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CEI MAI BUNI
STRUNGARI DIN CAPITALĂ

VOICU

Iulian Pamfilie este cunoscut în 
uzina Vulcan pentru piesele de ca
litate pe care le execută. Lună de 
lună, în dreptul său graficul con
semnează însemnate depășiri de 
plan. La recenta întrecere a dovedit 
nu numai o bună pregătire practică, 
ci și temeinice cunoștințe teoretice 
legate de meseria pe care, o dată în 
plus, a dovedit că o îndrăgește.

Dan Popa a venit la Uzina de ira- 
șini electrice din București direct de 
pe băncile școlii profesionale. Hăr
nicia și dragostea față de meserie, 
felul cum își întreține locul de mun
că sînt calități ce l-au făcut apre
ciat de colectivul în care lucrează, 
aprecieri justificate o dată în plus 
prin primul loc obținut la ediția 
din acest a Olimpiadei.

Foto: P. T1NJEALĂ

Marin Diaconescu are numai 21 de 
ani, dar „puștiul“, cum îi zic unii 
colegi de serviciu, are înscrise în 
„palmaresul“ său încă două partici
pări la Olimpiada tînărului strun
gar, ce i-au adus în anii trecuți locuri 
fruntașe la faza pe uzină. La Steaua 
Koșie se știe că aceleași bune rezul
tate le obține și la cursurile serale 
ale liceului' industrial.

> S-a încheiat faza pe mu-
> nicipiul București a con-
> cursului „Olimpiada tineri- 
) lor strungari“, organizat de 
) Comitetul municipal al 
» U.T.C. Cu faze pe secții, în- 
» treprinderi și sector, aceas- 
i tă competiție a antrenat 
i peste 1 600 tineri strungar’ 
) din 39 de întreprinderi.
> Așa cum ne spunea to-
> varășul Alexandru Durac

— șeful sectorului tinere* 
muncitoresc din cadrul Co
mitetului U.T.C. al muni
cipiului București — între
cerea și-a propus să sti
muleze pe tineri în a res
pecta disciplina, normele 
de tehnica securității mun
cii și, totodată, să contribuie 
la continua lor pregătire 
profesională, la creșterea, 
calificării. Probele practi

ce, ca și cele teoretice au 
pus în fața participanților 
probleme dificile, piesele 
de executat avînd un grad 
sporit de complexitate, 
ceea ce implică cunoaște
rea exactă a calităților ma
terialului dar și toate posi
bilitățile de prelucrare.

Olimpiada tinerilor strun
gari a contribuit la parti

ciparea tot mai activă a 
acestora la sporirea eficien
ței economice în fiecare în
treprindere, la reducerea 
cheltuielilor de producție 
și la îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan.

Vă prezentăm pe cîștigă- 
torii fazei pe municipiu, 
cei ce vor reprezenta Capi
tala pe țară.

privesc 
uzinele 

către 
Politehnica 

brașoveană ?
Există garanția că toamna 

.universitară va găsi, la Politeh
nica brașoveană. o ambianță 
prielnică desfășurării în bune 
condițiuni a procesului de învă- 
țămînt. Acesta este cadrul ge
neral. Sînt însă și detalii mai 
puțin favorabile, elemente care 
semnalează persistența unor 
situații deficitare, cu reper
cusiuni în ceea ce privește 
gradul de pregătire al viitorilor 
ingineri. Ne referim îndeosebi 
la insuficienta dotare a unor 
laboratoare cu aparatură cores
punzătoare ultimelor realizări 
ale științei și tehnicii. Această 
stare de fapt se datorește indi
ferentei pe care întreprinderile 
industriale o manifestă față de 
pregătirea viitorilor ingineri.

Nu se poate spune că între 
Institutul politehnic și uzinele 
brașovene nu există relații de 
colaborare. Au trecut cîțiva ani 
de cînd profesorul Crișan a des
chis seria cursurilor teoretice 
predate în amfiteatrele uzine
lor, de către specialiști cu o bo
gată experiență în producție. 
Acestora li s-au adăugat sim
pozioanele și „mesele rotunde“, 
care prilejuiesc întîlniri perio
dice ale studenților cu autorii 
unor descoperiri științifice, 
ingineri care s-au specializat 
în alte țări sau au participat Ia 
congrese și conferințe științifi
ce internaționale. Această co
laborare se menține însă mai- 
mult datorită eforturilor insti
tutului. Uzinele dovedesc mai- 
puțin entuziasm in această pri
vință. Este vorba, firește, de 
entuziasmul practic, concret. 
Pentru că la modul declarativ 
ele manifestă o deosebită bună
voință. Se știe însă că în ca
drul institutului a luat ființă, 
cu ani In urmă, un birou stu-

ADRIAN VASILESCU
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Semnarea comunicatului 
comun româno-congolez

In cursul dimineții de sîm- 
bătă președintele Consiliului 
de. Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii De
mocratice Congo, Joseph-De- 
siră Mobutu, au semnat co
municatul comun româno-con- 
golez, care consemnează rezul
tatele pozitive ale convorbiri
lor dintre cei doi șefi de stat.

La semnare au fost de față 
președintele Consiliului de 
Miniștri Ion Gheorghe Mau- 
rer, vicepreședintele Consiliu
lui de Stat, Manea Mănesctr, 
ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat, și membri ai părții 
române care au participat la 
convorbiri.

Din partea congoleză au 
participat Thomas Tumba, 
membru al Biroului Politic al 
Mișcării Populare a Revoluției 
(M.P.R.), comisar general al 
Tîrgului internațional-Kinsha- 
sa, Andre Bo-Boliko, membru 
al Biroului Politic al M.P.R., 
secretar general al Uniunii na
ționale a muncitorilor congo
lezi, Jean Theodore Umba Di 
Lutete, ministru-delegat pe 
lîngă Președinția Republicii, 
Evariste Loliki, viceministru 
al afacerilor externe, însărci
nat eu cooperarea, și oficial»- 
tăți congoleze care au luat 
parte la convorbiri.

încheindu-și vizita oficială 
făcută în țara noastră la invi
tația președintelui Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Demo
cratice Congo, Joseph-Desiră 
Mobutu, împreună cu soția, a 
părăsit sîmbătă dimineața 
Bucureștiul.

In timpul vizitei șeful statu
lui congolez a fost însoțit de 
Thomas Tumba, membru al 
Biroului Politic al Mișcării 
Populare a Revoluției (M.P.R.), 
comisar general al Tîrgului in- 
ternațional-Kinshasa, Andre 
Bo-Boliko, membru al Birou
lui Politic al M.P.R., secretar 
general al Uniunii naționale a 
muncitorilor congolezi, Jean 
Theodore Umba Di Lutete, 
ministru-delegat pe lingă Pre
ședinția Republicii. Evariste 
Loliki, viceministru al aface
rilor externe, însărcinat cu co
operarea, Marcel Lengema, 
ambasador itinerant, și de alte 
persoane oficiale.

De la reședința rezervată 
oaspeților în timpul șederii în 
țara noastră, președintele Re
publicii Democratice Congo, 
Joseph-Desire Mobutu, și pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, au venit la 
Aeroportul internațional Bucu- 
rești-Otopeni într-o mașină 
deschisă escortată de motoci- 
cliști.

Pentru a-și lua rămas bun 
de la oaspeți, la aeroport au 
venit președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, Manea Mănescu. vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Janos Fazekaș, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Mihai Marinescu, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
membri ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului,

Președintele Joseph-Desiră 
Mobutu și soția sa, Marie-An- 
toinette Mobutu, își iau apoi 
rămas bun de la președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu și soția sa, Elena 
Ceaușescu, de la persoanele o- 
ficiale române și de la mem
brii corpului diplomatic, pre- 
zenți pe aeroport. Oaspeților 
li se oferă buchete de flori.

La ora 10 avionul preziden
țial, cu care călătorește șeful 
statului congolez, decolează.

ȘASE SATE RENASC 
iNTR-0 SINGURĂ VATRĂ
ODOREU — o comună distrusă de ape — se 
reconstruiește pe baza unei schițe moderne 

de sistematizare

Schița pentru sistematizare In 
fața căreia mă aflam nu era 
tina dintre acelea asupra cărora 
proiectanții zăbovesc luni de 
zile pînă-i dau forma definiti
vă. Era o schiță realizată în nu
mai cîteva zile pentru sistema
tizarea unei comune distruse în 
cîteva ore. Apele intrate în O- 
doreu (județul Satu Mare) în 
noaptea de 14 spre 15 mai, dis
truseseră trei sferturi din co
mună. Din 1150 de case, pe te
melii mai rămăseseră numai 350 
și proiectanții sosiți imediat la 
fața locului au hotărît : recon
strucția celor șase sate compo
nente ale comunei. va avea loc 
pe Vatra satului de reședință, 
Odoreu. Din satul Cucu scăpa
seră doar 11 case, din Eteni 5; 
din Berindan 17, din Mărtinești 
45 și din Vînătorești, 48. Puter
nic lovit fusese și cel de al șa
selea, Odorelu, dar, prin poziția 

lui geografică — așezat lingă 
calea ferată — ca și prin nu
mărul mai mare de case ce re
zistaseră — 244 — el a fost ales 
vatra noii comune Odoreu.

De atunci, din 15 mai, s-au 
scurs trei luni și jumătate. Prin
tre corturile și baracamentele 
ce adăpostesc pe cei 3 340 de si- 
nistrați se înalță noile case. La 
peste 600 din cele 810 cîte se 
construiesc, lucrările au trecut 
cu mult de stadiul fundațiilor, 
o însemnată parte aflîndu-se la 
acoperiș. Pînă la 1 noiembrie 
familiile sinistrate trebuind să 
ee mute în noile locuințe, rit- 
mtil de lucru este intens. Toată 
suprafața de 160 de hectare (a- 
cesta este, conform schiței de 
sistematizare, perimetrul nou 
al comunei) este un adevărat 
.șantier împărțit în 11 sectoare 
de lucru. Vechea clădire a Con
siliului popular a devenit sediul 
comandamentului pentru recon
strucție, bufetul comunei est.e 
cantina șantierului, sediul coo
perativei agricole este depozit 
pentru materiale de construcție 
perisabile, birourile cooperati
vei de consum — dispecerat, ce 
a mai rămas din școala genera
lă a comunei a devenit reședin-

Q

ță pentru șantierul tineretului. 
Totul, absolut totul, poartă în 
această comună simbolul refa
cerii. Și pentru această refacere 
a fost și este în continuare ne
voie de efort, de bani, de ma
teriale. Hotărîți să șteargă cît 
mai repede urmele potopului, 
oamenii nu au mai cunoscut, de 
atunci, din mai, odihna. Dar ori- 
cît de mare le-ar fi fost hotâ- 
rîrea, ea n-ar fi fost îndeajuns 
fără sprijinul imens al statului 
pe care l-au primit chiar din 
primele ore cînd asupra lor s-a 
abătut Nenorocirea.

— O singură cifră globală 
— spunea tovarășul Victor Pop,

N. COȘOVEANU

(Continuare în pag. a Il-a)
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Lia Manoliu, din nou în frruntea 
aruncătoarelor de disc ale țării.

PRIMA EDIȚIE A „CUPEI U.T.C. LA OINĂ" 
S-A ÎNCHEIAT IERI, PE STADIONUL „TINERE
TULUI" DIN CAPITALĂ, CU VICTORIA E- 
CHIPEI „BIRUINȚA" GHERĂEȘTI (JUDEȚUL 
NEAMȚ).

Citiți în pag. a IlI-a relatarea finalelor.

AL 53-LEA CAMPIONAT

FOTBAL 
A ÎNCEPUT !

DE

Zeci de mii, sute de mii de priviri caută din nou balonul 
rotund...

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

Prețul „cavalerismului“
Băiatul de 17 ani se ridică și 

ne spune :
— Aș vrea să vă rog ceva. Nu 

pentru mine. Pentru părinții 
mei. Să nu-mi dați numele la 
ziar. Ar citi colegii tatei și i-ar fi 
rușine. Le-am făcut destule...

— Ai ceva de transmis părinți
lor tăi ?

— Am să le mai fac o supă
rare. Cheltuielile de judecată~. 
Știu că n-are rost să mai promit 
nimic. Tot nu m-ar crede...

Acesta este finalul unei discu
ții cu un băiat de 17 ani și ceva 
și dacă nu am fi avut în minte

de fiecare zio ’

REZULTATELE TEHNICE
Progresul—C.F.R. Cj. 1-0 
„U“ Cluj—Rapid 
Farul—Steaua 
C.F.R. T.—„U“ Cr.

1-0 
2-1

... ... 0-1
F. C. Argeș—St. Roșu 0-1 
Jiul—U.T.A. 0-2
Petrolul—Poli. Iași 3-1 
Din. Buc.—Din. Bc. 2-1

ION BĂIEȘU;

(1-0) 
(1-0) 
(0-1) 
(0-1) 
(0-0) 
(0-1) 
(1-0) 
(1-0)

cele ce urmează, am fi putut cre
de că o fantastică eroare l-a ne
dreptățit pe tînărul acesta inteli
gent, cu aer de student. Cer
șește din priviri puțină înțelege
re. Să încerce cineva să-l înțe
leagă...

In 1968, G. R. este internat la 
l.S.RM.-Alexandria, pentru furt,

La scurt timp a fugit de acolo fi 
a venit la București. Iarăși fur-, 
turi. 8 luni, închisoare. Reinter- 
nare la I.S.R.M.-Alexandria, de 
unde urma să se elibereze în sep
tembrie- 1970. La 7 iunie fuge 
din nou din institut. Se calificase 
în meseria de strungar. Ultima 
probă — oralul — urma să aibă

loc la 8 iunie, lată rezultatul 
„examenului“ din 8 iunie :

— furt dintr-un autoturism 
„Dacia“ : un aparat de radio.

— furt la ștrandul Băneasa : 
un pulover, un prosop, o pere
che de papuci din material plas
tic, o cutie cu 10 capsule de si
fon și 150 lei.

