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colo unde 
ape tulburi 
rioasu, se 
schele, acolo unde 
nămolul ștersese 
ogrăzile și străzile, 
au fost stivuite în 

piramide cărămizile cu mi
ros proaspăt de argilă arsă, 
pe unde alunecau bărcile salva
toare se agită constructorii. Ci- 
vitaș Medicnsis iși intimpină 
turiștii .șosițj in aceste zile ar- 
zătoate'l de iiugusti cu /îmbete 
pe față. Noaptea cea mai lungă 
— noaptea lunii mai, s-a sfîrșit.

Pe sudorul Emil Vunvulea de 
la Automecanica l-am găsit pe 
strada Aurel Vlaicu, pe locul 
unde fusese casa lui, o casă 
nouă, cu etaj. Nu a mai rămas 
din ea decît temelia. Alături, un 
cort. De abia venise de la uzină 
și impreună cu soția sa și cîți- 
va lucrători, începuse munca din 
iTPJt. Părea cam supărat.

v - Ce s-a întimplat ?
— Merge cam greu. Am pri

mit din partea statului CEC-ul 
eu 20 000 lei. pentru materialele

au fost 
și tu- 
înalță

de construcție, altul cu 5 000 
pentru obiecte stricte din casă, 
am primit o primă cantitate de 
20 000 de cărămizi, 2 000 țigle, 
135 saci cu ciment (la un preț 
redus, cu aproape 60 la sută), 
adică, ce mai încoace, încolo, tot 
ajutorul omenește posibil, pen
tru ca să ne refacem gospodă
ria. Dar partea cea mai grea 
abia acum urmează. Nu am lu
crători suficienți. Consiliu) 
municipal ne-a ajutat cit a pu
tut, dar criza ele meșteri e ușor 
de explicat. Cred că ar fi bine 
să transmiteți prin presă, ofer
tele noastre către zidarii, tencui- 
torii, dulgherii din satele jude
țelor apropiate, care nu au fost 
inundate, de a ne veni în aju
tor. Vor realiza cîștiguri foarte 
bune, pentru că vor avea mult 
de lucru.

— Cînd credeți că vă veți 
muta în casa nouă ?

— Deși ni s-a asigurat caza
re într-o baracă nouă, cores
punzătoare, care ne asigură con-
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OAMENII MUNCII

63 UNITATI ECONO
MICE CU CINCINA

LUL ÎNDEPLINIT !
La marea sărbătoare a zilei 

de 23 August din acest an, 
tot mai numeroase colective 
de muncă din Capitală se 
prezintă cu îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan 
ale cincinalului 1966—1970. 
Pînă sîmbătă au anunțat a- 
cest important succes eco
nomic 63 de uzine, fabrici și 
întreprinderi economice bucu- 
reștene : toate unitățile din

sectorul administrativ I. pre
cum și cele aparținînd Minis
terului Industriei Chimice și 
Ministerul Energiei Electrice, 
8 întreprinderi constructoare 
de mașini, 20 din industria u- 
șoară, 6 din cea alimentară 
etc. Printre acestea se nu
mără mari întreprinderi ca : 
Uzinele „Republica" și „Vul
can“, Uzina de pompe, Uzina 
de mașini electrice, Uzinele 
chimice române, „Danubi
ana“, Uzinele de medica
mente „București“, „Nefe- 
ral“, fabricile „Automatica“, 
Mase plastice „București“, 
Combinatul de cauciuc Jila
va, Combinatul de confecții 
„București“ și altele, care au 
desfășurat larg energiile cre
atoare și au aplicat cu con
secvență măsuri eficiente 
organizare a producției 
muncii.

Muncitorii, tehnicienii 
inginerii unităților care 
îndeplinit înainte de termen 
planul cincinal și-au supli
mentat angajamentele, ast
fel ca pînă la sfîrșitul anului 
Să poată pune la dispoziția 
economiei naționale noi și 
importante cantități de pro
duse.

DIVERTISMENTUL
POATE EI 

EVENIMENT 
ARTISTIC?

de DAN NEMȚEANU
La modă este înfierarea 

spectacolului „divertisment", 
care îndrăznește să-și spună 
numele. E deosebit de emo
ționantă atitudinea critică 
față de una dintre cele mai 
firești caracteristici ale unei 
reprezentații ! Un filistinism 
mai mult sau mai puțin căp
tușit cu argumente intelec- 
tualizante, în momentul în 
care argumentele sînt muta
te de la obiectul înfierat (în
țeleg o comedie muzicală ac
tuală, de pildă) și ridicate 
la rangul de principiu, poate 
desființa cu aceeași forță 
destructivă și „Păsările" de 
Aristofan și „Prințesa din 
Elida“ de Molière. Se uită 
prea des că arta spectacolu
lui trebuie să posede întot
deauna un coeficient puter
nic de seducție, și însuși 
Brecht subliniază această ne
cesitate, pe drept cuvînt. Lu
mea nu vine la teatru ca să 
se plictisească, e o lege pe 
care din cînd în cînd trebuie 
să ne-o amintim chiar dacă 
uneori pare șocantă pentru 
spiritele exclusiviste.

îndrăznesc să afirm că o 
montare realizată cu pasiune, 
atunci cînd e vorba de un 
text valoros, poate fascina In 
fel de puternic publicul, ca 
și cea mai lamentabilă melo
dramă. „Bérénice" de Racine 
putea realiza același suspense 
ca și ultimele avataruri ale 
Săritei Mantiei la mănăstire 
Evident, cu o diferență de 
calitate artistică.

Cum însă un repertoriu nu 
se poate compune numai din

anumite genuri 'de spectacole, 
îndrăgite cu ferocitate de a- 
■numiți critici sau dirijori de 
valori estetice absolute, pei
sajul general al teatrului nos
tru, spectacolul de divertis
ment își poate găsi locul cu
venit. Cu condiția să nu por
nească de la un rabat artis
tic aprioric. Un fenomen răs-

(Continuare în pag. a ll-a)

O prevedere îndrăzneață : pînă la finele anului, planul 
la producția globală și marfă, la nivelul municipiului, va 
fi realizat integral ;
„Omul de lîngă inima oamenilor“ ;
în planul refacerii — 1 000 de case ;
3 392 CEC-uri nominale în valoare de 14 229 000 lei;
11 000 de fișe ale omeniei și solidarității.

dițiile stricte de confort, vom 
face totul să ne mutăm oină la 
începutul iernii.

Alături se ridică văzînd cu 
ochii, casele pensionarului Ion 
Hora, și a muncitorului Aure! 
Crăciun. Sînt la fel de optimiști 
De materiale 
lipsă, pe măsură 
li se distribuie 
Depozitele se 
zilnic.

nu duce nimeni 
ce ee consumă 
imediat altele, 
împrospătează
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Aspect de la campionatele naționale de înot ale juniorilor

ORE FIERBINȚI DE 
MUNCA PATRIOTI

CA

— Ce cantități de materiale 
s-au împărțit pinâ in prezent 
sinistraților ?

— 900 000 bucăți de cărămizi, 
450 000 țigle, 250 mc cherestea 
(prin scutirea de impozite pe 
circulația mărfurilor, prețul la 
aceste materiale e de numai 761

ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a ll-a)

Tinerii din județul Alba 
intimpină ziua de 23 August 
cu frumoase realizări in 
munca pe care o depun pen
tru refacerea zonelor afec
tate de calamitățile naturale 
din luna mai, ca și în alte 
acțiuni inițiate de organiza
țiile U.T.C. De la începutul 
anului și pini acum, ’* ei an 
efectuat lucrări în valoare 
de peste 2 500 000 lei.
Constituiți în brigăzi și ta

bere de muncă patriotică, ti
nerii din Alba lulia, Blaj, 
Teiuș și din mai multe loca
lități au efectuat mii de ore 
de muncă voluntară la de
molarea clădirilor distruse 
de inundații, sortarea mate
rialelor, curățirea nămolului

de pe străzi, amenajarea 
parcurilor și zonelor verzi.

★
Animați de dorința de a-si 

aduce o cit mai mare con
tribuție pe frontul recon
strucției, tinerii din jude
lui Safi Mare au prestat 
pină în prezent 3 316 900 ore 
muncă patriotică, efectuînd 
lucrări a căror valoare se 
ridică la peste 13.5 milioana 
lei.

★
Răspunzind chemării Co

mitetului județean al U.T.C., 
numeroși elevi și studenți 
din județul Dolj au lucrat o 
perioadă de timp din vacan
ța de vară pe cela 70 de șan
tiere ale tineretului, unde 
au efectuat diferite lucrări a 
căror contravaloare depă
șește suma de 500 000 lei. 
Elevii din Băilești, de pil
dă, care au lucrat în schim
buri duble, alături de mun
citorii din localitate, au reu
șit să confecționeze 90 000 de 
cărămizi.

0 CONTESTARE CARE N-A
AJUNS ÎNCĂ LA MINISTERUL

ÎNVĂȚĂMÎNTULUI
într-unul din numerele trecute 

ale ziarului nostru se făcea un 
bilanț al contestațiilor depuse la 
Ministerul Învățămîntului de că
tre o serie de absolvenți ai insti
tutelor de învățămînt superior — 
promoția 1970, în urma actului 
repartizării lor în producție. Mai 
exact spus, pe data de 4 august, 
Ministerul Învățămîntului înre
gistrase un număr de 494 de 
contestații. în cele ce urmează 
ne vom referi la un episod simi
lar, cu deosebirea că această con
testație n-a ajuns încă la minis
ter, reporterul întîlninduse cu 
ea., pe drum.

Pentru LAURA ROTARU, ori
ce încercare luase sfîrșit. Lucru
rile ajunseseră într-un punct 
mort. Povestea ei, năzuințele la 
care-i dădea dreptul să aspire 
munca depusă pînă acum, căpă
tau un epilog forțat, impus „din 
afară". Dar iată cum devine ca
zul. Absolventă a Institutului po
litehnic din Iași, Facultatea de 
chimie industrială, secția tananți 
și prelucrarea pielii, Laura Rota- 
ru, șefă de promoție, fusese re
partizată în București, la Coope
rativa meșteșugărească „Maro- 
cbînerii". Deși nu știa în ce-ar 
consta munca ei la cooperativă,

absolventa și-a manifestat, în 
fața comisiei de repartizare, de
zacordul cu această propunere, 
solicitînd un loc de muncă în o- 
rașul Pitești. își întemeia această 
atitudine pe faptul că locuia de 
doi ani de zile la Pitești, împreu
nă cu soțul ei (care lucrează 
deja în acest oraș) — amîndoi 
beneficiind și de locuință oferită 
de stat. Dincolo de acest aspect 
— i-am spune „familial“ — al 
lucrurilor. Laura Rotaru aducea

ionițA cAlmAțui

(Continuare în pag. ll-a)

Noul Teleferic de pe Tîmpa

Boto ; NIKOLAUS HORST
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CEAI DE TEI
Știu cit o să fie de supărat 

Pe mine Belphegor de la Sportul, 
știu cit îl voi mihni călcînd a- 
ceastă pace estivală, dar nu am 
ce să fac. El mă iubește cum îmi 
iubește și dușmanii, dar asta-i 
treaba lui, iar eu nu-mi iubesc 
dușmanii, nevoind să spun cu 
asta că oamenii văzuți ieri și 
acum o săptămînă pe micul 
ecran sînt dușmanii mei. Duș
manul meu cel mai mare e misti
ficarea. Nu suport, domnilor, 
treaba asta, mă apucă o furie, 
fără capăt, îmi sare smalțul cum 
spune același simpatic domn, de

EUGEN BARBU

la gazeta de specialitate. O să 
spuneți că măcar acum, pe timp 
de vară, ar mai trebui să trea
că de la mine. E drept, nu mai 
plouă atîta, e cald, bate și cite 
un vînticel. stau bine unde stau, 
dar nici așa să n-o luăm...

Tntîi s-a supărat acel brav 
garçon Topescu. și mi-a promis 
că nu se va mai ocupa de fot
bal niciodată. Iată, ne reamin
tește, înaintea primei transmi
sii retrospective de la Mun-

(Continuare în pag. a 111-a)
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DIRT-TRACK — sport al 
curajului

Pe locul I sînt, de fapt, două 
secții: AURORA și CUJMIR.
Deocamdată“ — conchise direc
torul I.M.A. Obîrșia de Cîmp, 
județul Mehedinți. „S-ar putea 
ca diseară departajarea să fie po
sibilă sau chiar clasamentul total 
răsturnat“.

Avantajul pe care îl au cele 
două secții în întrecere este destul 
de substanțial. 60 de procente față 
de următoarele reprezintă des
tul de mult și, totuși, directorul 
întreprinderii, tovarășul Ștefan 
Bărbulescu îmi spunea, că seara, 
în fruntea clasamentului s-ar pu
tea să fie o altă secție. Că între 
Aurora și Cujmir era posibilă de
partajarea, înțelegeam. Dar cum 
o răsturnare în întreg clasamen
tul ? Era vorba de valori de re
cuperat ce ajungeau pînă la o ju
mătate de milion de lei. în fie
care secție se depuneau eforturi 
evidente, nici una nu se situa cu 
realizare sub plan. Este drept, li
nele reușiseră să se înscrie la de
pășirile totale de venituri ale în
treprinderii de 50 la sută, cu o 
contribuție mai mare, altele cu 
una mai mică. La fel, cu econo
mii la carburanți, la cheltuielile 
pentru reparații, la ridicarea in
dicelui de folosire a timpului de 
lucru dar, oricum, pînă la sfîrși
tul primului semestru unele se 
detașaseră foarte mult.

— Azi se încheie campania de 
recoltare a păioaselor, începe 
să-mi explice directorul.

— Da, și campanie a fost și 
în primăvară...

— Asta însă este cn totul alt-

N. COȘOVEANU

(Continuare în pag. a ll~a)

VORBE
de AUREL DRAGOȘ MUNTEANU

Este sigur că omul nu a meditat niciodată atît de mult 
asupra limbajului său ca în zilele noastre. înainte de orice 
altă explicație, această atitudine se justifică prin teama 
ființei gînditoare de a nu se îndepărta prea mult de rostu
rile sale, de Grund, Raison, de temeiurile ființei, de a nu 
se lăsa vrăjit de valul miraculos al cuvintelor, cum spunea 
un poet. Am citit odată un enunț al lui Marx pe care 
cred câ l-am mai reprodus și-mi permit să-l reiau, într-o 
altă ordine de idei, fiindcă mi se pare definitoriu pentru 
poziția sa : „A fi radical înseamnă a merge pînă la rădă
cina lucrurilor. Pentru om însă rădăcina este însuși omul". 
De aici vine refuzul de a se lăsa alienat prin cuvinte și 
neliniștea omului actual. El se vede plonjat într-un univers 
aglomerat, plin de analize, determinări, metode, premise și 
concluzii, structuri, abisuri, în care este eludat caracterul 
viu, lumea în veșnică schimbare. Este un tip de gîndire în
toarsă asupra ei însăși, hrănindu-se din propriile sale go
luri, practicată de un fel de profesioniști ai mecanismelor 
logice, care nu filozofează, ci vorbesc despre filozofie, din- 
tr-o inaptitudine fundamentală pentru „cuvîntul ce expri
mă adevărul", cum zicea Eminescu. Preocuparea pentru 
discurs s-a născut din frica de cuvintele care au pierdut 
încărcătura vieții, din proliferarea abstracțiilor. Motivul 
adine al acestei atitudini a fost însă uitat pe drum, fiind 
înlocuit cu o invincibilă pasiune analitică, o trăsătură pe 
care marii gînditori o socoteau decadentă, o considerau 
un fenomen de îmbătrînire, apanajul culturilor lipsite de 
vitalitate, ca și romanul pozitivist și psihologizant, lipsit de 
spontaneitatea imaginației, de forța creatoare a tipurilor vii.

