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Nu „circa", nu „aproape", ci foarte exact: 
83 206 lei economii într-o singură lună
Cel mai scăzut nivel de consum de scule din 
istoria uzinei
O invitație pentru primul trimestru al anului 
1973

In secția transmisiuni hidrau
lice a Uzinei „Hidromecanica" 
din Brașov este expus un grafic 
explicând dinamica cheltuielilor 
la 1000 de lei producție, marfă 
în care săgețile realizării — sub 
orizontala aceluiași sens descen
dent. „Cheltuieli scule’ ce revin 
la 1 000 de lei producție marfă: 
în 1970 — 26,7 lei; în 1971 — 
18,4 lei; în 1972 — 16 lei. Eco
nomii antecalculate pe anul în 
curs : 568 800 lei din care s-au 
realizat pe luna iunie 83 206 lei".

— Exact 83 206, nu circa, nu 
aproape 83 000, îl întreb pe gos
podarul secției. Da, exact 83 206, 
noi nu lucrăm cu circa și aproa
pe, la noi un leu costă mult. Pe 
același perete, o lozincă: „Cinste 
fruntașilor în producție**, cîteva 
nume, după care urmează un 
spațiu liber unde, îmi spune a- 
celași interlocutor, sînt trecuți 
zilnic cei care se încadrează în 
regulamentul nostru. Cred căv-a 
spus tovarășul inginer: în cinstea 
Conferinței Naționale a partidu
lui, în secția a treia, s-a înregis
trat chiar un record absolut, con
sumul de scule a atins cel mai 
scăzut nivel din istoria uzinei — 
7,53 lei la 1000 de lei produc
ție marfă.

Aflasem despre acest record de 
Ia secretarul comitetuluf U.T.C., 
inginerul Mihai Ion și de 
la locțiitorul său, strungarul 
Bogoli Victor, 
țiat" amîndoi, 
minute despre ce au de gînd 
să întreprindă în continuare în 
această direcție oamenii din uzi
nă și de puține ori mi-a fost dat 
să am sentimentul că o proble
mă poate fi demonstrată pînă la 
epuizare. Enunțarea temei, logi
ca argumentelor, lapidaritatea 
densă a cifrelor, s-au constituit 
într-o veritabilă lecție de econo
mie aplicată îneît afirmația că 
au „conferențiat" departe de a 
fi gratuită relevă ecoul pe care 
inițiativa „întregul spor de pro
ducție al anului 1972 cu scule e- 
conomisite" îl are în rîndul 
muncitorilor, tehnicienilor și in-

Au „conferen- 
exact 30 de

ginerilor din uzină. întregul spor 
de producție al anului 1972 în
seamnă cu 10 Ja sută mai mult, 
comparativ du producția anului 
trecut. Adică cu 10 la sută mai 
multe transmisiuni hidraulice 
pentru locomotivele Diesel de 600 
și 1 200 C.P., turbosuflate ce se 
asamblează la aceleași motoare 
pentru a le ridica parametrii 
funcționali, convertizoare hidrau
lice, reductoare inversoare, turbo- 
ambreiaj'e, pompe, toate aceste 
produse solicitate de beneficiari 
în cantități sporite de la o luna 
la alta. Cu 10 la sută mai mult, 
din care un procent hotărîtor 
pleacă din mîinile tinerilor, dacă 
avem în vedere ca aceștia repre
zintă aproape trei sferturi din 
totalul salariaților uzinei.

Ce înseamnă scule economisi
te?, citesc în stenograma pe care 
am luat-o la comitetul U.T.C. 
„Sculele prin STAS au o anu
mită durată de funcționare, după 
care trebuie să fie reascuțite. 
Pînă acum acest timp de recon- 
diționare era prelungit după 
cum credea fiecare de cuviință. 
Prin ascuțirea lor, atunci cînd 
acest lucru se impunea, prin pro
filarea operațiilor pe mașini, prin 
sortarea sculelor pe operații, a- 
dică utilizîndu-le pe anumite 
faze ale procesului tehnologic, 
prelungirea duratei durabilității 
sculelor a intrat în practica a a- 
proape 900 de muncitori din cei 
peste 1600 din întreaga uzină. 
Este de precizat ca inițiativa a 
fost lansată doar acum două săp- 
tămîni. La sfîrsitul lunii iulie, 
cererea de scule noi a înregis
trat o evidentă scădere. In felul 
acesta secția de SDV-uri se pu
tea îndrepta cu mai multă efi
ciență spre autoutilare și spre e- 
xecutarea unor dispozitive spe
ciale de mare complexitate teh
nică. In cadrul acțiunii „întregul 
spor de producție al anului 1972 
cu scule economisite" au fost an
trenate și cadrele de concepție.

NICOLAE ADAM
(Continuare în pog. a Il-a)

Frezorul Ion Troancă, din secția strungărie grea de la „Independența" Sibiu, lucrind la pinioanele necesare granulatoarelor de ciment 
Foto; GH. CUCU

Aco/o de unde a pornit inițiativa

„ȘANTIERUL—OGLINDA
MUNCII NOASTRE"

Valoarea și sensul profund al 
unei inițiative l-am descoperit 
cel mai repede și simplu în fap
tele tinerilor Este vorba des
pre acțiunea, sugestiv intitulată 
„Șantierul — oglinda muncii 
noastre", declanșată în cinstea 
Conferinței Naționale a partidu
lui, de tinerii de la întreprin
derea de construcții hidrotehni-

Ca în fiecare an
în prima duminică

de august a avut loc 
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SURSĂ PRINCIPALĂ

Colectivele întreprinderilor industriale din 
județul Mehedinți au încheiat luna iulie cu re
zultate deosebite în activitate, toate unitățile 
depășindu-și sarcinile de plan la principalii in
dicatori. La Șantierul naval Drobeta Tr. Seve
rin, de exemplu, au fost lansate Ia apă, în de
curs de o lună, două nave de mare capacitate : 
primul tanc petrolier de 1 390 tdw, dintr-o nouă 
serie destinată echipării flotei noastre comer
ciale, și cel de-al 2-lea cargou de 2 000 tdw 
pentru același beneficiar — nave la care con
structorii au câștigat un avans total de trei luni 
de zile. De la aceeași unitate a fost expediată 
pentru probele complexe pe mare șalanda nr. 3 
de 500 mc destinată exportului.

După cum rezultă din situațiile întocmite la 
Direcția de statistică a județului, la sfirșitul 
perioadei 1 ianuarie—31 iulie, oamenii muncii 
din industria județului Mehedinți se prezintă 
cu un spor față de plan de 84 000 000 lei la pro
ducția globală și de 39 000 000 lei Ia producția 
marfă, valori superioare angajamentelor asu
mate în întîmpinarea zilei de 23 August.