Am fost curioși să-i punem o 
întrebare. Nu, nu este vorba de 
ultimele „isprăvi“, ci de prima, 
aceea de unde a pornit totul. Ne MEXIC ’70

TIBERIU DESAN

(Continuare in pag. a 11-a)
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TRADIȚIA
de AUREL DRAGOȘ MUNTEANU

Cuvîntul tradijie a reapârut cu oarecare insistență în lim
bile europene abia în secolul al XVIII-lea, în celebra „sută 
a optusprezecea", cum ar zice Matei Caragiale, odată cu 
punerea în discuție a fundamentelor autorității. Examenul 
rațiunii se exercita cu severitate mai ales în problemele 
dreptului, iar sensul termenului de care ne ocupăm fusese în 
Evul-Mediu circumscris acestui domeniu. Tradiție însemna 
transmiterea de prevederi cu caracter juridic, ea crea 
normă, avea autoritate. Mai tîrziu, atunci cînd Joseph de 
Maistre va susține idealul absolutist, autorul cunoscutelor 
Soirees trecut și el prin purgatoriul raționalismului, nu va 
mai putea justifica altfel decît prin tradiție instituțiile de 
care se simțea atît de atașat, structura unei Franțe pe care 
el o considera eternă. Conceptul a ieșit însă în mod inevita
bil din domeniul politic și juridic. Firea lucrurilor nu este 
imuabilă și nici instituțiunile popoarelor. Cu toate acestea, 
tradiția joacă un rol deosebit în cultură, și are o mare influ
ență în domeniul politic și social. Principiul său : Patres noștri 
narraverunt nobis, consemnat mi se pare de către Lamen- 
nais, are o mare forță in sufletele oamenilor și cine ar trece 
cu ușurință peste cuvîntul părinților săi ?

Tradiția nu este numai o sumă de obiceiuri pitorești, o 
manifestare de inerție în sufletul colectiv. Ea reprezintă în 
primul rînd o forță vie, capabilă să asigure coeziune adîncă 
și vigoare colectivăților naționale. Ea asigură cea mai bună 
cale de a întrebuința energiile sufletești, ferindu-ne de 
risipa costisitoare a forțelor noastre limitate în mod fatal. 
De aceea, mai ales în perioadele de prefaceri, cuvîntul ei 
trebuie ascultat cu grijă. Scopul culturii este creația noului, 
introducerea de bunuri noi în circuitul valorilor. Asta nu 
înseamnă însă că trecutul nu determină ceea ce va veni în 
însăși substanța sa. Mărturisesc deschis că mă aflu între a- 
ceia care s-au devotat noului. Nici n-ar putea să fie altfel, un 
scriitor este prin natura sa menit inovației. Trebuie să facem 
mai bine, așa s-ar putea formula sensul căutărilor noastre. 
Unde se găsește însă justificarea noului și criteriul său ? în 
el însuși ? Tot în tradiție.

Tradiția se creează în permanență. Ea înseamnă o unitate 
de permanențe culturale care se re-compune mereu, în func
ție de ceea ce se produce nou și durabil. Mi se pare că a 
fost greșită interpretarea tradiției în sens restrictiv și cano
nic. Oricît de insolită ar părea la prima vedere, ceea ce 
este cu adevărat, în sensul adînc și peren, o mare creație 
devine imediat un element de tradiție. T. S, Eliot, făcea o 
observație importantă în Funcțiunea socială a poeziei, spu- 
nînd că deosebirea dintre un scriitor autentic și unul excen
tric se află în faptul că cel dintîi determină pe cititori să 
participe și ei la sentimentele noi pe care le produce opera 
sa. Și unul și celălalt reprezintă un fenomen de excepție : 
ei sînt altfel decît au fost scriitorii înaintea lor, ei produc o 
stare nouă. Excentricul creează însă numai pentru el, sen
sibilitatea sa rămîne unică, pe cînd marele scriitor se topește 
în gustul epocii și al poporului său. Un mare critic român 
spunea că noi vedem luna ca în Eminescu, atît de puternică 
a fost influența sa asupra sensibilității noastre.

Criteriul noului se află, așa cum am mai spus, în posibili
tatea lui de a se integra tradiției, de a o re-compune în 
funcție de elementele inedite pe care le aduce în cultură. 
De aceea, instrucția serioasă începe cu studiul tradiției cul
turale. Avem în cultura română un exemplu prestigios, care 
ar trebui șă ne dea de gîndit. Călinescu folosește în marea 
Istorie a literaturii raportarea la tradiție ca pe un criteriu 
valoric. O carte valoroasă este comparată cu cele impuse 
prin tradiție ca repere ale genului și in acest fel apare un 
criteriu de apreciere. Cînd nu există tradiție autohtonă se 
face apel la cea europeană. în literatura de azi mi s-a părut 
că descopăr o metodă asemănătoare în demersul critic al 
lui Mihai Ungheanu, o personalitate foarte bine determinată 
din acest punct de vedere, în stare să reformuleze tradiția 
din punctul de vedere actual.

Judecata de valoare culturală se constituie prin tradiție. 
Ea înseamnă aderența îndelungată a cît mai multor perso
nalități la valoarea respectivă. Criteriu al culturii, tradiția 
este astfel una din forțele care asigură permanența națiuni
lor, justificîndule existența sub soare.
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SPECTACOLELE
OPEREI ROMÂNE

Instituție artistică de prim 
raqg. cu o activitate muzicală 
remarcată în toate marile cen
tre culturale europene, posesoare 
a unei echipe de soliști pe care 
ar putea-o rîyni marile teatre 
lirice ale lumii contemporane. 
Opera Română este moștenitoa
rea unor tradiții care înscriu în 
„paginile" ei minunatele stagi
uni de operă inițiate de George 
Stephănescu la sfîrșitul secolului 
trecut, înjghebările de operă 
din perioada 1910—1916 („Ga- 
brielescu“, „Opera studențeas
că“), activitatea' unor asociații 
ca „Societatea lirică română“, 
„Opera artiștilor asociați“ și a- 
cel neuitat spectacol din 1921 cu 
„Lohengrin-ul“ wagnerian, diri
jat de George Enescu, moment 
care însemna etatizarea Operei 
Române, permanentizarea unor 
spectacole lirice în București.

Colectivul Operei Române s-a 
remarcat, înainte de toate, în ul
timele decenii, prin strădania de 
a da viață scenică tuturor ma
rilor creații zămislite de compo
zitorii noștri, de la Oedip-ul e- 
nescian, „O noapte furtunoasă“, 
de Paul Constantinescu, și bale
tele lui Mihail Jora, la opusurile 
destinate teatrului muzical de 
Sabin Drăgoi, Gheorghe Dumi
trescu și Zeno Vancea.

O atenție deosebită a acordat 
în ultimele decenii primul tea
tru liric al țării, lărgirii reper
toriului, asimilării capodopere
lor literaturii lirice universale. 
De la operele lui Mozart la crea
țiile lui Claude Debussy și Ri- 
chard Strauss, zeci de lucrări au 
fost montate în spectacole de 
înaltă ținută artistică, spectacole

INSTITUȚII ROMANEȘTI
•> A

PARTICIPANTE LA
FESTIVAL

ce-și propuneau, înainte de toa
te, subordonarea tuturor mijloa
celor reliefării mesajului.

Alături de strălucita echipă de 
cîntăreți, toate colectivele Ope
rei Române, — corpul de balet, 
ansamblul coral, orchestra — au 
dobîndit în ultimii ani o înaltă 
autoritate profesională.
Alături de spectacolul de balet 

românesc, colectivul Operei Ro
mâne a înscris în agenda celei

Comitetul de stat pentru 
economia și administrația locală

PROSPECT
ȘCOALA DE SPECIALIZARE POSTLICEALÄ DE ARHITECTURĂ 

Șl SISTEMATIZARE

București — str. Occidentului nr. 12 — sectorul 8 — 
telefon 13.0910

primește prin concurs elevi în anul I al anului școlar 1970— 
1971, pentru pregătirea de cadre necesare institutelor de 
proiectare și șantierelor de construcții din întreaga țară, în 
următoarele specialități:

a) DURATA DE ȘCOLARIZARE DE 2 ANI

hr?

— ARHITECTURA, SISTEMATIZARE : Examen la : — 
desen liniar și ornamental (lucrări grafice): — matematică 
(scris și oral).

— ARHITECTURA DE INTERIOARE, MOBILIER ȘI DE
CORAȚII : Examen la: — desen liniar și ornamental (lu
crări grafice); — proba de culoare în tehnica aleasă de 
candidat.

— CONSTRUCȚII CIVILE ȘI INDUSTRIALE, DEVIZE 
ȘI MĂSURĂTORI ÎN CONSTRUCȚII, GOSPODĂRIE CO
MUNALĂ ȘI LUCRĂRI EDILITARE, INSTALAȚII TEH-

, NICO-SANITĂRE, ÎNCĂLZIRI CENTRALE ȘI VENTILA
ȚII, INSTALAȚII ELECTRICE ÎN CONSTRUCȚII, TOPO
GRAFIE fN' CONSTRUCȚII ȘI SISTEMATIZARE : Examen 
la : — matematică (scris și oral); — fizică (oral).

de a cincea ediții a Festivalului 
„George Enescu o serie de 7 
spectacole lirice.

La loc de cinste, în seria de 
spectacole care vor fi reprezen
tate de Opera Română la Festi
val, se găsește capodopera enes- 
ciană „Oedip“. dirijor : Cornel 
Trăilescu, distribuția : David O- 
hanesian, Ioan Hvorov, Viorel 
Ban, Elena Cernei, Zenaida Pal- 
ly, Maria Șindilaru...

Cu prilejul noii ediții a Fes
tivalului „George Enescu“ Opera 
Română va mai oferi un specta
col cu cea mai recentă dintre 
premierele lucrărilor lirice ro
mânești : opera „Decebal" de 
Gh. Dumitrescu, dirijată de 
Paul Popescu, soliști : Nicolae 
Florei, Iulia Buciuceanu, Mari
ana Stoica, Cornel Rusu, Vasile 
Moldoveanu, Dionisie Konya, 
Viorel Ban.

Pe afișul Festivalului, Opera 
Română a înscris în acest an, în 
care sărbătorim 200 de ani de la 
nașterea lui Ludwig van Beetho- 
ven și un spectacol cu „Fidelio“. 
dirijat de Constantin Bugeanu. 
Printre protagoniști : Helge 
Bomches, Cornel Stavru, Elena 
Dima, Viorel Ban.

În sfîrșit, agenda lirică a 
Festivalului, a ■ înscris cîteva 
spectacole din marea literatură 
destinată teatrului liric, 
colele ce se găsesc de 
mulți ani în repertoriul 
nent al Operei Române, 
ne vor permite să facem cu
noștință cu arta cîtorva dintre 
oaspeții Bucureștiului : dirijorul 
Bogo Lescovic (în -„Faust" /și 
„Don Carlos“). Virginia Zeani 
(în „Aida“ si „Don Carlos“). Ni- 
cola Rossi-Lemeni (în „Boris 
Godunov" și „Don Carlos“). Ni- 
cola Ghiuzelev (în „Faust“).

Printre artiștii români care-și 
vor da concursul la aceste spec
tacole îi mai amintim pe : Cor- 
neliu Fînățeanu, Dan Iordă- 
chescu, Marina Krilovici, (în 
„Faust“), Elena Cernei. Ion Bu- 
zea, Nicolae Florei, David Oha- 
nesian (în „Aida“), Ion Stoian, 
Viorel Ban. Constantin Iliescu, 
Zenaida Pally, Valentin Teodo- 
rian (în „Boris Godunov“). Cor
nel Stavru, Nicolae Herlea, Ioan 
Hvorov, Viorica Cortez (în „Don 
Carlos“).

specta- 
foarte 

perma
si care

IOSIF SAVA

b) DURATA DE ȘCOLARIZARE DE 1 AN

— DESENATOR PENTRU ARHITECTURA ȚI SISTEMA
TIZARE : Examen la : — desen liniar și ornamental (lu
crări grafice) ; — matematică (scris și oral).

— LABORATOR PENTRU CONSTRUCȚII ȘI INDUS
TRIA MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII : Examen la : 
— chimie (scris și oral); — fizică (oral).

Pentru obiectele de concurs : matematică, fizică și chimie, 
examinarea se face din materia predată în clasele IX—XII.

La concursul de admitere ce va avea loc între 25—30 sep
tembrie 1970 se pot înscrie absolvenți ai liceelor. Pe timpul 
de școlarizare elevii pot primi bursă conform legislației în 
vigoare. Elevii cu domiciliul în afara municipiului Bucu
rești pot beneficia de cazare în internatele școlii și masa Ia 
cantină, în limita locurilor disponibile.

înscrierile se fac între 1—22 septembrie a.c. Ia sediul șco
lii. La înscriere candidații vor depune următoarele acte :

— Certificatul de naștere (original și copie) ;
— Diploma de bacalaureat sau certificatul de absolvire 

liceu (școala medie de cultură generală) în original ;
— Buletinul de analiză a sîngelui (efectuat cu cel mult 3 

săptămini înainte de concurs);
— Rezultatul examenului radiologie (efectuat cu cel mult 

3 luni înainte de concurs);
— Fișa de control medicală întocmită în liceu. Candidații 

care au terminat studiile înainte de anul 1966, vor prezenta 
în locul acestei fișe, certificatul medical eliberat de circum
scripția medicală la care candidatul se află în evidență ;

— 3 fotografii dimensiuni s/i.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat Maiestății Sale 
TUANKU ISMAIL NASIRUDDIN SHAH IBNI AL-MARHUM 
SULTAN ZAINAL ABIDIN, Regele Malayeziei, următoarea 
telegramă :

Cu ocazia Zilei naționale a Malayeziei, vă adresez în nu
mele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al 
poporului român și al meu personal, cordiale felicitări și 
cele mai bune urări de progres pentru poporul malayezian.

CRONICA U.T.C.

într-o
(Urmare din pag. I)

sate renasc 
singură vatră

Duminică la amiază a sosit 
în Capitală, ministrul federal 
pentru tineret, familie și să
nătate din R. F. .a Germaniei, 
Kate Strobel, pentru a purta 
convorbiri privind probleme 
de interes comun în dome
niul activității tineretului, să
nătății și turismului.

La sosire, pe aeroportul O- 
topeni, oaspetele a fost în
tâmpinat de Ion Iliescu, mi-

nistru pentru problemele ti
neretului, Dan Enăchescu, 
ministrul sănătății, Alexandru 
Sobaru, președintele Oficiu
lui Național de Turism, și de 
alte persoane oficiale.

Au fost de față dr. Claus 
von Kameke, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R. F. a 
Germaniei la București, și 
alți membri ai ambasadei.

(Agerpres)

CU CE „OCHI“ PRIVESC
UZINELE CĂTRE POLITEHNICA

BRASOVEANA ?
1

secretarul comitetului comunal 
de partid, — și vă veți da sea
ma cu ce grijă sîntem înconju
rați valoarea cecurilor date 
pînă în prezent populației este 
de douăzeci de milioane lei.

