vlăguit de atîta po
vestit. îl las să-și soarbă mai de
parte dețul de țuică. Mi-a sosit 
trenul. Mașinal, îmi privesc cea
sul : este puțin peste șase dimi
neața I Și totuși, Marcel Drăgan 
era deja „împușcat în aripă", se 
clătina deja sub influența aburi
lor nocivi ai alcoolului.

„Bachus a înecat mai mulți 
oameni decît Neptun“ — afirmă 
o veche zicală. Un adevăr pen
tru situația lui M. D. și a altora, 
a stîlpilor de circiumă, unii foar-

OVIDIU PĂUN
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GR O NIC A FILMUL UI

POLONE

Cadru din filmul „Flacăra olimpică'

lntr-un fel, imagini din 
„Pan Wolodyjowski“ am vă
zut în filmul lui Andrei Waj
da „Totul de vînzare". Unul 
din interpreți, Daniel Ol- 
brychsky, era — în filmul lui 
Wajda — interpelat, adică fil
mat, tocmai în timpul turnări
lor lui „Pan Wolodyjowski“, 
ecranizare după cunoscutul 
rbman al lui Henryk Sienkie
wicz. Intr-un fel, pentru că, 
acum, reîntîlnirea cu Olbry- 
chsky are doar o investitură 
sentimentală.

Filmul regizorului J. Hoff-

num, autorul neuitatei come
dii „Gangsteri și filantropi“, 
este un film istoric care trece 
corect o carte pe ecran. Co
rect însemnînd atenția nece
sară și la litera cărții și la spi
ritul ei. Ceea ce, chiar și in- 
tr-o cinematografie cum este 
cea poloneză, care prin „Fara
onul" (adaptarea unui alt ro
man istoric, de B. Prus) a spart 
tiparele filmului istoric, fiind 
după producțiile lui Eisenștein 
marele eveniment al genului, 
nu este o performanță la în- 
demînă.

DOUA FILME ^www PENTRU TIMPULg

•)
Vom urmări deci o alertă 

narațiune despre Polonia seco
lului XVII, după abdicarea 
ultimului suveran al dinastiei 
de Wasa, Jean Cazimir, cînd 
regatul polon a dus lupte crîn- 
cene împotriva turcilor și tăta
rilor, culminate cu victoria 
din nqiembrie 1673 sub con
ducerea colonelului Wolody
jowski.

Film de mare montare, cu 
o imensă și bine dirijată fi
gurație, cu superbele scene ale 
unor șarje de cavalerie — a- 
mintind, tot în tradiție, caval
cadele din „Cenușa" — „Pan 
Wolodyjowski“ se înscrie prin
tre realizările de ambiție ale 
reconstituirilor istorice. Un e- 
xact termen de comparație 
pune acest film imediat după 
o altă ecranizare a unei cărți 
de Sienkiewicz, filmul lui 
Ford : „Cavalerii teutoni".

Date în plus : interpretul 
rolului principal, Tadeus Lom- 
nicki — a primit medalia de 
argint pentru interpretare la 
festivalul de la Moscova 
1969 ; filmul, cu o distribuție 
în parte schimbată, a fost tur
nat și ca serial T.V.

„Flacăra olimpică" e tot o 
adaptare, după schița „Dru
muri nocturne" de C. Hlebow- 
ski, scriitor și schior care a

a unei cărți 
filmul lui

descris aspecte ale rezistenței 
antifasciste poloneze din re
giunea muntoasă a Zakopa- 
nului. O întoarcere deci la a- 
nii războiului, temă care a 
dat marea strălucire a filmului 
polonez.

In acest film-debut, reali
zat de Larentowicz în Munții 
Tatra, subiectul e legat de ac
tivitatea unei echipe de schi
ori, foști medaliați olimpici, 
care trece peste graniță — cu 
riscurile de rigoare — docu
mente secrete din arhiva sta
tului polon și aviatori evadați 
din lagărele naziste de prizo
nieri. Punctul culminant: o 
foarte bine filmată luptă al
pină între un grup de evadați 
și un detașament german de 
vînători de munte. Grupul de 
evadați, condus de un schior 
polonez, cîștigă și lupta și 
dreptul la libertate, prin reu
șita asupra trupelor germane, 
cu prețul vieții celui care urca, 
se pe podiumul medaliaților 
olimpici...

„Flacăra olimpică“, deși 
nu reușește să atingă cotele 
„școlii poloneze" rămîne o 
producție meritorie mult pes
te îndelungatele exerciții pe 
teme date. Deși îi lipsește su
flul narativ, patosul cu care 
ne obișnuiseră cineaștii polo
nezi, are o excelentă imagine 
datorată lui B. Lambach.

Cu ocazia celei de-a XVI-a 
aniversări a încheierii Acorduri
lor de la Geneva cu privire la 
Indochina, Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste din 
Republica Socialistă România a 
adresat telegrame de solidaritate 
Comitetului Central al Frontului 
Patriei din Vietnam, Comitetului 
Central al Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de Sud, 
Comitetului Central al Frontului 
Național Unit al Cambodgiei și 
Comitetului Central al Frontului 
Patriotic Laoțian.

Cu prilejul celei de-a I6-a ani
versări a încheierii Acordurilor 
de la Geneva cu privire la Indo- 
china, Uniunea Generală a Sin
dicatelor, Uniunea Tineretului Co
munist. Uniunea Asociațiilor 
Studenților, Consiliul Național al 
Femeilor, Comitetul național 
pentru apărarea păcii, Asociația 
juriștilor și Uniunea Ziariștilor 
din Republica Socialistă Româ
nia au trimis telegrame de soli
daritate organizațiilor similare din 
Republica Democrată Vietnam și 
Republica Vietnamului de Sud.

TUDOR STÄNESCU

•) „Pan Wolodyjowski“ și 
„Flacăra olimpică“.

AAAAAAAAAAAAA^WteUhAAA^MVAAAafai

VALEȚII DE PRUNĂ
(Urmare din pag. 1)

te tineri, a „Valeților de prună“, 
cum, cu jalnică mîndrie, se auto
intitula un asemenea specimen 
pe care l-am întîlnit la 5 minute 
după deschidere într-un local 
din Rîmnicu Vîlcea.

Pare de necrezut, dar la 5 mi
nute după deschidere, dimineața, 
poți întîlni nu numai un local 
animat deja de băutori, unii gata 
îmbătați. Am întîlnit această si
tuație la Brașov, la sectorul de 
băuturi al restaurantului cu auto
servire. Am întîlnit această si
tuație în Galați, în Iași, în Sla
tina și în multe localuri din Ca
pitală. Am stat de vorbă înde
lung cu numeroși „valeți de 
prună“.

Mare lucru n-am descoperit. 
Viețile lor, povestite cu ifose de 
personaj caragialesc, seamănă 
una cu alta de parcă ar fi trase 
la șapirograf. Toți au avut o 
dezamăgire, o mai mare sau mai 
mică nemulțumire, toți se consi
deră nedreptățiți de soartă, vic
time ale ghinionului, ale neșan
sei. Și tare le mai place să po
zeze în astfel de victime, să-și 
justifice decăderea prin „zaruri“ 
și nu prin propriile slăbiciuni, 
așa cum e în realitate !

Dar să dăm cuvîntul cîtorva 
dintre ei. Predoiu Marin și Ca
potă Ilie, primul de 28, al doilea 
de 24 de ani, ambii originari din 
Craiova, își „înecau“ amarul în 
rachiu de brad într-un restaurant 
din Sfîntu Gheorghe, Ora Ia care 
i-am întîlnit ? 8 și douăzeci de
minute. Dimineața !

De ce beau ? „întîi pentru 
că vrem să luăm o 
spune Marin. „Pe urmă, 
de brad e nemaipomenit. Si nu 
se găsește decît aici și la Miercu
rea Ciuc“ îl completează Ilie. 
Dar Marin revine și îmi spune 
o poveste întreagă, cum au lu
crat ei la mină, la Bălan, cum

gustare“ 
rachiul

s-au certat cu un maistru „care-i 
asuprea", pînă i-a făcut de s-au 
apucat să bea. Acum le place să 
guste „ceva tare“ dis de dimi
neață „pe inima goală“, „altfel 
n-avem nici un coraj“.

De fapt amîndoi sînt beți de
mult, probabil de azi 
cunosc după cum își 
mijiți și după fețele 
nate.

încotro merg ? Nici 
prea bine. „Am auzit că undeva, 
ia Galați, muncitorii ar fi plătiți 
mai bine ca în alte locuri. Tre
buie să ne lăsăm de băutură" 
afișează Ilie o fermitate comică, 
dacă ții seama de halul în care 
se găsește.

îi reîntîlnesc însă, după cîteva 
ceasuri, la fel de veseli și de zîm- 
bitori — de parcă și-au uitat cu 
totul necazurile — la autogară. 
Merg undeva, spre Brețcu, unde 
— și-a amintit Marin — are un 
amic vechi, din armată, cioban. 
„Cum rămîne cu Galațiul ?“ zic 
eu, „Păi, ne-am răzgîndit" con
simt ei placid, într-un glas. Nu 
m-ar mira să-i aflu din nou pes
te cîtăva vreme, în cine știe ce 
secție de miliție, implicați în 
vreo afacere necurată — așa cum 
se întîmplă cel mai adesea cu 
„valeții de prună“.

Cum s-a întîmplat cu Iosif 
Morar din Sibiu și Ilie lancu din 
București, care, supraexcitați de 
cantitățile imense de băutură în
gurgitate, au ajuns în fața instan
țelor pentru ultraj la bunele mo
ravuri. Cum s-a întîmplat — vă 
amintiți, desigur — cu sportivi 
de notorietate: Boc, Mureșan, 
lancu. Și cum este imposibil să 
nu se întîmple cu orice admira
tor excesiv al lui Bachus, cu ori
ce „valet de prună“, înclinat 
să-și anuleze — prin acest drog 
care este alcoolul în cantități 
mari — calitatea de om, demni
tatea, voința.

Nu are sens să ne referim aici

noapte, îi 
{in ochii 
conges tio-

ei nu știu

la statistici, la numărul de infrac
țiuni sau la accidentele de circu
lație comise din pricina și sub 
influența alcoolului. E destul să 
amintim că, imbătați de alcool, 
băutorii ocazionali fac lucruri pe 
care în stare de trezire nici nu 
le-ar putea concepe. Cu atît mai 
mult sînt periculoși — și o de
monstrează cazurile relatate — 
bețivii „de meserie", cei care 
„n-au coraj“ dacă nu sorb la a- 
peritiv o „măsură“ de „zeamă de 
prună".

Numărul relativ mare de tineri 
care pot fi deseori întîlniți în ba
ruri, în restaurante, în cofetăriile

care — de multe ori — sînt cîr- 
ciumi deghizate pledează pentru 
necesitatea unor măsuri mai ho- 
tărîte în direcția îndepărtării ti
neretului de acest viciu care e, 
dintotdeauna, beția, de această 
postură, deloc onorabilă, a „vale
ților de prună“.

Și poate că prima din aceste 
măsuri ar fi limitarea accesului 
tinerilor în anumite categorii de 
localuri și la anumite ore, mă
sură care a fost luată și în multe 
alte țări. La rîndul lor, organiza
țiile U.T.C. — din întreprinderi 
în special — ar 
prească cu mai 
supra pornirilor 
excese alcoolice, 
de bravadă în acest domeniu, și 
aceasta înainte ca tinerii respec
tivi să devină „cazuri".

trebui să se o- 
multă atenție a- 
unor tineri spre 
asupra actelor

BRAJE TINERE IN

Simbătă seara a sosit în capitală o delegație a Tineretului 
Social Creștin din Belgia, condusă de Michel D. Grave, se
cretar cu problemele internaționale care la invitația C.C. al 
U.T.C. va face o vizită în țara noastră.