Cu atît mai mult fenomenul discutat mai sus este penibil 
atunci cînd este însoțit de lecturi pripite și de agitație ste
rilă. Oricum, nu este un semn de mare vigoare a gîndirii 
întoarcerea limbajului asupra lui însuși, un discurs despre 
discurs, chiar dacă el are ca temei o bună ținută intelec
tuală, informație exactă și talent. Nici un gînditor serios nu 
a făcut așa ceva, este o muncă epigonică. Dar atunci cînd 
funcția analitică produce delir verbal, un vuiet teribil, o 
împrăștiere. de sinonime, asociații galopînd, iar cuvintele 
sînt adunate parcă cu lasso-ul într-o frază fără șir, avem 
de-a face cu o adevărată maladie intelectuală. „Proble
mele“ se încalecă, apelul la metodă este atît de insistent, 
îneît te miri că un asemenea om mai poate trăi, cu toate 
că nu a fost găsită încă o explicație satisfăcătoare a mis
terului vieții și că nu posedăm încă o metodă pentru a-l 
studia. Poți să-i spui că în Vietnam mor oameni, el îți atrage 
atenția că din punctul de vedere al problemelor globale... 
îi mărturisești o boală incurabilă, iar el îți răspunde că 
procesul celular, sinteza acizilor... Avea dreptate un scrii
tor danez să afirme că un asemenea gînditor este un animal 
straniu, foarte inteligent în anumite momente ale zilei, dar 
care nu are absolut nimic comun cu umanitatea în tot restul 
timpului.

Nu ne-ar îngrijora prezența oricît de răspîndită a unui 
asemenea tip intelectual, ca să-i spunem așa, dacă nu ar 
trăda și dorința de a avea autoritate socială. El constituie 
un limbaj la care pretinde că nu mai are nimeni acces, și 
este la urma urmei adevărat, pentru că este unicul care 
să-și înțeleagă elucubrațiile. Imaginîndu-și că este dețină
torul vreunei virtuți ieșite din comun, tipul în discuție for
mulează revendicări și se adună într-un fel de castă de 
infirmi, practicînd un ezoterism de proastă calitate. S-a 
produs în acest fel o sănătoasă îndepărtare a publicu
lui de multe studii cu aer de șarlatanie. Fiindcă impostura 
nu durează mult, e sigur. Cuvintele, conceptele posedă in
tenționalitate. Ele nu au finalitate în ele însele, ci trimit 
la o realitate din afara lor. Parafrazîndu-I pe Marx, outem 
spune că această realitate este omul. Speculațiile în sine 
nu au nici o valoare. Ele înseamnă ceva numai în măsura 
în care îl ajută pe om să trăiască, sînt o forță în slujba 
vieții lui. Universul nostru este unul antropomorf, omul s-a 
proiectat asupra totului, și toată scormoneala lui în jur este 
pentru sine, pentru tensiunea aceasta pozitivă care este 
viața lui. în rest sînt vorbe, vorbe, vorbe...

I 
I
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„NOUL MW*
Filmul regizorului polonez 

Jerzy Ziernik, comedia „NOUL 
ANGAJAT“ ar putea fi într-un 
fel o replică contemporană dată 
lui Charlie Chaplin. Să nu ne 
mire sau să ne sperie „compara
ția" cu „Timpuri Noi“, fiindcă 
de acest film al lui Chaplin este 
vorba, pentru că ți „NOUL AN
GAJAT“ are un subiect asemă
nător : omul și uzina modernă.

La Chaplin exista, într-un cla 
sic comic de situații, omul în 
fața unei autentice și halucinante 
„conspirații“ a mașinilor, conspi
rație care face din erou un mar
tir/ In filmul lui Ziernik găsim 
sursa comicului în prezentarea 
ironică a modalităților birocratice 
cărora este nevoit să le facă față 
un tînăr strungar la angajarea sa 
într-o uzină. „Conspirația" e a- 
cum a ștampilelor, a nenumăra- 
telor certificate ți adeverințe ne
cesare unei angajări... Sîntem a- 
vertizați de la prima secvență, în 
care sînt comentate cîteva zeci 
de fotografii prezentînd viața e- 
roului pînă la terminarea stagiu
lui militar, că filmul nu-și pro
pune decît urmărirea detașată a 
felului în care Henry Sochocki 
îți găsește servici.

Precât de la atelierul unei sta
țiuni de mașini agricole, unde 
„se cîștiga puțin și nici nu erau 
piese de schimb“, eroul găsește 
imediat, într-o uzină din Varșo
via, un post de strungar. Din a- 
cest moment începe marea aven
tură a luptei cu certificatele și 
adeverințele. In primul rînd 
imensa așteptare de pe culoarele 
unei policlinici (bineînțeles, pen
tru certificatul medical), apoi, 
pînă cina ajunge — îmbrăcat în 
salopetă — în fața strungului, 
nesfîrșitele drumuri la fel de fel 
de ghișee ți uși: vechiul loc de 
muncă (pentru o referință), la 
serviciul de protecția muncii ți 
la „paza contra incendiilor“ (pen
tru instructaj), la...

Secvențele filmului au un umor 
care vine de la prezentarea dez
interesului. a plictisului cu care 
oamenii din „spatele" diverselor 
uși și ghișee întîmpină pe tînărul 
solicitant.

Filmul nu are comicul gros, 
revuistic, cu care ne-au obișnuit 
prezentarea unor subiecte asemă
nătoare. Cînd nu întîlnește func
ționari aflați în pauza de masă 
ori la o șuetă pe teme cotidiene, 
eroul întilnețte binevoitori care

MEDIAȘUL
(Urmare din pag. I)

lei pe mc, față de 1 480 lei), 
306 tone var, 1 200 tone ciment 
etc., ne spune tovarășul Adolf 
Schlosser. vicepreședinte al Con
siliului popular municipal Me
diaș. în zilele următoare, în de
pozitele noastre vor mai intra 
incă 1 000 000 de cărămizi și alte 
materiale.

Febrilitatea de pe marele șan
tier al străzii Aurel Vlaicu e 
vizibilă pe toate celelalte lovi
te de ape: pensionarul Iosif 
Rizola, de pe strada Textilelor 
29, (pensionarii au fost ajutați 
cu prioritate), a ajuns cu zidu
rile la acoperiș, Romulus Luca 
de pe strada Trandafirilor nr. 1, 
va trece curind la tencuirea in
terioară, iar pe străzile Panait 
Cerna, Cronicar Neculce, Traian 
Vuia etc., peisajul dominant e 
cel al reconstrucției. Ca legen
dara pasăre Phoenix, casele re
învie, se reclădesc uimitor de 
repede.

In dialogul nostru cu cetățenii, 
fiecare ținea în primul rînd 
să-și exprime din toată inima, 
unii cu emoția vizibilă pe față, 
recunoștința lor față de partid, 
față de conducătorul partidului 
și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. sau mai 
simplu , față de „omul de lin
gă jnima oamenilor“, cum se 
exprima cineva — în aceste 
discuții — pentru mina caldă și 
generoasă întinsă în clipele do

grele încercări la care i-a supus 
natura. Pentru că ajutorul a fost, 
intr-adevăr, peste așteptări.

„...au fost inundate 1 406 case, 
din care 88 complet distruse, iar 
174 greu avariate, nelocuibile. 
Au mai fost inundate și scoase 
din funcțiune, 10 întreprinderi 
și 100 de imobile cu destinații 
comerciale și social-culturale. 
Pagubele estimative se ridică la 
129 000 000 lei, din care 42 000 000 
în sectorul particular al cetățe
nilor“. (ziarele din 15—16 mai).

— Care a fost ajutorul ime
diat acordat cetățenilor ?

— S-au inmînat pină în pre
zent — acțiunea continuă — 
3 392 CEC-uri. în valoare totală 
de 14 229 000 lei — ne spune 
prim-vicepreședintele Consiliu
lui popular municipal, tovarășul 
Ionel Miclea, în afara celor cîte
va sute tone de alimente și îm
brăcăminte sosite din țară și de 
peste hotare, mobilă și alte bu
nuri personale, care se distri
buie în continuare. Chiar în a- 
ceste zile, prin eforturi extraor
dinare. la care au răspuns mii 
de cetățeni, s-au construit 7 
barăci cu 56 camere, s-au 
terminat două blocuri însumînd 
160 de apartamente, care au 
fost repartizate imediat sinistra- 
ților. Alte 40 de apartamente 
devenite între timp disponibile, 
au luat aceeași destinație. Sinis- 
traților li s-au pus la dispozi
ție, de asemenea, 110 corturi din 
S.U.A. și Suedia.

DIVERTISMENTUL
(Urmare din pag. I)

pîndit în toate țările îl con
stituie succesul „musicaluri- 
lor“, la aproape toate cate
goriile de public. Evident, ți 
aici diferențierile sînt certe 
și sanctificarea genului nu se 
poate face din principiu. Mari 
reușite ca „West Side Story" 
sau „My fair lady" nu oferă 
titluri de noblețe ți altor 
producții asemănătoare ca 
ambiții estetice sau investiții 
materiale. Pe Broadway, un 
musical costă cam jumătate 
de milion de dolari. Cu ase
menea buget, o cădere poate 
fi catrastrofală și este de 
multe ori, căci publicul nu 
se lasă impresionat numai

din

de o montare exorbitantă. 
Caracterul popular al diver
tismentului, muzical sau nu
mai comic, pretinde însă po
sibilitatea recognoscibilității u- 
nor tipuri sau situații, indi
ferent de convenționalul in
trigii.

Filme ca „Umbrelele
Cherbourg" sau „Cîntînd in 
ploaie" au plecat de la pre
mise îndrăznețe în ceea ce 
privește structura scenariului 
și au reușit să fie mari suc
cese deoarece exigențele ar
tistice au fost împlinite cu 
rigoare, fantezie ți bun gust.

Este evident că în acest 
domeniu vulgaritatea și mi
nima rezistentă în obținerea 
efectelor pîndesc mai puter

CRONICA FILMULUI
din lipsă de activitate îl plicti
sesc cu lucruri anapoda. Medicul 
psihiatru îl torturează cu fel de 
fel de întrebări absurde, pentru 
a-i găsi, cu orice preț, complexe. 
Nu de alta, dar, după propria-i 
mărturisire, „azi un strungar tre
buie să aibă personalitatea bine 
stabilită..." Comandantul P.C.I. 
îți lărgește subit împuternicirile 
epuizînd în instructajul său in
terminabil istoria luptei omului 
cu perfidia flăcărilor mistui
toare...

Urmărim cu atenție filmul, sa
tira discretă dar eficace din pre
zentarea unor situații cunoscute 
în viața de fiecare zi, dar la un 
moment dat constatăm că regizo
rul Ziernik riscă monotonia unor 
previzibile variațiuni pe aceeași 
temă. Din acest motiv, finalul 
filmului apare arbitrar ca un ac
cident în cabina operatorului 
cînd se rupe pelicula la o sec
vență oarecare și aștepți nerăb
dător remedierea „defectului". 
Deși eram avertizați de acest 
sfîrșit condiționat de angajarea 
tînărului strungar, parcă mai aș
teptam ceva. Ceva care să ne 
alunge impresia de lucru neter
minat, pe care ne-o lăsa acest

La spațiile de locuit acordate 
pînă acum, se vor adăuga în 
lunile care urmează, alte 340 de 
apartamente ce se construiesc 
ca urmare a suplimentării de 
către Consiliul de Miniștri a 
fondului de locuit planificat 
pentru acest an, precum și alte 
410 apartamente din planul ini
țial al municipiului pe 1970. Dar 
așa cum spuneam, aceste ajutoa
re s-au simțit și se simt pe 
toate planurile omeniei.

Sîntem la casa de cultură a 
sindicatelor — o clădire moder
nă. recent construită. Sălile ci 
elegante au devenit o uriașă 
garderobă a orașului. Obiectele 
de îmbrăcăminte purtînd, ca și 
cutiile de conserve și pachetele 
cu alimente de la centrul de 
distribuție, mărcile fabricilor din 
țară și de pește hotare, 
impresia 
sal.

— Cîte 
ciat pînă

— Avem 11 f’00 
11 000 de cetățeni, 
s-au inmînat pină la 5 august, 
27 957 articole de îmbrăcăminte 
pentru copii, 43 450 pentru fe
mei, 33 953 pentru bărbați — ne 
arată directorul casei de cultură, 
tovarășul Vasile Mihu.

Paralel cu ajutorul acordat 
cetățenilor pentru ștergerea ră
nilor dezastrului, cu o necunos-, 
cută energie s-a acționat pen
tru refacerea unităților indus
triale ale orașului. (Numai 
tru reconstrucția străzilor, 
nalelor, a rețelei de gaze, 
prevăzute să se cheltuiască 
10 milioane lei din bugetul statu
lui).

unui magazin
ne lasă 
univer-

persoane au 
acum de acest 

de fișe 
cărora

benefi- 
ajutor ? 

ale 
li

pen- 
ca- 
sînt 

circa

nic ca în alte genuri de spec
tacol. Munca este uneori mai 
dificilă, pericolele fiind mai 
mari. Rigoarea construcției și 
spiritul selectiv, unitatea de 
expresie artistică sînt date 
obligatorii pentru un specta
col de divertisment, la fel ca 
ți pentru orice text dramatic 
de calitate.

Mi-am permis aceste con
siderații, în urma muncii de 
pregătire pe care o fac pen
tru realizarea decorurilor și 
costumelor la spectacolul mu
zical „Alcor ți Mona" după 
piesa lui Mihail Sebastian, 
„Steaua fără nume". Sper să 
depășim în primul rînd pă
catul „impietății". Cu șanse 
evidente, și Bemard Shato și 
Shakespeare ți Cervantes, au 
trecut proba. Poate are noroc 
și Sebastian.

O CONTESTAȚIE

Tînărul actor DAM1AN DA- 
MIECKI, în rolul principal al 

filmului „Noul angajat“

film unde intîlnim un regizor 
care știe să construiască admira
bil, dar lasă clădirea fără acope
riș ți cu schelele alături...

TUDOR STĂNESCU

în prezent, deci, toate între
prinderile sînt prinse în între
cerea pentru recuperarea pier
derilor săvîrșite în perioada de 
staționare.

Cea mai mare dintre ele, U- 
eina Automecanica, cu o pagu
bă de 25 milioane, repusă în 
funcțiune la 2 iulie, a reușit să 
recupereze deja 7 milioane lei.

— Angajamentul colectivului 
nostru, spune directorul general, 
e de a recupera pînă la finele 
anului, toată paguba și să depă
șim chiar cu 5 milioane lei pro
ducția globală.