Și cîte alte cifre care se în
scriu acum în reconstrucția O- 
doreului nu grăiesc despre so
lidaritatea și grija umană a so
cietății noastre socialiste ^Șai
sprezece milioane de cărămizi 
la preț inferior celui de vînza- 
re cu amănuntul, alte milioane 
kilograme de ciment la un preț 
de două ori mai mic decît cel 
de pe piață, mii de metri cubi 
de cherestea, țiglă, var etc., vor 
însemna în final 810 case noi. 
Pentru a evita monotonia, uni
formitatea caselor, cetățenilor li 
s-a pus la dispoziție pentru a- 
legere 22 de tipuri de proiecte 
executate gratuit. Douăsprezece 
tipuri sînt pentru case cu un 
nivel, iar zece pentru case cu 
etaj, fiecărei gospodării fiindu-i 
rezervată, așa cum îi stă bine 
unei locuințe la țară, o ogradă 
cu anexele cuvenite.

Tabloul nou al comunei, în re
construcție, îl completează uni
tățile de interes social-cultural, 
administrative și cele produc
tive ale cooperativei agricole și 
întreprinderii agricole de stat. 
Restrîngerea a șase sate în-

pletau, deveneau mai limpezi. 
Casa cu etaj a lui Alexandru 
Circiu era pe strada principa
lă. „Fiul meu — îmi spusese a- 
cesta urcat pe schele — a zis că 
tot trebuie să facem fiecare cîte 
una. Așa că mai bine facem una 
mare și durabilă". Școala gene
rală cu 16 clase în două etaje 
pe care bâtrînul profesor de 
limbă română Ion Petreus o și 
vedea gata cît de curînd, era a- 
lături de sala de gimnastică a 
elevilor. Săpăturile lîngă care 
stătusem de vorbă cu tânăra pla
nificatoare Ecaterina Kotzmer 
reprezentau aici, pe schiță, clă
direa cooperației de consum.

„...Iar aici, unde este înfipt 
acest steguleț, îmi atrăgea aten
ția inginerul Geza, aici este șan
tierul de luoru al tineretului“. 
Ce putusem afla eu despre a- 
cest șantier cînd îl vizitasem ? 
Mi se părea că cele cîteva date 
și nume pe care le notasem 
printre cele cîteva zeci de ti
neri care săpau la fundația nou
lui sediu al cooperativei agricole 
erau prea puțin. Cu cît pri
veam, însă, mai atent schița 
comunei, semnificația faptelor 
tineretului căpăta alte contu

ruri. Nu era obiectiv hașurat în 
schiță, semn că fusese atacat, 
prin care stegulețul roșu, în
semnul șantierului, să nu fi fost 
înfipt. El se mutase de la unul 
la altul, pe măsură ce lucrările 
cele mai grele, săpăturile la 
fundații, se terminau într-o par
te și începeau în alta. Cifre ? 
Treizeci de mii de ore muncă 
voiuntar-patriotică înregistrate 
numai în ultima lună și jumă
tate la săpatul fundațiilor, alte 
cîteva mii la demolări, la trans
port de materiale... Și cine a 
mai putut ține socoteala... 
Nume ? Lor, celor două sute și 
ceva de tineri din comună, în 
permanență li se adaugă alți 
40—50, în serii de cîte 10—12 
zile, veniți din tabăra jude
țeană.

O unire de forțe în care ti
neri și vîrstnici formează un 
singur colectiv, al refacerii, ac
centua inginerul Geza căutând 
atent pe schiță în sectorul 11, 
poziția 37, și după ce a tras o 
diagonală dreptunghiului în
semnat mai dinainte: azi a ajuns 
la acoperiș și Iosif Tămaș. Se 
apropie noiembrie și toți oa
menii trebuie să intre în case.

(Urmare din pag. I)

ca- 
re- 
cu

dențesc de proiectări. Că în 
drul acestuia s-au dobîndit 
zultate pozitive, aplicate 
succes în producție, recunosc 
chiar și specialiștii din între
prinderi. Dar dezinteresul ma
nifestat de conducerile multor 
uzine brașovene față de reali
zările studenților proiectanți a 
făcut ca acest birou să-și 
teze practic activitatea.

Desigur, întreprinderile 
resc să le fie repartizați 
neri bine pregătiți. Nu înțeleg 
însă că sînt datoare să sprijine 
învățămîntul în formarea aces
tor ingineri. La Institutul poli
tehnic din Brașov sînt cîteva 
secții de specializare unice in 
țară : Autovehicule rutiere, Sil
vicultură și exploatarea pădu
rilor, Industria lemnului. De 
asemenea, aici sînt pregătiți 
specialiști în Electromecanică, 
Electronică, Tehnologia con
strucțiilor de mașini. După cum 
se poate observa, este vorba

ITI
.................... ............

ÌSinema
SUNETUL MUZICII : rulează 

la Patria (orele 12,45; 16,30; 20,15).
INTILNIREA : rulează la Repu

blica (orele 8; 10,30; 13,15; 16; 18,45; 
21,30), Stadionul Dinamo (ora 20), 
Parcul Herăstrău (ora 20).

MAYERLING (ambele serii) : 
rulează la Luceafărul (orele 9; 
12,30; 16; 19,45), București (orele 
9; 12,15; 16: 19,30), Melodia (orele 
9; 12,30; 16; 19,30), Modern (orele 
8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30), Gră
dina Doina (ora 20,30), Arenele Ro
mane (ora 20).

LINIȘTE ȘI STRIGAT : rulează 
la Capitol (ora 9,45) ; SĂRMANII 
FLĂCĂI (orele 12; 14) :AȘA AM 
VENIT (orele 16,15; 20,15).

AMBUSCADA : rulează la Victo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20.45).

ÎNTOARCEREA doctorului 
MABUSE : rulează Ia 
(orele 9,45; 11; 13,30; 16; 
Favorit (orele 10; 13;

Festival 
18,30; 21), 
15,30; 18; 

20,30), Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Excelsior (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Grădina 
Festival (ora 20), Flamura (orele 
11: 16; 18,15: 20,30).

MONȘTRII : rulează la Central 
(orele 8,30 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ;
18,15 ; 20.45), Floreasca (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

ARGOMAN
CUL : rulează 
9,30—16,30 în

SUPERDIABOLI- 
la Lumina (orele 

continuare) ; VINE

înce-
do- 

ingi-

numai de specialități care nece
sită o intensă instruire practi
că. Dar laboratoarele facultăți
lor nu pot oferi întotdeauna 
studenților posibilitatea de a lu
cra cu mașini și aparatură de 
ultimul tip în vara aceasta, 
Ministerul învățămîntului a a- 
locat pentru construcții și do
tări 230 de milioane lei. Este o 
sumă importantă, din care Poli
tehnicii brașovene i-a revenit 
o parte însemnată pentru extin
derea spațiului de învățămint 
și înzestrarea laboratoarelor. 
Uzinele brașovene au însă mul
tiple posibilități de a suplimen
ta substanțial această sumă. Nu 
este normal ca principalii be
neficiari ai muncii viitorilor in
gineri să nu contribuie cu mij
loace materiale la pregătirea 
lor. Ne gîndim chiar la even
tualitatea amenajării unor la
boratoare pentru lucrări prac
tice și activitate de cercetare, 
care să fie dotate în exclusivi
tate de către uzine. Este o su
gestie.

__ ____ șase sate în- 
tr-unul ’ singur a adus, firește, 
în primă urgență construcția 
unei noi școli, a unui spațios 
magazin universal, a unui mo
dern dispensar, o nouă racorda
re la rețeaua electrică, trasarea 
a noi străzi, refacerea drumu
rilor de legătură. Toate aceste 
lucrări, pornite deja, vor fi apoi 
completate cu un cămin cultu
ral, cu o grădiniță și o creșă 
pentru copii, cu baie comunala, 
cu un nou local administrativ 
care va reuni sediul consiliului 
comunal și Oficiul P.T.T.R. și 
cu 93 de apartamente pentru 
cadrele școlii, ale I.A.S.-ului și 
pentru ceilalți salariați ai co
munei.

— Adăugați toate acestea la 
casele noi proprietate personală 
ce se construiesc și vă veți pu
tea apropia și mai mult de di
mensiunea sprijinului pe care-1 
primește comuna Odoreu din 
partea statului, spunea ingine
rul constructor Gâza Ilföldy.

împreună, în fața schiței, am 
încercat rememorarea discuții
lor pe care le purtasem cu oa
menii satului. Imaginile se com-

Prețul 
„cavalerismului ;

PRIMA VARA : (orele 18,30; 20,45), 
Cotrocenl (orele 15,30; 18; 20,15),
Moșilor (orelă 15,30 ; 18), Grădina 
Moșilor (ora 20).

JANDARMUL SE INSOARA : 
rulează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), Miorița (orele 11; 
15; 17,30; 20).

LANTERNA CU AMINTIRI : 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9,30—20.30 în continuare).

PROFESORUL INFERNULUI : 
rulează la Grivlța (orele 16; 18,15; 
20,30), Popular (orele 15,30; 18).

ACEASTA FEMEIE : rulează la 
înfrățirea (orele 15,30; 17,45; 20), 
Volga (orele 16,30; 18,30; 20,30),
Popular (ora 20,15).

ASUL DE PICA : rulează la 
Buzești (orele 15,30; 18).

PAN WOLODYJOWSKI (ambele 
serii) : rulează la Dacia (orele 
8,45—20,30 în continuare).

TIFFANY MEMORANDUM : 
rulează la Bucegl (orele 10; 15,30; 
17,45), Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15), Grădina Bucegl (ora 20), 
Grădina Aurora (ora 20,15).

IUBIRI TĂCUTE : rulează la 
Unirea (ora 15,30) ; AȘTEAPTA 
PlNA SE ÎNTUNECA (ora 18), 
Grădina Unirea (ora 20,15).

FRAȚII SAROYAN : rulează la 
Lira (ora 15,30), COMISARUL X 
ȘI PANTEREI,E ALBASTRE (ora 
18), Grădina Lira (ora 20).

ORA --------------------------
la Drumul Sării 
FREDDY ȘI CINTECUL 
(orele 17,45; 20).

SUB SEMNUL LUI 
CRISTO : rulează la 
(orele 15,30; 18; 20,15).

HOTĂRlTOARE : rulează 
(ora 15,30), 
” PRERIEI

MONTE 
Ferentari

PETRECEREA : rulează la Giu- 
lești (orele 15,30; 18; 20,30), Arta 
(orele 15,30: 18), Rahova (orele
15,30; 18), Grădina Arta (ora 20,15), 
Grădina Rahova (ora 20,15).

DRAGOSTE ȘI VITEZĂ : rulează 
Ia Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30), Tomis (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18), Grădina Tomis
(ora 20).

ÎNTÎLNIRE LA VECHEA MOS
CHEE ; rulează la Munca (orele 
16; 18: 20).

AFURISITUL DE BUNIC : ru
lează la Flacăra (orele 16; 18; 20).

DREPTUL DE A TE NAȘTE î 
rulează la Vitan (orele 15,30; 
Grădina Vitan (ora 20,30).

FERESTRELE TIMPULUI: 
lează la Progresul (ora 18).

OMUL CARE NU POATE 
ACUZAT : rulează la Pacea (orele 
15,45; 18; 20).

NOUL ANGAJAT : rulează la 
Crîngași (orele 15,30; 18; 20.15).

DRAGOSTEA LUI SERAFIM 
FROLOV : rulează la Viitorul 
(ora 20,30) ; VALEA PĂPUȘILOR 
(ora 15,30 ; 18).

APORT, MUHTAR : rulează la 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

MARI SUCCESE DE ODINIOA
RĂ : rulează la Grădina Capitol 
(orele 19,30; 21,30).

STRĂINII : rulează la Grădina 
Buzești (ora 20,15).

STĂPIN PE SITUAȚIE : rulea
ză la Progresul (orele 15,30), Pro- 
gresul-Parc (ora 20).

CAVALERUL PARDAILLAN și 
ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN : 
rulează la Cinemateca — Union 
(orele 9; 13,30; 16).

^Stealfe

18),

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

LUNI, 31 AUGUST

Emisiune pentru cei mici
Telejurnalul de seară 

Agenda politică • 20,10 
foileton Iluzii pierdute (VI) 
„Unul din doi“ Emisiune-

o 18,05 Emisiune pentru tineret: 
Permanențe biografice • 18,35 Pa
noramic științific • 19,00 Actuali
tatea în economie o 19,20 1001 de 
seri —
• 19,30
• 20,00 
Roman
• 21,10
concurs — Tema : stațiuni balneo
climaterice • 22,10 Rampa. Pregă
tiri pentru deschiderea stagiunii 
la Teatrul Național „ I. L. Cara- 
giale" • 22,40 Teleglob : Hanoi
• 23,05 Telejurnalul de noapte
• 23,15 închiderea emisiunii.

(Urmare din pag. I)

gîndeam că ar putea avea mă
car in fața propriei sale conștiin
țe o motivație. Speram să nu fie 
singurul vinovat. Speram că se 
va plînge de niște traume su
fletești, de părinți, de prieteni. 
Pe scurt, speram că numai o par
te de vină îi aparține lui.

— Cum ai ajuns să furi?
— Era ceva irezistibil... Aveam 

nevoie de prea multe... Părinții 
mei nu puteau face față necesi
tăților mele materiale.

— Cam la cît se ridicau ?
— 50 lei pe zi.
— ???
Ne explică singur, cu un acut 

simț al autocriticii — nu mi-am 
dat seama dacă era doar o poză 
— cum s-a născut această men
talitate :

— Mă duceam zilnic la cine
ma. Nu făceam nimic altceva. 
Apoi, aveam niște prieteni față 
de care aveam unele obligații... 
Ne duceam la bar și trebuia s 
plătesc fi pentru ei, pentru că 
uneori au plătit și ei pentru 
mine... Și mergeam cam zilnic. 
Trebuia să fiu cavaler...

Deci iată o primă explicație : 
era vorba pur și simplu, nici mai 
mult și nici mai puțin de men
ținerea „onoarei“, a fair-play-u- 
lui...

— Aveai o prietenă ?
— Da. O duceam și pe ea la 

bar. Voiam s-o dau gata.
— Ți-a reproșat vreodată prie

tena faptul că n-ai bani ?
— In general nu, dar mi s-a 

întimplat fi asta. Și nu m-am 
simțit bine. Știți, cavalerismul...

Ne povestește despre părinții 
lui. Nu are ce să le reproșeze. 
Doar atît că nu aveau de unde 
să-i ofere 50t lei pe zi bani de bu
zunar. Ne-am gîndit pentru o se
cundă la ce s-ar întîmpla dacă 
fiecare tînăr ar pretinde această 
sumă ca „bani de buzunar“ nu 
dintr-un cîștig propriu, ci din 
truda părinților. Dacă fiecare tî
năr ar încerca, măcar pentru o 
perioadă, să trăiască parazitar, 
așa, cum declară G. R., „doar din 
curiozitate“...

9 iunie: furt dintr-un auto

turism : un ceas de mină, o pe
reche de pantofi și 50 lei.