In cele șapte luni ale anului, oamenii muncii 
bihoreni, români, maghiari și de alte naționali
tăți, au realizat o producție globală industrială 
peste prevederi în valoare de 266.6 milioane lei 
și o producție marfă suplimentară de 263 mili
oane lei, depășindu-și angajamentul la acest 
ultim indicator cu 5,2 Ia sută. Față de perioada 
corespunzătoare a anului trecut, unitățile indus
triale bihorene au realizat o producție globala 
mai mare cu 17,2 la sută. Au fost date 
peste plan peste 1 300 tone alumină cal
cinată, 7 352 tone produse petrolifere, ma- 
șini-unelte pentru așchierea metalelor în va
loare de peste 7 milioane lei, mobilă în valoare 
de 3,3 milioane Iei, 105 000 bucăți tricotaje, con
fecții textile în valoare de. 46 milioane lei, 1 000 
tone ulei comestibil și alte produse. în sectorul 
construcții-montaj, planul anual a fost reali
zat în proporție de 61 Ia sută, în această peri
oadă fiind date în folosință 22 de obiective so
cial-economic© și culturale, precum și 400 de 
apartamente.

ce din Constanța. Am mers zi
lele trecute pe urmele ei, să în
registrăm primele rezultate, să 
vedem cum este ancorată a- 
ceastâ inițiativă generoasă în 
viața și munca tinerilor și dacă, 
între timp, au apărut și idei 
noi, cu valoare și eficiență e- 
conomică

— Știam că trebuie să depu
nem eforturi mari pentru a de
termina toți tinerii să-și facă 
din inițiativa Comitetului U.T.C. 
un comandament propriu — ne 
spunea ing. Mihai Moraru, se
cretarul comitetului. Așa că am 
pornit la treabă metodic. în pri
mul rînd, am organizat o dez
batere pe întreaga întreprinde
re la care au luat parte, ală
turi de tineri, muncitori mai 
vîrstnici, conducători de șantie
re, cadre tehnice. Scopurile, o- 
biectivele ei trebuiau să fie bine 
cunoscute de toată lumea. A- 
poi, același lucru l-am făcut în 
fiecare din cele 9 organizații 
U.T.C. cîte avem în întreprin
dere. Cu prilejul acestora au 
apărut noi idei, noi resurse și 
posibilități pentru depășirea o- 
biectivelor. angajamentelor sta
bilite. Dar o acțiune moare dacă 
zilnic nu se urmăresc rezulta
tele. Așa că am stabilit un sis
tem informațional. Zilnic secre
tarii U.T.C. iau realizările ti-

nerilor de la contabilii de uni
tăți sau șefii șantierelor si le 
prezintă comitetului U.T.C. pen
tru centralizarea lor pe între
prindere. Dezbaterile, populari
zarea acțiunii prin diferite mij
loace — inclusiv afișe multipli
cate Ia heliograf cu obiectivele 
acțiunii si chemarea la între
cere — au relevat dorința tine
rilor de a trece imediat la 
transpunerea în viață a obiec
tivelor stabilite de Conferința 
Națională a partidului, privind 
perfecționarea activității pe 
șantierele de construcții jn ve
derea asigurării condițiilor ne
cesare pentru scurtarea duratei 
de execuție a investițiilor și 
gospodărirea cu mare grijă a 
mijloacelor materiale și bănești, 
ridicării gradului de folosire a 
utilajelor și întărirea discipli
nei tinerilor în producție.

La această oră acțiunea „Șan
tierul — oglinda muncii noas
tre" e în măsură să-și prezinte 
primele rezultate concrete, de
oarece spiritul de întrecere în
tre tireri, între organizațiile 
U.T.C. tie la I.C.H. Constanța, 
animă și cuprinde într-o efer
vescență creatoare toate forțe-

VASILE CABULEA

(Continuare in pag. a ll-a)

DE CANDIDAȚI PENTRU
ÎNVĂȚĂMÎNTUL SUPERIOR

ECONOMIC

„TINERETUL UZINEI
colectiv al muncii

și onoarei"
Argentina Menis pregătește o nouă medalie olimpică pentru discul 

feminin românesc

Dacă am analiza dinamica pă
trunderii absolvenților liceelor 
economice în învâțămîntul su
perior, respectiv în rîndurile 
studenților Academiei de studii 
economice din București, statis
tica ar dezvălui un proces de 
selecție riguros, dar firesc. Mai 
mult, dacă comparăm situația 
numai cu cea de anul trecut—și 
nu putem face incursiuni prea 
îndepărtate, întrucît ne aflăm 
abia în fața unei a treia promo
ții de absolvenți ai liceelor eco
nomice — se înregistrează un 
progres. Peste 700 de absolvenți 
au dat curs aspirațiilor lor că
tre o pregătire profesională su
perioară, candidînd la concursul 
de admitere. Asta numai în 
București • Li se adaugă, de 
bună seamă, colegii care au 
candidat la facultățile cu profil 
economic aparțînînd universi
tăților și institutelor agronomice 
din Cluj, Craiova, Iași și Timi
șoara. Iată un aspect care me
rită luat în seamă 
reprezintă o tendință 
re a interesului și 
absolventului acestui
ceu de a aborda studii 
rioare.

Problema e însă alta f 
țămîntul superior economic este
alimentat cu precădere de liceele 
economice, funcționînd aproa-

pe în toate județele țării și care 
dau anual — judecind după ul
tima promoție — peste 5 000 de 
absolvenți. Avantajele unui a- 
semenea flux normal nici n-ar 
mai trebui demonstrate : învă- 
țămîntul superior ar dispune de 
candidați profilați și verificați 
din punct de vedere al aptitudi
nilor, cîștigați pentru profesie 
de timpuriu, pregătiți să-și în
ceapă formația profesională su
perioară nu de la zero — ca In 
cazul celor proveniți din licee
le teoretice — ci de Ia nivelul 
mediu în sus, nivel atins în 
liceu.

Așa privite lucrurile, procen
tul de 8.1 Ia sută studenți asi-

gurați de liceele economice, în 
cazul facultăților de profil din 
Capitală — apare insuficient.

Ce cauze stau la baza unei 
opțiuni atît de reduse, ce-i îm
piedică pe absolvenții liceelor 
economice să schimbe raportul 
actual al compoziției candidați- 
lor la învâțămîntul superior de 
profil, în favoarea lor ?

încercăm să determinăm o 
parte din cauze solicitînd opinia 
unor cadre didactice din con
ducerea facultăților Academiei 
de studii economice.

MARIETA VIDRAȘCU
(Continuare în pag. a ll-a)
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Comitetul U.T.C. al Uzinei 
„1 Mai' Ploiești a inițiat cu 
asentimentul celor 1800 de 
membri ai organizației, acțiu
nea „Tineretul uzinei — co
lectiv al muncii și onoarei". 
Această acțiune ce reîmpros
pătează și dinamizează spiri
tul de întrecere este preluată 
d? toate secțiile productive 
și serviciile uzinei. Obiecti
vele acestei acțiuni sînt din 
cel; mai îndrăznețe, sînt ele
mentele primordiale ale ridi
cări continue a productivi
tății muncit, subliniate la re
cent j Conferință Națională a 
partidului Iată citeva dintre 
acestea și rezultatele obți
nute :

Folosirea la întreaga capa
citate a mașinilor și uneltelor. 
In această direcție, cei 117 u- 
teciști ai secției mecano-ener- 
getic au realizat pe luna în 
curs peste plan reparația ca
pitală a două strunguri, pen
tru mașinile de rectificat

SITF și pentru frezele 
CHEPPEL au redus timpul 
de reparații planificate de la 
20 de zile la 10 zile, au în
treprins verificări de antici
pare a uzurii anumitor sub- 
ansamble în scopul executării 
din timp a acestora, scurtînd 
astfel timpul de reparații. In 
toate secțiile productive a 
prins viață îndemnul lansat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu: 
„Nici o mașină și nici un 
utilaj sub randamentul plani
ficat, nici un minut nelucrat''.