Sînt de altfel angajamente care 
se pronunță în fiecare unitate, Ia 
fiecare loc de muncă, pentru că 
locuitorii străvechiului oraș, atît 
de mindru de trecutul și prezen
tul lui, nu cunosc altă îndatorire 
decît aceea de a reda din nou 
burgului lor, nersonalitatea și 
strălucirea dinainte.

(Urmare din pag. I)
încă un argument: aici, la Pi
tești, la Fabrica de tananți „Ar- 
geșana“ (aparținînd de C.E.I.L.) 
își desfășurase practica de pro
iect, își întocmise proiectul de di
plomă, în plus, amintita unitate 
înaintase o adresă oficială Insti
tutului politehnic și comisiei de 
repartizare, prin care solicita pe 
inginera Laura Rotaru pentru un 
post devenit vacant recent, după 
ce fusese elaborat planul de re
partizare de către Comitetul de 
Stat al Planificării.

Și totuși, Laura Rotai v a tre
buit să accepte... Bucureștiul. A- 
dică cooperativa de marochi^e- 
rie. La data stabilită s-a prezen
tat la post. Numai că aici, în ac
tivitatea productivă a cooperati
vei, munca ei de specialist în 
chimie industrială — șefă de 
promoție — nu era... necesară ? 
Am citit cu surprindere, pe ver- 
so-ul dispoziției de repartizare a 
absolventei' Laura Rotaru, men
țiunea expresă a șefului unității : 
„Cooperativa noastră nu are ne
voie de inginer chimist și nici nu 
avem post liber" — cu semnătu
ră și parafă. Uimirea ne-a îm
pins, desigur, pașii către coope
rativa din str. Italiană nr. 20. 
Tovarășul PETRE MILITARU. 
președintele unității, ne rela
tează :

— Nu avem nevoie de un ast
fel de specialist. Profilul nostru 
(unitatea numără 500 de lucră
tori) constă în execuția din piele 
a genților și a altor articole de 
voiaj, în timp ce tovarășa este 
pregătită în prelucrarea pielii ți 
tananți, operații care nu se fac 
în unitatea noastră. E drept, a- 
vem și o secție de tăbăcărie, al
cătuită din 15 oameni, care tă
băcesc picioare de gîscă, pentru 
confecționarea curelelor de ceas 
Necesitatea unui specialist aici 
Insă, fie și în perioadele de vîrf. 
se reduce la cel mult o singuri 
zi de lucru pe lună, pe care o 
asigură cu prisosință inginerul 
nostru, care lucrează la noi de 
foarte multă vreme. Dacă adău
gați la aceasta și faptul că ma
teria primă — picioarele de piș
că — ne-o asigurăm după „ba-

rometrul" de sezon al abatorului, ” 
veți înțelege că despre așa-zisa ■ 
noastră tăbăcărie nici nu poate ■ 
fi vorba. g

Ne-am convins că acesta este _ 
adevărul adevărat. Uimirea noas
tră continuă, însă, să crească. ® 
Pentru că, în această situație, ■ 
uimește, cu atît mai mult, indi- g 
cația forului tutelar — Uniunea _ 
Cooperativelor Meșteșugărești — 
București (președinte, GHEOR- • 
GHE BĂLAN) — potrivit căreia ■ 
„Uniunea va pune la dispoziția g 
cooperativei postul respectiv, la _ 
data prezentării tovarășei la 
muncă". Nu înseamnă aceasta ® 
un act pur formal ? Ce acoperi- ■ 
re reală are apariția în schemă a g 
acestui post, cînd șeful unității 
respective argumentează cu pro
be inutilitatea lui ? (în paranteză ® 
ne întrebăm : oare forul tutelar ■ 
să nu cunoască realitatea dintr-o 
unitate subordonată ?).

*
Unde-1 trimitem, deci, pe șeful 

promoției ? La Pitești, unde cu
noștințele lui, înalta pregătire 
profesională dovedită s-ar armo
niza perfect cu exigențele și ne
voile producției — nu se poate I 
în schimb, el este repartizat în- 
tr-un loc de muncă unde nu este 
nevoie de pregătirea și pricepe
rea lui. (Și toate acestea, fără a 
mai ține seama de respectarea 
doleanțelor absolvenților de a fi 
repartizați în localitățile unde 
domiciliază soțul (soția) — do
leanțe ridicate la rang de crite
riu în recentul Decret al Consi-

■

■

■ 
liului de Stat privind repartiza- II 
'ea în producție a absolvenților g 
invățămîntului superior).

Dincolo de acest caz însă — 
despre care nu ne îndoim că va ■ 
fi rezolvat favorabil de către ■ 
Ministerul Învățămîntului — a- g 
pare aspectul major, acela al u- 
tilizării raționale a specialiștilor 
cu pregătire superioară. Ar cam 
fi timpul ca organele în drept să 
acorde mai multă atenție acestei 
gingașe chestiuni și să o pună 
de acord cu interesele majore ale 
economiei naționale. Ce spuneți, 
tovarăși din Comitetul de Stat al 
Planificării și Ministerul învăță- g 
mîntului ? _

■

■

(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30) ; Tomls (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18,15).

vom 10 AUGUST

SUNETUL MUZICII rulează la 
Patria (orele 18,45 ; 16,30 ; 20,30).

PROFESORUL INFERNULUI ru
lează la Central (orele 9 : 11 ; 
13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21).

INTRUSA rulează la 
(orele 16,30 ; 18,30 ; 20,30).

MONȘTRII rulează la 
(orele 9,15 ; 11,30 ; 14) ; 
Romane (orele 20); " ‘
rele 8,30; 11; 13,30; 
Modern (orele 8,30 ;
18.30 ; 20,45)

ORA HOTARITOARE rulează la 
Lumina (orele 9,15—16 în continu
are ; 18,30 ; 20,45).

DRAGOSTE ȘI VITEZA rulează 
la Republica (orele » ; 11,15 ;
13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15) ; Festival 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21) ; Grădina Festival (orele 20,15) ; 
Stadionul Dinamo (orele 20,15).

TIFFANY MEMORANDUM ru
lează Ia București (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21) ; L„™.'ă
rul - - - ............... ......
18.30 ;
15.30 ;
(orele 
(orele . . . ______ _ __________
(orele 20,30).

ARGOMAN SUPERDIABOLICUL 
rulează la Victoria (orele 9; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18.30 ; 20.45) ; Bucegi
(orele 16 ; 18,15) ; Floreasca (orele
15.30 ; 18 ; 20,30) ; Grădina Bucegi 
(orele 20,30)

TIGRUL rulează la Doina (orele
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18.15 ; 20,30) —
orele 10 — Program pentru copii.

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE rulează la Timpuri Noi 
(orele 9—21 în continuare).

PETRECEREA rulează la Fero
viar (orele 9 : 11,15 : 13,30 ; 16 ; 
18.15 : 20,30) ; Aurora (orele 9 ; 
11,15; 13,30; 16; 18,15): Grădina
Aurora (orele 20,15).

JANDARMUL SE TNSOARA ru
lează la Excelslor (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 : 20.30) ; Gloria

Capitol

Capitol 
Arenele 

Melodia (o- 
18; 18,30; 21);
11 ; 13.30 ; 16 ;

iu,ou ; ; Luceafă-
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
21) ; Favorit (orele 10 ; 13 ;
18 ; 20,30) ; Grădina Doina 

20,15) ; Grădina Tomis 
20,15) : Parcul Herăstrău

■ ■■■■■■■■■■■

CAMPANIA
(Urmare din pag. I)

fel. De fapt, într-una singură au 
fost două. Pe 85 la sută din su
prafețele pe care am recoltat, 
am și însămînțat culturi duble. 
Și ea a fost cea mai grea pia
tră de încercare.

— Și care secție credeți c-ai 
putea să reducă din handicap ?

— Este greu de spus. După 
volumul fizic al lucrărilor, toate 
au șanse egale. Toate au recol
tat și semănat atît cît au avut 
unitățile pe care le deservesc. 
Cu ce cheltuieli, cu ce venituri, 
cu ce randament pe mașină ? 
numai diseară putem afla.

...în acea ultimă zi a campa
niei, la sediu) secțiilor, singurii 
care rămăseseră și pe care-i pu
teai găsi erau economiștii. Calcu
lau și așteptau să înregistreze ul
timele cifre. Restul oamenilor, 
mecanizatorii, șefii de secții, me
canicii de întreținere se aflau în 
cîmp. Mișcau operativ tractoare
le și mașinile dintr-o parte în 
alta. La Salcia mai rămăseseră 
cîteva hectare cu paie de balo
tat și, spre amiaza zilei, cineva 
de la județ le atrăsese atenția că 
trebuie să grăbească pentru că 
este posibil ca în dimineața ur
mătoare să fie dirijați pe raza al
tor cooperative agricole, iar la 
Stircovița, dăduse ghinionul în 
ultima zi : un tractor fusese scos

<Iin brazdă și nu se știa dacă re
medierea defecțiunii se putea 
face la secție, sau va fi nevoie 
să-l aducă la atelierele întreprin- - 
derii. Cei de la Aurora, intrase
ră cu plugurile pe terenurile de 
lucru ale celor de la Cujmir. 
Chiar dacă lupta cea mai mare 
se dădea între ei, cooperativa a- 
gricolă trebuia să pună Ia timp 
sămînța sub brazdă.

— La venituri, nu cred că cei 
de la Cujmir ne vor depăși, îmi 
spunea Alexandru Tomescu, șe
ful secției. La cheltuieli nu știu 
cum vom încheia. Avem noi 571 
lei economii față de plan, la 
1000 lei venituri, dar îmi este 
teamă că vom pierde. Tractorul 
lui Marin Țuică a făcut în aceas
tă campanie o risipă zilnică de 
15 litri de motorină. Din cauza 
unui căpăcel pe care abia acum 
l-a observat că nu era etanș.

înainte de a ajunge la secția 
Obîrșia de Cîmp, mai trecusem 
și pe la altele. Discutasem cu 
mecanizatorii și șefii de secție la 
Dîrvari, la Vînători, la Vrata. Cei 
de la Punghina, pe graficul de la 
sfîrșitu) lunii iunie, se situau pe 
locul IV. La venituri aveau, a- 
tunci, o depășire de 88 la sută. 
Și ei. ca de altfel și cei de la 
celelalte secții, luau ca ’alon și 
punct de atins, urmărindu-i în
deaproape, pe mecanizatorii de

la Aurora și Cujmir. Pe eei de la 
Obîrșia nu-i prea luau în seamă; 
aceștia erau în clasamentul vechi 
pe locul IX și nu se așteptau ea 
tocmai ei să poată sări înaintea 
altora.

— Aveau și un plan mare, și 
de asta nu se prea așteptau la 
o surpriză din partea lor, îmi ex
plică directorul. E drept acest 
plan a fost corelat cu numărul 
de tractoare și mașini de care 
dispun, dar cei mai mulți cre
deau că totuși organizarea mun
cii este mai greoaie.

— La început și nouă ni s-a 
părut la fel, aflu de la Ion Cîr- 
jan, șeful secției. Noi avem 19 
tractoare, pe cînd cei de la Au
rora au 9. Abia pe urmă ne-am 
dat mai bine seama că din mo
ment ce încărcătura pe tractor 
este cam aceeași, și din moment 
ce fiecare dintre noi este angajat 
în întrecere, este cam același lu
cru. Cîțiva din secția noastră, de 
la Obîrșia fuseseră detașați pe 
timpul inundațiilor la Dej și cînd 
ne-au povestit ce au văzut și în 
ce condiții au lucrat acolo, ne-au 
ambiționat.

Cum au procedat ? în toată 
campania nici un tractor nu a 
mai fost adus la secție. Distanța 
de lanurile de grîu era mare și 
orice deplasare ar fi însemnat 
pierderi de timp, consum în plus 
de motorină. Lui O. Poenaru, de 
pe tractorul L 400 i-a revenit 
sarcina aprovizionării cu carbu
ranți direct în cîmp. Seara, cînd 
tractoarele trebuiau să ia plugu
rile și să meargă la arat, același 
L 400 avea sarcina mutării com-

O

■

binelor în tarlalele de grîu pe 
care urma să se lucreze a doua 
zi; mecanizatorilor li s-a adus tot 
timpul hrană la cîmp; la cîteva 
seri, prin rotație, bateriile de por
nire a tractoarelor erau duse la ■ 
secție și verificate. Tonte astea g 
s-au soldat cu o economie de a- 
proape 600 lei la cheltuielile pen
tru mia 
mul de 
în luna 
venituri 
115 la

— Acum, Ia încheierea dublei 
campanii, cum ați numit-o dum
neavoastră, după 7 luni ale a- 
nului, cînd veniturile întreprin
derii sînt cu peste 50 la sută mai 
mari decît cele planificate, cînd 
înregistrați la cheltuielile de pro
ducție o economie de peste 10 la 
sută, si cînd. în sfîrșit, am aflat și 
cîștigătorul actual al întrecerii 
„secția cu cele mai bune rezul
tate“, după părerea dv. tovarășe 
director, în ce constă reușita a- 
cestei competiții ?

— în primul rind, 
terea cît mai exactă 
fiecare mecanizator a 
lor de plan defalcați pînă la ac
tivitatea zilnică. Și, nu numai a 
indicatorilor globali pe care-i ur
mărim noi la nivelul întreprin
derii, ci urmărirea în amănunți
me a tuturor , celor care concu
ră la realizarea celor globali. E- 
vident, acest lucru, presupune și 
o largă propagandă la care or
ganizațiile U.T.C. au cel mai 
mare acces. Și, inițiativa lansată 
la Chirnogeni tocmai acest as
pect l-a dinamizat.

de lei venituri ; consu- ® 
motorină fiind mai mic ■ 
iulie cu 2 000 litri ; la g 
depășirea finală fiind de 
sută.

în cunoaș- 
de către 
îhdicatori-

PAN WOLDYJOWSKI rulează 
la Grlvița (orele 10 ; 16 ; 19,30) ; 
Flamura (orele 10 ; 16 ; 19,30).

FREDDY ȘI CINTECUL PRE
RIEI rulează Ia înfrățirea (orele
15.30 ; 17,45 ; 20) ; Pacea (orele 
15,45 ; 18 ; 20).

ACEASTA FEMEIE 
Buzești (orele 
(orele 15,30 ; 18) 
(orele 20,15) ; 
(orele 20,30) ;
(orele 20,15).

rulează la 
15,30 ; 18) ; Arta 
; Grădina Arta 
Grădina Buzești 
Progresul Parc

A TE NAȘTE ru-DREPTUL DE
lează la Dacia (orele 8,45—20,30 în 
continuare) ; ~ '
18); -------
Miorița

AFURISITUL DE BUNIC rulea
ză la Unirea (orele 15,30 ; 18) : Gră
dina Unirea (orele 20,30).

MARILE VACANȚE rulează la 
Drumul Sării (orele 13,30 ; 17,45 ; 
20).

căsătorie in stil grec ru
lează la 
20,30).

. . Lira (orele 15,30 ;
Grădina Lira (orele 20,15 : 

(orele 11 ; 15 ; 17,30 : 20).