G. R. nu izbutește să dea un 
răspuns satisfăcător la întrebarea: 
i-ar fi plăcut meseria de strun
gar ? Cum a devenit hoția o ten
tație irezistibilă ? I se amintește 
că la auzul noilor sale isprăvi, 
mama lui a încercat să se sinu
cidă. Din nou, privirea lui se în
carcă de grija față de el însuși, 
din nou cerșește înțelegere. Și 
din nou ne-am gîndit la menta
litatea acestui tînăr și la faptul că 
în același spațiu al înțelegerii 
sale figurează lipsa totală de în
țelegere față de sine însuși, față 
de vîrsta sa, față de societatea 
care i-a purtat de grijă.

17 iunie, pădurea Băneasa: 
dintr-un Fiat 850 a furat o vali
ză, o geantă de voiaj, un aparat 
de radio cu tranzistori „Grundig" 
și 300 lei. Valoarea totală a o- 
biectelor furate : 8592 lei. A în
cercat să vîndă toate astea la co
fetăria „Opereta“, dar a fost 
prins de organele de miliție.

— Te-ăi gîndit vreodată la ce 
ai vrea să faci în viață ? Ai avut 
un ideal la care țineai foarte 
mult ?

Răspunsul se lasă așteptat. Bă
iatul de 17 ani se întunecă puțin. 
Întrebarea a fost neașteptat de 
dureroasă.

— Am vrut să mă fac pilot de 
dviație... Nu știu dacă se va mai 
putea...

Și probabil că în momentul a- 
cela a avut sentimentul unui 
ideal, propriu ideal călcat în pi
cioare, batjocorit, în numele a 
ceva „irezistibil", în numele prt 
tenției de a cheltui 50 lei pe zi 
G. R. își va „sărbători“ majoratul 
într-un penitenciar. Va fi fără 
îndoială o aniversare tristă. Poate 
că acolo va înțelege că nici un 
membru al colectivității nu are 
dreptul nici măcar la un leu ne
muncit. Că nimeni nu are drep
tul să pretindă altora ceea ce lui 
însuși îi lipsește, corectitudine, 
onoare și înțelegere. Și că aceste 
nejustificate pretenții, aceste ne
firești argumente servite drept a- 
coperire a unor fărădelegi, se în
torc, într-o omenească logică, îm
potriva lui.
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Semifinala de la Guadalajara n-a fost cu nimic mai brează 
decît sfertul călîu de acum trei zile. Se știa dinainte că urugua
yenii vor încerca să facă din brazilieni o echipă de invalizi, iar 
brazilienii se vor tăvăli pe jos cu rîndul, și vor da ochii peste 
cap, ca să-l sperie pe arbitru — și așa a fost, Zagallo ar fi dat 
orice să nu aibă de-a face în acest turneu cu rău famații uru- 
guayeni, știa el că meciul ăsta o să-i albească chelia. De cîști- 
gat au cîștigat brazilienii, dar aflați că nu le-a fost deloc lesne,; 
mai ales în prima repriză, cînd uruguayenii i-au lăsat fără res
pirație presîndu-i în propriul lor careu pînă la turtire. Amănun
tul că nemaipomenitul Bele a pus prima oară piciorul pe min
ge abia în minutul 14 ar putea să constituie o oarecare probă 
în favoarea acestei afirmații. „Chiflele" lui Brito și felul foarte

adus în simțiri.. Imediat îi vine rîndul la chelfăneală lui Pele, 
care s-a ambiționat să dribleze trei adversari și care a dat, 
din nenorocire, peste al patrulea. Acesta era Ancheta, care i s-a 
introdus pur fi simplu cu capul în burtă și l-a aruncat apoi 
peste spate, precum taurul pe toreador. Pele se făcea (sau chiar 
era) leșinat, ștabii echipei Braziliei au intrat pe teren fluturînd 
din pumni, a venit și delegatul F.I.F.A., iar arbitrul spaniol 
Ortiz de Mendibil a scos toate cartonașele verzi și le-a vîrît 
sub ochii parlagiilor din Uruguay, care aveau singura scuză de 
a fi anunțat că, atunci cînd intră pe teren, nu cunosc mamă, 
nu cunosc tată.

Cu ocazia aceasta, brazilienii au înțeles că nu există altă so
luție decît să joace pe sîrmă, adică să se ferească de întîlnirea

FOTBAL BARBAR
disperat în care înaintașii erau nevoiți să salveze mingiile pe 
care Felix le scăpa printre degete încremeniseră galeria brazi
liană, care și-a ieșit la un moment dat din pepeni și l-a fluie
rat pe însuși Pele, atunci cînd acesta a reușit o jalnică lumi
nare în fața porții lui Mazurkievici.

De altfel, în minutul 19 era deja unu la zero pentru Uru- 
guay: Brito degajase cu multe defecte o minge, mingea ajun
sese taman la Cubilla, altfel mare fotbalist, acesta trăsese din 
voie, Felix, bineînțeles, era în cu totul altă parte a porții decît 
trebuia, iar Zagallo lua deja a patra pastilă calmantă. Disperați, 
Pele și lairzinho ies la luptă cinstită, dar în fața lor se afla fun
dașul stingă Mujica, a cărui atitudine față de oameni e cu foarte 
mult sub numele ce îl purta. Dintr-o singură atingere cu lair
zinho, acesta din urmă a zburat prin aer circa zece metri, sub 
formă de satelit, prăbușindu-se apoi peste trupa de fotografi 
și fiind nevoie de cinci minute de frecționări pentru a fi re

trup la trup cu adversarul și să încerce să-l păcălească bubuind 
de la distanță. Mazurkievici, de pildă, degaja mingea, iar Pele 
relua spre poartă din voie, direct, ca la antrenament. Nu i-a 
reușit figura, dar l-a imitat Clodoaldo în minutul 47 și a egalat.

După pauză, același fotbal degradat de îmbrînceli, pumni 
în coaste, trînteli, tăvăleli pe iarbă, respirații artificiale, pro
teste, scuze, împăcări. Prinși de treaba asta complicată și ris
cantă a decimării adversarului, uruguayenii uită să mai atace, 
uită că lairzinho stă la pîndă și, în minutul 76, urmașul lui Gar- 
rincha face o cursă de o sută de metri în zece secunde, sufocîn- 
du-și urmăritorii, înscrie cu un șut fantastic, după care înge- 
nunchiază și se închină, mulțumind dumnezeului care i-a dă
ruit asemenea unici plămîni fi mușchi.

In minutul 88, după ce fusese din nou descleiat într-o cioc
nire cu Fontes, Pele trimite o minge genială spre un Rivelino 
liber și este trei la unu. Uruguayenii devin furibunzi, își fu-
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găresc adversarii, cu spume la gură, îi înjură și-i scuipă, dai 
arbitrul, care luase și el cîteva trînteli vîrtoase, fluieră repede, 
făcînd uitate cele șase minute de întreruperi. ‘

Publicul îi conduce pe învinși la cabine cu „huo“ și sticle 
goale, indignat de jocul lor barbar, dar cine face a doua zi 
scandal ? Antrenorul Hohberg, care zice, pur și simplu, că i 
s-a furat meciul. „Infrîngerea noastră, a declarat el presei, 
este opera afaceriștilor de la FIFA. Sînt mulțumit și chiar 
mîndru de jucătorii mei, care au dovedit o voință de a învinge 
exemplară. Dacă au pierdut, aceasta s-a întimplat din cauza 
deciziei arbitrare a conducerii FIFA, care a îngăduit Braziliei 
să joace cinci meciuri la Guadalajara, în timp ce noi am fost 
purtați pe trei stadioane: Puebla, Mexico și Guadalajara. Ca 
să nu mai spun că primul gol al brazilienilor se datorează 
unei greșeli criminale a arbitrului. In acel moment, jucătorul 
Morales se afla doborît la pămînt, iar arbitrul se uita în altă 
parte. Sînt ferm convins că, dacă meciul s-ar fi jucat la Mexico, 
arn fi cîștigat cu siguranță. Strălucitoarele succese ale brazi
lienilor sînt toate pătate de aranjamente și afaceri subterane".

Bineînțeles, FIFA nu i-a luat în seamă pe protestanți, ba 
chiar un purtător de cuvînt al său le-a dat de înțeles că să 
zică mersi că nu au fost eliminați din competiție și făcuți de 
rușinea lumii pentru jocul lor abject.

Intre timp la Guadalajara au mai sosit încă cinci mii de 
brazilieni, hotelurile nu au unde să-i primească, majoritatea 
stau toată noaptea pe străzi, producînd zgomote, iar autori
tățile fac apeluri disperate prin radio și televiziune la toți ce
tățenii mexicani pentru a-i primi în casele lor.

A doua zi, Pele a fost primit de guvernatorul statului Jalisco, 
decorat și declarat cetățean de onoare al Guadalajarei. La 
întoarcerea spre hotel, fotbalistul și compozitorul s-a oprit la 
o catedrală și a botezat un copil, dăruindu-i numele său, intrat 
în calendarul sfinților părinți ai balonului cu picățele.

• SERIALUL „SCiNTEII TINERETULUI“



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 3 LUNI 31 AUGUST 1970

CUPA U.T.C. LA OINĂ

AL 53 LEÂ
CAMPIONAT DE 

FOTBAL A INCEPOT 
cuoperformanțăaUTAei, 
controversata cîștigătoare

a celui de a! 52 lea

Punct final 

în marea întrecere

® PRIMA ETAPĂ — 
PRIMELE SURPRIZE 
O PENTRU ECHIPELE- 
GAZDĂ „VIATA NU 
MAI ESTE UȘOARĂ".

TREI DINTRE „AM-

„Dialog 

la distanță'1

tură de pedeapsă 15 : 6. In con
tinuare : Pavlovici (încercare),
transformare Țîbuleac : 20 —
6 ; Veluda (încercare), transfor
mare. Oblemenco : 25 — 6 și
Onuțiu cu o ultimă încercare, 
rțetransformată : 28 — 6 pune
punct, în min. 77, evoluției sco
rului în favoarea GRIVIȚEI 
ROȘII.

Dacă Grivița Roșie și-a făcut 
jocul, nu în totalitatea posibi
lităților si valorii generale a 
echipei. RULMENTUL a fost o 
deziluzie. Despre arbitrul 
ALEXANDRU LEMNEANU cî
teva cuvinte. Dacă conducăto
rul jocului nu a influențat re
zultatul, ni s-a părut că arbi
trajul său „migălos“, a fost dău
nător cursivității spectacolului, 
a rupt jocul, spectatorul fiind 
frustrat exact de elementele 
spectaculoase ale jocului de 
rugbi : circulația rapidă a balo
nului, faza de finalizare dusă 
(natural în limitele regulamen
tului) pînă la capăt..

In cel de al doilea joc al cu
plajului, STEAUA a întîlnit pe 
POLITEHNICA—Iași. începu
tul furtunos al meciului, jocul 
în viteză, încercări clasice, joc 
pe aripi, iată cîteva atu-uri ale 
militarilor care nu se dezmint, 
astfel că rezultatul de pe tabe
la de marcaj nu ne surprinde : 
22—5 (14—0). Bun arbitrajul 
prestat de PETRE IONESCU.

Alte rezultate din țară : A- 
GRONOMIA—Cluj — RAPID— 
București : 11—6 (5—3) ; ȘTIIN
ȚA—Petroșani — C.S.M. Sibiu 
17—3.

Fără exagerare, principalul 
eveniment al primei etape ni 
se pare faptul că, revenit la 
sentimente mai bune și la o 
mai realistă poziție față de cea 
mai arzătoare dorință a abo- 
naților săi microbiști, Radio-ul 
s-a hotărît să reia seria trans
misiilor de pe toate stadi
oanele. Nu este cazul să for
mulăm acum judecăți de var- 
laare asupra muncii celor 
șapte radio-reporteri (în defi
nitiv, să le acordăm și lor 
măcar după-trei etape de a- 
comodare cu competiția) și 
nici asupra modalității emisi
unii, privită-n general. Impor
tant este — și faptul se cere 
subliniat, de teama să nu ne 
trezim cu vreo „răzgîndire“, 
cum s-a mai întîmplat — că, 
incepînd de ieri, Radio-ul 
este din nou printre cei mai 
credincioși ascultători ai săi. 
microbiști.

...Și-acum să vedem ce 
ne-a oferit în principal, pe 
sezon, acest „lever de rideau“ 
«I campionatului ? Ne-a ofe- 
it clipele de fierbinte tensi

une ale veritabilului „dialog 
la distanță“ (dialog în înțe
lesul cunoscutei foste emisi
uni a televiziunii) purtat în
tre principalii „Ambasadori“ 
ai fotbalului românesc, între 
echipele care ne vor repre
zenta pe plan internațional în 
noul sezon : U.T.A., Steaua,
Vinamo-Rucurești, și Vniver- 
sitatea-Craiova. „Replicile“ 
încrucișate, în eter, între Con
stanța, Timișoara, Petroșani și 
București au avut valoarea 
unui... scenariu radiofonic de 
factură simenoniană. In Va
lea Jiului, textiliștii arădeni au 
dat un răspuns concludent în
trebării : „Cine se teme de 
U.T.A. ?“, formulată cu câtva 
timp în urmă de Tribuna. La 
rîndul său, Oblemenco s-a a- 
rătat neiertător față de fero
viarii timișoreni, concretizîn- 
du-și, printr-un gol din afara 
careului mare, opțiunea mărtu
risită cu numai cîteva zile-n 
urmă ziarului nostru. Dina- 
movlștii bucureșteni, jucînd 
acasă, au învins așa cum era 
de așteptat: intr-un mod se
niorial, iar crescătoria de mînji 
a Stelei, chiar dacă înfrîntă, 
a arătat că se poate conta pe 
ea în Cupa Cupelor. (Aici, o 
întrebare: Este cazul ca mili
tarii să înceapă să plîngă du
pă Voinea, sau se mai pot ab
ține vreo două trei etape ?)

In rest, nu mai puțin dra
matice ne-au apărut: duelul 
Dobrin-Adamache: ratarea
încercării lui Cil Mărdărescu 
de a călca cu dreptul în cali
tate de proaspăt cetățean al 
lașului; victoria la limită a 
universitarilor clujeni în dau
na giuleștenilor și, ca o drea
ptă compensație, izbînda Pro
gresului, iot la limită, asupra 
feroviarilor de sub Feleac.

lncercînd o concluzie asu
pra acestui început, și, toto
dată, îndrăznind, sentimenta- 
list, un pronostic pentru în
treaga competiție, vom pune 
punct acestor gînduri de mi
crobist printr-o parafnză care, 
chiar dacă n-are acoperire lo- 

' gică, are în schimb calitatea 
de a mulțumi pe toată lumea : 
„Totul e bine cînd... începe cu 
bine“ !