CRONICA U. T. C.

■

Foto : EMIL COJOCARU

LÂNURILE BĂRĂGANULUI
(Urmare din pag. I)

betul pe buze. „Din șapte sute 
de hectare cultivate, ne spunea 
dumnealui, 512 sînt de acum re
coltate. încă două zile de ac
tivitate intensă și întreaga re
coltă de grîu — peste 3 000 kg 
la hectar — va fi în hambare. 
Totodată am balotat paiele de pe 
400 hectare, le-am depozitat, iar 
terenul a fost arat și însămînțat 
cu culturi duble. O remarcă : 
paiele au fost transportate și de
pozitate în exclusivitate de către 
tineri“.

Ritmuri asemănătoare, imagini 
tipice de campanie la coopera-

tivele agricole din Scînteia, Țăn- 
dărei, Căzănești, Dragalina, 
Giurgeni.

Dar imaginilor acestea, 
merită laude, din păcate li 
opun imaginile ce denotă

ce 
se 
o 

slabă organizare, ba chiar o gra
vă indiferență față de soarta re
coltei. La Miloș, vineri, 8 com
bine practic n-au lucrat. Defec
țiunile s-au 
foarte mari 
tare nu au 
încercat să 
de răspundere asupra acestei si
tuații. Dar n-am putut găsi pe 
nimeni. Președintele cooperati
vei, contabilul șef și inginerul

ținut lanț. Pierderi 
— cel puțin 30 hec- 
fost recoltate. Am 
discutăm cu factori

șef se aflau „pentru unele pla
nificări“ la Slobozia, șeful sec
ției I.M.A. se afla cu trei tractoare 
la întreprindere pentru a-și lă
muri șefii că intr-adevăr îi sînt 
necesare niște banale șuruburi, 
cîteva lanțuri de transmisie și 
pînză. Peste tot liniște, o liniște 
nici pe departe... liniștitoare, cu 
lanurile de grîu cu spicul cit 
vrabia, amenințate de vînturi și 
ploi, iar combinele undeva trase 
pe dreapta. La Ciulnița, la orele 
unsprezece fără un sfert, nici o 
combină nu ieșise la lucru. In
ginerul șef, Ion Stroe, era negru 
la față nu numai pentru că era 
ars de soare ci și de mînie. Pri-
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SUNETUL MUZICII : rulează 
Patria Jorele J2,45; 16,30; 20,15). 

publica (orele 9,30; 11,45; 14;

la 
duict țuxcxe X4,ttu; xo,ou, zu,xaji. 
PETRECEREA : rulează la Re

publica (orele 9,30; 11,45; 14;
B 16,30). GALA FILMULUI POLO-

NEZ (ora 20,30), Capitol (orele
■ 9,15; 11,30; 14; 16,30; 18,45; 21), Fa- 
B vorit (orele 10; 13; 15,30; 18; 20,30),

Stadionul Dinamo (ora 20,15).
B ARGOMAN SUPER-DIABOLI-

CUL: rulează la Luceafărul (ore-
■ le 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21),,Festi- 
B val (orele 9; 11,15; 13,30; 16f 18,30;

21), Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 
B 16; 18,15; 20,30), Modern (orele 9,30;

11,30; 16; 18; 20), Grădina Doina
■ (ora 20,30), Arenele Romane (ora

— JANDARMUL SE ÎNSOARĂ : 
8,45;

16,45; 19; 21),

LUI MONTE 
la Victoria (o- 
14,30; 16,30; 19;

le 9; 11; 13; 15;

21), Melodia

_ 11,30;
P ‘
B 20,45).
■ JAN
B rulează la București (orele

10,45; 12,45; 14,45; 16,45, ÎS
B Grădina Festival (ora 20,30). 
B SUB SEMNUL .................
■ CRISTO : rulează
B rele 8; 10; 12,15; xu,ou, x»;
— 21), Miorița (orele 11', 15; 17,30; 20). B SPLENDOARE IN IARBĂ ! rulea

ză la Central (orele 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21).

AȘTEAPTĂ PÎNĂ SE ÎNTUNE
CĂ : rulează la Lumina (orele 9,15; 

B—15,45 în continuare; 18,15; 20,30). 
B MARILE VACANȚE : rulează la
■ Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
B 20,30), Grădina Buzești (ora 20,30),

Volga (orele 16; 18,15; 20,30).
PROGRAM DE FILME DOCU

MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

ACEASTĂ FEMEIE : rulează la 
Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 

B 18,15; 20,30), Excelsior (orele 8,30; 
B 11; 12,30; 16; 18,30; 21), Aurora (o-
■ rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15), Gră- 
B dina Aurora (ora 20,30).

OMUL CARE NU POATE FI A- 
D CUZAT : rulează
B le 16; 18,15; 20,30).

OPERAȚIUNEA 
B PLIN : rulează la 

15,30; 17,45; 20),
(ora 20,15). ,

ARMANDO,

la Grivița (ore-

LADY CHA- 
Infrățirea (orele 

Progresul-Parc

' ARMĂNDO, CALUL ALB : ru
lează la Buzești (orele 15,30 ; 18).

WARLOCK : rulează la Dacia 
B (orele 8,45—20,30 în continuare).

SALARIUL GROAZEI ; rulează 
B la Bucegi (orele 10; 15,45; 18,30;), 
n Floreasca (orele 14,30; 17,30; 20,30),
■ Grădina Bucegi (ora 20,30).

ASTERIX ȘI CLEOPATRA : ru
lează la Unirea (orele 15,30; 18).

VlNĂTORUL de căprioare t 
rulează la Lira (orele 15,30; 18), 

q Grădină (ora 20,15).
OSCAR : rulează la Drumul Să-

■ rii (orele 16; 18; 20).
OPERAȚIUNEA LEONTINE : ru

lează la Ferentari (orele 15,30; 18; 
20,15).

DREPTUL DE A TE NAȘTE î 
rulează la Giulești (orele 15,30; 
18; 20,30), Arta (orele 10,30; 15,30; 
18), Flamura (orele 11; 16; 18,15; 
20,30), Grădina Arta (ora 20,30).

FREDDY ȘI CINTECUL PRE
RIEI : rulează la Cotroceni (ore
le 15,30; 17,45; 20), Grădina Vitan 
(ora 20,30), Vitan (ora 15,30).

TESTAMENTUL DOCTORULUI

vește în dreapta și în stingă, dă 
cîteva indicații apoi conchide ; 
„Timpul trece și noi în loc să 
cultivăm trebuie să reparăm „re
parațiile“ făcute de alții. Pip 
cauza stagnărilor determinate de 
nedoritele defecțiuni, în ultimele 
5 zile cele 15 combine au recol
tat abia 200 hectare. Adică mai 
puțin de jumătate din cît repre
zintă posibilitățile.“

Și cazurile întîlnite la Miloș 
și Ciulnița nu sînt izolate. în 
județul Ialomița, zilnic, cel pu
țin 200 combine nu lucrează. 
Defecțiunile se țin lanț, iar pie
sele de schimb sînt o raritate. 
Și ce frumos sunau asigurările 
celor de la Direcția agricolă și 
I.M.A. date pînă în ajunul campa- 

; „La noi, tovarăși, totul este 
pus la punct“. Se vede 1 B 
cauza 
pus la punct' 
decalajul defavorabil la re- B

a

Q

■

■
niei : 
bine 
Din i 
bine 
stau, 
coltat în aceste circa 10 zile, cîte ■ 
s-au scurs de la începerea cam- ■ 
panici, este de peste 10 000 de Q 
hectare. Orice comentariu pare B 
a fi de prisos. B

acestui „totul este B 
combinele B
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MABUSE : rulează la Pacea (ora
le 15,45 ; 18 ; 20,15).

CEI 1 000 DE OCHI AI DOCTO
RULUI MABUSE : rulează la 
Crîngașl (orele 16; 18; 20).

JOC DUBLU IN SERVICIUL 
SECRET: rulează la Viitorul (o- 
rele 16; 18,20).

STRĂINII : rulează la Gloria 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45 ; 18,15), Grădina Tomis (ora
20.30) .

TIMP PENTRU A TRĂI : rulea
ză la Moșilor (ora 18).

MISTERIOSUL X DIN COS
MOS : rulează la Moșilor (ora
15.30) , Grădina Moșilor (ora 20,30).

DANSIND SIRTAKI : rulează la 
Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

ACȚIUNEA „VULTURUL" : ru
lează la Munca (orele 16; 18; 20).

CAZUL SERGENTULUI GRIȘA : 
(două serii) : rulează la Cosmos 
(orele 15,30 ; 19)

DEPARTE IN APUS î rulează la 
Flacăra (ora 15,30), PĂCATUL 
DRAGOSTEI (orele 18; 20,30).

FAMILIA TOT : rulează la 
tan (ora 18).

AFURISITUL DE BUNIC : 
lează la Rahova (orele 15,30; 
Grădina Rahova (ora 20,30).

MARELE SEMN ALBASTRU î 
rulează la Progresul (orele 
15,30; 18).

pepe ZE MOKO : rulează la 
Grădina Capitol (orele 20,15; 22).

URMĂRIREA : rulează la Gră
dina Unirea (ora 20,30).

ORGOLIOȘII : rulează la Cine
mateca Union (orele 9; 11; 13), 
ROȘU ȘI NEGRU (ora 19).

VI-
ru
le).
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Teatrul de Operetă (la Teatrul 
de vară „Herăstrău“) : LOGOD
NICUL DIN LUNĂ — ora 20; 
Teatrul „C. Tănase“ (la Grădina 
Boema) : SONATUL ---------
ora 20.

LUNII

1970LUNI, 20 IULIE

O 18,00 Deschiderea_ ___  emisiunii.
Microavanpremieră o 18,05 La 25 
de ani — emisiune pentru tineret
• 18,35 Performanțe științifice ale 
secolului XX © 19,00 Actualitatea 
în economie a 19,15 Anunțuri — 
publicitate e 19,20 1001 de seri — 
Emisiune pentru cei mici • 19,30 
Telejurnalul de seară e» 19,50 A- 
gendă politică • 20,00 Roman foi
leton. Iluzii pierdute — episodul 
I • 21,05 Emisiune-concurs. Tema : 
Vinuri și podgorii românești
• 22,00 întîlnire cu muzica popu
lară. Cîntă Ioana Cristea și Ion 
Cristoreanu • 22,15 Telejurnalul 
de noapte • 22.25 Rampa g 23,05 
închiderea emisiunii.
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DIN SUMAR 
I

Climatul educativ al vieții de organizație

GH STOICA • Activitate proprie în fiecare organizație ; P. NIȚĂ 
• Dinamismul tinereții și dinamismul activității U.T.C. ; M. STRIM- 
BEI • Cotele ridicate ale spiritului inovator ; A. PĂUN, C. IONES- 
CU • Adunarea generală — forum utecist.

Specificul de pralucție și programele de activități

tinerilor cercetători ;N. MOHOR a Răspunsuri adecvate tinerilor cercetători ; A
PĂUN a Organizația U.T.C. a tinerilor operatori ; C. ANDREESCU , „ > '*««-•,- —A_ . * crnwarn A ■XT'T’TM — A-Plttv răa• La fermă 
brațe tinere

lucrează 30 de uteciști : A. CONSTANTIN • Aflux de 
în C.A.P.