Gluîești (orele 15,30 ; 18 ;

SEMNUL LUI MONTE 
rulează la Cotrocenl (o- 

.. , Vitan (o- 
Grădlna Vitan

SUB
CRISTO
rele 15,30 ; 17,45 ; 20) ; 
rele 15,30 ; 18) ; ~ ~
(orele 20,30).

NOUL ANGAJAT rulează la 
Volga (orele 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Mo
ților orele 15,30 ; 18) ; Grădina
Moșilor (orele 20,15).

FRAȚII SAROYAN rulează la 
Viitorul (orele 20) ; VA PLACE 
BRAHMS 1 (orele 16 : 18).

AȘTEAPTĂ PINĂ SE 
NECÄ rulează la Popular 
15.30 ; 18 ; 20.15).

Intu- 
(orele

CEI 1 000 DE OCHI AI
RULUI MABUSE rulează 
ca (orele 16 ; 18 ; 20).

VlNATORUL de căprioare 
rulează la Flacăra (orele 15,30 ; 
18 ; 20,15).

SALARIUL GROAZEI rulează 
la Rahova (orele 15,30 18) ; Gră
dina Rahova (orele 20,30).

ANICIKA rulează la Progresul 
(orele 15,30 ; 18).

MISTERIOSUL X DIN COSMOS 
rulează la Ferentari (orele 15,30 ; 
18 ; 20,15).

MARELE SEMN ALBASTRU 
rulează la la Crîngașl (orele 15,30 ; 
18 ; 20,15).

A FOST ODATĂ UN MOȘ ȘI O 
BABA rulează la Cosmos (orele 
15,30 ; 18 ; 20.15).

MARI SUCCESE DE ODINIOA
RĂ rulează la Grădina Capitol 
(orele 19.45 : 21.45).

Teatrul „C. Tănase" (la Grădina 
Boema) : SONATUL LUNII — ora

LUNI 10 AUGUST

■

18,00 — Deschiderea emisiunii — 
Volei feminin : România—Polonia
• 19,00 — Panoramic științific •
19,20 — 1 001 de seri — emisiune 
pentru cei mici o 19,30 __ Tele
jurnalul de seară • 19,55 — Re
portaj T.V. — De la Năvodari în 
sus • 20,10 — Roman foileton — 
Iluzii pierdute (IV) • 21,15 — Bas
chet masculin — Selecționata uni
versitară a S.U.A. « 21,45 — Pa
rada vedetelor • 22,25 — Telejur
nalul de noapte • 22,35 __ Rampa
• 23,00 — închiderea emisiunii.

■

4

CRONICA 
U.T.C.

Sîmbătă 8 august a sosit 
în țara noastră, delegația 
Federației de tineret a Par
tidului Muncii din Olanda, 
formată din : Boudijn Uyt- 
hof, președinte, și Hans 
Brosse, secretar cu proble
mele internaționale, care 
la invitația U.T.C. face o 
vizită în țara noastră.
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V-am promis acum cîteva zile c-o să vă spun povestea cu Dobrin 
— și mă țin de cuvînt.

în primul rînd, de ce n-a jucat Dobrin ? Toată lumea mă în
treabă de ce n-a jucat Dobrin la Guadalajara, pînă și femeia de 
servici din blocul unde locuiesc s-a interesat de acest nume, 
deoarece copiii au scris cu cuiul pe pereții liftului: „Război anti- 
dobrinițtilor I“. Ca să fie limpede; nimeni, în afară de Angelo 
Niculescu, nu știe de ce n-a jucat Dobrin. Vor trece anii, profe
sorul va ieși la pensie și se va apuca să-și scrie autobiografia și 
memoriile și atunci, în sfîrșit, < se va face milă de noi și ne va 
dezlega misterul. Acolo, la Guadalajara, se încrucișau prin aer 
două versiuni. Cea oficială anunța că Dobrin e un leneș ți un

după ce-a fost decorat ți pupat de regină ? Oare n-ar fi putut 
el să le taie macaroana brazilienilor încă din primele minute, as- 
cunzîndu-i mingea lui Fele ți obligîndu-l să stea cinci minute 
cu mina în șolduri ți să-l privească surdo-mut de admirație, după 
care să-ți rupă un colț din coroana lui de rege al fotbalului ți să 
l-o înmîneze cu respect ? Dar ce s-ar fi întîmplat — mă întreb 
înfiorat pînă in oase — dacă echipa noastră ar fi jucat cu 11 
Dobrini, cu 11 artiști și acrobați, cu 11 tentatori de clasă mon
dială, în ce delire ar fi căzut publicul mexican și ce cuvinte ar 
fi scos din pixurile lor jurnaliștii ? tnchipuiți-vă un Dobrin în 
poartă, un Dobrin fundaș central, un Dobrin centru înaintaș, 
extremă dreapta sau chiar antrenor al echipei naționale sau

9. DACĂ AM FI JUCAT

CU 11 DOBRINI...
șmecher, un bășcălios ți un egoist, că se antrenează numai la 
umbră, cu pălărie de paie pe cap, că în meciurile de verificare a 
jucat numai pe partea unde era răcoare ți că^in cantonament, în 
loc să citească „Muntele vrăjit“ sau „Ulysse", el fila, cu dinții 
strinși, fuluri și brelanuri, pină la zorii zilei. Colegii lui ce 
ziceau, într-o versiune transmisă pe sub masă ? Că toate astea 
sînt basme pentru ațipirea naivilor, că în meciurile de verificare 
Dobrin a fost o adevărată senzație, că se antrenează cu toată 
bunăvoința (odată l-am văzut și eu) și că chestia cu citirea căr
ților cu figuri de valeți și popi au mai făcut-o ți alții și că asta 
nu l-a împedicat pe Angelo să se folosească de ei în cîteștrei 
meciurile. în vremea asta, Dobrin își zmulgea șuvițe blonde din 
creștet și întreba: „De ce m-au adus aici, dacă n-au nevoie de 
mine ?“.

Acum urmează o întrebare mai fatală ca Mata Han: ce se 
întîmpla dacă juca Dobrin ? Ce minune s-ar fi petrecut ? L-ar 
fi scos el din priză pe Boby Charlton, făcîndu-l de rîsul orașului, 
cu două fente și-o întoarcere și i-ar fi pus lui Dumitrache patru 
mingi pe frunte în careul mic, ca să plîngă Banks în pumni,

(mergem și mai departe), președinte al Federației. Atunci toată 
echipa noastră ar fi fost blondă, am fi jucat numai în figuri și 
poante de balet, lansam un nou tip de fotbal — fotbalul de 
salon, jucat pe parchet —, luam Cupa și înnebuneam lumea. Ima
ginația românului e dată naibii, toată ziua nu facem altceva decît 
să ne întrebăm ce era dacă juca Dobrin Ei bine, asta era I

Dar să ne întoarcem nițel la Guadalajara ți să vedem ce s-a 
mai întîmplat între timp. Aflați că Ramsey avea cu ziariștii lui 
cam aceleași necazuri pe care le avea și Angelo Niculescu cu ai 
săi. Presa engleză dădea ca sigură o victorie în meciul cu Brazilia în 
cazul în care ar fi jucat Osgood, figura numărul doi a fotbalului 
englez, dar pe care Ramsey nu-l prea are la suflet. La întrebarea 
de ce n-a jucat Osgood, Alf a răspuns foarte simplu : „N-a jucat 
pentru că n-a jucat". „Veți cîștiga meciul cu cehii ?“ „Da, îl vom 
cîștiga, pentru că nu există altă soluție".

Așa a ți fost; pentru că nu aveau altă soluție, englezii au câști
gat acest meci, dar cum l-au cîștigat, ți-e parcă jenă să poves
tești.

E adevărat că în ziua respectivă eta foarte cald și că cehii 
anunțaseră că vor face totul ca să cîștige, că englezii erau 
măcinați de obsesia eliminării, dar asta nu explică întru totul 
meciul foarte prost pe care l-am văzut. Tot jocul se însăila la 
centru, cînd și cînd cîte o centrare obosită, Pollak îi umilea cu 
fentele pe cei doi Boby, Dobias a nimerit o bară ți era lim
pede că englezii nu pot marca și că rușinea înfrîngerii le dă 
tircoale. Dar noi, naivii, uitasem că pe teren mai era și arbitrul 
francez Machin, ființă din categoria acelor oameni care nu cunosc 
jena față de lumea din jur. în minutul 48, la o fază cuminte și 
lipsită de orice șansă, Kuna a alunecat și a căzut pe minge. Ce 
și-a zis arbitrul ? „Acum e momentul să mă încuscresc cu Stanley 
Rous“ și a arătat punctul alb din mijlocul careului. Tribunele sar 
în aer, sticlele de sucuri vîjîiau pe la urechile noastre, stadionul 
clocotea de „huo“. Și pentru că arbitrul se facea că nu vede și 
nu aude, spectatorii au confiscat de trei ori mingea ajunsă în tri
bune, refuzînd s-o înapoieze. Cehii, altădată foști vicecampioni 
plecau acum acasă de trei ori înfrînți și o dată furați. După meci, 
Ramsey o întorcea pe glumă • „Nu știu dacă a fost sau nu pe- 
nalti, sînt un foarte prost arbitru“.

Dar parcă la Mexico City n-a ieșit un scandal de pomină ? 
Mexicul juca cu Belgia meciul hotărîtor ți pe „Azteca'', în mi
nutul țase, o sută zece mii de inimi se făcuseră cît bobul de 
mazăre, cînd Van Moer, singur cu portarul Calderon, greșise cu 
un milimetru. Dar arbitrul meciului era un argentinian cu numele 
de Coerezza, care și-a scăpat și el aerul din piept pe vrana fluie
rului la o mică învălmășeală în careul belgienilor, oferind ama
bilelor gazde un penalti. Belgienii țipă și-și smulg tricourile d» 
pe ei, noroc că s-au cumințit la timp, altfel publicul mexican era 
gata să scoată pistoalele ți să mănînce carne de european.

De altfel, subsolurile arbitrajelor cam încep să miroasă, ceva 
nu e în regulă la F.I.F.A. De-o pildă: la meciul Uruguay— 
Suedia fusese delegat un arbitru din... Brazilia, la meciul Italia— 
Israel un arbitru nord-american de origine israeliană. La interven
ția energică a presei ți antrenorilor, s-a făcut repede o inver
sare. Aranjamentul n-a rezistat, dar esențial e că a fost gîndit și 
că s-a încercat.

Optimile s-au terminat și totul pare a fi în ordine, nici una din 
echipele foarte bune n-au rămas deoparte. Notați, totuși, o curio
zitate : italienii s-au calificat în sferturi înscriind în trei meciuri 
un singur gol 1
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Ultimul asalt
al așilor
pedalei

„Speranțele“ - o dezamăgire !
CICLISM i

lunilor de vară a 
actualitate marea 

sportivă „Cupa ti-
Perioada 

readus în 
competiție 
neretului de la sate“. Conform 
calendarului competițional al 
U.T.C. ne aflăm la jumătatea 
etapei a Il-a, pe centre de co
mune, care urmează să se în
cheie la 15 august. Adică în 
acea fază a „Cupei“ cînd cam
pionii cercurilor și asociațiilor 
sportive sătești se reunesc, în 
âceste zile, în unele centre co
munale din cadrul județelor — 
special desemnate de către sec
țiile sport ale comitetelor ju
dețene țile U.T.C. și, de regulă, 
dintre cjple mai bine dotate din 
punct dfe vedere material, al a- 
menajărilor și complexelor spor
tive — pentru a-și disputa locu
rile fruntașe în clasamentele 
celor șapte discipline și a că
păta drept de concurs la faza 
a treia, finala pe județe, din 
22—24 august. (Așa cum se știe 
anul acesta „C.T.S.“ se încheie 
la faza pe județ, cu excepția 
oinei). Incursiunea noastră în 
cîteva astfel de centre de co
mune, organizate în raza jude
țului Teleorman, nu urmărește 
doar să înregistreze statistic o 
serie de merituoși cîștigători ai 
etapei. Faptul că în acest județ 
prima fază a popularei compe
tiții s-a soldat cu recorduri de 
participare și chiar particulari
tăți organizatorice demne de a 
fi preluate de către alte orga
nizații județene de tineret, ne-a 
determinat să le cunoaștem mai 
îndeaproape. Care sînt, de fapt, 
aceste particularități ? Cu pri
mul nostru interlocutor, HORI A 
CIOABA, profesor de educație 
fizică, secretar cu problemele 
de școli Ia Comitetul județean 
Teleorman al U.T.C., discuția a 
debutat pe marginea memora
bilei finale a „Crosului tinere
tului“ din acest an, de la Ti
mișoara, cînd' eleva din MoșTbr'tt 
de Vede, Geta Scorojitu, și-a 
adjudecat titlul de campioană 
națională în cursa senioarelor. 
„Este un exemplu practic, eloc
vent, a ceea ce înseamnă par
curgerea etapă de etapă a unei 
competiții sportive de anver
gură. Un element talentat, afir
mat în prima fază a unei între
ceri, poate fi foarte ușor pier
dut. trecut în anonimat, prin 
însuși modul defectuos de or- 
ganizi e al etapelor următoare. 
IncroA cea unor faze, organiza
rea lor „din mers“ mai ales Ja 
nivelul clasei, școlii, cercului, 
sau asociației sportive este, 
după părerea noastră, marea 
cauză a ratării rezultatelor fi
nale de VALOARE. Iar prin 
aceasta să înțelegem numărul 
maxim sau, în orice caz, mare 
de participanți, 
multiple forme 
preliminare și, 
parea față de 
este imposibil să nu se afirme 
pe plan local. Iată de ce, 
cazul întrecerilor „Cupei 
retului de la sate“ noi am 
turnat piramida, căutînd 
mentele de VAI,OARE Ia 
ei, la etapele inițiale, la 
pele largi de masă. Este i 
spiritul în care se discută 
activul la instruirile noastre pe-

repetarea sub 
a concursurilor 
de aici, preocu- 
„vîrfuri1* care

. în 
tine- 
răs- 
ele- 
baza 
eta- 

chiar 
cu

V
ă propunem, astăzi, 
să vorbim puțin 
despre rotbaliștii 
studenți. Socot 
că-i nimerit să co
mentăm aici repre
zentarea noastră la 

recentele Europene universita
re de fotbal (Iugoslavia, 16— 
26 iulie) mai cu seamă fiind
că, prin vîrsta întrecerilor, 
competiția supremă a studenți
lor fotbaliști de pe bătrînul 
nostru continent este cu adevă
rat juventistă.

Așadar, Pexa și ai săi sau 
întors de la Europene. Cu ce 
rezultate — știm cu toții : locul 
patru (din 10 echipe), două vic
torii (5—1 cu Olanda, 4—0 cu 
Belgia), un draw. (cu Cehoslova
cia) și două fadinguri (5—6 cu 
U.R.S.S., 1—2 cu Franța). Re
zultatele globale — dacă e să 
apelăm și noi la o expresie în- 

t drăgită de federație după cam
pania mexicană — sînt mulțu
mitoare, mai ales dacă aducem 
în discuție și scorul general al 
participării noastre ia această 
confruntare studențească : 15
goluri marcate și numai 9 pri
mite. Dar, dacă ne gîndim că 
la ediția primă a Europenelor 
(Spania, 1966) reprezentativa 
noastră reușise să intre în po
sesia medaliilor de argint, că 
acum — la cea de-a doua ediție 
— țara gazdă n-a ajuns pînă în 
faza finală și că toate celelalte 
nouă participante au aliniat în 
Iugoslavia team-uri inferioare 
valoric tuturor celor 17 trimiși 
ai noștri — ne dăm seama că, 
departe de a fi mulțumiți, avem 
chiar motive să considerăm a- 
ceastă deplasare drept un eșec.