Reducerea consumului de 
materiale și materii prime. 
Cei 54 de uteciști modelori ai 
secției turnătorie și-au propus 
economisirea de 5—6 m. c. 
material lemnos pe fiecare 
trimestru. Au realizat în me
die o economie de 10 m. c. 
Datorită acestor economii se 
va putea executa mobilierul 
unei grădinițe de 350 de 
locuri.

îmbunătățirea calității pro
duselor. Acest obiectiv pre-~ 
supune ridicarea necontenită 
a calificării, asimilarea per
manentă a rezultatelor știin
ței și a noilor tehnologii. Cei 
400 de tineri ăi secțiilor me
canica 1 și sape foraj, în ul
timele 3 luni, nu au produs 
nici un rebut. Remorcile 2 
PTS4 produse de cei 262 de 
tineri ai secției remorci se 
bucură de aprecierile elogioa
se ale beneficiarilor externi.

Trebuie remarcat faptul că 
această acțiune începută în a- 
prilie 1972 a determinat creș
terea productivității muncii pe 
ultimele 3 luni în întreaga 
uzină în proporție de 7—8 la 
sută. Regulamentul de desfă
șurare al acestei acțiuni pre
vede acordarea de punctaje 
pe principalii indicatori inte
grați în întrecere.

PAUL IVANOV
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AZI. CÎȘTIGÂ

Minunată pereche! Atît de 
minunată, incit meciul lor 
sublim m-a dezamăgit. Abia 
trecuse o oră, și totul se ter
minase. Nu tu o emoție, nu 
tu un suspense, un strop de 
dramatism, totul a curs ca pe 
autostrada București — Pi
tești. Servea Năstase, venea 
Ion la fileu și bombarda,

de ION BĂIEȘU

servea Țiriac, era acolo llie 
și totul mergea perfect. Din 
douăzeci și patru de ghe
muri, australienii au luat șase, 
toate chinuite și nădușite. E- 
conomicoși cu puterile lor fi
zice, băieții noștri nu și-au în
găduit măcar o clipă de dis-

(Continuare in nas. a lll-a)

• Campionatul eu
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« X ■ resursele cele moi de preț ale unei națiuni 
£ . e^ers'a morala Șl ‘Htelectuală a membrilor săi.
Posibilitatea de a vrea moi mult și mai bine rezidă in pri
mul nnd in convingerea câ sînt de ameliorat chiar stările 
de mult cunoscute, și ca nimic nu scapă minții cercetătoare 
a omului și capacitațu sale de a schimba lumea înconjurătoare. 
In acest fel, problema dezvoltării economice și sociale de-

J?0' ale\una de.investiție umană, de emancipare a 
virtualitaților, de împlinire a calităților ce urmează a fi des
coperite in fiecare membru al societății. Totul există deia 
in jurul nostru, el este un dat obiectiv. Sintem datori sa-i 
descoperim resorturile și să pășim pe calea cunoașterii sale 
tot mai apropiate. Ceea ce afirmăm aici se referă la dome
niile de activitate umană in întregul lor. în substanța unei 
limbi exista operele literare care pot fi scrise de la începu
tul și pina la sfirșitul lumii, în văgăunile cosmice se află 
toatelegile naturii. Descoperirea și însușirea lor de către 
om sînt insă dependente de noi, de felul cum muncim și 
cum trăim, de felul în care estimăm ceea ce cunoaștem 
deja și ceea ce putem cunoaște de aici înainte, de îndrăz
neala cu care ne dedicăm noului și vieții sale fără margini, 

îmi povestea o dată un cunoscut profesor medic, una din 
autoritățile științifice ale lumii actuale, membru în cele mai 
prestigioase academii științifice ale Europei, că ar fi observat 
cu mult înaintea lui Fleming fenomenul care a dus la desco
perirea penicilinei. în cursul unei experiențe a constatat o 
comportare anormală a materialului analizat și a pus-o pe 
seama unei deficiențe în pregătirea cercetării. Și-a notat-o 
dșs'gur și a comunicat-o maestrului său, profesorului șef de 
clinica, dar acesta a considerat-o, de asemenea, ca pe o con
secință a unei carențe organizatorice, deoarece in normele 
statutate ale științei de atunci nu putea să apară, în condiții 
normale, nimic asemănător. Mai tîrziu, savantul englez venea 
să anunțe unul dintre cele mai eficace antibiotice, care a sal
vat pînă acum viața a milioane de oameni. Lipsa de îndrăz
neală, a continuat prietenul meu, m-a împiedicat să-mi leg 
numele de o mare operă, în folosul omenirii, și să rămîn doar 
un bun clinician, cu rezultate limitate. Un cercetător trebuie

(Continuare în pag. a Il-a)
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SĂRBĂTORIREA

ZILEI MARINEI
Corespondentul județean A- 

gerpres, Nicolae Simion, trans
mite : Potrivit tradiției in pri
ma duminică a lunii august au 
avut loc în porturile noastre 
maritime și fluviale, pe șantie
rele navale și navele aflate în 
cursă, numeroase manifestări 
prilejuite de sărbătorirea Zilei 
Marinei Republicii Socialiste 
România. Zi de bilanț al activi
tății marinarilor militari și din 
flota noastră comercială, sărbă
toarea marinarilor a constituit 
o puternică demonstrație a ata
șamentului și dragostei nețărmu
rite față de partid și guvern, a 
hotărîrii ferme a navigatorilor 
și constructorilor de a-și spori 
contribuția la apărarea și con
solidarea cuceririlor poporului 
și la ridicarea României socia
liste pe noi trepte ale progre
sului.

Ca șî în anii precedenți, ma
nifestările principale au avut 
loc în avanportul Mangalia, 
unde într-o atmosferă sărbăto
rească numeroase nave arbora
seră marele pavoaz. Zeci de 
mii de localnici ș! turiști aflați 
în vacanță pe litoral au parti
cipat la festivități.

Au luat parte tovarășii Vasile 
Vîlcu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.RM 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Constanța al P.C.R., ge
neral-colonel Ion Gheorghe, 
prim-adjunct al ministrului 
Forțelor Armate și șef al Ma
relui Stat Major, general-colo
nel Marin Nicolescu, adjunct al 
ministrului Forțelor Armate, 
Petre Nicolae,, primarul muni- 
cipiului Constanța, generali șl 
ofițeri superiori, invitați. De a- 
semenea, au fost prezenți atașați 
militari, aero și navali, acre
ditați în țara noastră.

Ora 10. In fața navei-coman- 
dant, viceamiralul ing. Grigore 
Marteș, comandantul Marinei 
militare, primește raportul pre
zentat de contra amiralul Petru 
Anghel.

Apoi, la bordul unei șalupe, 
comandantul marinei militare 
trece în revistă navele unități
lor marinei militare și felicită 
echipajele. In timp ce se into
nează Imnul de Stat, de pe 
uscat se trag 21 de salve de ar
tilerie în semn de salut adus 
Zilei marinei. Pionierii oferă 
oaspeților buchete de flori.