Activul — exponent al tinerilor

• Comitetul U.T.C. — lider al tinerilor ; I. CRISTIAND. IOANA
• Comisiile — seismografe ale comitetului ; V. RUSU • Cei mal des
toinici în activul U.T.C. ; A. PALTIN • Intre comitet și tineri — un 
dialog continuu ; I. DUMITRU • Grupa U.T.C. — atelier formativ, 
educativ ; S. MIHAI « Secretarul U.T.C. în realitate șl în viziunea 
uteciștllor.

Atitudini

M. STRÎMBEI e Autonomie ” autoeducațle - antitutelă ; V. NI
COLAE • Generalizăm... dar unde șl cum 7 ; N. VINTANU • De c» 
aspirațiile tinerilor rămîn simple deziderate 7.

Sugestii pentru organizatori

V. NOVACI a Societatea Ieșeană de astronomie șl cosmonautică ; 
Sărbătoarea telului : Cultura civismului ; Săptămîna culturii pentru 
tineretul sătesc ; Ziua ttnărulul Intelectual ; M. GHEORGHIU • Va
canța — 1970 ; M. IORDÄNESCU • Conferința Internațională „Edu
cația copilului în fața progresului științei și tehnicii contemporane“.

„ „SCINTEII TINERETULUI“

„Ai, che calore!“ se vaită doamna Martinez, gazda noastră, 
dimineața, la orele nouă, cînd ne servește un mic dejun care în
cepe cu pepene galben, banane și zeamă de fructe, urmat de o 
omletă amestecată cu ardei iute. Mexicanii se vaită că e prea cald, 
stau cu ventilatoarele la ceafă și cu batiste frigorifice pe frunte, 
dar eu, care mă țin de garduri, năuc, cu ființa lichefiată, care 
nu mai știu unde sînt și cum mă cheamă, eu ce să mai zic ? Umblu 
prin Guadalajara cu o hartă de un metru patrat în mîini, întrebînd 
de una de alta, și încerc să pricep de unde atîta lux într-o țară 
care trăiește pe piatră și unde pămîntul face explozie de atîta 
fierbințeală. In centru, mașinile de fabricație americană merg unele 
peste altele, barurile au piscine albastre înăuntru, adumbrite de 
palmieri, iar dincolo de Tlache Pache, cartierul distracțiilor neruși-

confetti, urlă demențial, dar pe teren mișcarea e domoală, gazdele 
joacă naiv, nu știu să paseze, centrează pe sus, sovieticii nu for
țează, am impresia că nu-i interesează o victorie asupra mexicani
lor atîta vreme cît în grupa respectivă există un Salvador — cal 
de bătaie și o Belgie modestă. Meciul se sfîrșește în coadă de pește 
și publicul, fiert âe ciudă (totul era pregătit pentru un carnaval di 
granda), își revarsă fluierăturile înspre președintele statului, cel care 
cu cîteva luni în urmă a ordonat jandarmilor să tragă în studenți.

Seara, Guadalajara se află, totuși, în fierbere. Mexicanii trăiesc 
iluzia că echipa lor e în stare să dea lovitura de grație campio
natului și ies toți în stradă, mari și mici, se urcă pe capotele ma
șinilor, ciocnesc cutii de conserve, sună din goarne, strigă „Mexico, 
Mexico I", blochează circulația pe străzile principale, dărîmă tarabe

3. Ah CHE CALORE !
nate, sînt împrăștiate cîteva mii de vile cu pereți de marmoră, cu 
pardoseală de marmoră cu ziduri de marmoră și cu garaje de mar
moră. Oraș de negustori, rai al turiștilor, aici toată lumea face 
comerț, fiecare vinde ceva, nimeni nu cumpără nimic. La „Hotel 
Fenix", copiii îți cerșesc mărunțișul în patru limbi de circulație 
mondială, dacă te urci în taxi, ei se ghemuiesc la picioarele tale 
ți, cînd ajungi la destinație, ai încălțămintea frumoasă, contra unui 
pesos.

A început campionatul, văd meciul Mexic—U.R.S.S. la un tele
vizor în culori, împreună cu George Grigoriu și Ion Bocioacă, 
la un amic al gazdei, negustor de nasturi, cap al unei familii de 
șaptesprezece persoane și proprietar a trei „Mustanguri", ceea ce 
înseamnă că poți să vinzi aici și nasturi, numai noroc să ai. Gustavo 
Pena și Jose Luis Gonzales, zmeii care anunțau că vor înghiți 
mingii cu picățele și vor ferfeniți plasele portarilor, abia calcă pe 
teren, zăpăciți de căldura infernală care curge în miezul zilei pe 
„Azteca". O sută zece mii de mexicani lansează salve de petarde și

cu fructe și răcoritoare. Sînt mulți adolescenți, băieți și fete, să
nătoși și colorați, din porii lor iese cu presiune pofta de gălăgie și 
violență, plăcerea nebună de a trăi, mîndria fanatică pentru rasă. 
Apare brusc poliția — și să te ții / Sirene, claxoane, fum lacrimo
gen, busculade, urlete, vîjîit de pietre pe la urechi, „huo" de la 
ferestre, flaschurile aparatelor de fotografiat. Pe cine pun mina, 
polițiștii îl îmbracă în pumni și bastoane, n-am văzut în viața 
mea atîta ferocitate și neomenie. Dubele pleacă burdușite cu pri
zonieri, dar străzile nu se golesc, hărțuiala continuă pînă în zori.

A doua zi încep meciurile grupei noastre. Brazilienii, marii fa- 
voriți stau ascunși într-un motel la marginea orașului, la o sută de 
metri de gazda noastră, păziți ca un tezaur de roci lunare, se an
trenează în secret și încearcă din cînd în cînd nervii englezilor. 
Abilio de Almeida, președintele delegației, declară ziariștilor, be
licos : „Dacă englezii vor juca violent, vom răspunde cu aceeași 
monedă. Nu vom mai îngădui să fie masacrați ca acum patru ani, 
în Anglia". In același timp, Almeida este obligat să recunoască,

totuși, că sir Stanley Rous se arată un gentlemen imparțial și poli
ticos cu toate echipele și, dacă această comportare îl va caracteriza 
în continuare, Brazilia va propune ca viitoarea cupă mondială să-i 
poarte numele.

Toată ceata de gazetari români merge să vadă ultimul antre
nament al băieților noștri și aflăm cu acest prilej tot felul de 
noutăți neplăcute. Nu vor juca Răducanu, Dan Coe, Dobrin, De- 
leanu. Oficialii îi aruncă pe toți în aceiași găleată cu vorbe stropite 
cu noroi: nu sînt în formă, nu sînt serioși, mănîncă prea mult, au 
venit o dată tîrziu la hotel, scot limba la căldură, răspund în doi 
peri, stau de vorbă cu fetele în hol, vorbesc în somn etc. Ni se 
zice că Tamango a apărat la meciurile de verificare în zeflemea, 
ieșea la mijlocul terenului și comitea tot felul de farafastîcuri, ca 
să-l vadă fetițele de pe margine. Dan Coe se antrenează cu mare 
avînt, nimic de zis, dar nervii lui sînt subțiați, nu rezistă la încer
cări atît de mari, există riscul să faulteze adversarii. Dobrin e leneș, 
nu joacă decît pe partea unde e umbră, e recalcitrant, bășcălios, 
răspunde în doi peri, nu ascultă, nu l-a salutat pe nu știu care vice, 
trebuie pus la punct odată pentru totdeauna acest mofturos din 
cale-afară. întorci placa pe verso și afli de la jucători cu totul 
altceva. Dan Coe e, de fapt, în mare formă (ceea ce vedem și noi 
la antrenamente : din zece șuturi pe poartă, șapte sînt bombe im- 
parabile). Răducanu s-a cam copilărit, e drept, la un meci de 
verificare, a scăpat un gol pe sub cele patru kilograme luate în 
plus de cînd se află în Mexic, dar a apărat altele în stilul lui mag
nific. Despre Dobrin se spune, de asemenea, că e într-o mare 
formă, a făcut un meci la Toluca de-au trepidat tribunele, toți 
băieții îl vor în echipă, numai Angelo se pune de-a curmezișul. 
„Mi-e frică să joc fără Tamango, îmi spune Dumitrache, dacă-l știu 
pe el în spate, am încredere în mine și-n echipă".

Dar hotărîrile au fost luate, nimic nu se mai poate schimba. 
Jucătorii arată o stare morală cam cenușie și confuză, frica de ce-o 
să fie le umblă prin oase ca un reumatism, ne întreabă, triști, ce 
e pe-acasă, le spun că e rău, apele au lăsat peste obrazul țării o 
dîră adîncă de durere și îngrijorare. Angelo Niculescu se supără pe 
mine că le spun adevărul, oare nu mă gîndesc că le stric mo
ralul ?

Presa mexicană numește echipa română „o mare necunoscută", 
ajunsă aici ca fiică a hazardului, se simte dintre rîndurile cam 
seci și de serviciu că se contează pe noi ca pe o cioacă a bătăilor. 
Toată noaptea nu pot să dorm. Visez urît. Ai, che calore I

(Va urma)
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de orașe mai bălțate, lingă Buș
teni, unde săptămîna asta era 
pțrogramat numai un meci de 
slirdo-muți. Spuneți și dumnea
voastră dacă-i posibil : Dobrin 
a marcat de două ori la Ploiești 
și eu să mă duc să văd derby-ul 
tăcerii ? Este prea mult, e ne
închipuit de greu pentru un su
flet plin de pasiune. Aș fi privit 
in dușmănie la micul ecran, nu
mai așa, ca să-mi aduc aminte 
cum era altădată, cînd televizi
unea transmitea, cînd de Ia 
București, cînd de cine știe unde, 
alternativ. Ce duminici minu
nate și noi scriam la gazetă că 
ce-i asta și cum se poate. Schim
bătoare este firea omului, și a 
televiziunii !

Așadar, nu a rămas decît 
radioul. La radio duminica asta 
nu am mai avut ce pescui. Crai
nicii au citit „Scînteia tineretu
lui“ de joi și și-au spus în barbă : 
ia te uită, i-a iertat pe scriitori 
și ne-a luat pe noi ! De unde : 
reținere, eleganță, transmis’* 
Oxford, duminică fără culoare. 
Noroc cu Urziceanu care a a- 
runcat o vorbă lui Zaharia Dră- 
ghici. Potrivit spuselor sale, 
constănțeanul, ce interes o fi a- 
vut, a fluierat cu un minut mai 
devreme sfîrșitul partidei la 
București și a întors spatele unui 
11 metri clar trimițînd lumea 
acasă. Mai bine se lăsa de ar
bitraj și Andrei Rădulescu, ar fi 
zis un răutăcios. Cred că bietul 
cîine care lătra pe Dinamo ca 
în Codrul Vlăsiei, arătînd admi
rabile calități vocale, a fost cel 
mai picant punct al transmisiei

Viorica 
Viscopoleanu — 

la Moscova
o MARELE stadion de 100 000 

de locuri din Leningrad va găz- 
dui săptămîna aceasta (în zilele 
de 23 și 24 iulie) unul dintre cele 
mai importante evenimente spor
tive ale anului : meciul atletic 
dintre echipele S.U.A. și U.R.S.S. 
Interesul față de acest concurs 
este sporit și de elementul ine
dit că alături de atlețil celor 
două țări se va alinia la start și 
o echipă „internațională“ formată 
din sportivi și sportive din Fin
landa, România, Belgia, Polonia, 
R. D. Germană, Bulgaria, Italia 
Si Cehoslovacia. Se știe pînă în 
prezent că din Finlanda va veni 
sullțașul Pauli Nevala, din Polonia 
sprintera Tereze Sukniewicz, din 
România campioana olimpică Ia 
săritură în lungime Viorica Vis
copoleanu.