CH. I. BITZ

BASADORII" NOSTRU 
(U.T.A., „U" CRAIOVA, 
DINAMO BUCUREȘTI), 
ȘI-AU FĂCUT DATO
RIA !

Progresul—C.F.R. Cluj (1—0 
(l—0). A marcat Dudu Geor- 
gescu. Debut cu emoții al 
„bancarilor“.

Dinamo București—Dinamo 
Bacău 2—1 (1—0). Autorii go
lurilor: Radu Nunweiller, Dinu 
și, respectiv, Ene Daniel. In 
ciuda rezultatului strîns, meci 
fără emoții pentru bucureșteni.

F.C. Aik'eș—Steagul roșu 
0—1 (0—Sj. -Pescaru, autorul 
golului. Duel Dobrin—Ada- 
mache, cîștigat de cel de al 
doilea. <

Jiul—U.T. Arad 0—2 (0—1). 
Au marcat Sima și Otto Dem- 
brovschi. Meci cîștigat cu a- 
plomb de campioni.

Farul—Steaua 2—1 (0—1). 
Marcatori : Oprea, Caraman

REZULTATE 1N

DIVIZIA B
ATLETISM

Seria I : Flacăra Moreni —
Seria I : Flacăra Moreni — 

C.F.R. Pașcani 2—2 ; SN. Olteni
ța — Ceahlăul P. Neamț 2—1 ; 
A.S.A. Tg. Mureș — Portul 
6—0 ; Știința Bacău — Poiana 
Cîmpina 2—0 ; „Poli." Galați — 
Metalul Tirgoviște 0—1 ; Dună
rea — Metalul București 1—0 ; 
Metrom — Progresul Brăila 
1—1 ; Sportul studențesc — Oțe
lul 1—1.

Seria a 11-a : Electroputere — 
„Poli" Timișoara 0—2 ; Olimpia 
Oradea ;— Corvinul 1—0 ; C.S.M. 
Reșița — Gaz Metan 2—0 ; Me
talurgistul Cugir — C.F.R. A- 
rad 3—1 ; Gloria Bistrița — O- 
limpia Satu Mare 0—1 ; C.S.M. 
Sibiu — Minerul Anina 2—1 ; 
U.M. Timișoara — Minerul B. 
Mare 0—0.

ete.
• Au fost stabilite prin tra

gere la sorți meciurile din pri
ma zi a finalei, „Cupei Davis“ 
în care se întîlnesc selecționa
tele de tenis ale S.U.A. și R.F. 
a Germaniei. Programul celor 
două partide de simplu 
mătorul : Ashe (S.U.A.) 
gert R.F.G.) și Richey 
— Kuhnke (R.F.G.).

este ur-
— Bun-
(S.U.A.)

RUGBY
--

E M SI OBIIMISH, DM...
J * * * 6 7

O nouă etapă în campionatul 
diviziei A. Este — 
incompletă însă pentru că DI
NAMO a jucat joia trecută cu 
TARBES (Franța). (Echipa 
franceză, continuindu-și turneul 
în țara noastră, a întâlnit dumi
nică după-amiază pe Farul 
la Constanța).

Capul de afiș a rămas cupla
jul de pe „Ghencea“.

în primul meci, campioana, 
GRIVIȚA ROȘIE a întîlnit pe 
RULMENTUL din Bîrlad, de 
care a dispus cu scorul de 28—6 
(10—3). în min. 6 o lovitură de 
pedeapsă și. spre surprinderea 
generală, Bucoș (Rulmentul) 
înscrie : 3—0. Vom asista la o 
mare surpriză ? Jocul dezordo
nat al echipei grivițene va fi 
speculat de bîrlădeni ? Pe teren 
se construiau faze pe linia îna
intașilor, iar nervozitatea își pu
nea amprenta la momentul fi
nalizării. A venit min. 21. și 
Drăgulescu (Gr. R.), în stilul său 
caracteristic, impetuos,, culcă la 
centrul buturilor 3—3, iar Țîbu- 
leac transformă fără dificultate : 
5—3. în acest moment Grivița 
Roșie intră în jocul său firesc, iar 
noi... începem contabilizarea sco
rului. Min. 26 Sabău, cu o încer
care la colț, iar Țîbuleac trans- 
formînd, ridică scorul la 10—3. 
Pînă la pauză, meci de uzură. 
La începutul reprizei a Il-a Sa* 
bău, cu contribuția întregii înain
tări a Griviței Roșii, înscrie din 
nou, iar Țîbuleac transformă : 
15—3. Rulmentul are o scurtă 
sclipire, astfel că la o infrac
țiune Bucoși transformă o lovi-

cea de a doua,

(Echipa

DIAGRAMA ETAPEI

Fază din
f

meciul Progresul București—C.F.R. Cluj.

și, respectiv, Ștefănescu. Ste- 
liștilor nu le priește „marea“...

„U" Cluj—Rapid 1—0 (1—0) 
A înscris Adam. Rezultat de... 
tradiție pentru cele două e- 
chipe.

Petrolul—Politehnica 3—1 
(1—0). Autorii golurilor : Din- 
cuță, Grozea, Cringașu și, res
pectiv, Lupulescu. Scorul e- 
tapei: început incomod pentru 
proaspătul ieșean Gil Mărdă
rescu.

C.F.R. Timișoara—„U" Cra
iova 0—1 (0—1). Golul apar
ține lui Oblemenco. O „bom
bă“ din afara careului (tip 
Oblemenco) a anulat festivita
tea debutului ceferiștilor. ,

Surprize
Campionatele naționale de 

atletism ale seniorilor păreau 
să fie niște concursuri liniștite 
estompate întrucîtva de marile 
concursuri internaționale care 
le-au precedat (Cupa Europei, 
meciul cu S.U.A., Jocurile Bal
canice). Și totuși din primul 
moment al concursului, în pri
ma aruncare, Lia Manoliu inau
gurează lanțul surprizelor. Ea 
reușește un nou record republi
can cu 59,48 m., arătînd că visul 
ei de a lansa discul dincolo de 
linia celor 60 m este foarte a- 
proape de îndeplinire. Desigur, 
surpriza nu este că a cîștigat 
titlul de campioană, deși ea 
ne-a obișnuit uneori să piardă 
acest titlu în plină glorie spor
tivă, mai ales că se întîlnea cu 
recenta ei învingătoare de la 
Jocurile Balcanice. Olimpia Ca
taramă ; surprinzător este însă 
că ea a obținut acest record 
după un sezon în care nu se 
apropiase de 59 m.

Lucrurile păreau să fi intrat 
în normal o dată cu terminarea 
săriturii în lungime, unde Vio
rica Viscopoleanu s-a prezentat 
să-și ridice drepturile de carn

ETAPA A ll-A

GABRIEL FLOREA

CLASAMENT
U.T.A.
Petrolul Ploiești 
Dinamo București 
Farul
Steagul roșu 
Univrsitatea Craiova 
Universitatea Cluj 
Progresul
Rapid
F. C.Argeș
C. F. R. Timișoara 
C. F. R. Cluj 
Steaua
Dinamo Bacău 
Politehnica Iași
Jiul

ETAPA VIITOARE
Dinamo Bacău — Petrolul ; U.T. Arad — Progresul ; „U" 

iova—F.C. Argeș ; C.F.R. Cluj—Dinamo București ; 
roșu—Farul ; Rapid—Jiul ; Steaua

Campionatele 
de atletism 

ale seniorilor

în îant•>
pioană. pe care nimeni nu i le 
contesta. Formalitatea a constat 
dintr-o săritură de 6,38 m. Cînd 
iată că surprizele au continuat 
vertiginos, în lanț. După Cata
ramă, alți trei campioni balca
nici au trebuit să încline stea
gul în fața impetuozității adver
sarilor lor. Valeria Bufanu, 
plecată în trombă, cîștigă titlul 
la 100 m plat, după ce a rezis
tat cu brio la atacul disperat 
de pe ultimii metri al Marianei 
Goth. Lupta a durat 11,8 sec., 
însă vitezistele noastre au avut 
vînt potrivnic, suficient să le 
scadă ceva din performanțe. 
Mult mai categoric a cîștigat 
Mariana Filip 400 m în fața 
campioanei balcanice Doina Bă- 
descu, dornică parcă să infirme 
neîncrederea arătată de antre
nori față de ea la Jocurile Bal
canice, cînd nu au pus-o în 
echipă la această probă. Cu 53,7 
sec. ea a reușit un nou record 
republican de junioare. Ultimul 
campion balcanic înfrînt a fost 
sulițașul Dezideriu Silaghi care, 
datorită celor 22 de centimetri 
obținuți în plus de Marcel Pe
tra, a pierdut o supremație 
care părea că va fi de lungă 
durată.

Dar surprizele nu au fost 
doar în rîndurile campionilor 
balcanici. Cînd toată lumea se 
aștepta ca Gheorghe Zamfirescu 
să cîștige suta de metri, și mai 
ales cînd el a crezut pe ultimii 
5 m ai cursei că a cîștigat, ridi- 
cînd prematur brațele spre cer, 
Adalbert Darvaș, a reușit „să 
bage un piept“ pe linia de sosi
re și să cîștige proba. Și la 
1560 m recordmena probei Ma- 
ria Lincă a fost întrecută la 
finiș, după o cursă de așteptare, 
de Natalia Andrei și Elisabeta 
Baciu.

In rest, rezultate și campioni 
așteptați : Petre Lupan a cîști
gat în stil de mare maestru 
1500 m plat, (3 : 43,8). Șerban 
Ion săritura în înălțime cu 2,12 
m, Nicolae Perța din nou 110 m 
garduri (14,1), Tudor Puiu 400 
m în 47,0 sec. probabil nou re
cord republican, deoarece per
formanța lui anterioară se pare 
că nu a îndeplinit toate condi
țiile de omologare. Cu o perfor
manță excelentă (16.68 m), Ca- 
rol Corbu a cîștigat triplusaltul, 
Adrian Gagea aruncarea greu
tății cu un modest 16,23 m (cînd 
se va face lumină și la această 
probă ?), iar Niculae Mustață 
proba ele 10 000 m.

Dintre ștafete este remarcabil 
nouț record republican obținut 
de juniorii echipei naționale de 
1X100 m cu 40,5, deosebit de 
plăcut înaintea „europenelor“ 
de juniori de la Paris, și vic
toria fetelor dela C.A.U. în fața 
unor echipe cu nume mai sono
re decît ale lor.

In ziua a doua s-au mai înre
gistrat rezultatele : 50 km. marș: 
Leonida Caraiosifoglu a cîștigat 
detașat cu ur. nou record de va
loare internațională : lhl3’25”.

800 fele : Ileana Silai 2 min. 
0-1” 6 ; înălțime : Cornelia Po- 
peScu 1,78 m. ; 200 fete : Sanda 
Anghelescu 24,3 sec. ; 400 m gar
duri : Ion Rățoi 51.2 sec. ; Greu
tate feri’ Ana Sălăian 15.88 m.
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„U“ Cluj ; Politehnica—C.F.R.

MARGINALII LA „CRITERIUL TINERETULUI"

Galațiul a găzduit cea de a 
III-a ediție a „Criteriului tine
retului“ la box. A fost o între
cere urmărită cu interes de că
tre specialiști (mai mulți ca la 
edițiile precedente), de către 
ziariști (și televiziunea și-a tri
mis un reprezentant !) și de că
tre publicul gălățean, binecu
noscut pentru pasiunea, cons
tantă, cu care onorează întrece
rile pugilistice. Dacă la toate 
acestea mai adăugăm și exce
lenta organizare a întrecerii, 
rod al colaborării dintre ziarul 
„Munca“ — „patronul“ compe
tiției —, Federația română de 
box și forurile sportive locale, 
putem conchide că tinerilor 
boxeri li s-a creat un cadru 
deosebit, că ei s-au bucurat, în 
contrast cu edițiile anterioare, 
de o atenție sporită.

Explicația este simplă : cea 
de a III-a ediție a „Criteriului 
tineretului" era ultima mare 
competiție ce avea să facă „trie
rea" si verificarea forțelor de 
care dispunem înaintea Cam
pionatelor Europene de box (ti-

o Prima ediție a cupei 
Vasco Va’erio ’a tenis (com
petiție rezervată juniorilor 
și desfășurată la Verona) a 
revenit echipei Spaniei, care 
a dispus în finală cu 4—1 
de selecționata Franței. E- 
chipa României a ocunat lo
cul 5, întrecînd în ultima zi 
cu 3—2 selecționata secundă 
a Italiei.

o La Kar'ovaț (Iugosla
via) s-a desfășurat una d n 
etapele cupei Dunării la 
moto-cross. Pe echipe, locul

Inedita competiție rezervată 
sportivilor săteni — „Cupa 
U.T.C. la oină" — și-a consumat 
ieri, pe stadionul „Tineretului“ 
din Capitală, ultimele secvențe. 
După terminarea întrecerilor din 
cadrul celor două serii, în care 
s-a dat o aprigă luptă pentru o- 
cuparea primelor două locuri, 
turneul final ce avea să stabileas
că configurația definitivă a cla
samentului primei ediții a intrat 
în linie dreaptă. Patru formații, 
fruntașele celor două serii — Bi
ruința Gherăești, Drum Nou 
Boureni, Viață Nouă Olteni și 
Avîntul Frasin — au rămas în 
lupta directă pentru titlu în 
timp ce, celelalte 16, prin me
ciuri directe (simple) între ocu
pantele acelorași locuri în serii, 
au stabilit ierarhia în continuare. 
Nu ne amintim, nici chiar în su
prema competiție internă oficia
lă — campionatul național — 
să fi asistat la partide mai fru
moase, mai dinamice, mai echili
brate.

Confirmînd pînă la urmă nu
meroasele pronosticuri, echipa 
„BIRUINȚA" din comuna 
GHERĂEȘTI, județul NEAMȚ, 
laureată a „Cupei tineretului de 
la sate“ ediția 1969 și-a înscris 
din nou în palmares titlul su
prem : campioană națională pen
tru echipe sătești și laureată a 
„Cupei U.T.C. la oină". Este o 
meritată răsplată ce revine aces
tor inimoși sportivi pentru care 
oină, sportul nostru național, nu 
mai are secrete. Excelenți la ca
pitolele pregătire fizică, tehnică, 
tactică și chiar teoretică (Eugen 
Cocuț — antrenorul, căpitanul 
și jucătorul nr. 1 al formației 
campioane — s-a clasat pe pri
mul loc și într-un clasament neo
ficial al celor mai buni cunoscă
tori ai jocului) oinarii din Ghe
răești n-au cunoscut, cle-a lun
gul turneului, decît o singură 
înfrîngere în preliminarii: 8—13 
în fața sportivilor de la Viață 
Nouă Olteni, județul Teleorman. 
In rest, un meci nul și numai 
victorii, multe dintre ele la sco
ruri nete. „Ne-am pregătit cu 

0 utilă repetiție 
pentru „europene“

neret) ce se vor desfășura, în 
noiembrie, în Ungaria.