începe programul manifestă
rilor cultural-artisticW și soor- 
tive, care transformă bazinul a- 
vanportului într-o uriașă scenă 
reprezentativă a tradițiilor și 
activităților marinărești, a mă
iestriei și curajului marinarilor 
români. Demonstrațiile sînt 
deschise prin apariția, pe spa
tele unei balene, a zeului mări
lor — Neptun, Șalupe rapide, 
purtînd stindardele, -pațrjei-/ît 
ale partidului, fac, tlneqnit—... -
bazinului. De pe "ar pietformă— -șaft^eruL naval care va realiza?”— ’Șt în retelalte portun ale țării 
plutitoare, pionierii, aduc salo- cu începere din actualul cinci- s-au desfășurat demonstrații de 
tul lor tineresc marinarilor de nai, cele mai mari nave măriți-.. înot, concursuri de ambarca- 
ziua lor. Zeci de înotători din me românești. In acest an, flota țiunj, jocuri marinărești și pro- 
rîndul marinarilor militari în* noastră transportă de peste trei grame artistice.

scriu cu trupurile lor pe apă, 
inițialele Republicii Socialiste 
România și ale Partidului Co* 
munist Român.

Un interesant punct de atrac
ție îl constituie parada navelor 
alegorice, o sugestivă prezenta
re a istoriei marinei noastre. Pe 
luciul apei alunecă machete de 
corăbii dacice si romane, pin- 
zare de pe vremea lui Mircea 
cel Bătrîn și Ștefan cel Mare, 
ale navelor „Marița", primul 
vas sub pavilion românesc, și 
„România", primul vaș româ
nesc cu aburi, a bricului „Mir
cea", prima navă-școală a mari
nei românești, ale unor vase 
militare care au înscris pagini 
glorioase în lupta poporului 
nostru pentru independentă și 
libertate națională.

Navigația românească, ca și 
construcțiile navale, au parcurs 
un drum lung și plin de victo
rii. Româhia socialistă dispune 
astăzi de o puternică flotă ma
ritimă și fluvială — de car
gouri petroliere și mineraliere 
realizate în țară sau pe dife- 

- — -,--Jit§3«itiere ale lumii. La Con- - 
iiurul-j-8taf>*a —se află în construcție ” 
:ormă— -șa^feruli naval care va i ’’

ori mat multe mărfuri decît In 
1966. La sflrșitul anului 1975 ea 
va asigura transportul a 42—50 
la sută din traficul maritim.

Urmărite cu interes de local
nici și oaspeți, In avanport au 
loc, în continuare, întreceri de 
ambarcațiuni, schi nautic, sări
turi de la trambulină, demon
strații de gimnastică și ale sca
fandrilor în colaborare cu eli
copterele, diferite jocuri mari
nărești. Defilarea unei platfor
me alegorice aduce în fața ce
lor prezenți aspecte din activi
tatea de pregătire a marinarilor 
români care, prin grija parti
dului și guvernului, dispun de 
mijloace tehnice moderne. O 
altă platformă plutitoare aduce 
echipa artistică ostășească „Al
batrosul", formație cu o bogată 
tradiție în activitatea cultural- 
artistică din marina militară.

Retragerea lui Neptun în îm
părăția apelor marchează În
cheierea festivităților.

♦
Seara, Ia lumina pavoazului 

electric, la Mangalia a avut loc 
carnavalul bărcilor, - jpcuri de 
artificii {i retragerea cu torțe.

ȘANTIERUL—
OGLINDA MUNCII NOASTRE

(Urmare din pag. I)

Ie, materializîndu-se încă de pe 
acum în cifre și grăitoare fap
te de muncă Vom relata, în 
cele ce urmează, doar cîteva 
dintre ele care ni se par mai 
revelatoare
• Tinerii de Ia secția Auto 

pentru a obține o depășire de 
25 la sută a ciclului de funcțio
nare a mașinilor — obiectiv în
scris în acțiune — fac revizii și 
reparații atente, respectă cu 
strictețe programul de lucru și 
disciplina de producție; elevii 
în practică și ucenicii la locul 
de muncă au fost repartizați pe 
lingă maiștri sau șefii de echi
pe in scopul de a-și însuși mai 
repede și mai bine noțiuniIe ge
nerale și deprinderile practice 
privind executarea reglajelor, a 
gresărilor, recondiționarea pie
selor etc. Toate acestea au dus 
la depășirea duratei de funcțio
nare și la obținerea de econo
mii lâ motorină.
• In ceea ce privește capito

lul obținerii de economii la con
sumurile de materiale, tinerii 
de la Șantierul construcții Ci
vile au realizat adevărate per
formanțe. Organizîndu-se echi
pe de tineri pentru recondițio
narea și refolosirea materialu
lui lemnos la cofraje, tinerii au 
realizat in ultima lună econo
mii în valoare de circa 180 000 
Iei reprezentînd 60 la sută din 
totalul economiilor realizate pe 
unitate, deși numărul lor nu de
pășește 45 la sută din totalul 
colectivului de salariați.

• Tînărul miner Ilie Rizea, 
de la Cariera Ovjdiu, a propus 
realizarea de economii de ar
mătură la galerii prin folosirea 
rațională a utilajelor la puțuri 
și galerii ; ing. Octavian Broas
că a demonstrat că stația de 
compresoare funcționează 30 la 
sută din timp în gol, adică cir
ca 3 ore pe zi consumînd fără 
nici un randament în producție 
lubrifianți, combustibili și cu
rent electric. Propunînd oprirea 
agregatelor în cele trei ore, se 
realizează economii de 600 lei 
pe zi, ceea ce înseamnă 18 000 
pe lună. De asemenea, stația de 
concasare funcționează în gol, 
din lipsă de mașini, 4 ore pe zi: 
800 lei economii pe zi, 24 000 lei 
pe lună ; sortatoarele, excavatoa
rele E.K.G., printr-o exploatare 
mai rațională aduc alte econo
mii de lubrifianți, combustibil 
și energie electrică; în jurul 
carierei există cantități mari de 
fier vechi care se pot valorifi
ca. cu avizul conducerii șantie
rului, prin depunerea la I.C.M 
sau recondiționare. După calcule 
estimative, într-o sută de zile, 
tinerii de aici realizează econo
mii în valoare de circa 1,5 mi
lioane lei

• Tinerii din organizația 
U.T.C. a Șantierului de con
strucții hidrotehnice din Port, 
continuă, cu succes, acțiunea 
începută, realizînd economii de 
materiale prin punerea in IU” 
cru mai judicioasă a betonului, 
înlăturînd la maximum risipa, 
realizînd în medie, pe total șan
tier, numai la betoane, econo
mii de circa 400 000 lei pe lună.

• Angrenați în marea între
cere. tinerii de la Șantierul de 
construcții căi comunicații, care 
lucrează la stațiile de asfalt, 
prin reducerea consumurilor 
specifice (bitum) realizează eco
nomii In valoare de 10 000 lei 
lunar.
• Ing. Vasile Arghir, de la 

Șantierul de construcții civile și 
industriale ne relatează că prin 
punerea în operă, mai raționa
lă, a betoanelor. prin recondi
ționarea și refolosirea materia
lului lemnos, tinerii de-aici au 
realizat economii de circa 
180 000 lei. Cei care lucrează la 
lotul de instalații, prin alege
rea unor trasee mai scurte, mai 
raționale la instalațiile de apă, 
încălzire etc., decît cele înscri
se în documentația tehnică a 
lucrărilor, au realizat, de ase
menea, importante economii de 
materiale (conducte).