Juniorii pedalează în forță pe 
betonul înclinat al velodromu
lui. (Secvență din cadrul fazei 
pe municipiul București a 

Campionatelor naționale)
Foto: NICOLAE TOKACEK

JURNAL DE

„UNIVERSITATEA"
S-ar părea că în cadrul unei 

asociații mici, așa cum este și 
cea a salariaților „Universită
ții“ bucureștene, activitatea 
sportivă n-ar depăși cu mult 
limitele anonimatului. Dar cu 
toate că „U" București numă
ră mai puțin de o mie de 
membri — cadre didactice și 
salariați tehmeo-administrativi 
ai marii unități de învățămînt 
— și doar trei secții pe ramu
ră de sport (popice, tenis de 
masă și turism), o activitate 
sistematică izbutește să cu
prindă marea majoritate a sa
lariaților. Membrii aceștia, des
tul de dispersați față de „nu
cleul“ care își are sediul la 
Facultatea de Drept, unde se 
află, de altfel, și cele mai 
multe terenuri și amenajări 
sportive, se reunesc cu regula-

■ ritate după o programare mi
nuțios stabilită. La tenis de 
masă de pildă, disciplină care

■ întrunește cele mai multe din 
' sufragiile salariaților) întîlniri- 
’ le zilnice, de „agrement“, s-au
■ transformat în adevărate dis- 
' pute și rivalități sportive care

au condus în scurt timp la 
închegarea unei redutabile e- 

) chipe. Cităm din palmaresul
■ ei: locul I pe sectorul VII și 
’ participantă, alături de alte
> șapte formații, la barajul de 
• calificare pentru campionatul 
’ municipal. Printre protago- 
\ niști, asistenții universitari
> Mihai Stoian — fosta glorie a 
’ boxului nostru, exsulițașul A- 

POLO: Aspect din meciul de antrenament susținut în compania echipei „Steaua“ de către selec
ționata universitară a României în cadrul pregătirilor pentru „Universiada“ de la Torino

Foto ; GH. CUCU

de azi. Nu tu o frază de genul : 
„Posesia balonului rămîne mai 
departe a lui Cheran",. nu tu una 
din cugetările nemuritoare de 
altădată...

Tristă duminică...
Scoruri clare : 3—0, 3—0, 3—0 : 

de trei ori 3—0 ; odată 2—0, o- 
dată 3—1 ; odată 4—2, odată 1—1. 
In sus, lucrurile s-au lămurit : 
UTA este regina balului, Rapidu- 
lețul cu Tamango cu tot a primit 
trei goluri și a terminat 
cu iluziile, Steaua la Ba
cău a arătat și ea că a- 
tunci cînd nu vrei să cîștigi nu 
poate face nimeni nimic, Dinamo 
București, renumită și fără so
liști de primă mină, a ajuns să 
ofere cadouri fără să vrea. 
Oare ? Prețul nu s-o mai numi 
el Constantinescu, cu tricoul 
verde-gălbui de București, cum 
zicea Urziceanu 7 Misterele cam
pionatului, sau surprize, cam 
dese la spartul tîrgului. Mă gîn- 
desc cu melancolie că examene
le lui Dinu au devenit intermi
nabile și că în chestiunea Du- 
nțitrache transferat la Novisad 
parcă nu e totul o fantezie ne
bună. Dacă o ținem așa, unde e 
să ajungem, frați suferitori 7 
Cine o să ne mai roage pe noi 
să scriem la ziar ? Televiziune 
ioc, în tribune liniște ca la mor
gă, eliminat, parcă a fost careva, 
Ia Bacău, da. l'ătaru, un mexi
can atins și el de musca țețe. 
Răzbunarea Iui Moctezuma, cum 
scriau băieții de la Guadalajara. 
Deleanu nu a jucat, care a mal 
rămas 7 Noroc că mai este o e- 
tapă și mergem cu toții la mare 
și la munte și la 30 august anul 
curent, o luăm de la capăt. 
L-am pierdut și pe Țășcuță, ca
re s-a turcit și el, Crișul a bătut 
sănătos azi, dar data viitoare în
cotro o s-o apuce ? Suspens. 
mai avem o etapă și pe urmă 7 
O să plingem în pumni uitîn- 
du-ne la producțiile studioului 
„N“.

Ce vom fi făcut noi, dulci co
pii de la televiziune 7 Dați-ne 
jucăriile înapoi.

ASOCIAȚIE

lexandru Bizim și Ștefan Ursu. ' 
Secția de popice condusă de i 
însuși vicepreședintele asocia- ■ 
ției sportive „Universitatea“, ' 
Ion Stănculescu, a urmat a- , 
proape același drum ca și te- ■ 
nisul de masă. Rezultatul, și ' 
el aproape identic : trei echi- 
pe care activează în campio- ■ 
natul Capitalei. In sfîrșit tu
rismul, îndrumat îndeaproape . 
de șeful cercului, un autentic, 
animator, I. Niculescu, desfă- ' 
șoară activități săptămînale 
susținute : grupuri bine orga- ■ 
nizate participă la excursii și ' 
drumeții în împrejurimile ) 
Bucureștiului, pe 'Valea Pra
hovei sau pe Litoral. „Celor , 
trei secții ale asociației noas- ■ 
tre sportive li se va adăuga, ‘ 
în curind, o a patra, fotbalul . 
— ne relatează tovarășul vice- < 
președinte ION STĂNCU- ‘ 
LESCU, directorul cu proble- ) 
mele sociale. Fără să încăr- < 
căm programul săptămînal cu " 
activități formale, numai de , 
dragul „polivalenței“, noi res- • 
pectăm cu exactitate preferin- ' 
țele membrilor asociației. ‘ 
Fiindcă numai astfel, credem, 
poate fi asigurată densitatea ’ 
și frecvența acțiunilor. Adău- , 
gați la aceasta și o gospodări- < 
re chibzuită a mijloacelor ma- ’ 
teriale de care dispunem, și , 
veți deține toate „secretele“ u- < 
nei asociații sportive mici dar < 
animată de mari ambiții“. <

VIOREL KABA

DIAGRAMA
ETAPEI

• FARUL—RAPID : 3-0 (1—0) 
Autorii golurilor : Tufan în miri. 
40, Caraman în min. 50 și Tu
nase în min. 77.

• CRIȘUL—JIUL : 3—0 (2-0) 
Au marcat Bule în min. 33, Po-

Rovici în min. 45 clin 11 metri și 
lagy Alexandru în min. 77.

• U.T. ARAD—STEAGUL RO
ȘU : 3—1 (3—1) Pentru proaspe
ții campioni ai fării au înscris 
Domide, de două ori, în minu
tele 19 și 27 și Axente în minu
tul 30. Stegarii au redus handi
capul prin Kadar, în minutul 26.

• DINAMO BUCUREȘTI—PO- 
LITEHNICA: 1—1 (1—1) Con
turile s-au încheiat în prima re
priză cînd, pentru dinamoviști a 
înscris Haidu în minutul 25, iar 
pentru ieșeni Cuperman în mi
nutul 43 prin lovitură de la 11 
metri.

• UNIVERSITATEA CRA
IOVA—C.F.R. CLUJ : 3—0 (2—0) 
Au înscris, în ordine, Oblemen- 
co în min. 28 și Neagu de două 
ori în minutele 31 și 58.

• DINAMO BACĂU—STEA
UA : 2—0 (1—0) Ambele goluri 
au fost semnate de Pană care 
a înscris în minutele 25 și 87.

• PETROLUL—F. C. ARGEȘ s 
4—2 (3—1) Ploieștenii au înscris 
prin Crîngașu în min. 3, Mo
raru în min. 18, Cotigă jn min. 
40, și Dincuță în min. 70, în 
timp ce pentru piteșteni „ido
lul" Dobrin a marcat de două 
ori : în minutele 23 și 89.

e IN SEMIFINALELE turneului 
internațional de tenis de la Wa
shington, care au opus jucători 
americani și români, Arthur Ashe 
l-a învins cu 6__1, 4—6, 6—3 pe Ion
Țlrlac, iar Cliff Richey l-a eli
minat cu 6—3, 6—2 pe Iile Năs- 
tase. Stopați în proba de sim
plu, jucătorii români au obținut 
în schimb calificarea în finala 
celei de dublu. In semifinale, 
Năstase și Țlrlac au întrecut cu 
7_5, 6—4 perechea americană 
Arthur Ashe — Dennis Ralston. 
Românii vor juca în finală cu 
perechea sud-africană Bob He- 
witt, Fred McMillan care a eli
minat cu 6—3, 6—2 cuplul austra
lian Ray Ruffels, Ray Keldle.

• LA ROMA a început con
cursul de înot „Trofeul celor 7 
coline“. In proba de 100 m liber, 
sportivul român Marian Slavic a 
obținut al cincilea timp 55”9/10. 
Cîstlgătorul probei a fost italia
nul Roberto Pangaro cu 55”3/10.

In proba de 400 m liber, Marian 
Slavic a ocupat locul 3 cu 4’23”. 
Pe primul loc s-a situat W. Sper- 
ling (R. D. Germană) cu 4’20”6/10.

e IN ZIUA a doua a turneului 
masculin de volei de la Varșo
via s-au înregistrat rezultatele : 
Polonia — România 3—0 (15—3,
15—11, 15—8) ; U.R.S.S. — Polo
nia tineret 3—0 ; Ungaria — 
Cehoslovacia 3—0.

• DUPĂ disputarea primei etape 
(1 000 km), în „Raliul automobi
listic al Poloniei“ conduce fran
cezul Jean Claude Andruet („Re- 
nault Alpine“) cu 5792,46 puncte 
penalizare. II urmează în clasa
ment polonezul Sobieslav Zasada 
(„Porsche-911“) — 5819,79 p.p. și 
suedezul Ulf Sundberg („Larcla 
Fulvla“) — 6318,46 p.p.

• CU PRILEJUL unui concurs 
internațional de atletism desfășu
rat pe pista de tartan a stadio
nului „Maria Enzersdorf“ din 
Viena, atleta Chi Cheng (Taiwan) 
a egalat recordul mondial în 
proba de 100 m plat cu timpul 
de 11”.

Prima ediție a unei noi și originale competiții cu nfotor, 
Trofeul „Mobra“, Inițiată și organizată de ziarul „Scânteia tine
retului“ și Federația română de motooiclism — Întrecere desti
nată tinerilor, și care contează drept campionat național de 
rezistență și regularitate pentru motoretele de fabricație româ
nească — s-a încheiat ieri la Cimpulung-Muscel, înregistrind 
un real succes sportiv și tehnic. Am urmărit această luptă 
aprigă de la un capăt la altul. Cei aproape 600 de km străbătuți 
pe trasee cu porțiuni extrem de dificile de parcurs, cum ar fi 
drumurile nemodernizate dintre Cîmpulung — Curtea de Argeș, 
Cimpulung — Tirgoviște și mai departe spre ^Pucioasa și Sinaia, 
cu pante abrupte, cu pietriș sau bolovani, apoi serpentinele 
amețitoare dintre Bran și Rucăr pe o distanță de vreo 60 de 
km și așii virajelor au oferit un adevărat spectacol. Firește, cei 
33 de concurenți nu au avut deloc o sarcină ușoară. Majoritatea 
lor, unii participind prima dată la un raliu, au trecut cu brio 
examenul ale cărui materii de astă dată se numesc : curajul, 
indemînarea, inițiativa, un înalt grad de pregătire tehnică și 
aplicativă și poate la urmă de tot măiestria sportivă. Nota 
distinctă a concursului a constat în faptul că participanții, mai 
presus de dorința, de pasiunea întrecerii, de arta cu care con
duc autovehicolul, au trebuit să facă dovada unor profesioniști 
de clasă în mecanica auto. în caz de defecțiune, regulamentul 
interzicea orice ajutor tehnic.