Se cuvine subliniat în primul 
rînd faptul că majoritatea tine
rilor boxeri care au urcat, 
treptele ringului instalat în are
na „Dunărea“ și cu osebire cei 
vizați pentru echipa națională 
— sînt dotați cu calități fizice 
deosebite și sînt posesorii unei 
vitalități ieșite din comun, ceea 
ce le-a permis să susțină me
ciuri de-a dreptul infernale pe 
care le-au terminat destul de 
„proaspeți“. (Amintim spre 
exemplu finala de la categoria 
„cocoș" dintre Toni Mircea și 
Ciocoi Ionel și finala dintre 
„semimijlocii“ Moraru Dumitru 
și Mihalcea Dumitru). Remarca
bilă și predilecția lor pentru 
atac, cu vădite intenții de sufo

Sportivi români in întreceri internaționale
întîi a fost ocupat de 
U.R.S.S,. urmată de Româ
nia, Bulgaria, Ungaria, Iugo
slavia și Austria. La indivi
dual pe primele două locuri 
s-au clasat concurenții so
vietici Jeopardize și Moiseev.

o URMĂRITE cu viu inte
res. la Torino continuă între
cerile Jocurilor mondiale 
sportive universitare. Printre 
cele șase finaliste ale probei 
de floretă femei se află și 
reprezentanta României, Eca-

Lotul campionilor

Eugbn Cocuț — antrenor, 
cănitan, jucător ; Mihai An
drașcă I, Jenică Hazaparu, 
Anton Toma, Iosif Minac, 
Petru Gălățeanu, Petru 
Blaj, loan Cocuț, Gheorgho 
Berețoaie, Mihai Andrașcă 
II, Vasile Andrașcă, loan 
Lucaci, Constantin Bogza, 
Gheorghe Eftimie.

Clasamentul final

1. „Biruința" Gherăești 
(Neamț) campioană naționa
lă sătească pe anul 1970 și 
laureată a „Cupei U.T.C. la 
oină" : 2. „Drum Nou" Bou
reni (Dolj) ; 3. „Viață Nouă" 
Olteni (Teleorman) : 4. „A- 
vintul“ Frasin (Suceava); 5. 
„Avîntul" Curcani (Ilfov) ; 
6. „Energia" Rîmnicelu (Bu
zău) ; 7. „Pacea" Țițești (Ar
geș) : 8. „Avîntul“ Chiuești 
(Cluj); 9. „Drum Nou" Radu 
Negru (Dolj) ; 10. „Victoria" 
Independența (Galați) ; 11.
„Spicul" Avrămeni (Boto
șani) ; 12. „Recolta" Mihalț 
(Alba); 13. „Zorile" Voivo
deni (Sălaj) ; 14. „Recolta" 
Crasna (Gorj) ; 15. „Secoșa- 
na" Sacoșul Turcesc (Timiș): 
16. „Șiretul“ Suraia (Vran- 
cea) : 17. „Victoria" Cristești 
(Bistrița Năsăud); 18. „Viș- 
teana" Viștea (Brașov) ; 19.
„Unirea" Băla (Mureș) ; 20.
„Atletica" Mihăiești (Vjl- 
cea).

multă grijă pentru turneul final 
de la București — ne-a spus 
EUGEN COCUȚ. Cea mai grea 
misiune o aveam noi desigur, ca 
foști campioni care încercau să 
reediteze performanța. Toți ad
versarii s-au străduit să ne în
vingă, ca să se poată mîndri cu 
aceasta. Ne-am așteptat deci la 
meciuri grele. In echipă avem 
jucători cu multă experiență: su
dorul Anton Toma, Mihai An
drașcă I (și Eugen Cocuț, am a- 
dăoga noi, gîndindu-ne la cei 15 
ani de oină ai „căpitanului“ I).

care, pur și simplu, a adversa
rului. (în acest sens. Sandu Mi
halcea a entuziasmat din nou 
prin evoluțiile sale electrizan
te). Remarcabilă, de asemenea, 
și acuratețea atacurilor, tinerii 
boxeri — în majoritate! — re- 
fuzind să uzeze de binecunos
cutele tare ale boxerilor mai 
vîrstnici : tineri, lovituri cu 
mănușa deschisă, lovituri cu ca
pul etc. Sînt acestea, cîteva 
atuuri care, probabil, vor cîn- 
tări greu la Campionatele Eu
ropene din Ungaria.

Studiind, însă, cea de a doua 
față a medaliei, vom sublinia 
ca fiind drept alarmantă lipsa 
„stiliștilor" (putem spune că la 
acest turneu doar Ion Adam — 
„Progresul București“ — și San
du Mihalcea — „Dinamo Bucu

terina Iencic, cîștigătoarea 
grupei a 2-a semifinală cu 
4 victorii. S-au mai calificat 
în finală Cirkova și Seakoli- 
na (U.R.S.S.), Balon (Polo
nia), Ceretti (Franța) și Si- 
monffy-MoInar (Ungaria).

în concursul de natație 
proba de 100 m bras bărbați 
a fost ciștigată de studentul 
sovietic Nikolai Pankin, cu 
timpul de l'07’’I/10. Repre
zentantul României, Ladislau 
Costa, a ocupat locul 4 cu 
timpul de l’09”9/10. Alte re

Dar alături de aceștia au evoluat 
foarte bine și mai tinerii Mihai 
Andrașcă II» de 17 ani, Petru 
Blaj, care ne-a adus cîteva puncta 
prețioase în meciul decisiv cu 
cei din Olteni. Acest al doilea 
titlu are pentru noi semnificații 
deosebite: obligația de a confir
ma pe deplin la campionatul ță
rii cit și aceea de a întări pe 
mai departe activitatea sportivă 
din comuna noastră, care s-a a- 
firmat pe plan național prin oi- 
narii ei“.

In vecinătatea imediată a 
„ediției turneului două îndreptă- 
tățite pretendente la titlu — A- 
vîntul Curcani și Energia Rîm- 
nicelu — au trebuit să se mulțu
mească cu locuri mai modeste : 
5—6. Aceasta ca tribut plătit u- 
nei insuficiente mobilizări în te
ren a tuturor celor unsprezece 
componenți încă de la primele 
partide, cînd au fost în joc 
puncte la fel de prețioase. Cînd 
vestiții oinari din Curcani și-au 
dat seama de acest adevăr fi au 
cîștigat mai apoi, în serie, toate 
jocurile, era deja tîrsiu...

Organizatorii, cărora li se cu
vin sincere laude pentru modul 
de desfășurare a întrecerii pe tot 
parcursul celor trei zile, au acor
dat reprezentantelor județelor 
Sălaj (Zorile Voivodeni) și Vran- 
cea (Șiretul Suraia) cupe pentru 
comportări meritorii. Locurile o- 
cupate — 13 fi, respectiv, 16 — 
nu spun mare lucru : insă tine
rețea acestor formații, lupta lor 
aprigă cu echipele laureate au 
justificat întrutotul distincțiile. 
Succesul deplin al primei ediții 
a „Cupei U.T.C. la oină“ — o 
altă veritabilă demonstrație a 
viabilității sportului de masă la 
sate — îfi are, desigur, originea 
în activitatea efervescentă, în e- 
etapele de masă ale competiției 
(să le amintim: fazele pe cerc și 
asociație sportivă, centre de co
mune, județe, zone, cu partici
parea a peste 400 de echipe de 
oină I) a activiștilor U.T.C., a 
tehnicienilor și specialiștilor, a 
profesorilor de educație fizică. 
Să nu uităm deci și pe anonimii 
antrenori care fi-au condus «chin 
J>ele pînă pe treptele jrodiumu- 
ui: Eugen Cocuț, Ionică Venus, 

Gheorghe Albu, Ion Munteanu 
— ca să nu-i numim decît pe 
Îrrimii patru. Cei 280 de fina- 
iști, învingători și încinși, deo

potrivă de merituoși, se vor în
toarce la vetrele lor de baștină 
în chip de „ambasadori ai spor
tului“. Ei vor fi desigur, sărbă
toriți pentru sucesele lor în ple
nul obștei satului; se vor expune 
panopliile cu medalii, vitrinele 
pentru cupe și trofee, dulapurile 
pentru atîtea seturi de echipa
mente sportive primite ca răs
plată pentru eforturile lor. Reu
șita acestei manifestări sportive- 
ample, clădită pe optimism și ti
nerețe, va amplifica printre spor
tivii satelor profunde rezonanțe. 
Succesul „Cupei U.T.C. la oină“ 
în general, al finalei în special, 
este o dovadă elocventă că sportul 
are o mare și puternică audiență 
la tineretul de la sate, stimulează 
pasiuni și ambiții, descătușează 
energii, pune în valoare vigu
rosul potențial fizic și moral al 
tinerilor săteni.

VIOREL RAB.

rești" — au demonstrat virtuți 
tehnice. Primul, încă deficitar 
la capitolul condiție fizică, nu 
a reușit să se impună în fața 
brăileanului Ciochină, deși me
ciul a fost extrem de strîns și 
boxerul bucureștean a etalat o 
largă gamă de cunoștințe teh
nice) Și dacă această lipsă poa
te fi explicată, admițind păre
rea că tinerii boxeri sînt încă 
„în formare" și, deci, suscepti
bili de progres, neglijarea apă
rării — la majoritatea pugiliș- 
tilor pe care i-am urmărit — 
este inacceptabilă. Mulți dintre 
cîștigătorii competiției, cit și 
dintre ceilalți pugiliști, au re
cepționat lovituri extrem de 
dure, lovituri care ar fi putut 
fi evitate cu oarecare ușurință 
dacă antrenorii lor s-ar fi preo
cupat în mai mare măsură de 
îmbunătățirea procedeelor de 
apărare.

Concluzionînd, credem că a- 
ceastă a III-a ediție a „Crite
riului tineretului" ia box și-a 
atins scopul, ea constituind • 
utilă repetiție în vederea „eu
ropenelor", edifieîndu-i pe an
trenori asupra valorii tinerilor 
pugiliști in condiții de concurs.

TEODOR POGOCEANU

zultate din competiția de na
tație : 100 m spate fe
mei : Kay Hali (S.U.A.) — 
l’07”3/10 400 m liber bărbați : 
Strenk (S.U.A.) 4T2”l/10 : să
rituri la platformă bărbați : 
Dibiassi (Italia).

în cadrul concursului de 
scrimă, proba de sabie a 
luat sfirșit cu victoria spor
tivului sovietic Viktor Sidiak, 
care l-a întrecut în mecî de 
baraj pe italianul Michele 
Mafiei.



t
Noerdling,

ÎNCHEIEREA 
SESIUNII COMITETULUI O.N.U. 
PENTRU FOLOSIREA PAȘNICA 
A TERITORIILOR SUBMARINE

Dacă poate fi numită, în
tre toate douăsprezece, o 
lună a călătoriilor, aceasta 
este august. Lumea migrea
ză : de la șes la munte, din
spre uscat spre ape, de la 
dogoarea asfaltului la edenul 
vegetației, de acasă spre 
rude și prieteni, din cercuri 
largi de cunoștințe spre un 
colț tăinuit din sine. Se 
circulă enorm, cu tot felul de 
vehicolc și uneori fără nici 
unul, se străbat distanțe din
tre cele mai variate, nu toate 
comod de măsurat, se schim
bă mereu peisaje, dintre 
care unele nu pot fi foto
grafiate pentru simplul mo
tiv că ni se derulează in 
minte. într-un cuvint, dorul 
de ducă, realizat intr-un fel 
oarecare, domnește 
asupra universului.

In acest context, 
noastră din august 
poate infățișa decit ca o că
lătorie. Să alegem insă un 
traseu adecvat : o apropiere 
treptată de pămint, coborînd 
pe o verticală imaginară, o 
lungă linie punctată sau, și 
mai bine, gradată. In așa fel, 
incit, la diversele distanțe la 
care facem cîte un foarte 
scurt popas să putem obser
va ceea ce este de observat 
de la altitudinea respectivă. 
Pornim așadar, fără a mai 
pune propunerea la vot și, 
de la o depărtare aproxima
tiv egală cu aceea atinsă de 
selenauți, circa 384 400 km, 
admirăm leagănul nostru co
mun, Terra.

Priveliște 
măgulitor de 
ma albastră, 
capricioase fuioare albe, 
o strălucire magnifică pe ne
grul sideral. Cu orgoliul de a 
viețui pe această oază a in
finitului, cu regretul că ipo
tezele privitoare Ia vizitarea 
ei de către oaspeți extrate- 
reștri, sint din nou supuse 
unui dur baraj critic din

absolut
cronica 
nu se

reconfortantă, 
estetică. Lacri- 
disimulată de 

are

mari interese financiare 
sint legate de rezultatele a- 
cestor încercări. Mai depar
te : un „nor“. Deasupra uno
ra dintre cele mai mari me
tropole ale lumii, compoziția 
atmosferei, peisajul intreg 
pare a contrazice violent 
pașnicul disc văzut din spa
țiile astrale ; smogul gal- 
ben-sur, din cîlții sul’o- 
canți ai reziduurilor indus
triale expulzate în aerul 
umed, a ajuns în august să 
anuleze cerul Rotterdamului ; 
bătrînii, copiii, debilii s-au 
baricadat in case. Devine 
deci din ce în ce mai greu 
de respirat pe pămint 1 Sen
surile întrebării depășesc 
problema poluării, ea insăsi 
enormă. La înălțimea de 
zbor a avioanelor de bom
bardament din timpul celui 
de-al doilea război mondial, 
deasupra insulelor din arhi
pelagul japonez, memoria a 
reconstituit la 6 august pen
tru Hiroșima, la 9 august, 
pentru Nagasaki, imaginea 
sinistră a ciupercii atomice. 
Sfertul de veac scurs de la 
explozie a fost marcat de 
mari demonstrații antirăzboi
nice.