Pentru că n-am fost la fața 
locului am găsit că este de da
toria mea să stau pe îndelete 
de vorbă cu cei care au văzut 
cu ochii lor cele cinei meciuri 
Nu fac nici un secret din asta, 
drept pentru care le și dau nu
mele unora dintre ei : Nicolae 
Irimie (președintele Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studențești 
din București — conducătorul

REPERE SPORUVE PE

riodice în problemele de sport 
și lucru urmărit, in primul 
rînd, de membrii biroului jude
țean, participanți fiecare la cîte 
un centru de comună in aceste 
zile competiționale de vîrf“.

în teren, afirmațiile interlo
cutorului nostru își află pe de
plin corespondentul. La centrul 
de comune Salcia, de pildă, a- 
colo unde recent s-a încheiat 
etapa secundă a C.T.S., pe com
plexul sportiv situat în vecină
tatea școlii, peste 200 de tineri 
campioni din Putineiu, Călmă- 
țui și Salcia și-au disputat 
dreptul de a participa la faza 
județeană. Aici, două întrebări: 
cine sint cei peste 200 de tineri 
participanți ?: de ce. la Salcia, 
si nil in alta dintre comunele 
învecinate, s-a stabilit centrul 
pentru că de posibilități orga
nizatorice dispuneau și celelalte 
comune ? Și răspunsurile : a) 
cei 200 de sportivi sînt, în ma
rea lor majoritate atleți (61, 
dintre cei mai mulți — Gh. 
Grosu, Marin Costea, Gh. Ale- 
xa, D Ghinea, Gabricla Turtu
rică etc. — de la gazde, au cîș
tigat 12 probe pe categorii de 
vîrstă) și participanți la jocuri 
sportive (fotbal, oină — și este 
firesc chiar și așa, din moment 
ce o puzderie de echipe de fot
baliști s-au „bătut“ în etapa pe 
cercuri și asociații. Iar finala 
Salcia — Călmățui, 2—1, a ofe
rit o veritabilă dispută cu... sus- 
pens). Deci ,.s-au respectat, 
înainte de toate, preferințele și 
tradițiile sportive ale celor pes
te 200 de participanți, așa cum 
a lăsat să se întrevadă etapa 
precedentă“ — sînt de părere 
cei doi profesori de educație fi
zică din Salcia, Stelică Bîtlan 
și N. Dobrică. b) Centrul Salcia 
a fost preferat „la concurență“ 
pentru ca un asemenea eveni
ment. sportiv să trezească inte
resul, emulația, în cît mai mul
te comune. De altfel, prin rota
ție, mereu altele, centrele de 
comune sint organizate în di
verse puncte cu ocazia marilor 
competiții sportive de masă. Iar 
pentru a primi acest gir, cu 
mult timp înainte, organizațiile 
U.T.C. și asociațiile sportive 
cum sînt cele din Răzmirești, 
Pietroșani sau Zimnicea, vin cu 
„argumente“, adică cu opțiuni 
serioase pentru cucerirea titlu
lui în întrecerea județeană pen
tru „cea mai bună bază spor
tivă“ organizată în strînsă le
gătură cu etapele „Cupei“. Eve
nimentul sportiv pentru o aso
ciație. de a deveni „centru de 
comune“ obligă și o serie de 
alți factori — C.A.P.-ul, școala, 
etc — de a-și aduce contribuția 
așa cum se întîmplă la Traianu 
sau Mirzănești.

In județul Teleorman alte 
centre de comune prezintă, fie
care, alte elemente specifice : 
la Smărdioasa — s-au organi
zat echilibrate turnee la jocuri 
sportive, titlurile fiind disper
sate („Avintul“ Bragadirul — 
handbal băieți și fotbal ; „Pro
gresul“ Cervenia — volei băieți, 
ambele asociații cîștigînd la 
mare concurență cu „Progresul"

lotului), arbitrul internațional 
Constantin Bărbulescu. Din ce 
mi-au spus martorii oculari, din 
ce știam și eu despre competi
ție (ca participant — evident, 
în calitate de ziarist — la edi
ția din Spania) și din ce am 
aflat de la cîțiva jucători și de 
la profesorul Nic. Roșculeț (an
trenorul principal al reprezen
tativei noastre studențești) am 
putut contura cîteva concluzii 
preliminare, pentru că acest 
subiect va mai fi dezbătut, de
sigur.

Așa cum s-au conturat ele în 
primele două ediții, întrecerile 
europene ale fotbaliștilor stu
denți sînt dominate nu atît de 

fOIBALIȘTII STUDENTI AU „PICAI LA 

SESIUNEA EUROPEANĂ
spiritul competitiv (cum sînt 
cupele europene), cît de spiritul 
olimpic — în înțelesul pe care-1 
avea acesta cu cîteva decenii 
în urmă. Vreau să spun că la 
Europenele universitare totul 
e să participi, rezultatele în 
sine avînd o importanță secun
dară. In această atmosferă spe
cific studențească — pe care o 
creează și o întrețin cele mai 
multe participante —, cînd nu
meroși tineri vin aici — din fa
cultăți — mai degrabă pentru 
a interpreta scene din Heidel- 
bergul de altădată și a cînta 
arii din „Studenții veseli“, de- 
cît pentru a înscrie goluri, cît 
mai multe goluri desigur că 
important și frumos este, în 
primul rînd, să participi. Cu 
toate că, înainte de această edi
ție, consideram că valoarea 
fotbalului nostru universitar 

Smărdioasa și „Flacăra“ Con- 
țești) ; la Olteni — s-a organi
zat un puternic turneu la oină 
(așa după cum ne amintim, la 
finala pe țară a C.T.S., oinarii 
din Olteni s-au aflat printre 
protagoniști) ; centrul Traianu 
— „a acoperit programul celor 
7 probe fiindcă, conform tra
diției, sportivii comunelor înve
cinate sint amatori de întreceri 
cît mai diverse“ — este opinia 
animatorului activității sporti
ve, tehnicianul agricol Nicolae 
Lazăr, secretarul organizației 
U.T.C. ; centrul Stejaru — a a- 
dus la start alături de tinerii 
săteni și numeroși elevi „fiind
că la noi activitatea sportivă a 
școlii este inseparabilă de cea a 
asociației sătești“ — este de pă-

BOLIZIDIRT-TRACK
Dirt-track-ul este una din pro

bele cele mai spectaculoase dintre 
sporturile cu motor. Motocicletele 
sînt de o construcție specială. 
Principalele atribute ale concu- 
renților sînt curajul și îndemîna- 
rea, dibăcia. întrecerea se desfă
șoară în mai multe manșe — fie
care manșă măsurînd 4 lungimi ale 
pistei de zgură care înconjoară un 
stadion de fotbal. Bineînțeles, 
Lupta se dă pentru secunde, pen
tru ocuparea locurilor fruntașe. 
Un concurent se întîlnește cîte o 
singură dată cu adversarii săi. în 
jocul calculelor intră punctele. A- 
dică ce loc ai ocupat în manșele 
în care ai concurat ?

Nimic neobișnuit, veți spune a-

(sîntem singura țară din Euro
pa cu trei formații studențești 
în prima ligă și cu patru în 
liga a doua) ne dă posibilitatea 
să aliniem un unsprezece pu
ternic și obligația să punem 
mîna pe medalii — astăzi, după 
încă o experiență nu mai pot 
respinge ideea cu care cei ce-au 
însoțit lotul nostru s-au înapo
iat din Iugoslavia și anume că, 
la această competiție ar fi mai 
potrivit să ne prezentăm cu o 
selecționată modestă (din jucă
tori de divizia „B“). Nu mai 
pot respinge o asemenea idee și 
accept discutarea ei — cu re
zerva însă, că dacă ediția ur
mătoare se va desfășura in

tr-adevăr în România (se știe 
că U.A.S.R. și-a depus candi
datura în acest sens), apoi a- 
tunci nimeni și nimic nu ne va 
putea scuza pentru o eventuală 
și nedorită pierdere a medalii
lor de aur.

Mă rog, dar înainte de a dis
cuta formula reprezentării 
noastre viitoare, trebuie să spu
nem că in Iugoslavia ne-am 
dus cu un lot de valoare și' am 
venit cu rezultate care le pu
tea înregistra cu ușurință chiar 
și cea mai slabă dintre cele 
șapte formații studențești ale 
noastre (am numit pe „Știința“ 
Bacău sau pe „Sportul studen
țesc“, la alegere). De ce ? Greu 
de spus. Tocmai de aceea n-am 
să încerc nici să dau adevărate 
judecăți de valoare (nu mi-aș 
permite) și nici să fiu exhaustiv 
(n-aș putea). Am să ofer nu
mai cîteva puncte de vedere — 

In cadrul „Cupei tineretului 
de la sate“, in aceste zile, pe 
întreg cuprinsul țării au loc 
întreceri pasionante la care 
participă sute și sute de spor
tivi săteni. Reporterul nostru, 
prezent la întrecerile din ju
dețul Mehedinți, desfășurate 
sîmbătă și duminică, la care 
au participat peste 400 din 
cei mai buni sportivi ai jude
țului, a luat imaginea de mai. 
sus, de la festivitatea de des

chidere a întrecerilor.
Foto: O. PLEC AN

rere învățătorul Victor Panai- 
tescu. Și exemplele ar putea 
continua ilustrînd toate Ia un 
loc, acele particularități care 
permit sportivilor județului — 
chiar dacă mai sînt și cîteva 
centre a căror activitate mai 
lasă de dorit, nereprezentative 
de altfel — să facă viabilă, dis
putată și comentată, această a 
doua etapă a marii competiții 
sportive sătești.

VIOREL RABA

flînd aceste
n-am spus 
cursuri. în 
rea ? Unde se cere curaj ? 
veți afla că motocicletele,

amănunte. Da, dar 
totul despre con- 

ce constă îndemîna- 
Dacă 

____  _____ care 
ating o viteză pînă la 120 km. pe 
oră, n-au frînă, nici cutie de vi
teze, ci numai ambreaj, consumă 
alcool în loc de benzină și ulei 
de ricin 1 La viraje piloții folo
sesc roata din spate și frinarea cu 
piciorul — drept pentru care tal
pa încălțămintei concurentului, 
recte cisma, este prevăzută 
placă de metal în loc de 
de piele și frînarea se face 
deraparea roți idin spate și 
cerea consumului de alcool, 
în viraje, la curbele pistei,

cu o 
talpă 
prin 

redu- 
Apoi, 
pilo-

bune de discutat și... de com
bătut.

Federația nu prea s-a omorît 
cu firea pentru a sprijini Euro
penele universitare, competiție 
pe care o avea în calendar și 
față de care avea obligații pre
cise : problema a fost luată în 
discuție tîrziu, a mai fost și a- 
mînată, apoi soluționată în gra
bă (cu compromisuri, superfi
cial) și transferată pentru o șe
dință a biroului federal... de 
după Mondialele din Mexic !! 
Mai mult chiar, solicitările ul
terioare ale celor care se ocu
pau, totuși, de pregătirea repre
zentativei universitare au fost 
în general respinse pe motiv că 

biroul federal „n-a fost de a- 
cord cu chestiunea“. La Cluj, 
unde au stat în pregătire cei
lalți selecționați (de la București 
și Timișoara) n-au avut condiții 
normale de cazare. „U“ — pe 
scheletul căreia a fost alcătuit 
lotul — a făcut eforturi supra
omenești să joace multe me
ciuri de campionat în puține 
zile și abia își trăgea sufletul 
după ce scăpase de retrogra
dare. De partide de pregătire 
a formației probabile nici n-a 
putut fi vorba (a fost progra
mată una singură, la Timișoa
ra, cu un adversar de trei pa
rale !).

Și așa s-a plecat în Iugosla
via. Aci, băieții au arătat că 
știu ceva fotbal, dar și că nu 
mai puteau alerga și că erau 
prăbușiți psihic. A mers cum a 
mers pînă în semifinală — 
cînd echipa sovietică ne-a

Aseară tîrziu, la ora cînd în
tunericul devenise atotstăpînitor, 
pe stadionul „23 August“ din 
Cîmpulung Muscel s-au încheiat 
întrecerile din cadrul celei de a 
patra ediții a concursului inter
național de atletism „Prietenia“. 
Aici, timp de trei zile și-au dis
putat întîietatea peste 500 de 
atleți juniori din 8 țări socialiste 
(Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, 
R. D. G., Polonia, Ungaria, 
U.R.S.S. și România) care, în 
marea lor majoritate se vor afla 
peste cîteva săptămîni la startul 
campionatelor europene de la 
Paris.

Conform previziunilor sporti
vii din R.D.G. au „colecționat“ 
victorii după victorii, confirmînd, 
în acest fel, virtuțile școlii lor 
atletice. „Tricolorii“ noștri au a- 
vut, în schimb, o evoluție cenu
șie, clasîndu-se, de regulă, pe 
locurile 5, 6, 7, și chiar 9 I Cele 
cîteva rezultate bune, scoase de 
atleții noștri fac „opinie separa
tă“ — fericite excepții — și en
tuziasmarea în fața lor, manifes
tată de antrenori și oficiali, nu e 
cu nimic justificată. Ele pot con
stitui cel mult surse de 
ție și încredere pentru 
care le-au obținut.

Scuze și explicații se 
desigur, ca la orice eșec dar, zău, 
nu asta ne interesează acum, ci 
mai de grabă căile și mijloacele 
de îndreptare a situației exis
tente.

Dar cum comportarea atleților

satisfac- 
sportivii

găsesc,

FARA FRINÄ!
ții nu respiră, își țin răsuflarea 
pînă cînd se afă în linie dreaptă. 
Deci 8 respirații într-o manșă 
care durează cîteva minute.

în aceste condiții, în concursul 
Internațional de dirt-track organi
zat de Federația română de moto- 
ciclism și desfășurat pe pista de 
la stadionul „Metalul“ cel mai 
destoinici s-au arătat a fi sporti
vii din R. P. Ungară. După efec
tuarea celor 13 manșe, Ferenc Ra- 
dacsi a ocupat locul întîi cu 12 
puncte urmat de compatriotul 
său, Pali Bereny — u puncte — 
pe care l-a învins în cea de a 
11-a manșă, cînd s-au întîlnit di-

bătut cu lovituri de la 11 
metri. In legătură cu acest 
eșec trebuie făcute două sub
linieri. Prima : adversarii au 
avut numai trei jucători la ni
velul reprezentanților noștri, 
dar au gindit, au luptat ca niș
te zmei (înainte de Europene 
s-au pregătit o lună de zile în 
comun) și au știut ce vory spre 
deosebire de români — care au 
atacat orbește, n-au alergat și 
n-au gindit. A doua subliniere: 
cu toate că la un prealabil an
trenament special se stabiliseră 
cei cinci care să execute even
tualele lovituri de la 11 metri 
în cazul egalității (Adam, Ion 
Vasile, Uifăleanu. Pexa și Cre- 
țu), după ce partida se înche
iase (2—-2), ultimii doi n-au 
mai vrut să-și ia răspunderea, 
au urmat momente penibile — 
cînd antrenorii și conducătorii 
se rugau de jucători — și i-au 
înlocuit, în ultimă instanță și 
după insistențe cu Măndoiu 
(care a tras în bară 1) și Codrea 
(care a înscris frumos), dar... 
sovieticii au marcat 4 (de la 
noi mai ratase și Uifăleanu).