Normal, „diagnosticul“ trebuie pus cu repeziciune și intervenția, 
înlăturarea defecțiunii tehnice făcută într-un timp record. De 
aceea, prevăzători, concurenții și-au luat de toate. Imaginea 
cu pilotul care are înfășurată o cameră de cauciuc în jurul

Armean Ion (Centrul universitar Iași) — campion universitar la aruncarea discului
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întrecerile pentru trofeul „Mobra“

„PIL01II“ MMI
gîtului, e specifică. Pilotul Constantin Goran, de la Asociația 
Poiana Cîmpina, motocialist cu multă experiență, în pofida 
vîrștei lui fragede — are 23 de ani și este membru al lotului 
național de motooros — s-a oprit de zeci de ori pe traseu, 
să pună la punct cîte-o defecțiune tehnică, inclusiv schimbarea 
rezervorului de benzină, și de fiecare dată a reușit să recu
pereze, nu de puține ori la potou, sufocat de emoții. Pentru el 
acest raliu a fost o „ecuație“ cu prea multe necunoscute și sur
prize. Norocul lui că este mai întîi de toate un excelent mecanic.

Raliul a avut și alți ghinioniști. Mihai Mezincescu, de la Lo
comotiva Ploiești, cu numărul de concurs... 13, nici n-a luat 
startul ; își făcuse rost în pripă de motoretă și n-apucase să se 
înscrie și să obțină număr de circulație. Dar sînt și exemple 
de abnegație, impesionante. Tînărul Petre Lucaci, de la Stea
gul roșu Brașov, a lucrat toată noaptea înainte de start ca să-și 
confecționeze un clacson, model... 1928, și să-și repare frîna. Doi 
tineri bucureșteni, Gh. Penciu și Teodor Horvath, au venit pe 
cont propriu, suportîndu-și toate cheltuielile.

Dar dacă despre acești tineri vorbim ca despre niște merituoși 
învinși, numeroși alții și-au înscris, alături de numele lor, per
formanțe remarcabile. Aș aminti aici, în primul rînd, începătorii 
în arta raliului care au terminat competiția fără nici un punct 
penalizare : Dumitru Popa, Voința Sibiu, care a ocupat locul 10 
și a primit premiul — o cască — pentru „cel mai tînăr concu
rent“, apoi Petre Nuță, Ion Moraru, ambii de la Torpedo Zăr- 
nești, Vasile Coica de Ia Voința Sibiu și bineînțeles marii în
vingători ai întrecerii. După ultima probă, — circuitul închis des
fășurat pe străzile orașului Cîmpulung, unde s-a atins o medie 
orară de 70 km pe oră și s-au produs în cadrul unei urmăriri 
spectaculoase, senzaționale răsturnări de situații, oficialii și arbi
trii au întocmit clasamentul final, în fruntea căruia găsim, firesc, 
sportivi consacrați. Pe locul întîi s-a situat Dumitru Motișan de 
Ia Victoria Moreni, care a cucerit Trofeul „Mobra ’70“, cupă o- 
ferită de ziarul „Scînteia tineretului“, titlul, medalia și tricoul 
de campion național ; locul 2 — Nicolae Berlolu — Torpedo Zăr- 
nești, locul 3 — Petre Lucaci, Steagul roșu — Brașov, locul 4 — 
colegul lui, Adam Krisbay, locul 5 — Pavel Mircea — Torpedo 
Zărnești, locul 6 — Ion Ionescu, Steagul roșu, locul 7 — Alexan
dru Oprea — Metrom Brașov.

VASILE CAflULEA
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S-a încheiat Campionatul național
de aeromodele captive

Ieri s-au încheiat la baza ex
perimentală de modelism de la 
Băneasa întrecerile celui de al 
20-lea Campionat național de 
aeromodele captive. Prevăzut 
inițial de a se desfășura pe mai 
multe categorii, datorită vîn- 
tului care în ultimele două zile 
a suflat cu peste zece metri pe 
secundă, probele de lupte aerie
ne și acrobații nu s-au putut 
disputa. Regulamentul interzice 
desfășurarea acestui gen de con
curs, din cele mai spectaculoase, 
în situația cînd viteza vîntului 
depășește 5 metri pe secundă.

La categoria viteză întrecerile 
au fost destul de strînse, ma
joritatea concurenților intrînd 
în competiție cu aeromodele 
bine realizate constructiv dar și 
cu o bună pregătire din punctul 
de vedere al pilotajului. După 
cum remarca arbitrul Mihai 
Iliescu, pista modernă a avanta
jat pe concurenți în obținerea 
unor rezultate bune.

La clasa 2,5 cm cubi titlul, de 
campion și medalia de aur a 
revenit lui Alexandru Csomo din 
Oradea cu 200 km pe oră, iar 
medaliile de argint și bronz au 
fost obținute de Ștefan Purice 
din București, și respectiv Elvira 
Purice de la aceeași asociație 
— Grivița Roșie. La juniori, lo
cul I a fost cîștigat de Dumitru 
Neagu din București, urmat în 
ordine de Gheorghe Hapenciuc 
din Suceava și Emil Teutișan 
din Dej.

Iată și celelalte rezultate :

Vă prezentăm un „nespecialist“
„Cupa Gruia“ la handbal, ex

celentă inițiativă lansată , de 
Consiliul județean Dîmbovița al 
organizației pionierilor a stîrnit, 
nu de mult, un interes neaștep
tat printre cei mai mici hand- 
baliști. Trofeul se află acum in 
vitrina Școlii generale din comu
na Nucet, ca rezultat al câști
gării lui într-un turneu de trei 
meciuri preliminare (cu echipele 
Școlilor tîrgoviștene nr. 2, nr. 5 
și a Școlii generale din comuna 
Viișoara) și o finală dramatică, 
(6—4 cu Școala generală din co
muna Glodeni, după ce elevii din 
Nucet fuseseră conduși cu 3—0). 
Laureații, prestînd un joc bine 
organizat în care elementele de 
tehnică au apărut ca fiind stăpî- 
nite cu multă îndemînare de că
tre toți componenții, și-au ad
judecat pe deplin meritat invi
diatul trofeu. Antrenorul lor, în
vățătorul Ion Dolea, a izbutit să 
formeze o echipă și chiar să cîș
tige o asemenea competiție, în 
pofida faptului că nu posedă nici 
o calificare specială în educație 
fizică. Mai mult, în turneul final, 
echipa sa s-a impus în fața ce
lorlalte formații pregătite de 
profesori de specialitate, nelă- 
sînd să se observe acest „amă
nunt“

Am enunțat astfel și motivul 
pentru care am ținut să-i vizităm

Viteză clasa 5 cm cubi : 1. Ște
fan Purice — București — 
200 km/li ; 2. losif Mirwald — 
Suceava — 173 km/h ; 3. Silves
tru Morariu — Suceava — 
165 km/h. Viteză clasa 10 cm 
cubi : 1. Gheorghe ' Dan —
București — 185 km/h ; 2. losif 
Mirwald — Suceava — 156
km/h. La această clasă restul 
concurenților au fost descalifi
cați datorită unor accidente su
ferite de motoare în timpul zbo
rului.

I. VOICU

Sportul cucerește din ce în ce mai mulfi tineri de la sate

pe sportivii Nucetului, pe învă
țătorul lor, chiar la el acasă, in 
comună. Primul popas, în mij
locul unul grup de elevi 
al căror „loc preferat de 
intîlnire. zilnic, este terenul 
dfc sport amenajat chiar de noi 
în curtea școlii, sub îndrumarea 
tovarășului învățător“. Desigur, 
era vorba de un teren de hand
bal. Alături, în aceeași latură de 
pădure care mărginește școala, 
un alt teren pentru fotbal, bine 
nivelat. „Handbalul, ramura 
sportivă în care am izbutit să ne 
afirmăm, este foarte tînăr la noi 
în comună — ne-a spus învăță; 
torul Ion Dolea. M-am gîndit că 
un joc sportiv poate fi început 
cu litera A cind ai Ia dispoziție 
copii atît de dornici de sport, 
cum sînt elevii mei. Am studiat 
materiale de specialitate — la 
revista „Educație fizică și sport“, 
de pildă, sînt abonat — și din 
experiența mea de practician și 
îndrăgostit de sport m-am hotă- 
rît să încep totul de Ia pregăti
rea fizică generală. Așa că, indi
rect, elevii mei se pregăteau 
pentru handbal prin elemente de 
gimnastică, atletism, jocuri. Au 
urmat apoi elementele tehnice 
mai simple, apoi cîteva combi
nații tactice, contraatacurile, jo
curile bilaterale. După alcătui

Vîntul și frigul au ținut mor
țiș să fie spectatori permanenți 
în ambele zile ale campionatelor 
republicane universitare de atle
tism, desfășurate sîmbătă și du
minică pe Stadionul Tineretului. 
Deși majoritatea probelor s-au 
desfășurat cu un număr redus de 
concurenți (ștafeta 4 X 100 — două 
echipe, 100 m garduri femei — 3 
concurente, suliță femei — 3
concurente etc), totuși, cîștigarea 
titlului de campion republican 
universitar a prilejuit la cele mal 
multe probe dispute strînse, re
zolvate adesea doar în ultimele 
clipe de întrecere. Campionul la 
înălțime băieți, Mihai'’ Purice, a 
trebuit să treacă 2,00 m din prima 
încercare pentru a ieși învingă
tor în fața colegului lui de e- 
chipă, Manolis Mitilecls, care, de 
asemenea, a trecut aceeași înăl
țime. Și săriturile în lungime, 
fete și băieți, s-au soldat cu re
zultate strînse. Livla Todea, cu 
5,61 m. și Marian Georgescu cu 
7,42 m. sînt noii campioni ai a- 
cestor probe. La fond, 3 000 m.

O inițiativa 
valoroasa

rea lotului, la care aspirau mulți 
dintre elevi, a urmat competiția 
care ne-a consacrat“. Iată dar, 
pe scurt, „tehnologia“ formării 
echipei de la Nucet și, trebuie să 
mărturisim că ea include cîteva 
elemente specifice demne de ori
ce specialist cu experiență. Și, 
in pofida lipsei unui astfel de a- 
testat, învățătorul Ion Dolea s-a 
dovedit a fi un veritabil specia
list. Și nu numai atît. Aveam 
să constatăm cu surprindere că 
tot ce intră în sfera sportului in 
comuna Nucet — mai precis sa
tele Nucet, Cazaci și Ilfoveni — 
este in strînsă legătură cu spe
cialistul Dolea. Pentru că activi
tatea sa nu se limitează numai 
la cadrul școlii. învățătorul Ion 
Dolea este mem'bru al consiliu
lui asociației sportive, jucător 
și antrenor al echipei de fotbal 
„Unirea“ Nucet, ocupantă a lo
cului II în campionatul jude
țean, seria secundă. Elevii săi 
s-au afirmat și în cadrul etapei 
județene a campionatelor școla
re : primul loc la fotbal, în faza 
pe centrul Tîrgoviște ; locul II, 
la fete, și trei, la băieți, în în
trecerea voleibaliștilor.