Iaiă-ne ajunși în dreptul 
etajului al 42-lea al paraleli
pipedului de beton și sticlă 
care este sediul Organizației 
Națiunilor Unite din New- 
York. Ambasadorul Gunnar 
Jarring, reimputernicit me
diator al conflictului din 
Orientul Apropiat, poartă aici 
convorbiri cu reprezentanții 
Israelului, Iordaniei și Repu
blicii Arabe Unite, cele trei 
țări care, acceptînd planul 
Rogers, au întredeschis ușa 
in fața speranțelor de pace. 
E adevărat că, înțepenită de 
suspiciunile acumulate in 22 
de ani de ciocniri, ușa aceas
ta nu este complet deschisă, 
drumul înțelegerii e spinos, 
totuși, incepind de vineri 
7 august, ora 22,00 GMT,

dim R.F.G., e un 
simplu „antreu“ al Lunii : 
antrenamentul, înainte de 
toate ! Pentru grupul de a- 
dolesccnți din Micfalău, ju
dețul Uovasna, România, ple
cați in vacanță să cutreiere 
Balcanii eu niște biciclete pe 
traseul Giurgiu — Russe — 
Sumen — Burgos — Istanbul 
— Brusa — Izmir — Troia 
și retur, pămint înseamnă o 
unitate de creație omenească 
mai presus de timp și spa
țiu : trăsătura de unire din
tre civilizația secolului XX 
și scena Iliadei homerice. Fi
rește, pentru cultivatorii de 
produse agricole, pămint în
seamnă cu totul altceva, incit 
o reuniune ca, bunăoară, 
Consiliul Mondial al Cafelei, 
întrunit în august la Londra, 
reprezintă alfa și omega vie
ții, deși n-are alt scop de
cît să tranzacționeze încîlcite 
tocmeli comerciale. Pămîn- 
tul, în concepția arheologu
lui, este tezaurul ascuns de 
scoarță vederilor noastre și 
care trebuie scos cît mai re
pede de acolo, așa că even
tualitatea ca Otesia, cetatea 
descrisă de Pliniu, să fie tot 
una cu ruinele dezgropate 
recent de o echipă de cerce
tători italieni e de ajuns să-l 
înfioare de entuziasm. Epi- 
demiologul examinează pă
mintul cu atenție mărită, 
pentru că holera face victi
me in unele țări din Orien
tul Apropiat — și insistă in 
august ’70 asupra severității 
cordoanelor sanitare din ju
rul zonelor infestate. Atletul 
de valoare internațională con
sideră pămintul din alt punct 
de vedere, pentru el e afu
risita de gravitație cu care 
forța mușchilor săi are de 
luptat, în fața unei asistențe 
unde este sorbit din ochi și 
aplaudat, ca in cazul Cupei 
Europei, sau a celei de a 
XXIX-a ediție a Balcaniadei 
de la București, unde sporti-

Chemare
adresata
tuturor

guvernelor
GENEVA — La Palatul Na

țiunilor din Geneva s-au înche
iat lucrările sesiunii Comitetu
lui O.N.U. pentru folosirea paș
nică a teritoriilor submarine si
tuate în afara limitelor jurisdic
ției naționale. Comitetul a adop
tat un document ce urmează a 
fi înaintat Adunării Generale a 
O.N.U., în care se exprimă în
grijorarea în legătură cu polua
rea apelor mărilor și oceanelor 
și cu pericolul pe care îl pre
zintă scufundarea de către. State
le Unite în Oceanul Atlantic a 
unor cantități 
Documentul 
mare tuturor 
ca statele să 
folosirea
în scopul depozitării unor sub
stanțe toxice care pot aduce pre
judicii mediului marin.

de gaze 
adresează 
guvernelor 
se abțină

teritoriilor submarine

letale, 
o che- 
pentru 
de la

PERU :

ASTĂZI, ClND NE DESPĂRȚIM DE

partea diverselor organisme 
științifice și statale, cu certi
tudinea că omul nu va lăsa 
totuși tainele fundamentale 
nedezlegate, mergem înainte, 
ne apropiem de pămint. Con
form logicei spațiale, incă 
nu putem spune : coborim. 
Trece pe lingă noi, seînteind, 
Venus 7, rachptă lanșajă . la 
17 august de pe teritoriul 
Uniunii Sovietice, urmărită 
de pe sol prin gigantice ra- 
diotelescoape. Acest mesager 
terestru spre Luceafăr e cea 
mai nouă dovadă a invinci
bilității cunoașterii omenești 
și argument excelent pentru 
încrederea mai sus pomenită. 
Dar iată, apropiindu-ne mai 
mult, orizontul nostru devine 
obturat de calota planetei- 
mamă. Adevărate fulgere 
constante, produse de mina 
omului, sateliții artificiali în
conjoară cu hărnicie globul. 
Sint zeci, poate sute, în func
țiune încă, pe orbite. Vreo 
mie de kilometri mai depar
te — înaintăm încă foarte 
repede — zona periferică a 
stratosferei ne înfățișează la
boratorul primar al fenome
nelor meteorologice. E de
părtarea convenabilă pentru 
a nota, din păcate post- 
festum, că in august uraga
nul Celia și-a făcut de cap, 
traversînd năpraznic Marea 
Caraibilor și provocînd, la vi
teza de 200 km/h, pagube de 

, sute de milioane de dolari 
în sudicul Texas al Statelor 
Unite ; că furtunile au de
vastat zone întinse din Polo
nia, iar deplasările 
lor de aer fierbinte 
mentat incendiile 
Coasta de Azur ; că 
re» norilor doldora 
a revărsat cantități lichide 
incomensurabile asupra Ba- 
variei, Austriei, Cehiei și 
Moraviei — in Europa — și 
asupra Braziliei pe continen
tul sud-american ; că, în 
schimb, ca și cum o proastă 
administrație celestă ar fi 
fost de demonstrat, seceta 
cumplită s-a abătut asupra 
Indici, peninsulă destul de 
mare ca să vadă paradoxul 
coexistenței acestei calamități 
naturale cu aceea a inunda
țiilor. E vădit, omenirea tre
buie să-și concentreze o bună 
parte din forțele ei tehnico- 
științifice în direcția preve
nirii sinistrelor. Aici, în au
gust, Japonia a marcat un 
punct : prima sa lansare 
reușită a unei rachete me
teorologice.

Coborim, coborim mereu. 
La altitudinea de peste 10 ki- 
iimetri, prototipul britanic 
al avionului de construcție 
franco-engleză, Concorde, își 
desfășoară probele de zbor ;

curenți- 
au ali
de pe 
sparge- 
de apă

„pentru o perioadă de cel 
puțin 90 de zile“ armele tac, 
s-a dat cuvîntul rațiunii. Tot 
la 7 august s-au încheiat la 
Moscova, cu succes, convor
birile oficiale sovieto—vest- 
germane, prin parafarea tra
tatului care, după opinia 
ambelor părți, deschide o 
nouă pagină in relațiile din
tre U.R.S.S. și R.F.G., ser
vește cauza destinderii și a 
securității europene, se im
pune ca un aport la opera 
de consolidare a păcii în în
treaga lume. înscrierea în
tr-un document cu valoare 
de drept internațional a obli
gației de abținere de la folo
sirea forței și amenințării cu 
forța, precum și recunoaște
rea inviolabilității granițelor 
actuale ale tuturor statelor, 
inclusiv linia Oder—Neisse, 
conferă tratatului semnat de 
șefii guvernelor celor două 
state la Moscova, o evidentă 
importanță.

Suspendată in spațiul din
tre lumi, lacrima de azur a 
pămintului are șanse să re
devină mai limpede in anii 
ce vin.

Călătoria continuă. Unde 
sintem 7 N-am atins încă so
lul, dar sintem foarte aproa
pe. La cițiva metri de pă- 
mînt, e, se știe, fîșia aeriană 
unde flutură steagurile pe 
catarge solemne. Să aruncăm 
de aici o privire. Flamurile 
citorva state africane s-au 
înălțat in august ’70 cu o 
solemnitate d.---- k:“ ’ ""
șleau 10 ani de 
independenței, 
îndepărtat de 
planiglobului, 
sub mandat australian, 
vendică hotărit 
pentru sine : Papua. In Asia, 
mereu, Vietnamul și Cam- 
bodgia Iși apără cu armele 
independența. Fosta capitală 
imperială Hue, a revenit pe 
agenda actualităților milita
re, iar în vecinătatea orașu
lui Pnom Penh, capitala 
khmeră, atacuri cu (portiere 
„înghit“ mereu alți kilometri, 
apropiind forțele patriotice 
de la 20 la 12, de la 12 la 7 
kilometri... Pină la urmă, și 
cei mai obtuzi vor trebui să 
priceapă că nu li se poate 
da națiunilor un alt destin 
politic decit acela pe care 
il doresc ele insele.

Ială-ne, in fine, pe bunul 
nostru pămint. Pămintul 7 
Noțiunea în sine are o com
plexitate nebănuită la sim
pla pronunție a silabelor care 
o conțin. Pentru cosmonauții 
Alan Shepard, Edgar Mitchel, 
Eugene Cernan și Joe Engle, 
echipajul lui Apollo 14, pă
mintul pe care au călcat in 
august, e vorba de craterul

deosebită : cin
ta dobîndirea 
Un teritoriu 
pe sud-estul 
actualmente 

re- 
un pavilion

vii români s-au situat pe 
locurile fruntașe.

E, deci, greu, dacă nu Im
posibil, să Îmbrățișezi plane
ta cu un singur compas. Cri
teriul unic nu poate aparține 
decit eticii. Numai pe o ba
lanță extrem de simplă — 
binele și răul, ceea ce ser
vește omului și ceea ce lo
vește în om — judecățile pot 
aspira la universalitate. A- 
tunci lumea, aruncindu-și o- 
probiul asupra criminalității 
hippy, cere instanței să nu 
se lase impresionată de ges
turile spectaculoase ale lui 
Charles Manșon, nici de ter
tipurile avocaților lui ; pro
testează împotriva coboririi 
în Atlantic, a celor 418 con- 
leinere 
toxice, 
într-un 
frumos, 
însorit) 
nave care se numește, tot 
frumos, „Liberty“, oamenii 
ar trebui să ofere mării ceva 
mai bun decit primejdia 
morții pentru vietățile ei.

Pe meridianul nostru, aici, 
la noi, coborim numai pen
tru lumină. Adine sub fața 
pămintului, adine sub luciul 
apei, in centrala subterană 
de la Porțile de Fier, luna 
august a văzut o premieră 
industrială strălucită : lega
rea în paralel la sistemul 
energetic național a primu
lui hidrogenerator, gigant de 
peste 1 000 de tone. Cu 45 de 
zile înainte de termen, Du
nărea, slrinsă in chingi de 
voința unor constructori te
merari, a inceput să producă 
energie electrică. Marele flu
viu european, pus la treabă, 
intre paletele enorme ale tur
binei, ce altă dungă albastră 
ar fi subliniat mai apăsat, cu 
o trăsătură mai energică, cea 
de-a 26-a aniversare a Elibe
rării României, semnificația 
împlinirii unui an de la Con
gresul al X-lea al P.C.R. și 
apropierea momentului de 
confluență intre două cinci
nale 7 Pornirea primilor kilo
wați de la Porțile de Fier pe 
magistralele energiei româ
nești, Ia 2147 de zile și nopți 
de la începuturile șantierului 
— iată o epopee concentrată 
în vîrful unei știri. Călătoria, 
prin vastele spații ale lunii 
august, Începută lingă discul 
lunii nu se poate încheia ni
căieri mal bine decît lingă 
hidrogeneratorul nr. 1, la 40 
de metri sub albia Dunării.

Pentru că tocmai din acest 
ultim punct, luminoasa noas
tră planetă a primit cel mai 
recent spor de lumină.

Guvernul peruvian a preluat 
controlul asupra băncii particu
lare cu capital străin, in special 
american, „Banco Continental“. 
Decretul Ministerului economiei 
și finanțelor prin care se regle
mentează 
băncii, arată că măsura a 
Impusă de 
ale țării.

Cu două 
peruvian a 
pra băncii 
parținînd magnatului financiar, 
Prado.

După cum subliniază presa 
peruviană, aceste măsuri se în
scriu in vastul program guverna
mental de transformări, menit 
să contribuie Ia obținerea unei 
independețe reale a țării. Inten
sificarea controlului guverna
mental asupra sistemului bancar 
va facilita realizarea planurilor 
guvernului in domeniul social-e- 
conomic.

noua funcționare a 
fost 

Interesele naționale
luni în urmă, statul 
impus controlul asu- 
,,Banco Popular“, a-

Șantaj la Manila
Cum poți deveni milionar 

în Filipine ? Răspunsul la a- 
ceastă întrebare ni-l oferă 
presa din Manila. El este cît 
se poate de simplu : să intri 
în Congres. Din presa filipi- 
neză aflăm că parlamentarii 
din Filipine beneficiază de o 
remunerație literalmente gra
să. Potrivit datelor oficiale, 
în anul financiar 1968 fie
cărui membru al Conaresului 
l-au revenit cîte 237 000 peso.

Și pretențiile parlamentarilor 
nu se opresc aici. Bugetul 
destinat finanțării instituției 
parlamentare se umflă an de 
an, în mod metodic (fiind, de 
altfel, singurul capitol buge
tar — în afară de cheltuieli
le militare — care cunoaște 
un curs ascendent neîntre
rupt). Dacă în anul bugetar 
1948 el era de 3,8 milioane 
peso, în 1968 a ajuns la 50,4 
milioane peso !

cu 60 tone de gaze 
Fiindcă, intr-adevăr, 
loc care se cheamă, 
Sunny Point (viri’ul 

și cu mijlocirea unei 
care se numește, 

„Liberty“,

ȘTEFAN IUREȘ

Ziarele din capitala filipi- 
neză relevă cu vădită ironie 
că „deputății liberali și na
ționaliști care, de obicei, se 
au ca pisica și șoarecele, 
ajung să cadă instantaneu 
de acord, în cea mai serafi
că armonie, atunci cînd este 
nevoie să tacă front comun 
împotriva oricărei intenții a 
aparatului executiv de a 
opera reduceri în bugetul 
destinat parlamentului" (MA
NILA TIMES). Această în
drăzneală a avut-o în urmă 
cu cîteva săptămini ministrul 
finanțelor și dezvoltării eco
nomice care, luînd cuvîntul

INCIDENTE
LA LOS ANGELES
Grave incidente au izbucnit 

aseară într-un cartier din Los 
•Angeles, cu prilejul unei de
monstrații în care peste 7 000 
de persoane au protestat îm
potriva implicației militare a- 
mericane în Indochina. Inci
dentele au avut loc în urma 
Intervenției poliției, care a 
făcut uz de gaze lacrimogene. 
Un demonstrant a fost ucis, și 
alți 57 răniți.
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Pe »antieroi noului cvartal locuinje „Tinerețea“ din Sofia

Intensificarea operațiunilor.
forțelor patriotice

sud-vietnameze
SAIGON. — Comandamen

tul american din Saigon a a- 
nunțat intensificarea, în noap
tea de sîmbătă spre duminică, 
a operațiunilor forțelor patrio
tice din Vietnamul de sud pe 
întregul teritoriu al țării. Pu
ternice tiruri de artilerie s-au 
concentrat asupra unui număr 
de peste 30 obiective militare, 
provocînd importante pierderi 
materiale și numeroase victi
me în rîndul trupelor america
ne și saigoneze. Atacurile for
țelor patriotice au fost apre
ciate la Saigon drept cele mai 
puternice din ultimele luni. 
Pe de altă parte, artileria an
tiaeriană a patrioților a dobo- 
rît încă două elicoptere ameri
cane în apropiere de Hue. 
Șase militari americani aflați 
la bordul aparatelor respecti
ve au fost uciși și alți 12 au 
Cost răniți.