• Locțiitorul secretarului or
ganizației de partid, Glî. Țîrlea 
și ing. Petre Covacev. șeful ser
viciului producție, de la Stația 
de utilaje ne relatează fapte 
semnificative privind modul 
cum tinerii își îndeplinesc sar
cinile de producție. în urma ce
rerii organizației U.T.C. deaici, 
de a-i introduce pe tineri în e- 
chipe de bază, stabile — pînă 
acum lucrau singuri, indepen
dent, fără sa fie supravegheați 
de meșteri și șefii de echipe — 
aceștia obțin un randament 
mult mai mare în producție, în
vață mai temeinic diferitele me
serii (dulgher, zidar, mozaicar), 
sporesc considerabil potențialul 
de lucru al echipelor făcînd în 
acest fel posibilă scurtarea ter
menelor de dare în funcțiune a 
obiectivelor. Prin reorganizarea 
activității tinerilor, Școala 
S.N.C. — un obiectiv impozant, 
cu ateliere — unde prin veni
rea a 60 de tineri s-au reorga
nizat 4 echipe în loc de una sin
gură — va fi dată în funcțiune 
la 21 august, în loc de 30 sep
tembrie, cum fusese planificat 
inițial.

Iată cîteva argumente concre
te care demonstrează că iniția
tiva „Șantierul — oglinda mun
cii noastre" își trăiește, intens 
viața pe șantierele I.C.H. Con
stanța. Cum s-a văzut, din cele 
relatate mai sus, această acțiu
ne stimulează inițiativa organi
zațiilor U.T.C., căutările febrile 
ale tinerilor, le determină pro

movarea permanentă a exem
plului pozitiv.

Singura obiecție, pe care, în 
acest context trebuie s-o facem 
este aceea că, deși o asemenea 
acțiune și-a demonstrat valoa
rea, ea nu a fost preluată spre 
generalizare șl pe alte șantiere 
din orașul Constanța, unde exis
tă alte două mari unități de pro
fil: Trustul de construcții indus
triale șî Trustul de construcții 
locale. Și ar fi meritat, pentru 
că șantierul prin rezultatele ob
ținute, cum s-a văzut, prin mai 
buna lui gospodărire, prin pu
nerea în aplicare a ideilor ge
neroase, este, într-adevăr, o o- 
glindă fidelă și a muncii tine
rilor constructori, a eforturilor 
și pasiunii depuse de ei pentru 
realizarea exemplară a sarcini
lor de producție, pentru pune
rea în funcțiune a obiectivelor 
încă Înainte de termenele pre
văzute.

(Urmare din pag. T)

I Există o realitate obiectivă 
care reduce din capul locului

I numărul candidaților la con
cursul de admitere : absolvenții 
liceelor economice, într-o ma
joritate covîrșitoare, aleg de la

Ibun început calea producției. 
Faptul că diploma de bacalau
reat le atestă o profesiune de

I certă căutare în prezent, precum 
și prevederile care le asigură 
imediat repartizarea la locuri 
de muncă, determină tinerii să 
opteze pentru producție. »»Fără 
Insă a abandona ideea continuă
rii studiilor — precizează prof, 
univ. dr. Dumitru Mărgulescu, 
decan al Facultății de contabi
litate. Aleg insă formele de în- 
vățămînt serale, sau fără frec
vență și peste 2—3 ani ne de
vin studenți avind atuul expe
rienței practice, ceea ce este în 
favoarea lor".

Totuși, deocamdată, către în- 
vățămîntul superior se îndreap
tă grupele de aboslvenți care, 
pe parcursul anilor de liceu, 
s-au situat în fruntea promoției 
lor prin rezultatele la învăță
tură. Or, tocmai ei nu reușesc 
să facă față exigențelor con
cursului de admitere. De ce ?

„Poate și pentru că liceele 
economice încă nu au tradiție 
fiind la începutul existenței 
lor, cîștigindu-și abia de acum 
înainte' prestigiul și experiența 
necesară, și, în consecință, ca
pacitatea să-și formeze colecti
ve puternice de elevi din rîn- 
durile celor mai buni absol
venți ai școlilor generale.

Am fost și președintele unei 
comisii de bacalaureat — în
cearcă o explicație prof. univ.

0 SUTĂ DE ANI DE MINERIT
Casa de culturi din Baraolt. 

județul Cova.na, a găzduit ieri 
adunarea festivi consacrau a- 
niverzării a 100 de ani de mi
nerit In bazinul Cipenl-Baraolt.

tn cuvintirile rostite cu acest 
prilej s-a subliniat ci ani
versarea are loc In condi
țiile tn care totl oamenii 
muncii din patria noastri, de
pun eforturi susținute tn Între
cerea socialistă pentru îndepli
nirea cincinalului înainte de 
termen, rispunztnd astfel cu 
cinste sarcinilor trasate de Con
ferința Națională a partidului.

Un prim bilanț al acestei În
suflețite întreceri arată că In 
primele 7 luni ale anului, mi
nerii din bazinul Baraolt au li
vrat economiei naționale mai 
bine de 27 000 tone lignit peste 
prevederile planului. A fost în
fățișat totodată drumul parcurs 
de această unitate minieră In 
cei 100 de ani de existență, re- 
levlndu-se că astăzi minerii din

bazinul Baraolt sînt 
cu grijă părintească 
partid.

Pentru contribuția ____
dezvoltarea economiei naționale 
și participarea activă a colecti
vului său la opera de construi
re a socialismului în patria 
noastră, cu prilejul aniversării 
a 100 de ani de la înființare, 
printr-un decret al Consiliului 
de Stat, întreprinderea minieră 
Că peni-Baraolt a fost distinsă 
cu Ordinul muncii clasa I.

De asemenea, prin decret al 
Consiliului de Stat, au fost con
ferite ordine și medalii unui 
număr de 95 muncitori, maiștri, 
ingineri și economiști.

în numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
partidului, președintele Consi
liului de Stat, tovarășul Ștefan 
Peterfi, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, a înmînat dis
tincțiile și a felicitat pe cei de
corați.

înconjurați 
de către

adusă la

CRONICA FILMULUI

O BIOGRAFIE
ROMANTICĂ*)
Inspirat din viața lui Ivan 

Lihaciov, conducătorul primei 
uzine sovietice de automobile, 
filmul regizorului Aleksei 
Saltikov, DIRECTORUL, de
pășește cadrul strict biografic 
al personajului istoric, redi- 
mensionindu-l artistic. Filmul 
are o istorie aparte : început 
cu ani in urmă el a fost aban
donat la jumătatea turnărilor 
datorită morții interpretului 
principal, reputatul actor Ev
ghenie Urbanski. Reluat, de un 
alt actor, Nikolai Gubenko, 
încercarea a reușit fericit, 
noul interpret realizînd o crea
ție originală pe partitura dra
maturg ică oferită de cunoscu
tul prozator sovietic Iuri Na- 
ghibin, autorul scenariului.