R. V. 

obstacole și 5 000 m. același în
vingător : Adrian Laurențiu, dar 
nu fără emoții, în ambele probe. 
Cu rezultate mulțumitoare s-a în
cheiat și „duelul“ sulițașelor 
Zirbo și Moritz (46,44 m. și 45,26 
m.) sau cel al aruncătorilor de 
ciocan Popescu și Sișcovici (55,48 
m. și 55,36 m.). Au fost și cîști- 
gători detașați : Sanda Anghe- 
lescu, deținătoare a titlurilor de 
campion la 100 m., 200 m. și com
ponentă a ștafetei I.E.F.S. de 
4x100 m. clasată pe locul I. De 
asemenea, Monlca Vasilescu (45,10 
m. disc), Ștefan Satmari (74,6 sec. 
la 110 m.g.), Ana Vitaiyosi (100 
m.g.).

Finalul de concurs, în acordu
rile imnului studențesc „Gaudea- 
mus igitur“, a născut în mod fi
resc întrebarea : Să ne bucu
răm ?

Rezultate și organizare bune, 
dispute strînse, performanțe per
sonale mulțumitoare. Studenții de 
la I.E.F.S. au cîștigaț 20 de ti
tluri de campioni din 29 puse în

La Drăgănești Olt s-a construit 
în 1957 o școală generală ca 
multe altele din mediul rural. 
Pentru desfășurarea lecțiilor de 
educație fizică de către cei circa 
500 de elevi nu erau nici un fel 
de condiții. Predomina la unele 
cadre didactice mentalitatea că la 
educație fizică nu se poate face 
mare lucru ; din noiembrie și pî
nă în aprilie vremea este nefavo
rabilă pentru desfășurarea lecți
ilor și activităților sportive în aer 
liber ; apoi copiii fac suficient e- 
fort fizic ajutînd părinții la mun
cile agricole.

Directorul școlii, Ilie Matei și 
secretarul organizației de partid, 
profesorul de educație fizică 
Constantin Flăcău, oameni cu i- 
nițiativă și buni gospodari, nu 
s-au complăcut în această situa
ție, ci au inițiat o serie de ac
țiuni pentru amenajarea unor 
baze sportive.

Cine merge astăzi la această 
școa'ă rămîne impresionat cum 
acești oameni întreprinzători, a- 
vînd pe de-o parte sprijinul or
ganelor locale iar pe de alta in
teresul elevilor pentru sport, au 
reușit să rezolve problema asigu
rării condițiilor materiale pentru 
desfășurarea lecțiilor de educație 
fizică și a practicării în masă a 
sportului de către elevi. In pre
zent școala dispune de două te
renuri de handbal, unul de bas
chet, unul de fotbal, pistă de a- 
tletism, sectoare pentru sărituri 
și aruncări, o sală de gimnastică 
amenajată intr-o sală de clasă și 
o dotare acceptabilă cu inventar 
sportiv.

Zilele trecute, aflîndu-mă la a- 
ceastă școală, am participat o 
după-amiază întreagă la o inten
să activitate sportivă a elevilor, 
organizată spontan de ei din 
toate punctele de vedere.

In discuțiile cu elevii am aflat 
că astfel de activități cu elevii au 
loc cu continuitate atît în cursul 
săptămînii cît mai ales duminica.

Dar directorul și profesorul da 
educație fizică nu s-au oprit nu

profesorii 
, Dumitru 
, Gheorghe 
Ion Sabău,

joc. Antrenorii lor, 
Dumitru Alexandrescu, 
Roman, Andrei Naghi, 
Rugină, Mircea Ursac, _____ „
pentru a nu pomeni decît pe cei 
mai cunoscuți, pot fi mîndri de 
rezultatele lor. Și totuși... Cen
tre universitare cu vechi tradiții 
atletice nu au reușit să cîștige 
decît cîte un titlu (Cluj, Brașov, 
Iași), iar altele nici unul (Oradea, 
Craiova, Galați). Participarea să
racă și modestia performanțelor 
ultimilor clasați nu arată deloc 
situații îmbucurătoare în celelalte 
centre universitare, și nici chiar 
în Bucureștii, cu excepția 
I.E.F.S.

Trebuie găsite formele cele 
mai potrivite pentru reînvierea 
puternicelor centre atletice uni
versitare din Cluj șl Timișoara, 
precum și pentru dezvoltarea ce
lor din Iași, Oradea, Craiova, Ga
lați. Atletismul trebuie să-șl o- 
cupe în mișcarea sportivă stu
dențească locul pe care îl me
rită.

SILVIU DUMITRESCU

mai la dotarea școlii cu terenuri 
de sport. In aprilie a.c., a început 
construirea unei clădiri care cu
prinde o sală de sport de 16,801 
8,60 m., o sală pentru tenis de 
masă de 8,60/6 m., o încăpere 
pentru clubul de șah și una pen
tru gimnastică. Consiliul popular 
a oferit materiale de construcții, 
rezultate din demolări, C.A.P.: 
mijloace pentru transportul ma
terialelor, comitetul de părinți 
4000 lei și sprijinul pentru execu
tarea muncilor calificate, condu
cerea școlii a contribuit cu 20.000 
lei rezultați din economiile de la 
reparația și curățenia școlii (lu 
crări efectuate voluntar cu spriji
nul unor părinți și cetățeni), Con
siliul județean pentru educație fi
zică a donat, la rîndul său, suma 
de 15.000 lei pentru procurarea 
unor materiale de construcții. La 
chemarea conducerii școlii, a or
ganizației U.T.C. și a unității 
de pionieri, elevii s-au constituit 
într-un șantier local al muncii 
voluntar-patriotice, executînd toa
te lucrările care stau în putința 
lor.

Dintre cei ce își leagă numele 
yi sufletul de înfăvtuirea sălii de 
sport de la școala generală din 
Drăgănești Olt îi enumerăm pe : 
Nicolae Ghiță, președintele, și 
Vasile Mihăilescu, vicepreședin
tele Consiliului popular, Stan 
Macovei și Ion Bleau, președin
tele și respectiv vicepreședintele 
C.A.P., Gheorghe Năstase, preșe
dintele Comitetului de părinți, e- 
levii frați Ion și Marcel Lință, 
Victor și Aurora Mihalache, Den- 
dre Cristian etc.

In momentul de față eforturile 
shit îndreptate spre finisarea clă
dirii. Se preconizează ca to
tul să fie dat în folosință o dată 
cu începerea noului an școlar. Am 
înțeles din perseverența conduce
rii școlii, din pasiunea pentru 
sport a elevilor și din bunăvoin
ța părinților, a cetățenilor și a 
reprezentanților organelor locale 
că acest obiectiv este pe deplin 
realizabil.

GH. VLĂDICĂ



CALEA spre
RESTABILIREA

A

PĂCII IN INDOCHINA
Fotografiile făcute la semnarea acordurilor de la Geneva, la 20 

Iulie 1934, răspîndite în paginile ziarelor din toată lumea, au 
cultivat speranța. Acordurile acestea, atit de des evocate în anii 
care au urmat, reliefau pregnant impasul politicii colonialiste 
in Indochina, eșecul aventurii militare. Dien Bien Fu demonstra 
forța de neînvins a popoarelor ce luptă pentru libertate și in
dependență. Victoria repurtată de patrioții vietnamezi împotriva 
unui adversar mult superior a devenit un simbol. La conferința 
de la Geneva, semnificația Dien Bien Fu-ului nu putea fi ignorată. 
Documentele adoptate la masa tratativelor garantau popoarelor 
vietnamez, laoțian și khmer „suveranitatea, independența, uni
tatea și integritatea teritorială". Acordurile stabileau o serie de 
principii menite să pună popoarele indochineze la adăpost de o 
nouă agresiune, să creeze premisele unei păci trainice. Un articol 
interzicea categoric „introducerea în Vietnam de trupe străine, a 
oricărui tip de armament, muniții și alte materiale de război". 
Un alt articol prevedea cu claritate »admisibilitatea creării unor 
baze militare străine ca și a atragerii țărilor vizate de acorduri 
în alianțe militare. Stabilirea unei linii de demarcație reprezenta o 
măsură provizorie, pentru a demilitariza această zonă și a îm
piedica noi ciocniri. Această linie de demarcație nu reprezenta o 
frontieră definitivă, nu semnifica permanentizarea scindării Viet
namului. Acordurile de la Geneva stabiliseră, pentru vara lui 
1956, „alegeri generale, libere, prin vot secret", care trebuiau să 
restabilească pașnic unitatea Vietnamului.

Fotografiile de la momentul semnării acordurilor din liniștitul 
oraș de pe malul Lemanului cultivaseră speranța. Dar, din nefe
ricire, prevederile de la Geneva au început curînd să fie încălcate. 
Generalii care s-au perindat la putere la Saigon — succesiune de 
personaje care n-au nimic comun cu interesele reale ale popu
lației sud-vietnameze —• au sabotat realizarea acordurilor, au 
refuzat o consultare electorală liberă, cinstită, au dus o politică 
antipopulară și au transformat țara într-o bază militară străină. 
La început au apărut „consilierii" americani, apoi „consilierii" 
s-au înmulțit peste măsură iar, în cele din urmă, s-a recunoscut 
oficial existența unor masive contingente de trupe ale Washing
tonului. Escaladarea continuă a intervenției americane a căpătat 
proporțiile cunoscute. Acordurile de la Geneva preconizaseră o 
soluție pașnică a problemelor indochineze. Evoluția evenimente
lor a luat, însă, un alt curs. Intervenția S.U.A. a indicat intenția 
de a impune o soluție de forță, un dictat bazat pe mașina de 
război a celei mai mari puteri a lumii capitaliste. Din nou răz
boiul s-a abătut asupra țărilor din Indochina. Lecțiile trecutului 
fuseseră date uitării. Corpul expediționar din Vietnamul de Sud, 
atacurile aeriene împotriva R. D. Vietnam, acțiunile militare din 
Laos n-au adus rezultatele scontat la Pentagon. In acest an, 
războiul a fost extins și asupra Cambodgiei („notărîrea de a in
terveni în Cambodgia nu este decît o repetare tragică a erorilor 
trecutului" — scria NEW YORK TIMES). Dar popoarele Indo- 
chinei, cu un eroism legendar, fac dovada faptului că nu există 
forță în lume care să înfrîngă un popor dornic să-și apere liber- 
tatea, independența, dreptul de a fi stăpîn pe destinele sale. 
Spiritul de abnegație al vietnamezilor, cambodgienilor și laoție- 
nilor. stîrnește admirația umanității și demonstrează că, în zilele 
noastre, politica de forță, chiar cînd este practicată de o mare 
putere împotriva unor țări mici, este sortită inevitabil eșecului. 
Este semnificativ că, sub auspiciile S.E.A.T.O., la recenta confe
rință a acestui bloc falimentar, președintele Filipinelor declara 
că „în Asia de sud-est soluțiile militare nu sînt răspunsul la pro
blemele care se ridică".