țele de rezistență populară m» 
lansat sîmbătă noaptea și dumi
nică dimineața noi atacuri asupra 
fortificațiilor deținute de trupele 
regimului Lon Noi la Moat Kra- 
sas Krao, localitate situată la 10 
kilometri sud-est de Pnom Penh.

Pe de altă parte, în ultimele 24 
de ore, au fost semnalate lupte 
între forțele patriotice și unită
țile militare inamice în districtul 
Srang, la 48 kilometri de capitala 
Khmeră, precum și în sectoarele 
Ton Le Bet și Siem Reap.

Incordare
la Saigon

• ATACURI ALE FOR
ȚELOR DE REZISTENTA 
POPULARA DIN 

BOGDIA
Potrivit ultimelor știri 

«mise din Cambodgia de 
pondenții agențiilor de presă, for-

CAM-

tran- 
cores-

• DEMONSTRAȚII D8 
PROTEST ALE TINERI

LOR

• LA TOKIO au luat sfîrșit 
lucrările Federației naționale a 
sindicatelor muncitorilor din in
dustria minieră din Japonia. 
Congresul a adoptat noul pro
gram de acțiuni în vederea acti
vizării mișcării pentru crearea 
unui Front unic al mișcării sin
dicale, al intensificării luptei îm
potriva creșterii prețurilor și 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
de trai. Se prevăd, de asemenea, 
o serie de acțiuni împotriva 
poluării atmosferei, una din pro
blemele tot mai importante ale 
Japoniei.

ACȚIUNI 
DE PROTEST ÎN SPANIA

• NOI ACȚIUNI DE PRO
TEST s-au semnalat în cursul 
acestei săptămini în Spania. 
Grevele declarate in sprijinul 
unor revendicări salariale de 
muncitorii de la atelierele fero
viare din Sevilla, de la fabricile 
din Barcelona și de la abatorul 
din Merida au continuat' toată 
săptămina. In bazinul minier 
din Asturia, muncitorii ■ de la 
puțul de extracție „Llascaras“ 
au intrat în grevă, sîmbătă, 
protestind împotriva concedierii 
unui tovarăș de muncă.

• UN AVION MILITAR de 
tipul „Dornier-217“, încărcat cu 
bombe neexplodate și conținînd 
scheletele a trei aviatori germani 
din timpul ultimului război mon
dial, a fost descoperit recent la 
circa 20 de kilometri de centrul 
Londrei. Aparatul a fost găsit 
de o echipă de arheologi care 
efectuau cercetări într-o regiu
ne muntoasă mai puțin frecven
tă, din împrejurimile localității 
Caterham. Bombele, conservate 
foarte bine, vor fi curînd deza
morsate. S-a precizat că schele
tul pilotului principal s-a păstrat 
în poziția în care se găsea In 
momentul prăbușirii avionului, 
avînd și căștile de recepție 
dreptul capului.

• CELE 39 DE PERSOANE șl 
cei cinci membri ai echipajului 
avionului indian, prăbușit vineri 
după-amiază în jungla statului 
Assam și-au pierdut viața în 
urma accidentului, s-a anunțat 
oficial in capitala Indiei. Epa
va avionului a fost găsită într-o 
regiune situată la 150 km nord 
de orașul Gauhati.

MODIFICĂRI 
ALE LEGISLAȚIEI ELECTORALE 

ÎN VENEZUELA
• CAMERA DEPUTAȚILOR 

a Congresului venezuelean > 
a adoptat o serie de modificări 
ale legislației electorale a țării. 
Se schimbă astfel sistemul de 
vot, se reduce numărul deputa- 
ților, se acordă drept de vot 
cetățenilor străini care trăiesc 
in Venezuela de peste cinci ani. 
Potrivit noilor prevederi, în 
Congresul venezuelean vor fi 
reprezentate numai principalele 
partide politice, în timp ce gru
pările mai mici vor avea un 
deputat comun.

Deputății din partea Mișcării 
electorale populare, a Uniunii 
republican-democratice, a Par
tidului Comunist și cei ai altor 
grupări de opoziție s-aU abți
nut de la vot și și-au exprimat 
dezacordul față de adoptarea 
modificărilor la legislația elec
torală.

30 DE SACI DE HAȘIȘ Șl 
50 MILIOANE ȚIGĂRI

• UN AVION particular de 
tipul „Convair“, transportînd 
30 de saci cu hașiș, a fost reți
nut sîmbătă dimineața pe aero
portul Heraklion din Insula 
Creta (Grecia), unde aterizase 
pentru a se alimenta. Avionul, 
la bordul căruia se aflau patru 
pasageri și doi membri ai echi
pajului, decolase din Nicosia 
și se îndrepta spre Beirut. Au
toritățile grecești au ordonat 
confiscarea drogului, precum 
și arestarea celor șase persoane.

Din primele cercetări s-a con
statat că este vorba despre o 
bandă de traficant! formată

JAPONIA. Imagine din Tokio

E. R.

în Camera superioară a Con
gresului, a pledat pentru ne
cesitatea de a se efectua o 
reducere cu cel puțin 14 mi
lioane de peso a alocațiilor 
fientru „reprezentanța legis- 
ativă". Reacția congresme
nilor a fost un NU indignat 
și categoric. După apelul mi
nistrului, Congresul a trecut 
la un șantaj calificat și de
clarat, hotărînd să nu apro
be bugetul pe exercițiul fi
nanciar viitor prezentat ac
tualmente de guvern, dacă 
va fi menținută vreo preve
dere de reducere a capitalu
lui destinat parlamentului.

Această perspectivă a pus în 
alarmă echipa guvernamen
tală care s-a văzut nevoită 
să bată în retragere. în ulti
ma ședință a Comisiei finan
ciare a Congresului repre
zentanții guvernului au de
clarat că administrația prefe
ră să aibă „un buget împo
vărat cu unele cheltuieli exa- 
gerate decît nici un fel de 

uget". Și astfel, congresme
nii au ieșit învingători apre
ciind, bineînțeles grija cu 
care guvernul s-a ferit să-i 
indispună.

ROMÂNIA
LA CONFERINȚA INTER
NAȚIONALA PENTRU PRE
GĂTIREA DE SPECIALIȘTI 
ÎN DOMENIUL CALCULA
TOARELOR ELECTRONICE

După cinci zile de dez
bateri, sîmbătă s-au încheiat 
la Amsterdam lucrările Con
ferinței internaționale pentru 
pregătirea de specialiști in 
domeniul calculatoarelor e- 
lectronice și a folosirii aces
tor mașini in scopuri educa
tive, organizată din inițiativa 
Federației internaționale pen
tru prelucrarea informațiilor. 
La conferință au participat 
850 de savanți și specialiști 
din 49 de țări, între care și 
România.

din cetățeni americani și liba
nezi. Unul din piloți a decla
rat că a primit suma de 5 000 
dolari pentru a conduce avio
nul. Experții poliției criminale 
din Atena au apreciat că din 
hașișul confiscat pot fi produse 
50 milioane țigări.

• S1MBATA, a fost dat pu
blicității la Bastia, primul bi
lanț oficial în legătură cu nu
meroasele incendii înregistrate 
în Insula Corsica în cursul a- 
cestei veri. Potrivit bilanțului, 
30 000 de hectare de pădure au 
fost mistuite de itjcandii în ul
timele trei luni. Bih.nțul apre
ciază că incendiile au fost pro
vocate cel mai frecvent ca ur
mare a neglijențelor din partea 
unor automobiliști, care au a- 
runcat mucuri de țigări aprinse.

100 DE VICTIME DUPĂ 
INUNDAȚIILE DIN TAILANDA

• LA BANKOK s-a anunțat 
că peste 100 de persoane și-au 
pierdut viața in urma inunda
țiilor care s-au abătut asupra 
regiunilor septentrionale ale 
Tailandei In cursul ultimelor 
două săptămini. Pierderile ma
teriale se ridică la mai multe 
sute de mii de dolari.

Capitala sud-vietnameză a 
cunoscut o atmosferă de ma
ximă încordare duminică, ziua 
fixată de administrația Thieu 
pentru alegerea senatorilor 
din așa-zisa Adunare Națio
nală de la Saigon. Grupuri de 
patrioți au atacat 11 centre de 
votare instituite de autorită
țile saigoneze. În același tf c, 
sute de studenți și licepr p 
manifestat pe străzile capitalei 
sud-vietnameze, exprimîn- 
du-și protestul față de regimul 
lui Nguyen Van Thieu, cerînd 
anularea cursurilor de pregă
tire militară precum și elibeâ 
rarea colegilor lor arestați în 
urma unor demonstrații ante
rioare cu caracter similar. În
tre manifestanți și forțele po
lițienești, care au intervenit 
pentru a-i dispersa cu ajuto
rul bastoanelor de cauciuc și 
al gazelor lacrimogene, au 
avut loc ciocniri violente.

Deși administrația Thieu a 
ținuit să anunțe organizarea 
unor „alegeri naționale“, aces
tea nu au fost, în realitate 
decît o simplă farsă electorală, 
obișnuită, de altfel la Saigon : 
toți candid ații sint desemnați 
dintre sprijinitorii regimului 
dictatorial al lui Thieu ; pe 
de altă parte, așa-zisele ale
geri se desfășoară numai în
tr-o regiune reprezentînd o 
cincime din teritoriul Vietna
mului de sud, restul de patru 
cincimi aflîndu-se sub contro
lul forțelor patriotice.

Negocieri franco
algeriene

Noua rundă de negocieri economice dintre 
care se desfășoară in capitala algeriană este 
servatori ca o etapă importantă in evoluția 
cele două țări.

„Promptitudinea cu care pre
ședintele Franței, Georges Pom
pidou, l-a trimis Ia Alger pe 
François Xaveir Ortoli, minis
trul dezvoltării industriale și 
științifice, pentru a relua dia
logul întrerupt — scrie agenția 
France Presse, este în acest 
sens semnificativă“.

în atenția celor două delegații 
în 

re- 
!n 

ai
se

întrunite la Alger se află 
primul rînd posibilitățile de 
glementare a diferendului 
problema prețului petrolului 
gerian exportat. După cum 
știe, guvernul Algeriei a hotărit 
să majoreze prețul țițeiului pe 
care îl exportă măsură ce afec
tează în special societățile fran
ceze, principalele importatoare 
de petrol algerian. Realizarea 
unei înțelegeri în această pri
vință este, în momentul de față, 
prioritară pentru viitorul coo
perării franco-algeriene în do
meniul hidrocarburilor.

Rezoluția 
ministerial

Consiliul ministerial al 
O.U.A., întrunit la Addis Abe- 
ba, a adoptat aseară o rezolu
ție prin care se condamnă ță
rile membre ale N.A.T.O. ce 
continuă să sprijine Portuga
lia în politica colonialistă dusă 
de aceasta în Angola, Mozam- 
bic și Guineea — Bissau. Re
zoluția exprimă, pe de altă 
parte, ferma opoziție a Consi
liului ministerial al O.U.A. 
față de orice guvern rhod.esian 
care nu aplică principiul ma
jorității africane, condamnînd,

Franța și Algeria, 
apreciată 
relațiilor

de ob- 
dintre

în cadrul negocierilor 
totodată, abordate ]_ / L , „ 
feritoare la situația muncitori
lor algerieni care lucrează în 
Franța, precum și la acordarea 
de către statul algerian a unor 
indemnizații, foștilor proprietari 
francezi ai întreprinderilor na
ționalizate din Algeria. Reîn
noirea acordului privind ajuto
rul pentru industrializare, fur
nizat Algeriei de Franța consti
tuie, de asemenea, unul dintre 
principalele subiecte ale con
vorbirilor de la Alger.

Agenția France Presse subli
niază că atenția pe care atît 
Franța, cît și Algeria o acordă 
actualelor negocieri este moti
vată nu numai de necesitatea 
în sine a rezolvării unor pro
bleme rămase în suspensie, cl 
și de importanța pe care aceas
tă Soluționare o poate exercita 
asupra evoluției generale a re
lațiilor dintre cele două țări din 
zona Mediteranei.

vor 
problerhe i >. 
ia muncltori-

Consiliului
al O.U.A.
totodată, Africa de Sud și Por
tugalia pentru nerespectarea 
recomandărilor Consiliului de 
Securitate al O.N.U. privind 
sancțiunile economice împo
triva Rhodesiei. Consiliul mi
nisterial cere Consiliului de 
Securitate să asigure aplicarea 
strictă a sancțiunilor economi
ce împotriva Rhodesiei de 
tre toate țările. Rezoluția 
mează să fie ratificată 
cursul săptămînii viitoare ds 
reuniunea la nivel înalt a ~ 
ganizației Unității Africane.

că- 
ur- 
lat

Of-

Frank Borman, viitor
director al N.A.S.A. ?

Fostul astronaut a- 
merican, Frank Bor- 
man, comandantul 
misiunii „Apollo 8“, 
care a efectuat pri
mul zbor orbital în 
jurul Lunii, este 
menționat ca fiind 
cel mai probabil 
candidat la postul de 
director al N.A.S.A. 
(Administrația națio
nală a S.U.A. pentru 
aeronautică și cerce
tarea spațiului cos
mic). După cum s-a

anunțat, actualul di
rector, Dr. Thomas 
Pâine, va părăsi a- 
ceastă funcție la 15 
septembrie.

Se menționează că, 
deși există și alți 
candidați, Borman ar 
avea cele mai mari 
șanse de a-1 suc
ceda pe Pâine, de
oarece se bucură 
de sprijinul preșe
dintelui Nixon. Bor
man, care a părăsit 
N.A.S.A. la începu-

tul lunii iulie, deți
ne în prezent func
ția de vicepreșe
dinte al societății 
aeriene „Eastern Air- 
lines“. .

Un alt candidat 
potențial se pare că 
este Dr. Low, figură 
importantă a astro- 
nauticii 
Se menționează, 
asemenea, 
cunoscutului 
structor 
Werhner

americane, 
de- 

numele 
con- 

de rachete, 
von Braun.
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