In acest moment, echipa 
noastră s-a prăbușit definitiv. 
A doua zi Duțan s-a dus la pla
jă, Moldovan, Crețu și Petro- 
vici au plecat de la Skoplje la 
Tetovo după afaceri (primii 
doi au rămas acolo și peste 
noapte), ceilalți au bătut stră
zile și magazinele (Adam însă 
a arătat o seriozitate exempla
ră) și apoi, în disputa pentru 
locul trei, băieții au fost „puși 
la zid“ de francezi — niște di
letanta cărora la sfîrșitul me
ciului nici nu le venea să crea
dă că ei sînt învingătorii.

Și astfel, într-o competiție în 
care toată lumea ne vedea cîș- 
tigători, ne-am clasat pe locul 
patru ! Acum judecați si dum
neavoastră, stimați cititori. E 
mulțumitor ? Nu e mulțumitor ? 
Eu nu mai am nimic de spus !

G. MITROI

noștri la această ediție a con
cursului „Speranțelor olimpice“, 
va mai face obiectul unor reflec
ții și concluzii, prezentăm, în 
continuare, tabloul câștigătorilor. 
Nu înainte, însă, de a sublinia 
excelentele performanțe înregis
trate în probele de 100 m. plat, 
băieți, 100 m. plat fete și greu
tate băieți, precum și minunata 
organizare a concursului, saluta
tă și elogiată de toți conducăto
rii de delegații. BĂIEȚI : 100 m 
Gonzales (Cuba) 10,3 ; 1 500 m 
Eberhard (R.D.G.) 3:52,5; 110 
m.g. Beker (R.D.G.) 14,4; lun
gime Lauterbach (R.D.G.) 7,65
m.; greutate : Stoev (Bulgaria) 
17,01 m.; suliță : Rîtov (U.R.S.S.)

CEAI DE TEI
(Urmare din pag. I)

spus 
ocu- 
ne-a

Așa cum v-am 
noi, nu ne mai 

ăsta care 
neplăceri, zice. în

campionatul 
trecem la
următoa-
socotind 

Ia Dalles,

dial :
eu, 
păm de sportul 
adus aiîtea 
subtext domnia sa. Perfect, nu 
mai transmite domnule, că s-o 
mai găsi cineva care să ne spu
nă o vorbă două, despre mingea 
buclucașă și in consecință am 
lăsat perdelele ca în poezie, și 
m-am așezat în fața ecranului 
de sticlă — așteptînd să ni se 
explice, ce a fost acolo...

Mulțumesc pe această cale Te
leviziunii române pe care o fe
licit pentru punerea la magazie 
a benzilor cu meciurile cele mai 
interesante din 
mondial și cu asta să 
fapte...

Faptele ar fi cam 
rele :

Federația de fotbal, 
că ieșirile publice de 
de nu mai știu unde, vor putea 
să astupe gura ziariștilor mai 
pretențioși, s-a gindit că nu ar 
strica să repete operația pe plan 
național. Și atunci ce era mai 
potrivit decît o retrospectivă ? 
Cu retrospectiva, să ne Înțele
gem, sînt de acord, nu sînt însă 
de acord cu dregerea busuiocu
lui, pentru câ cu un plan subți
re, în comentariul făcut de cole
gii noștri : Urziceanu și Eftimie 
loneseu, rezultă că dracu nu a 
fost chiar atît de negru și puțin 
cîte puțin, să sperăm că se va 
reuși să ni se scoată și mâinile 
din buzunar și să aplaudăm.

Nu sînt un coleric cum insi
nuează unii. Entuziasmele mele 
sînt la fel de nete ca și dezapro
bările dar să nu mi se dea ceai 
de tei că nu mă potolesc.

Acum, la 62 de zile sau mai 
multe de la chestiune, lucrurile 
eu toate prescurtările și cu toa
te accelerările de bandă, se văd 
limpede de tot. Vă asigur din 
toată inima de pildă, că ritmul 
meciului Anglia-România nu a- 
răta de loc așa cum reieșea prin 
reluarea filmului pe micul e- 
cran. Nu e o șmecherie a Tele
viziunii noastre sau a Federa- 

doamne ferește. Seara la

rect. Locul 3 a fost ocupat de 
sportivul român Cornel Voicules- 
cu — 9 puncte (clubul Steaua), 
locul 4 de Alex. Datcu (clubul 
Metalul), locul 5 de Ion Bobîlnea- 
nu (Sibiu), locul 6 de Jan Kater 
(R. F. a Germaniei) — toți cu 
cîte 8 puncte.

Federația de specialitate meri
tă felicitări pentru organizarea u- 
nor astfel de concursuri și în di
ferite orașe ale țării — la mijlo
cul săptămînii a avut loc o între
cere la Sibiu — ele bucurîndu-se 
de o largă audiență la public și în 
special la tineret.

C. V.

Fotografia : VASILE RANGA

Aspect din întîlnirea de bas
chet România—Cuba
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72,50 m.; 10 km. marș : Lipovski 
R.D.G.) 45 :26,0; 400 m. : Gut- 
schmidt (R.D.G.) 48,0; 2 000 m. 
obstacole : Straub (R.D.G.)
5 :47,4; disc: Najimov (U.R.S.S.) 
52,08 m ; decatlon : Kriigell 
R.D.G.) 6 926 puncte.

FETE : 100 m. plat Käufer
iR.D.G.) 11,5; 1500 m. Wain- 
garten (U.R.S.S.) 4 : 35,0; disc : 
Sapranova (U.R.S.S.) 50,80 m. ; 
pentatlon : Wasmewska (Polonia) 
4 294 puncte; 400 m. : Gașca 
(Polonia) 55,6; greutate : Enge 
(R.D.G.) 14,61 m.; lungime : Vi- 
ciutevilma (U.R.S.S.) 
înălțime : Kandziova 
1,70 m.

DUMITRU VIȘAN

Casa presei in Mexic eram la fel 
de nedumeriți : ori nu fusesem 
noi în tribunele de la Jalisco, ori 
vedeam alte meciuri.

Pe sticlă balonul alerga mai 
repede, totul era mai dramatic. 
Explicații există și sint de tot 
felul, dar vă asigur că aceste re
editări nu sînt de natură să mă 
convingă. In primul meci se pu
tea cîștiga. Și cît a jucat de prost 
echipa Angliei s-a putut vedea 
chiar din această retrospectivă, 
cum s-a primit golul în poarta 
lui Adamache și mai limpede, așa 
cum limpede a fost faptul că go
lul lui Petrah cu capul, de ieri, 
se putea apăra, chiar de către un 
portar de divizia B. Ce vrem 
așadar, să facem ? Să lăsăm im
presia că nu se putea mai mult, 
să convingem mulțimile că la 
Mexico am jucat ca niște smei ? 
Repet, performanța noastră e re
marcabilă, dar se putea face mai 
mult și asta se vede limpede mai 
ales acum cînd dezbărați de 
orice patimă, refacem ceea ce am 
trăit acolo prea direct.

La drept vorbind, de ce scriu 
aceste rînduri ? Pentru că expli
cațiile celor doi cronicari nu mă 
satisfac. Și Eftimie loneseu și 
Radu Urziceanu știu ce-i acela 
fotbal și puteau să ne spună mai 
mult, dar ei s-au rezumat la a- 
necdote : un englez e de meserie 
grădinar, Adamek a fost suspen
dat pentru că a dat o palmă u- 
nui ziarist. Mulțumesc ! Nu asta 
voiam să știu de la ei. Voiam să 
știu de ce nu am atacat noi in 
meciul cu Anglia, la scorul de 
1—0 pentru insulari.

De la niște tehnicieni ca ei do
ream mult mai mult dar ci au 
intrat în jocul Federației de fot
bal care a găsit niște foarte buni 
avocați 
lor.

Să le

în persoana domniilor

BASCHET
TROFEUL „CUPA

FEDERAȚIEI

ROMÂNIA PE

PRIMUL LOC!
Sîmbătă seara am asistat la cea 

de-a 4-a etapă a turneului inter
național feminin de baschet, ce se 
desfășoară pe terenul în aer liber 
de la complexul sportiv „Flo- 
reasca“.

Vom începe comentariul nostru 
cu „deschiderea“ în care au evo
luat echipele Franței (senioare) și 
România (junioare), subliniind, de 
la început, plăcuta surpriză pe 
care ne-au oferit-o tinerele noas
tre jucătoare. Deși nu sînt jucă
toare de talie înaltă, junioarele 
românce posedă o remarcabilă vi
teză de execuție, combină frumos 
între ele șl creează faze dinamice 
de atac sub panou, majoritatea 
reușind să le finalizeze. Ele au ju
cat de la egal la egal cu baschet
balistele franceze, reușind o par-

X-.
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£

Tudor — 
pluton în 
și își ad-

In cursul dimineții de Ieri, 
timp de patru ore, iubitorii de 
sport din Brăila au asistat la un 
spectacol deosebit de dinamic — 
campionatele republicane de 
semifond desfășurate pe străzile 
orașului — care au încheiat 
o etapă a ciclismului. Pe un 
circuit potrivit unor asemenea 
întreceri, situat în centrul ora
șului, mii de spectatori, inșiruiți 
pe cei 2 300 m ai traseului, au 
urmărit cu viu interes întrece
rile. La juniori mici (10 tururi
— 23 km) am asistat pe prima 
parte a disputei, la un duel strîns 
între clujeanul losif Nagy și 
brăileanul Cezar Hîrjescu, elev 
la Liceul nr. 3 din localitate, cam
pion pe 1970 la contratimp indi
vidual. Dar., .cînd doi se ceartă, 
al treilea, Gheorghe 
Steaua, evadează din 
a doua parte a cursei 
judecă titlul totalizînd 30 puncte. 
A fost urmat de Nagy — 
C.S.M.-Cluj, 23 de puncte, Hîr
jescu — C.S. Brăila 18 puncte, 
Ștefan Cristei — Școala sportivă 
nr. 2 București, Nicolae Voican
— Școala sportivă nr. 3 Bucu
rești și Vasile Barbu — Olim
pia. Timpul învingătorului, 35 
minute. 2 secunde — media o- 
rară : 40 km.

17 ture totalizînd 39,100 km au 
avut de parcurs juniorii mari. 
In turul 5 a fugit din pluton ma
sivul brăilean Cristian Camer, 
și Petre Dolofan. Brăileanul va 
cîștiga 3 sprinturi consecutive, 
apoi va ceda clar în fața co
legului său de evadare. Petre 
Dolofan (Steaua), care va învinge 
autoritar totalizînd 52 de puncte. 
El a fost urmat în clasament de 
Camer — C S. Brăila — 34 
puncte, Marian Ferfelea, — 
Steaua în rea! progres, 25 punc
te, Nicolae Gavrilă — Steaua, 
sub așteptări — 13 puncte, Va
sile Pascale — C.S. Brăila, 10 
puncte, și Ion Cernea (Olimpia) 
9 puncte, o nouă speranță. Tim
pul 58 minute 8 secunde, media 
orară 41,400 km.

Campionatul seniorilor a fost 
dominat și cîștigat autoritar de 
către dinamoviști care au plasat 

5 sportivi pe primele 6 locuri. 
Cursa a fost în esență un aprig 
duel între Nicolae Ciumeti și 
Vasile Tudor. Prima jumătate a 
disputei a aparținut clar |ji 
Ciumeti în mare vervă. Pe a 
doua parte, pe avanposturi s-a 
instalat colegul său de club, care 
a cucerit sigur, șprint după 
șprint, obținînd titlul de cam
pion. Pe locul trei a terminat 
competiția Ștefan Snciu — „Dez
robirea“ Brașov iar pe locul 4 
Al. Sofronie — Dinamo.

Pe 7 ture (16,100 km) s-a con
sumat finala concursului repu
blican pentru biciclete de turism.

EMIL IENCEC

u

tidă spectaculoasa. După prima 
repriză scorul era 41—34 pentru 
jucătoarele franceze. In cea de-a 
doua repriză, junioarele românce 
forțează însă victoria. Ele atacă 
insistent și reușesc, la jumătatea 
reprizei, să reducă diferența la un 
punct: 52—53, apoi 54—55. De aici, 
junioarele noastre cedează pasul. 
Greșesc în apărare, iar viteza în 
atac scade considerabil, astfel că 
adversarele lor se impun și me
ciul se termină cu scorul de 78—63, 
în favoarea acestora. Rezultat ono
rabil pentru tinerele noastre jucă
toare, dacă ne gîndim la plusul 

, de experiență și maturitate tehni
că al adversarelor lor. Am remar
cat dintre baschetbalistele român
ce pe ROȘIANU (21 puncte mar
cate), IONAȘ (14 puncte) șl RA
DULESCU (14 puncte).

In cel de-ăl doilea meci — o 
surpriză : reprezentativa Ungariei 
a învins cu scorul de 58—51 re
dutabila echipă a Poloniei, me
daliată cu bronz la ultimele cam
pionate europene. Polonezele au 
jucat lent, descurcîndu-se greu în 
fața zonei agresive a reprezenta
tivei maghiare. Echipa Poloniei 
ni s-a părut obosită, lipsită de 
vlagă și asta poate datorită fap
tului că jucătoarele lor de bază 
sînt destul de în vîrstă.

In meciul „vedetă" au evoluat 
reprezentativele României și Cu
bei. Româncele au început parti
da greoi, părînd că subestimează 
valoarea adversarelor lor. Echipa 
noastră este depășită de jocul în 
viteză al cubanezelor, iar apăra
rea om la om nu dă rezultate 
bune. Scorul se menține strîns, 
cubanezele reușind cîteva contra
atacuri spectaculoase, mult gusta
te de public. Româncele trec la 
apararea în zonă și reușesc astfel 
să destrame atacurile echipei cu
baneze. In atac însă, deși „sche
mele“ funcționează, finalizarea 
lasă de dorit. Scor la pauză : 24__
20 pentru România. în cea de-a 
doua repriză, echipa noastră joa
că mal hotărît. Viteza în atac 
crește, pasele sînt mai precise, 
contraatacurile fulgerătoare și e- 
ficace. Astfel, echipa României 
obține o victorie confortabilă : 
59—41. Am remarcat din rîndtil 
ducătoarelor noaștre pe DIACO- 
NESCU. SAVU si TAFLAN.

Cu această victorie, indiferent 
de rezultatul meciului cu Franța, 
echipa României cîștigâ turneul 
și trofeul. „Cupa federației". O 
performantă meritorie, obținută 
într-o companie selecta. perfor
mantă pe care însă am dorl-o re
petată și Ia „europene“.

P TEODOR

P.S. La ora cînd închidem edi
ția, meciul dintre România șl 
Franța se află în plină desfășura
re și nu sîntem în posesia rezul
tatului final.