Totuși, intervenția străină continuă iar promisiunile de „viet- 
namizare" nu relevă decît intenția de a continua războiul și prin 
alte mijloace. Tratativele cvadripartite de la Paris stagnează în 
pofida faptului că R. D. Vietnam și Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de Sud — fidele acordurilor 
de la Geneva — au depus eforturi constructive consecvente 
pentru o soluție negociată a conflictului, in conformitate cu in
teresele vitale ale poporului vietnamez și ale celorlalte popoare 
ale Indochinei. Conferința la nivel înalt a popoarelor din Indo- 
china a demonstrat solidaritatea acestor popoare în lupta lor 
dreaptă împotriva agresiunii. Opinia publică mondială — cu 
o forță fără precedent — condamnă politica Washingtonului în 
Asia de sud-est. Chiar în S.U.A. se înmulțesc glasurile ce cer o 
reexaminare realistă a situației. în prezent, există o singură cale 
pentru încetarea războiului în această parte a lumii : trupele 
S.U.A. și ale aliaților lor trebuie să se retragă iar popoarele din 
peninsula indochineză trebuie lăsate să-și rezolve singure pro
blemele, fără nici un amestec din afară. Continuarea politicii de 
război nu poate aduce promotorilor ei decît noi și răsunătoare 
infrîngeri.

Poporul român și-a manifestat și își manifestă deplina soli
daritate cu popoarele din Indochina care luptă pentru libertate 
și independență națională, pentru afirmarea dreptului lor inalie
nabil și imprescriptibil de a-și hotărî destinul fără nici o ipiix- 
tiune din atară. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat : 
„Poporul român este profund îngrijorat de situația care s-a 
creat în Indochina ca urmare a extinderii acțiunlor militare 
ale S.U.A. asupra popoarelor din această peninsulă. România 
s-a pronunțat și se pronunță în modul cel mai hotărît împotriva 
escaladării războiului în această regiune a lumii, pentru retra
gerea trupelor străine din Vietnam, din Indochina, pentru gă
sirea unor rezolvări politice pașnice și nu militare". Exprimîn- 
du-și întregul sprijin pentru popoarele Indochinei in lupta lor 
nobilă, poporul român cere să înceteze intervenția americană din 
peninsula indochineză, să fie retrase trupele străine din această 
parte a lumii, ca popoarele vietnamez, laoțian și cambodgian 
să fie lăsate să-și hotărască singure, fără nici vn amestec din 
afară, calea dezvoltării lor, să-și construiască viitorul în con
formitate cu interesele și aspirațiile lor.

M. RAMURĂ

militară română
la Panmunjon

în cursul zilei de sîmbătă, 
delegația militară română, 
condusă de ministrul forțelor 
armate ale Republicii Socialis
te România* generalul-colonel 
Ion Ioniță, care la invitația mi
nistrului apărării naționale, 
general de armată Toi Hiăn, 
face o vizită oficială în R.P.D. 
Coreeană, a fost oaspetele u- 
nei mari unități de aviație. în 
timpul vizitei, delegației i-au 
fost prezentate baza tehnico- 
materială a unității, realizările 
obținute de cadrele și militarii 
coreeni în pregătirea de luptă 
ți politică.

Cu acest prilej, între delega
ția română și marea unitate 
de aviație s-a efectuat un 
schimb de drapele de luptă. 
Oaspeților români li s-a făcut 
o caldă și entuziastă primire 
de către eroicii aviatori core
eni.

Duminică, delegația militară 
română a fost oaspetele orașu
lui Keson. în cursul zilei, de
legația a vizitat unitatea de in
fanterie și o unitate de artile
rie. Membrii delegației româ
ne care s-a bucurat de o pri
mire caldă, prietenească s-au 
întreținut cu ofițeri și ostași 
coreeni în legătură cu proble
me ale desfășurării procesului 
de instrucție și educație. Și 
aici delegația română și gaz
dele ei au schimbat drapele de 
luptă. în continuare, delegația 
a vizitat localitatea Panmun
jon. In cinstea oaspeților a fost 
oferită o recepție la care au 
luat cuvîntul comandantul u- 
nității locale și general-colonel 
Ion Ioniță. Recepția s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească.

Din R. P. Polonă

O NOUĂ ÎNTREPRINDERE

R. P, POLONA.— Imagine de pe șantierul barajului de 
Wlodawek, de pe Vistula

Greva
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Forțele de rezistență populară cambodgiene continuă 
exercite o puternică presiune asupra pozițiilor deținute

fost ministru colum- 
răpit cu nouă zile în 
de persoane necunos- 

a fost găsit sîmbătă

să 
. . . .___ ..... .... de

trupele generalului Lon Noi și cele saigoneze în provinciile 
din nordul Cambodgiei, relatează agenția Reuter.

JAPONIA. — Demonstrație a tineretului din Tokio împotriva poluării mediului înconjurător

încheierea lucrărilor
Adunării Mondiale

a Tineretului
docherilor 

englezi
Prima Adunare Mondială ■ Tineretului și-a încheiat 

dezbaterile la sediul Națiunilor Unite de la New York.
La ședința de închidere a 

lucrărilor a luat cuvintul se
cretarul general 
U Thant, care a subliniat sem
nificația acestei manifestări 
mondiale a tineretului.

în ultima ședință plenară, 
Adunarea Mondială a Tinere
tului a adoptat un mesaj adre
sat sesiunii extraordinare a 
Adunării Generale a O.N.U., 
organizată cu prilejul aniver
sării a 25 de ani de la crearea 
Națiunilor Unite, în care sînt 
exprimate punctele de vedere 
ale participanților în principa
lele probleme ale lumii con
temporane. Mesajul cere „înce
tarea imediată a agresiunii a- 
mericane împotriva popoarelor 
indochineze, retragerea trupe
lor americane și a aliaților lor 
și recunoașterea dreptului po
poarelor din Peninsula indo- 
chineză de a decide propriul

al O.N.U.,

VIZITA DELEGAȚIEI
SINDICALE ROMANE
ÎN R. P. ALBANIA

Membrii delegației Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, care se află in 
R. P. Albania, au fost oasne- 
ții zonei petrolifere din dis
trictul Cerat ; aici a avut loc 
o înfîlnire cu activiști sindi
cali și muncitori fruntași. 
Oaspeții români au vizitat
apoi combinatul textil din
districtul Berat, unde au luat 
cunoștință de succesele ob
ținute de colectivul 
prinderii, precum și 
Durres.

între- 
portul

R. P.Cu ocazia vizitei în
Albania a delegației U.G.S.R. 
condusă de tovarășul Florian 
Dănălache, președintele Con
siliului Central al U.G.S.R., 
sîmbătă seara, ambasadorul 
României în Albania, Manole 
Bodnaraș, a oferit o recep
ție In saloanele ambasadei. 
Au participat Rita Marko, 
președintele Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din R. P. 
Albania, Tonin Jakova, se
cretar general al Consiliu
lui Central al Sindicatelor, 
Reiz Malile, 
adjunct al afacerilor ex
terne, Vâsli Kati, ministru 
adjunct al comerțului, Mant- 
ho Bala, ministru ad
junct al tnvățămîntului și 
culturii. Mișto Traska, pre
ședintele Comitetului Albanez 
pentru relațiile culturale și 
de prietenie cu străinătatea, 
alte persoane oficiale.

Recepția s-a desfășurat tn
tr-o atmosferă cordială, prie
tenească

ministru

R. P. D. COREEANĂ. — Aspect de la o întreprindere indus
trială

ORIENTUL APROPIAT
Comitetul mixt iordano-palestinian, însărcinat cu punerea în 

aplicare a acordului încheiat Ia 10 iulie între reprezentanții gu
vernului de la Amman și cei ai organizațiilor palestiniene de 
rezistență, a ținut în capitala Iordaniei prima sa ședință de lucru. 
La această reuniune, anunță agențiile de presă, au luat parte 
șeful guvernului iordanian, Abdel Moneim Bifai, și președintele 
Comitetului Central al Rezistenței Palestiniene, Yasse ■ Arafat.

„Reprezentanții celor două părți au făcut un schimb de păreri 
în legătură cu metodele cele mai adecvate de punere în apli
cai e a acordului de Ia 10 iulie", a declarat presei, la încheierea 
reuniunii, Akef EI Fayez, ministrul iordanian de stat însărcinat 
cu problemele Președinției Consiliului de Miniștri.

lor destin fără amestec din 
afară“. Documentul se pronun
ță, de asemenea, pentru regle
mentarea situației din Orien
tul Apropiat, denunță războiul 
colonial dus de Portugalia în 
Africa și condamnă regimurile 
rasiste din Republica Sud- A- 
fricană și Rhodesia. Mesajul 
reafirmă rolul tineretului în 
societatea contemporană șl în 
cadrul activităților întreprinse 
sub egida Națiunilor Unite.

« PREȘEDINTELE Dgandel, 
Milton Obcte, a explicat, în ca
drul unei conferințe de presă, 
noul mod de desfășurare â ale
gerilor prezidențiale și parla
mentare din țară, care, potrivit 
afirmației sale, este îndreptat 
împotriva „separatismului tri
bal și spre asigurarea unității 
Ugandei“.

După părerea președintelui, 
alegerile prezidențiale trebuie 
să aibă loc o dată cu cele par
lamentare, iar alegerea președin
telui să se facă pe baza sufra
giului universal direct și secret.

A început să producă fabri
ca de ciment „Helm-2“, între
prindere prevăzută cu trei 
mari cuptoare rotative și 10 
silozuri de mare capacitate 
pentru depozitarea cimentu
lui. Din cele 22 000 tone de

Flota de transport a Polo
niei dispune în prezent de 
peste 250 de nave, cu o capa
citate de încărcare de 1 843 000 
tone, față de numai 27 de na
ve cu o capacitate de 115 000 
tone în anul 1946.

în timp ce greva doche
rilor britanici continuă, 
mai multe vase de pescuit 
au stabilit, de peste 24 de 
ore, un adevărat pod intre 
portul nord-irlandez Dona- 
ghadee și portul scoțian 
Postpatrick, situate la cir
ca 40 kilometri distanță 
unul de celălalt — relatea
ză corespondentul agenției 
Reuter. Pe această cale, 
importante cantități de 
produse alimentare Irlan
deze sînt aduse la Post
patrick, unde așteaptă în 
permanență convoaie de 
camioane gata să le trans
porte spre Londra, Man
chester, Birmingham și alte 
mari orașe britanice. Ope
rațiunile de încărcare și 
descărcare a ambarcațiuni
lor sînt efectuate numai 
de pescari. în ceea ce pri
vește problema mobilizării 
de efective militare în por
turile engleze pentru a-i 
înlocui pe docherii greviști, 
ea se află deocamdată în 
suspensie.

utilaje ale fabricii, 5 000 
tone provin din import.

Pentru evitarea poluării 
rului în zona înconjurătoare, 
în coșurile fabricii au fost 
montate 13 filtre electrice și 
29 filtre mecanice.

Datorită dezvoltării trans
porturilor navale în ultimii 25 
de ani, Polonia ocupă, în pre
zent, în acest domeniu locul 
al 18-lea din lume. In anul 
1969, flota poloneză a trans
portat peste 16 milioane tone 
diferite mărfuri.

• POLIȚIA spaniolă a ares
tat aproape 300 de muncitori 
constructori din capitala țării 
tntr-o încercare de intimidare 
a participanților la greva decla
rată în acest sector de activi
tate. Muncitorii cer respectarea 
prevederilor contractelor colec
tive.