Biografia unui comunist 
care in primii ani ai planuri
lor cincinale devine conducă
tor al unor mari uzine, trans- 
formindu-se din soldat in 
muncitor și apoi in construc
tor, filmul DIRECTORUL este 
și o frescă cinematografică a 
primilor ani ai statului sovie
tic. Cind liric, cind patetic, 
cind comic, filmul cuplului 
Saltikov — Naghibin are forța 
emoțională a romantismului 
revoluționar al epocii pe care 
o descrie.

în prima sa parte ne este 
prezentată trecerea eroului, 
fost marinar din legendara 
flotă a Mării Baltice, la acti
vitatea pașnică. O „trecere" 
nu lipsită de sinuozități, de 
muncă grea in condiții la fel 
de grele. înțelegerea faptului 
că a continua izbinda Revolu
ției din Octombrie înseamnă 
a construi o societate nouă 
este ideea propusă de film prin 
prezentarea biografiei eroului 
principal, Aleksei Zvorikin.

în partea a doua filmul se 
oprește insistent doar asupra 
competiției tehnice tn care 
este încercat primul autoca
mion construit, intr-un raliu 
cu participare internațională 
in pustiurile Asiei Centrale. 
Aici totul e prezentat in ma
niera reportajului și a filmu
lui de aventuri, concurența a- 
vind de înfruntat nu numai 
primejdioase obstacole natu
rale dar și rămășițele înarma
te ale unor bande contrarevo
luționare.

De reținut citeva secvențe 
care dau filmului o notă a- 
parte prin originalitatea lor. 
Este vorba de noaptea nunții 
fostului marinar care-și aduce 
soția într-o cameră goală și 
neincălzită și, in uimirea ei, 
îi vorbește despre un viitor 
fericit pe care momentan el 
il prezintă modest, eu o ine
galabilă intuiție lirică, ca 
fiind vorba doar de vizionarea 
spectacolelor de cire, pasiunea 
lut. Un spectacol pe care gi
nerele marinar il mimează

fantastic, prilej de a urmări 
extraordinarele resurse acto
ricești ale interpretului Niko
lai Gubenko, O a doua sec
vență, de data aceasta satirică, 
dar nu mai puțin reușită, este 
aceea a petrecerii nepmanilor. 
O petrecere de un tragic ri
dicol, aflată sub zodia irever
sibilă a declinului. Aici filmul 
DIRECTORUL amintește de 
sarcasmul celor „12 scaune*1 și 
ol „Vițelului de aur“.

Ceea ce este demn de sub
liniat rămine insă faptul că 
atit eroul principal cit și ce
lelalte personaje nu sînt pre
zentate liniar, că nu sînt oco
lite problemele spinoase ale 
înțelegerii faptului că tran
sformarea unei societăți cere 
o dăruire totală, pînă la ab
negație, că devotamentul re
voluționar nu cunoaște pauze.

Participanții la adunarea festi
vă — români și maghiari — au 
adresat o telegramă Comitetu
lui Central al partidului, to
varășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se spune, printre altele : 
Făcînd bilanțul rezultatelor ob
ținute de întreprinderea noas
tră în decursul existenței sale, 
ne putem da seama de impe
tuoasa dezvoltare pe care aceas
ta a curibscut-o după elibera
rea patriei și, îndeosebi, după 
constituirea județului Covasna, 
ajungînd ca dintr-o mică colo
nie cu 147 de mineri și o 
producție anuală de 60 de tone, 
să se transforme astăzi într-un 
puternic centru minier cu a- 
proape 2 000 de salariați și o 
producție anuală care se ridică 
la aproximativ un milion de 
tone de cărbune.

Toate acestea sînt urmarea fi
rească a politicii înțelepte a 
partidului și statului nostru, a 
grijii permanente pe care condu
cerea de partid, dumneavoastră 
personal, mult iubite tovarășe 
secretar general, o manifestați 
față de dezvoltarea economică a 
tuturor localităților, asigurin- 
du-se astfel deplina egalitate 
pentru toți fiii patriei, fără deo
sebire de naționalitate.

★
în aceeași zi, cu prilejul tra

diționalei sărbători a minerilor, 
au avut loc numeroase manifes
tări cultural-artistice în toate 
bazinele și exploatările extrac
tive din tara noastră. La Lupeni 
sau la Petrila, la Baia Borșa 
sau la Băiuț, la Voievozi sau 
Voineasa, pretutindeni ele au 
însemnat adevărate omagii adu
se muncii de miner.

TUDOR STANESCU

•) DIRECTORUL — o pro
ducție a studioului Mosfilm — 
1970.

CRONICA U.T.C.
Duminică a părăsit Capi

tala, Indreptîndu-se spre 
Kiev, o delegație a U.T.C., 
condusă de tovarășul Galin 
Vladimir, adjunct de șef de 
secție la C.C. al U.T.C.’, care 
va participa la seminarul bi
lateral U.T.C.—U.T.C.L. cu 
tema „Tineretul și revoluția 
tehnico-științifică".

La plecare, delegația a 
fost salutată de membri și 
activiști ai C.C. al U.T.C.

★
Delegația Uniunii Tinere

tului Comunist Leninist 
(U.T.C.L.) din U.R.S.S., for
mată din tovarășii Ghenadi 
Taibolin, secretar al Comi
tetului regional Kurgansk al 
U.T.C.L., Viktor Pricicov, 
activist al secției Tineret 
sătesc la C.C. al U.T.C.L. și 
Tatiana Costina, membră a 
Comitetului regional Kras
nodar al U.T.C.L., care la 
invitația C.C. al U.T.C. a în
treprins o vizită în țara 
noastră, a părăsit Capitala.

în timpul vizitei oaspeții 
sovietici au avut prilejul să 
cunoască experiența organi
zațiilor U. T. C. din mediul 
rural, activitatea pe care ti
neretul din satele patriei o 
depune pentru continua în
florire a agriculturii noastre 
socialiste. Delegația sovietică 
s-a întîlnit și a purtat discu
ții cu tineri de la C.A.P. Gîr- 
bovi — județul Ilfov, I.A.S. 
Medgidia, — județul Cons
tanța și I.A.S. Chirnogi — 
județul Ilfov, cu crescătorii

de păsări de la Crevedia, a 
vizitat Complexul de iriga
ții Carasu, Uzinele „Semănă- 
toarea“ din București, Com
binatul chimic Năvodari — 
județul Constanța. Delegația 
a vizitat, de asemenea, Ins
titutul de cercetări pentru 
cereale și plante tehnice de 
la Fundulea, s-a întîlnit cu 
cadre didactice și studenți ai 
Institutului agronomic „N. 
Bălcescu" din București,.

Delegația U.T.C.L. a fost 
primită la Ministerul agri
culturii, industriei alimen
tare și apelor, la Uniunea 
Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție, unde 
a fost informată pe larg de
spre preocupările actuale și 
perspectivele agriculturii ro
mânești.

Oaspeții sovietici au fost 
primiți la C.C. al U.T.C. de 
către tovarășul Iosif Wal
ter, secretar al C.C. al 
U.T.C. Cu acest prilej s-a e- 
fectuat, într-o atmosferă 
caldă, tovărășească, un larg 
schimb de vederi asupra ac
tivității organizațiilor de ti
neret din mediul rural, rea- 
lizîndu-se o mai bună cu
noaștere reciprocă a experi
enței dobîndite în acest do
meniu.