Convorbiri
româno
polone

Parafarea noului

tratat

romano-polonez

VARȘOVIA 9. — Cores
pondentul Agerpres, I. Du- 
mitrașcu, transmite : La in
vitația Ministerului Afaceri
lor Externe al R. P. Polone, 
N. Ecobescu, ministru ad
junct al Afacerilor Externe 
al R. S. România, a făcut 
între 6 și 9 august o vizită 
în Polonia. N. Ecobescu și 
Z. Wolniak, ministru adjunct 
al afacerilor externe al R.P. 
Polone, au 
în probleme 
muu.

Cu acest 
miniștri au 
noului tratat
colaborare și asistență mu
tuală dintre Republica So
cialistă România și Republi
ca Populară Polonă.

avut convorbiri 
de interes co-

prilej, cei doi 
parafat textul 

de prietenie,

ORIENTUL APROPIAT
• DUPĂ ACCEPTAREA ÎNCETĂRII FOCULUI 

ÎNTRE R.A.U. Șl ISRAEL
ISTANBUL — Ministrul a- 

facerilor externe al Turciei, Ihsan 
Sabri Caglayangil, a făcut o de
clarație în urma întrevederilor 
pe care le-a avut la Istanbul cu 
omologul său egiptean, Mahmud

Luptele
Vietnamul de Sud

în ultimele 24 de ore 
pe teritoriul Vietnamu
lui de sud s-au înregis
trat 17 ciocniri, a decla
rat la Saigon un purtă
tor de cuvînt al coman
damentului american.

Luptele cele mai îndîrjite s-au 
desfășurat în provincia Quang 
Tin, situată la peste 500 km. 
nord-est de Saigon, și în regiunea 
Platourilor înalte. Unitățile for
țelor populare au întreprins două 
atacuri în perimetrul bazei mili
tare americane de la Da Nang.

Purtătorul de cuvînt american 
a anunțat că bombardierele de 
tip B-52 au efectuat raiduri asu
pra mai multor provincii sud- 
viețnameze, unde se presupune 
că se află baze ale unităților 
populare.

Riad. El a exprimat sprijinul gu
vernului turc față de poziția 
R.A.U. în rezolvarea conflictului 
din Orientul Apropiat. Totodată 
a relevat că vizita colegului său 
egiptean a permis examinarea u- 
nor noi posibilități de dezvoltare 
și de întărire a relațiilor dintre cele 
două țări. Ministrul egiptean al 
afacerilor externe și-a încheiat 
vizita în Turcia, plecînd dumi
nică la Cairo.

TEL AVIV — Un purtător de 
cuvînt militar israelian a decla
rat că de peste 40 de ore nu au 
fost semnalate nici un fel de 
incidente în regiunea Suezuiui. 
în același timp, el a arătat că a- 
viația israeliană a atacat dumi
nică după-amiază baze ale forțe
lor palestiniene de rezistență, si
tuate pe teritoriul Libanului. 
Purtătorul de cuvînt a adăugat 
.că raidul aviației israeliene a a- 
vut loc în urma bombardamen
telor efectuate de grupurile de 
palestinieni în ultimele zile de 
pe teritoriul libanez.

Comorile din
Marea Nordului
OCEAN VIKING“ PRODUCE AGITAȚIE 

45 DE „INSULE DE FORAJ“ ÎNTR-O 
SINGURĂ LUNĂ • „O MARE DE PETROL“ 

SUB MAREA NORDULUI?
LL'

Peisajul Mării Nordului se îmbogățește mereu. Apar, peste 
noapte, noi insule. Fenomenul care declanșează toate aceste 
schimbări spectaculare nu este, însă, de natură tectonică ci... 
economică. El se numește : goana după aurul negru din stră
fundurile soclului continental și din adîncurile solului submarin.

Hamade,
Deputați- 
duminică,

È

ECUADOR

Imagine din Quito — capitalo Ecuadorului

1
j£
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DAMASC — Sabri 
președintele Camerei 
lor din Liban, a sosit 
într-o vizită fulger, în capitala
Siriei. El a avut întrevederi cu 
generalul Hafez Assad, ministrul 
sirian al apărării, și a fost primit 
de președintele Siriei, Noured
dine Al-Atassi.

In Italia au continuat în tot 
cursul săptămînii trecute gre
vele și demonstrațiile reven
dicative ale oamenilor mun
cii din diferite regiuni. La 
Milano, Trento, Porto Mar- 
ghera (zona industrială a 
Veneției), Modena, Palermo 
muncitori și funcționari, _ lu
crători agricoli au participat 
la diferite manifestări, for- 
muiînd revendicări economi
ce, cerînd îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și spo
rirea salariilor. în fotografie, 
aspect de la o asemenea de
monstrație desfășurată zilele 
trecute în zona industrială a 
Veneției.

După parafarea tratatului
sovieto—vest-german

Reuniunea guvernului R, F. a Germaniei

Simbătă a avut loc o 
R. F. a Germaniei, în 
de externe, Walter 

formare privind negocierile 
mane de la Moscova.

Reuniunea a fost prezidată de 
cancelarul Willy Brandt, care se 
înapoiase, cu puțin timp înainte, 
din Norvegia, unde se afla în 
vacanță.

a guvernului 
căreia ministrul

ședință 
cadrul
Scheel, a prezentat o in- 

sovieto-vest-ger-

dezvoltării
Ecuadorul — țară latino-a- 

mericană ce-și trage numele 
de Ia linia imaginară care 
împarte planeta noastră in 
două jumătăți perfect egale 
— este cunoscut iu special 
prin calitatea deosebită a ba 
nanelor, fruct ce asigură pînâ 
la 65 la sută din volumul to
tal al exporturilor ecuadori- 
ene. Bananele, împreună cu 
alte cîteva produse — cafea, 
cacao, lemn de plută — fur
nizează aproape toate venitu
rile în devize necesare susți
nerii economiei. Clima caldă, 
ploile abundente, solul pro
pice, au favorizat dezvolta
rea acestor culturi aducînd 
posesorilor de plantații în
seninate cîștiguri. Pe întin
sele cîmpii situate în ime
diata apropiere a Oceanului, 
indienii — urmași ai vechilor 
triburi de incași — repre- 
zentînd circa o treime din 
numărul locuitorilor — me
tișii (circa 6(1 la șută din 
populația de 6 milioane) în
grijesc sau recoltează bana
nierii ale căror produse se 
îndreaptă apoi spre Guayu- 
quil, primul oraș al țării și

tru actualitatea ecuadoriană, 
nu sînt nici tonele de mărfuri 
care tranzitează prin Guaya- 
quil și nici blocurile din be
ton, oțel și sticlă apărute în 
ultimii ani la periferia capi
talei Quito.

Un alt domeniu, răsărit a- 
colo unde se aștepta cel mai 
puțin, captează în prezent a- 
tenția ecuadorienilor. Petro
lul ! Este una din speranțele 
de care se leagă proiectele 
de dezvoltare economică. 
Descoperit într-o zonă in care 
elementele progresului s-au 
făcut cel mai puțin simțite, 
undeva la est de Anzi, in 
bazinul amazonian, petrolul 
a început deja să fie exploa
tat la mai multe sonde, fie
care din ele cu o productivi
tate zilnică evaluată la cîte
va mii de barili. Cercetările 
geologice au evidențiat exis
tența unor zăcăminte poten
țiale de circa 303 milioane de 
barili de țiței, alcătuind, po
trivit unor surse, cel niai 
substanțial strat petrolifer 
din America Latină. în acest 
context, problema revizuirii 
legislației privind concesiu-

• UN OFIȚER SUPERIOR din 
armata regimului de la Pnom 
Penh, locotenent-oolonelul Tom 
Saravan, a fost condamnat la 
moarte de Tribunalul militar de 
la Kampot. De asemenea, același 
tribunal a condamnat la muncă 
silnică pe termen de 20 de ani 
alți doi ofițeri. Ei sînt acuzați 
că ar fi colaborat cu forțele de 
rezistență populară cambodgie
ne în cursul luptelor care s-au 
desfășurat în zona Kampot în 
iuna martie a.c.

• DUPĂ HIROȘIMA, al doi
lea oraș japonez lovit de bomba 
atomică — Nagasaki — a co
memorat duminică tragedia prin 
care a trecut în al doilea răz
boi mondial. In amintirea vic
timelor de la 9 august 1945. în 
parcul central din Nagasaki a 
avut loc o adunare de doliu, la 
care au luat parte 15 000 per
soane.

DAUNELE 
PROVOCATE 

DE INUNDAȚIIJ»
ÎN POLONIA
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totodată, prima poartă mari
timă a Ecuadorului la Pacific.

In zona alpină, acolo unde 
vîrfurțle semețe ale Anzilor 
par niște săgeți albite de ză
padă, aruncate spre cer ptna 
dincolo de 6 000 de metri, a- 
ceiași indieni, purtînd renu
mitele pleduri, „ruana", bat 
potecile în căutarea locurilor 
de adăpost și hrană pentru 
lama, animalul domestic pre
dominant al întregii regiuni 
andine, ce trăiește pe o vasta 
suprafață în vestul continen
tului sud-american.

Vechile construcții din 
Quito, ridicate în urmă cu 
state de ani, în perioada do
minației spaniole, La fel ca 
și modul de viață al indieni
lor, par neschimbate... P« 
străduțele strimte, de genul 
îngustei „Caile de la Ronda", 
străjuită de edificii străluci
toare, datînd din secolul XVI, 
cn catedrale ale căror coloa
ne de aur transformate ta 
bani ar p«ea finanța con
struirea de cvartale și chiar 
•rașe, un continuu dute-vinp, 
etl vinzutori indieni ambu
lanți, ce-ți oferă suveniruri 
incașe. Dar zarva, proprie 
«arilor porturi, ca nu înce
tează nici ziua, nici noaptea 
pe cheiurile de la Guayaquil, 
unde gurile calelor înghit 
produsele țării, în timp ce 
macaralele moderne descarc i 
mașini și utilaje, tot mai ne
cesara învingerii subdezvol
tării, clădirile stil „secol 
KX", Înălțate la Quito, ne re
aduc în contemporaneitate. 
Totuși, parcă elocvente pen-

nile petrolifere a căpătat 
poetul unei chestiuni de 
•lin național. Deja au fost a- 
doptate cîteva măsuri în a- 
cest sens, printre care și li
mitarea concesiunilor pină la 
500 000 de hectare. In virtu
tea acestei modificări, con
sorțiul noid-ainerican „Texa- 
co Gulf“ a fost obligat să re
stituie aproape un milion de 
hectare concesionate de gu
vernul anterior. Contractul 
semnat ulterior cu „Texaco 
Gulf" impune monopolului 
nord-american o serie de 
condiții *mai avantajoase pen
tru Ecuador. Ulterior, ca ur
mare a unei puternice pre
siuni interne privind apăra
re;» resurselor naționale, gu
vernul a hotărît ca statul să 
fie singurul proprietar asu
pra tuturor păminturilor pe
trolifere și ca firmele străine 
să beneficieze doar de drep
turi limitate de explorare și 
exploatare.

Sînt preocupări care, ală
turi de altele, întregesc în
crederea ecuadorienilor spre 
progres, spre o viață mai 
bună.

Cu prilejul sărbătorii națio
nale a Ecuadorului — țară 
cu care România dezvoltă le
gături de prietenie și cola
borare și cu care a stabilit 
din anul 1968 relații diplo
matic» la rang de 
sadă — poporul, 
român transmit 
cuadorian urări 
tate și pace.

I.

• CONFORM CALCULELOR 
PRELIMINARE, difuzate de 
agenția P.A.P., privind daunele 
provocate de reoentele inundații 
din Polonia, cele mai mari pagu
be le-a înregistrat agricultura 
țării (aproximativ 50 la sută din 
valoarea tuturor pierderilor), to- 
1alul terenurilor arabile care au 
fost acoperite de ape fiind de 
circa 150 000 de hectare. Apele 
au nimicit mari cantități de cul
turi cerealiere și de rădăcinoase, 
au distrus complet sau parțial 
o serie de amenajări funciare și 
numeroase gospodării- țărănești. 
Pierderi însemnate a suferit și 
sectorul comunicațiilor prin de
teriorarea a numeroase drumuri, 
distrugerea a 240 de poduri și a- 
varierea altor 300. în unele lo
calități au fost distruse sau ava
riate instalațiile de alimentare 
cu a.pă și de canalizare, diferite 
construcții orășenești și case de 
locuit.

RĂFUIALĂ
LA SAIGON

• AUTORITĂȚILE SA1GO- 
NEZE continuă să se răfuiască 
eu toți cei care se opun politicii 
regimului corupt din Vietnamul 
<le suil. Astfel, poliția de la Sai
gon a arestat mai mulți intelec
tuali, printre care și un scriitor 
de literatură pentru copii, Lini 
Nghi. De asemenea, trei cotidie
ne din Saigon au fost suspen
date. Articolele din aceste ziare, 
arată corespondentul ziarului 
„LE MONDE“, se refereau nu
mai la „necesitatea încetării răz
boiului din Vietnamul de sud și 
cereau evacuarea trupelor ame
ricane de pe teritoriul sud-vlet- 
namez".

SE

amba- 
tineretul 

poporului e- 
de prosperi-

TIMOFTE

Două teatre londoneze au 
fost nevoite să-și întrerupă 
subit vineri seara reprezenta
țiile deoarece... spectatorii 
s-au trezit pur și simplu cu 
picioarele în apă.

O violentă furtună s-a abă
tut asupra capitalei britanice, 
inundînd mai multe cartiere, 
în gara Waterloo, liniile ferate 
și cîteva persoane au fost aco
perite cu un strat de apă de 
30 de centimetri. Tunelul ru
tier din Hyde Park, complet 
inundat, a fost închis.

• POPULAȚIA ITA&IEJ era 
la sfirșitul lunii februarie de 
54 341 131 de locuitori, potrivit 
ultimelor date publicate de Insti
tutul italian de statistică. La sfîr- 
șitul anului 1971, numărul locui
torilor se va ridica la 55 000 000 
adică mai mult decît dublu față 
de anul 1871. cind a avut loc 
primul recensământ după unifi
carea Italiei.
• LA DELHJ a avut loc o șe

dință a comitetului pentru pro
blemele politice al guvernului 
Indiei, consacrată discutării ma
surilor în vederea lichidării de
finitive a privilegiilor foștilor 
rajahi, conducători ai principa
telor din India. Guvernul Indiei 
și-a reafirmat , hotărîrea de a 
prezenta actualei sesiuni a Par
lamentului un proiect de lega 
care să anuleze sus amintitele 
privilegii.

TRIPOLI. — Președintele 
Consiliului Comandamentului 
Revoluției din Libia, colonelul 
Moamer El Gedafi, a conferit 
duminică dimineața cu secreta
rul general al Organizației Uni
tății Africane (O.U.A.), Diallo 
Telli. Au fost abordate o serie de 
probleme africane, precum și e- 
voluția situației din Orientul A- 
propiat.

Telli se află în vizită la Tri
poli în cadrul unui 
prins în capitalele 
țări africane.