DEMONSTRAȚII ÏN 
NOUA ZEELÀNDA

• ÎN CINCI mari orașe din 
Noua Zeelandă au avut loc de
monstrații de protest împotri
va războiului din Indochina. La 
aceste acțiuni au luat parte 
aproximativ 4 000 de persoane, 
care au dezaprobat prezența 
trupelor neo-zeeland6ze în Viet
namul de sud. La Wellington, 
mai mulți parlamentari, mem
bri ai partidului laburist, și-au 
exprimat solidaritatea cu de
monstranții.

• FORȚELE Pathet Țao 
au dobnrit alte trei aparate 
americane — două avioane și 
un elicopter — in provincia 
Xieng Kuang, anunță agenția 
de presă Khaosan ~

Incepînd de la 
pînă in prezent 
nează aceeași 
S.U.A. a pierdut 
1491 aparate de zbor.

VAL DE FRIG ÎN 
CEHOSLOVACIA

• ÎN URMA valului de frig, 
care s-a abătut în aceste zile și 
asupra Cehoslovaciei, în munții 
Tatra au fost semnalate la 18 
iulie temperaturi care au atins 
în cursul zilei minus 5 grade C. 
Au fost semnalate, de asemenea, 
ninsori. Toți munții au fost aco- 
periți, de la altitudini de peste 
1 500 m, cu un strat subțire de 
zăpadă.

o SITUAȚIA din regiunile 
nord-vestice ale statului indian 
Assam continuă să fie critică 
în urma inundațiilor provocate 
de pieile torențiale care s-au 
abătut asupra acestei părți a 
țării. Fluviul Brahmaputra și 
afluenții săi continuă să-și re
verse apele pe întinse supra
fețe. Potrivit ziarului „Hindustan 
Times“, apele care au ieșit din 
matca lor au provocat mari dau
ne culturilor,toate căile de co
municație au devenit impracti
cabile.

Femando Londono y Lon- 
dono, 
bian, 
urmă 
cute, 
noaptea într-un hotel din lo
calitatea Honda, la 200 kilo
metri de Bogota — a anunțat 
guvernatorul departamentu
lui Caldas. Londono a infor
mat personal autoritățile lo
cale despre prezența sa în 
orașul Honda, dar a refuzat 
să dezvăluie amănunte în 
legătură cu răpirea. După 
cum s-a anunțat, persoanele 
care il răpiseră au cerut fa
miliei lui Londono suma de 
4 milioane de pesos pentru 
a-1 pune în libertate. Nu se 
știe însă dacă această 
a fost sau nu plătită, 
zele reale ale răpirii 
împrejurările în care 
dono a fost eliberat 
nînd, deocamdată, 
cute.

sumă 
cau- 

ca și 
Lon- 

rămî- 
necunos-

PREOCUPĂRI ÎN 
SENEGAL

Consiliul Național al Parti
dului Uniunea progresistă din 
Senegal s-a întrunit în pre
zența președintelui Leopold 
Senghor, care deține și func
ția de secretar general al 
partidului. Șeful statului se
negalez șl ministrul afaceri
lor externe au prezentat tn 
fața membrilor Consiliului 
național rapoarte primitoare 
la evoluția economiei și ba-

lanța financiară a țării. La 
Dakar se apreciază că lucră
rile Consiliului național vor 
fi urmate de adoptarea unor 
măsuri care să preîntîmpine 
evoluția nefavorabilă a eco
nomiei naționale și să ducă 
la redresarea deficitului ba
lanței comerțului exterior. 
Acest deficit se datorește 
scăderii continue a prețurilor 
pe piața mondială și, îndeo
sebi, pe cele vest-europene, la 
arahide — principalul |aft> 
dus senegalez destinat ex
portului. într-o declarați» 
anterioară, Leopold Senghor 
menționa că, deși producția 
de arahide a țării a crescut 
ca urmare a extinderii su
prafețelor cultivate și a Îm
bunătățirilor tehnice intro
duse în agricultură, venitu
rile realizate de Senegal din 
comercializarea acestui pro
dus sînt mai mici, ca urmare 
a deteriorării continue a pre
țurilor la arahide pe piețele 
externe.

ÎNSCENĂRILE 
JUDICIARE DE LA SEUL

• ÎN COREEA de Sud con
tinuă înscenările judiciare în
dreptate împotriva celor ce se 
opun regimului dictatorial al lui 
Pak Cijan Hi. Potrivit informa
țiilor transmise de agenția 
A.C.T.C., alți 13 patrioțl sud-co- 
reeni au fost condamnați la de
tențiune și muncă silnică 
un a.șa-zis tribunal instituit 
localitatea Kangreung.

Acțiuni ale rezistentei» »

Coordonate columbiene
Se spune despre Co

lumbia că, in limita te
ritoriului ei, ar cuprinde 
cea mai mare parte a ele
mentelor ce furnizează 
nota caracteristică a con
tinentului latino-ameri- 
can. Această țară, cu 
o suprafață de circa 
1 139 000 kmp, datorită 
reliefului, a așezării 
sale în nord-vestul Ame
rică Latine, mărginită cu 
Atlanticul și Pacificul, 
reunește o diversitate 
de climă, vegetație, bo
gății mineraliere, rar 
intilnită. O parte a ariei 
sale, situată spre frontiera 
cu Brazilia, continuare 
a Amazonici, este aco
perită de savane și pre
țioase păduri virgine. A 
doua parte, denumită 
zona înaltelor podișuri 
andine, separate între 
ele de văile Cauca și 
Magdalena, regiuni vi
tale prin bogățiile mi
neraliere (aur, platină, 
pietre prețioase etc.) și 
vegetale (porumb, cafea, 
renumita „cafea colum- 
biană", trestie de 
hăr) este zona cea 
populată a Columbiei. Pe 
terenurile ce se intind la 
o altitudine de peste 
3 000 m se cultivă griul, 
se cresc animale. în sfîr- 
șit, ultima mare zonă o 
formează regiunea de 
coasfă, mlăștinoasă și 
sărată, de-a lungul căreia 
se intind luxoase stațiuni 
climaterice, dar și sără
căcioase sate

Peși numele 
prin tradiție 
cafea, produs

a

za- 
mai

pescărești, 
țării este 

legat de 
care si

tuează Columbia prin vo-

lum și calitate pe locul 
secund in lume, cu o pro
ducție anuală de circa ju
mătate de milion tone, 
aducind 58 la sută din 
Încasările provenite din 
export, totuși in ultimii 
ani s-a observat o ten
dință spre diversificarea 
economică. In agricultu
ră s-au extins plantațiile 
de bumbac, banane și ar
bori de cauciuc. Pentru 
a facilita sporirea supra
fețelor acoperite cu aceste 
culturi, oficialitățile au 
manifestat preocupări pe 
linia asigurării mijloa
celor de transport spre 
centrele de desfacere, pre
cum și față de politica de 
credite. în industrie s-a 
trecut la valorificarea sis
tematică a unor bogății 
ale subsolului. înființa
rea complexului metalur
gic de Ia Paz del Rin, 
construirea complexului 
petrochimic de la Bar- 
rancaberme ja, sînt 
xemple in acest sens, 
simbol al eforturilor 
linia consolidării
miei naționale, este situa
ția din domeniul petro
lului. Țițeiul a declan
șat și în „țara cafelei" — 
ia fel ca și în celelalte 
state latino - americane 
deținătoare ale acestei 
bogății — speranțe și pla
nuri. Cele mal vechi ză
căminte datează de circa 
patru decenii. Acestea se 
mai exploatează și în pre
zent de-a lungul rîului 
Magdalena. De cîtva timp 
atenția se îndreaptă spre 
zona platformei continen
tale de la Marea Carai-

e-
Dar, 

pe 
econo-

au 
zăcăminte 
fost con- 

conducte 
cen- 

de

bilor și spre regiunea 
rientală, unde 
semnalate noi 
de țiței. Au 
struite cîteva
urmărind legarea 
trelor de producție 
cele de consum, tn cursul 
anului trecut a intrat in 
funcțiune conducta trans- 
andină 
petrolul 
sudică ; 
petroliere, 
izolate, au fost 
la conducta 
Tumaco, realizare 
permis sporirea substan
țială a capacităților trans
portate.

In cadru! industriei 
petroliere din Colum
bia, un loc din ce in 
ce mai important il 
ocupă întreprinderea de 
stat Empresa Colombia- 
na de Petroleo — Ecope
trol — creată cu circa 10 
ani in urmă și al că
rui scop este realizarea 
politicii naționale in acest 
domeniu. ~ 
țări rolul 
ceea ce privește 
tarea petrolului, 
1961, la Bogota, 
adoptată o lege 
mitează suprafețele 

acordate 
Și

ce 
din 

cîteva 
piuă

transportă 
regiunea 
cimpuri 

i recent 
„cuplate" 
Orita — 

ce a

Pentru a în
otatului in 

exploa- 
in anul 
a fost 

care li- 
ce 

spre 
exploatare

Citind surse din Pnom Penh, 
agențiile de presă informează că 
potrioții khmeri au atacat din 
nou depozitul de muniții de la 
Long Vek, situat la numai 40 km 
nord-est de capitala țării. Agenția 
France Presse menționează că, de 
fapt, unitățile forțelor de rezisten
ță populară asediază de mai bine 
de 8 zile acest mare obiecția 
militar.

Comandamentul armatei regi
mului de la Pnom Penh a făcut 
cunoscut că „au fost abandona
te trei provincii din partea de 
nord-est a țării“, regiune în care, 
potrivit agenției Associated Press, 
l-au semnalat In ultima vreme 
mari concentrări ale forțelor pa
triotice.

Pe de altă parte, aviația stra
tegică americană continuă misiu
nile de bombardament asupra u- 
nor regiuni situate în partea 
nord-est a Cambodgiei.

La Pnom Penh ți Saigon 
confirmat că, tn ultimele 48
ore, generalii Lon Noi și Sirik 
Matak s-au întîlnit la Neak Leung 
cu șeful regimului saigonez, gene
ralul Nguyen Van Thieu. Cercuri 
oficiale, citate de agenția France 
Presse, apreciază că reprezentanții 
celor două regimuri au discutat 
„probleme legate de coordonarea 
acțiunilor militare cambodgiano— 
sud-vietnameze împotriva forțelor 
populare de rezistență din Cam- 
bodgia". Agenția Reuter infor
mează că în timpul convorbirilor 
menționate „au fost puse la punct 
o serie de aspecte legate de lan
sarea unor operațiuni militare co
mune ale aviației saigoneze ți 
tailandeze asupra teritoriilor cam
bodgiene controlate de forțele de 
rezistență populară".

do

l-a 
de

bä
A mericaI

DC SUO —

pot fi 
cercetări 
companiilor străine. Sec
torul proprietății de 
stat s-a extins și asupra 
altor activități cum sînt : 
transportul aerian 
flota comercială, 
gie electrică, 
siderurgică etc.
glas unor puternice 
rente de opinie publică,

civil, 
ener- 

industria
Dinei 

cu-

Congresul național a a- 
' ' ' — 1 naționali-

care 
contro- 
asupra 
impor- 
pentru

probat „legea 
zării progresive' 
prevede sporirea 
lului statului 
unor sectoare 
tanță majoră 
economia țării.

In Columbia
festă un interes din ce în 
ce mai larg pe linia inten
sificării relațiilor eco
nomice cu celelalte

de

se mani-

state pe continent,
cu toate țările, inclusiv 
cele socialiste. Pe 
ceastă linie se înscriu 
relațiile de prietenie 
colaborare statornicite 
ultimii ani între 
mânia
lății bazate pe înțelegere, 
avantaj și respect reci
proc.

a-
Și 
și 
în 

ani între Ro
și Columbia, re-
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