La plecare, pe aeroportul 
internațional București-Oto- 
peni, delegația sovietică a 
fost condusă de tovarășul 
Ioan Moina, adjunct de șef 
de secție la C.C. al U.T.C., 
de membri și activiști ai C.C. 
șl U.T.C.

ÎNTREGUL SPOR
DE PRODUCȚIE

(Urmare din pag. I)

care în scurt timp au prezentat 
primele soluții pentru prelungi
rea „vieții" sculelor, prin acope
rirea lor cu un strat protector, 
reducerea importului prin pro
iectare și executare de cuțite, 
pieptene, broșe, freze profilate 
etc. A fost creat un atelier de 
ascuțire centralizat a sculelor, 
unde lucrează muncitori specia
lizați în acest domeniu, s-au luat 
măsuri pentru recondiționarea ce
lor uzate. Acest deziderat alpre-

îndrăzneală
creatoare

(Urmare din pag. I)

să se dedice moi ales adevărului pe care il poate descoperi, 
nu aceluia pe care îl posedă deja.

M-am.gîndit la toate acestea în urma apariției în presă a 
unor articole care menționau descoperirile lui Nicolae Con- 
stontinescu și semnalau proprietățile neobișnuite ale unui 
preparat bazat pe o infuzie de plante medicinale. L-am cu
noscut apoi In calitatea lui de profesor de lucrări practice la 
o școală din București și m-a surprins la el o minte scormo
nitoare, dorința de a face totul pentru om și pentru binele lui. 
Aparatele brevetate și aplicate in țară și în străinătate, apoi 
extrasul de plante, studiul bazei chimice a unui nou medica
ment, preocuparea constantă față de mijloacele care pot să 
mențină echilibrul celulei vitale, articularea unei ipoteze, în 
cadrul unui congres internațional, privitor la rolul sarcinii 
electrice în menținerea sănătății celulei, atitea aspecte core 
configurează personalitatea unui cercetător, adică a unui om 
înzestrat, dedicat lucrurilor care incă nu au fost făcute și pe 
care speră să le realizeze el însuși. Nicoloe Constantinescu 
îndrăznește, da, el cutează să vindece maladii incurabile pină 
ieri ; acolo unde mulți medici spun că nu se mai poate face 
nimic, el încearcă și de multe ori reușește.

Dimensiunea cercetătorului este viitorul. El lucrează pentru 
ziua de azi în perspectiva zilei de mîine. De multe ori este 
nevoie să lupte cu el însuși, pentru că tirania cea mai perfidă 
și cea mai puternică o poate exercita chiar propria noastră 
conștiință, dedicată prea mult adevărurilor cunoscute și recu
noscute. Tntr-un climat social de efervescentă creație, putem 
reevalua multe din propriile noastre prejudecăți. Cutezanța, 
pusă în slujba omului și a lumii sole, va deveni probabil una 
din legile progresului. Șansa noastră este de a descoperi în 
fiecare dintre noi posibilitatea de a ne depăși, de a face 
în acest fel, așa cum am mai spus, mai mult și mai bine, de 
a întinde hotarul cunoașterii și al realizării de sine a omului 
uman.

lungirii duratei durabilității scu
lelor a devenit realitate în cea 
mai mare parte a secțiilor, tre
buie să însemne începînd cu a- 
nul următor norma obligatorie 
pentru toți muncitorii. Pornind 
de la rezultatele obținute — per
fectibile și acestea, se înțelege I 
— am putea vorbi despre un 
spor de producție pentru că ceea 
ce am izbutit și vom izbuti a- 
nul acesta înseamnă în fapt ra
cordarea la cerințe și norme de 
lucru elementare. N-am desco
perit nu știu ce rezerve interne, 
facem eforturi să ajungem la un 
consum care în țările avansate 
din punct de vedere industrial, 
este literă de lege. Rezervele in
terne în ce privește economisirea 
de scule sînt de descoperit por
nind din acest punct".

Ultima frază decretată de in
ginerul Mihai Ion și strungarul 
Bogoli Victor, și confirmată de 
toți cei cu care am discutat, evi
dențiază nu depășirea unor con
sumuri minime, cum spuneam, ci 
realizarea lor. De aceea, au ți
nut să sublinieze ei, acțiunea de
clanșată nu înseamnă altceva de- 
>cît hotărîrea noastră de a reali
za ceea ce ar fi trebuit să fie 
inclus inițial în plan. Afirmația 
atestă un grad de conștiință ce
tățenească obligatorie pentru 
timpul nostru, maturitatea unui 
colectiv de muncă hotărît de a 
fi la înălțimea sarcinilor ce stau 
în fața întregului popor.

Demn de reținut, într-un re
cent schimb de experiență care 
a avut loc la „Hidromecanica" 
reprezentanți ai unor uzine și fa
brici din iudeț au abordat pro
blema sculelor pornind de la a- 
celași adevăr: economisirea lor 
trebuie să devină obligație de 
serviciu pentru fiecare muncitor. 
Inginerul Marcel Peca, șeful cu 
pregătirea fabricației la Uzina 
„Rulmentul" arătînd că ponde
rea sculelor la 1 Q00 lei produc
ție marfă a scăzut de la 59 lei 
în ^1970 la 45 lei în semestrul I 
1972, își exprima convingerea că 
sfera de cuprindere a inițiativei 
va trebui extinsă la toată gama 
de SDV-uri, fiind posibile consu
muri mult mai reduse. Inițiativa 
a fost preluată de colectivul Fa
bricii de scule Rîșnov, cîteva zile 
după ce a fost lansată la Hidro
mecanica. Inginerul șef al fabri
cii Aurel Albu, făcea apel laca-

drele de concepție din uzinele 
beneficiare să prevadă folosirea 
sculelor standardizate și numai 
în cazuri extreme $ă se solicite 
scule speciale care costă cam ele 
trei ori mai mult. Schimbul de 
experiență și-a dovedit din plin 
utilitatea mai ales prin aceea că 
s-au tras concluzii de lucru pri
vind folosirea și întreținerea ra
țională a sculelor. Tot cu aceas
tă ocazie s-a stabilit că în toa
te întreprinderile constructoare 
de mașini să se întreprindă ac
țiuni concrete astfel ca pînă la 
23 August inițiativa să fie gene
ralizată pe județ.

Strungarul Bogoli Victor îmi 
spunea că sigur, agitația vizuală 
își are rolul ei mobilizator, aflăm 
ca 35 de strungari lucrează nu
mai cu scule economisite, peste 
jumătate din ei sînt tineri, dar 
la lozincă vom renunța. Nu vom 
renunța să-i criticăm la gazeta 
de perete, în adunările noastre 
pe cei care fac risipă de scule, 
cîți mai sînt în secție, dar opti
ca s-a schimbat și eu sînt con
vins că peste puțin timp caz va 
fi acela care nu va realiza eco
nomii la capitolul scule.

Aminteam la începutul artico
lului despre conferința pe care 
au ținut-o secretarul și locțiito
rul secretarului comitetului 
U.T.C., în sediu, aflîndu-se doar 
semnatarul acestor rînduri, enun
țarea temei, logica argumentelor, 
lapidaritatea densă a cifrelor, 
constituindu-se într-o veritabilă 
lecție de economie aplicată. In
sistența cu care interlocutorii 
noștri au vorbit despre economi
sirea sculelor ca despre o obliga
ție de producție, este astfel ar
gumentată într-adevăr o obliga
ție. Despre meritele colectivului. 
de muncitori, tehnicieni și ingi
neri de la „Hidromecanica" în e- 
conomisirea sculelor, am fost in
vitat să scriem începînd cu pri
mul trimestru al anului 1973. Nu
mai după ce se va stabili o nor
mă fermă în funcție de minimu
mul realizat anul acesta, vom 
putea vorbi cu temei despre un 
spor da producție realizat cu 
scule economisite.