• ALEGEREA 
PREȘEDINTE AL 
va avea loc la 17 august, anunță 
agenția națională libaneză de in
formații. A.N.I. O hotărire in 
acest sens a fost adoptată in 
cursul întrevederii de simbătă 
dintre președintele republicii, 
Charles Helou, al cărui mandat 
expiră la 
ședințele

VIITORULUI 
LIBANULUI

23 septembrie, și pre- 
Camerei Deputatilo'-.

La sfirșitul ședinței, purtătorul 
de cuvînt oficial, Konrad Ahlers, 
a anunțat că, după ce guvernul 
federal va aproba textul tratatu
lui parafat vinerea trecută de mi
niștrii de externe ai U.R.S.S. și 
R. F. a Germaniei, cancelarul 
Willy Brandt va pleca la Mosco
va pentru a semna documentul.

Viitoarea reuniune a guvernu
lui vest-german, în cadrul căreia 
urmează să se adopte o decizie 
în acest sens, va avea loc marți, 
a precizat purtătorul de cuvînt.

★
La Bonn s-a anunțat că guver

nul federal a hotărît să trimită 
mesaje președintelui S.U.A., Ri- 
chard Nixon, președintelui Fran
ței, Georges Pompidou, și primu
lui ministru britanic, Edward 
Heath. în legătură cu conținutul 
tratatului.

Această pagodă a fost construită în departamentul Takeshina 
din fondurile companiei Toyota Motor Co. Ea a fost ridicată 
în memoria victimelor accidentelor de circulație cară au folosit 

automobile de construcție „Toyota"
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La mijlocul lunii mai, concer
nul american Philîips Petro- 
leum Company anunța că în 
cursul explorărilor efectuate 
pe insula de foraj „Ocean Vi
king“, la aproximativ 300 de 
kilometri sud-vest de coasta 
Norvegiei, a fost descoperit 
„un bogat cîmp petrolier sub
marin“. Știrea a produs agita
ție în birourile marilor societăți 
petroliere occidentale. Agitația 
a luat amploare 
cîteva zile mai 
furniza, 
din Los 
rință de 
mănunte 
succesul „ . . .-
numai în zona respectivei „insu
le de foraj“ a fost identifica
tă o uriașă „pungă cu petrol" 
în total, 300 milioane tone, sau, 
mai plastic vorbind, consumul 
unei țări puternic industrializa
te, ca Anglia, pe timp de trei 
ani.

în urmă cu cîteva decenii, 
geologii au indicat că sub Ma
rea Nordului s-ar putea să 
existe mari rezerve de petrol și 
gaze naturale. Abia în 1964 au 
început însă foraje explorato
rii. Treptat, aproape toate ma
rile societăți petroliere din Oc
cident au obținut licențe din 
partea statelor riverane în 
drept, și au început căutări fe
brile. în șase ani au apărut în 
Marea Nordului nu mai puțin 
de 160 de insule de foraj, cu un 
echipament dintre cele mai com
plexe și moderne. Dar în toți 
acești șase ani explorările, care 
au înghițit sume mari de bani 
(costul întreținerii unei insule 
de foraj se ridică, în medie, la 
25.000 de dolari pe zi) nu au 
adus la suprafață decît un ele
ment mai slab cotat pe piața 
combustibililor : gaze naturale.

Primul jet de „aur negru" 
care a țîșnit la suprafață pe 
insula de foraj „Ocean Viking“ 
deschidea o pagină nouă în 
scurta istorie o explorării stră
fundurilor Mării Nordului. La 
numai cîteva zile după amă
nuntele furnizate de Philîips 
Petroleum Company, uriașa 
pungă de petrol localizată la 
sud-vest de coasta Norvegiei se 
vedea împinsă pe locul al doi
lea în noul și frămîntatul cla
sament al comorilor submarine 
Betroliere din Marea Nordului, 

n grup de patru societăți au 
anunțat identificarea, de data 
aceasta în fața coastelor Olan
dei, la 80 de kilometri nord de 
insula Vlieland, a unui mareză- 
cămînt de petrol. Chiar din 
prima perioadă a așa-zisei ex-

atunci cînd, 
tîrziu, P.P.C. 

la sediul său central 
Angeles, într-o confe- 
presă improvizată, a- 
spectaculare despre 
lui „Ocean Viking“ :

ploatări de probă, cele două 
insule de foraj instalate în re
giunea respectiv^ au extras fie
care în medie, zilnic 2 000 de 
barili (318 000 litri).

De atunci, febra aurului ne
gru în Marea Nordului a luat 
proporții nemaicunoscute. în
tr-o singură lună (iunie) au fost 
încheiate peste 100 de contrac
te de licență în care au fost 
antrenate 16 dintre cele mai 
mari consorțiuri petroliere și 
s-a trecut la instalarea a 45 de 
noi insule de forai. Numai mi
nisterul britanic al energiei a 
acordat concesiuni pentru lu
crări de foraj-explorare pe o 
suprafață de 21.000 kilometri 
pătrați în Marea Nordului.

In această atmosferă, apar 
zilnic noi speculații care se a- 
daugă aprecierilor cele mai 
variate și mereu mai mimeroa- 
se ale specialiștilor. Astfel, un 
grup de geologi britanic apre
cia, într-un studiu publicat săp- 
tămîna trecută că în dreptul 
coastelor _ Olandei, Angliei, 
și Norvegiei, la o adîncime de 
cîteva mii de metri, se află una 
din cele mai mari pungi de pe
trol din lume. Specialiști vest- 
germani și francezi afirmă că 
rezervele de petrol din această 
regiune sînt mai mari decît cele 
recent identificate în Alaska si 
aproape la fel de importante 
ca acelea din Orientul Apro
piat. Calcule publicate de in
stitute specializate din Anglia 
și Olanda presupun că încă în 
1972, ca urmare a forărilor din 
Marea Nordului, pînâ la o a- 
dîncime de 3 000—4000 de 
metri, — producția europeană 
de petrol se va tripla. Cel mai 
tîrziu pînâ în 1980 — aprecia
ză cercetătorii de la Institutul 
pentru conjunctura pieței ener
getice din Londra—Europa își va 
acoperi din resurse proprii, cel 
puțin 70 la sută din necesită
țile, în continuă creștere, de 
petrol.

S-ar putea ca optimismul 
energeticienilor vest-europeni 
care au ajuns să vorbească 
chiar despre „o autarhie a con
tinentului european în cel mult 
un deceniu" în materie de pe
trol, să fie exagerat. S-ar pu- 

ca ®* să fie influențați de 
euforia primelor tone ie pe
trol aduse la suprafață pe „O- 
S®?1] V'kina“ sau lîngă risula 
Vheland. Așa cum es' * to
tuși, posibil ca Marea Nardu
lui să fie dublată în străfun
duri de o mare de petrol care 
sâ alimenteze bătrînul conți
ne! în deceniile următoare.

EM. RUCAR

turneu între
mai multor

■ a B » ■

Protestul lui U Thant
Secretaru! general al Organiza

ției Națiunilor Unite, U Thant, a
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AFRICA: Prioritatea școlii
Una din principalele 

preocupări ale țărilor a- 
fricane devenite inde
pendente este lichidarea 
grelei moșteniri a pe
rioadei coloniale în do
meniul învățămîntului. 
Conștiente că orice pro; 
greș este posibil numai 
pe calea pregătirii _ de 
cadre calificate, a lichi
dării flagelului analfabe
tismului, a ridicării nive
lului general de cultură 
al populației, guvernele 
din majoritatea statelor 
africane și-au îndreptat 
atenția spre înființarea 
de școli pentru a permi
te cuprinderea unui nu
măr mereu mai mare de 
copii în procesul educa
tiv. La ora actuală, după 
cum se subliniază într-un 
raport - studiu difuzat 
la Organizația Națiuni
lor Unite, educației i se 
acordă mai multă atenție 
în programele de dez
voltare ale țărilor africa
ne decît oricînd de la 
obținerea independenței 
lor. Principalul obstacol 
în calea acestui obiectiv 
prioritar, îl constituie, în
să, lipsa acută de cadre 
didactice, care, în unele 
țări, a creat o situație 
critică, împiedicînd obți
nerea unor progrese sub
stanțiale în acest dome
niu.

Potrivit raportului-stu-

diu, difuzat la O.N.U, 
diferite organisme spe
cializate ale Națiuni
lor Unite printre care 
U.N.E.S.C.O.șiU.N.I.C.E.F. 
(Fondul Națiunilor Unite 
pentru copii) alocă sume 
mereu sporite pentru e- 
ducație și proiecte de 
pregătire a cadrelor ca
lificate în țările africa
ne : „Africa — se arată 
in document — este 
prima regiune în curs de 
dezvoltare, unde educa
ția absoarbe fonduri mai 
mari decît serviciile de 
sănătate și ocrotire so
cială“. Se relevă că în 
cursul anului 1970, nu
mai bugetul U.N.I.C.E.F. 
prevede alocații în sumă 
de aproape 10 milioane 
de dolari pentru conti
nentul african, dintre care 
peste 7 milioane sînt 
destinate învățămîntului.

Așa cum se arată în 
raport, în majoritatea 
țărilor africane, lipsa ca
drelor didactice este o 
piedică importantă în 
calea dezvoltării și efi
cienței învățămîntului. 
Tocmai pentru remedie
rea acestei stări de lu
cruri, organismele spe
cializate ale O.N.U. și-au 
propus să contribuie la 
sporirea numărului școli
lor pedagogice și a 
cursurilor speciale de 
pregătire a cadrelor din

acest domeniu de activi
tate. Printre alte su
gestii formulate și luate 
în considerare, se află 
organizarea de cursuri 
de perfecționare a învă
țătorilor, revizuirea siste
melor de admitere și ab
solvire în școlile din di
ferite țări, pentru a face 
cursurile școlare mult 
mai accesibile, îndeosebi 
în zonele rurale, și crea
rea unui însemnat număr 
de școli tehnice și agri
cole în scopul de a per
mite lichidarea lipsei cro
nice de mînă de lucru 
calificată.

în cursul ultimilor doi 
într-un însemnat nu
de țări africane au 
luate o serie de mă- 
specifice pentru dez-

gogice și 6 noi școli pe
dagogice. Noi metode 
de predare a științelor 
prin folosirea emisiunilor 

" ' ‘ au fost in-
în Malawi. 

cu ajutorul 
peste 800

pre

ani, 
măr 
fost 
suri 
voltarea și îmbunătățirea 
rețelei școlare. în Tanza
nia, de pildă, guvernul 
a procedat la o refor
mă generală a sistemu
lui de admitere și absol
vire a școlilor medii și 
au fost organizate cursuri 
cu o perioadă de trei 
luni pentru pregătirea 
cadrelor didactice, din 
învățămîntul elementar, 
în Uganda, în anul 1969 
au fost pregătiți 3 960 de 
învățători și 1 020 de 
Brofesori. în Republica 

emocrată Congo au 
fost înființate anul aces
ta două noi institute peda-

radiofonice 
troduse 
tară unde, 
U.N.I.C.E.F., ,
de școli au fost înzestra
te cu radio-receptoare și 
rețele de radioamplifi
care.

Etiopia, subliniază ra
portul - studiu difuzat 
la O.N.U., a început cel 
de-al treilea plan cinci
nal cu intenția de a 
spori substanțial cheltu
ielile guvernamentale 
destinate învățămîntului. 
Intre anii 1965—1969, 
pesta 3 000 de învăță
tori au participat la 
cursuri de reîmprospăta
re a cunoștințelor. In a- 
celași interval de timp, 
numărul învățătorilor 
pregătiți tn școli și dife- 
':te cursuri a crescut cu 
aproape 40 la sută în 
comparație cu cei cinci 
ani precedenți. Guvernul 
etiopian face actualmen
te pregătiri pentru înfiin
țarea a trei noi institute 
pedagogice. Ghana și-a 
dezvoltat rețeaua școla
ră prin construirea între 
anii 1966—1969 a aproa
pe 100 de noi localuri 
școlare. Totodată, autori
tățile ghaneze au luat 
măsuri pentru îmbunătâ-

de radioamplifi-

firea sistemului 
dare în școli, 
du-se < 
specializării elevilor 
domeniile agriculturii 
micii industrii. în cursul 
anului școlar trecut un 
număr de 30 de școli pe
dagogice au primit din 
partea unor organisme 
specializate ale O.N.U., 
material didactic și apa
ratură pentru predarea 
științelor. în sfîrșit, în 
Mauritania a fost elabo
rat un plan de reorga
nizare a rețelei școlare, 
urmărind, pe de o parte 
sporirea numărului de ti
neri cuprinși în școli și, 
pe de altă parte, o mai 
strînsă legătură a teoriei 
cu practica. In această 
țară se folosesc cu 
succes, de trei ani de 
zile, cursuri școlare prin 
radio.

Toate aceste date, cu
prinse în raportul - stu
diu sintetic difuzat la 
O.N.U., ne dau o imagi
ne a eforturilor între
prinse in vederea lichi
dării marelui decalaj al 
continentului african fată 
de alte regiuni ale lumii 
în domeniul învățămîn
tului, decalaj care con
stituie una din urmările 
tragice ale dominației 
colonialiste.

de , 
acordîn- 

o atenție sporită 
în 
și

declarat vineri că planurile Admi
nistrației S.U.A. de a distruge 
prin scufundare în largul coas
telor Atlanticului o încărcătură 
de containere cu gaze toxice re
prezintă o violare a convenției 
din 1958 de la Geneva și a re
zoluției Adunării Generale din 
1967 cu privire la prevenirea po
luării mărilor sau a atmosferei. El 
a reamintit că rezoluția din 1967 
prevede ca „toate statele să coo
pereze cu organizațiile interna
ționale competente pentru reali
zarea măsurilor de prevenire a 
poluării mărilor sau a spațiului 
aerian, rezultată din orice acti
vități cu materiale radioactive sau 
orice alți agenți distrugători“.

După cum se știe, planurile de 
distrugere prin scufundare în At
lantic a containerelor încărcate 
cu gaze toxice au stîrnit o vie 
reacție atît în Statele Unite cît și 
în afara lor. Guvernele Marii 
Britanii și ale arhipelagurilor 
Bahamas și Bermude și-au expri
mat îngrijorarea față de urmările 
scufundării containerelor în ape
le Atlanticului. La rîndul lor, 
autoritățile locale americane din 
zonele prin care ar urma să fie 
transportate containerele și-au ex
primat îngrijorarea față de urmă
rile unui eventual accident.

P. NICOARA

• „GUVERNUL BRITANIC 
studiază posibilitatea condiționă
rii reluării livrărilor de arma
ment către Republica Sud-Afri- 
cană, asigurîndu-și un drept de 
veto privind utilizarea acestor 
arme“, scria duminică „Sunday 
Express". La Whitehall, relevă 
săptămînalul, se scontează pe 
faptul că dacă Republica Sud- 
Africană va accepta ca guvernul 
britanic să dispună de un drept 
de veto, atunci. Marii Britanii 
îi va fi mai ușor să obțină con- 
simțămîntul țărilor membre ala 
Commonwealthuiui pentru re
luarea livrărilor de arme către 
guvernul de la Pretoria.

•j.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA București Piața .Scînteii”, Tel. 17 6010, 17 60 20. Abona mentele se fac la oficiile poștale fi difuzorii din întreprinderi și instituții Tiparul. Combinatul poligrafic „Casa Scìnteti'