Sînt cuvinte care fac cinste u- 
nui colectiv, îl definesc fără alte 
comentarii.

Dima Dumitru — am urmărit 
și rezultatele concursului de 
admitere. Intr-un fel, eșecul 
multor candidați era previzibil. 
Cu regret trebuie să spun că 
liceul economic nu oferă încă 
elevilor săi pregătirea cores
punzătoare de natură să le asi
gure șanse egale de reușită cu 
ale colegilor proveniți din li
ceele de cultură generală".

într-adevăr, cercetînd cata
loagele concursului de admitere 
apare surprinzător decalajul 
notelor obținute de candidați: 
avînd la bază liceul economic, 
la matematică — disciplină fi- 
gurînd în programa de concurs

au fost introduse, la alegere, 
tocmai pentru a avantaja absol
venții liceelor economice. Așa 
s-a întimplat cu merceologia — 
disciplină de concurs la secția 
de profil a Facultății de co
merț interior, afirmă prof, 
univ. Dima Dumitru. Situația 
are cel puțin două explicații : 
merceologia se învață în anii I 
și II de liceu, deci pînă la ab
solvire se pierde rutina ; cate
drele de specialitate din liceele 
economice nu sînt peste tot ser
vite de profesori de specialita
te, fenomen care grevează asu- 
pro cunoștințelor ce se predau 
elevilor. Am întîlnit profesori

stabilitate in ceea ce privește 
planurile de învățămint, pro
gramele, cadrele didactice : 
spectrul instabilității creează 
insă improvizație. Să-și dove
dească mobilitatea în conținut, 
modernizîndu-1, dar să fie sta
bil ca volum și calitate a cu
noștințelor cu care-și înarmează 
elevii. Atunci, candidații pe 
care îi va oferi liceul economic 
nu vor mai fi handicapați de 
colegii lor care au frecventat 
liceul de cultură generală".

Cadrele didactice universita
re cu care am stat de vorbă, 
în dorința de a da un caracter 
constructiv observațiilor ce

păstra un contact direct cu vii
torii săi candidați". Amintirea 
este adusă la suprafață ca sur
să de inspirație pentru ceea ce 
s-ar putea întreprinde astăzi în 
scopul atragerii absolvenților 
liceelor economice în învăță- 
mîntul superior.

Și în prezent Academia de 
studii economice patronează li
cee de profil. Facultatea de 
contabilitate — de pildă — ne 
informează conf. univ. Ilie Vă
duva, prodecan al facultății — 
patronează liceele din Călărași, 
Tîrgovîște și Focșani. Dar ra
porturile sînt încă de suprafață, 
destul de sporadice. Nu există

LICEUL ECONOMIC
la aproape toate facultățile, 
disciplină ce poate fi numită — 
pe drept cilvînt — de speciali
tate pentru un viitor economist. 
Dintre cei reușiți la Facultatea 
de contabilitate, de exemplu, 
foarte puțini au obținut note 
peste 7. în rest, lucrările scrise 
nu s-au ridicat peste nivelul 
notelor de 3, 4, 5 chiar la can- 
didații admiși. Situația este a- 
proape aceeași peste tot.

„Mai surprinzător e însă că, 
în destule cazuri, chiar disci
plinele de specialitate au scos 
din concurs candidați, deși ele

care predau merceologia, ei a- 
vînd la bază o pregătire în chi
mie, agronomie sau in alte do
menii".

„Daca privim lucrurile mai 
adine, atunci viciul de fond tre
buie căutat în lipsa de tradiție, 
experiență și stabilitate a liceu
lui economic. Opinia aparține 
conf. univ. Alexandru Redes, 
prodecan al Facultății de co
merț interior. Nu e prea dras
tică această observație și nu a- 
nulează cerința ca învățămîn- 
tul să fie mobil, să se plieze 
rapid la cerințele societății. Li
ceul economic are nevoie de

le-au fost sugerate de actuala 
ediție a concursului de admitere 
— din punctul de vedere de la 
care am pornit — au apelat la 
o experiență mai veche, acu
mulată de fosta Academie co
mercială în relațiile sale cu li
ceele de profil din perioada 
respectivă. „Academia a jucat 
un rol foarte activ în asigura
rea unui conținut științific ri
dicat invățămîntului liceal eco
nomic : patrona diferite licee — 
își amintește conf. univ. Ale
xandru Redes — organiza 
cursuri de vară pentru profeso
rii din învățămintul liceal,

un acord deplin între nivelul 
exigențelor formulate la admi
tere și pregătirea asigurată In 
liceu. Și poate nu atît din cau
za programelor cit a calității 
corpului profesoral. Deci o pri
mă concluzie : patronarea licee
lor să aibă ca efect ridicarea 
pregătirii profesionale a profe
sorilor înșiși. O dată asigurat 
acest deziderat, se pot face și 
alte lucruri pentru a se veni în 
sprijinul candidaților : o cule
gere completă de probleme de 
matematică, editată în tiraj de 
masă, sub egida catedrelor res
pective din institut, ca un ins

trument de lucru în perioada 
de pregătire pentru concurs ; 
menținerea și dezvoltarea 
cursurilor de pregătire a can
didaților ; recrutarea candidați
lor, absolvenți ai liceelor econo
mice, și printr-un sistem de 
burse, acordate de unitățile e- 
conomice direct interesate ; re
vederea actualei programe a 
concursului de admitere în sen
sul micșorării ponderii mate
maticii (care deține în prezent 
două probe din patru) în fa
voarea economiei politice ; îm
bunătățirea sistemului actual de 
concurs în ideea introducerii 
testelor de aptitudini, elimina
rea probelor orale și înlocuirea 
acestora cu probe scrise. Aces
te măsuri și altele, studiate și 
verificate, pot influența și chiar 
schimba raportul nu numai nu
meric ci și calitativ al candida- 
ților la studenție, asigurînd ac
cesul absolvenților liceelor eco
nomice la treptele superioare 
de pregătire profesională. Cu 
regret însă, interlocutorii noștri 
s-au dovedit sceptici în ceea ce 
privește receptivitatea Ministe
rului Educației și Invățămîntu- 
lui. Observațiile și sugestiile 
acestea nu se fac pentru prima 
dată ; la nivelul facultăților, în 
senatul academiei, în organiza
țiile de partid problemele au 
fost dezbătute și, sub formă de 
propuneri, au luat calea minis
terului. Transformarea lor în 
măsuri concrete, acordarea lor cu 
măsuri corespunzătoare, menite 
să contribuie la ridicarea cali
tativă a invățămîntului liceal 
pot transforma liceul econo
mic în sursă principală de can
didați pentru învățămintul su
perior de specialitate.
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MECIUL SECOLULUI"ROMANIA CONDUCE CU 2-1 IN MECIUL CU AUSTRALIA
INTERZONALĂ A „CUPEI DAVIS“

LA ORIZONT-FINALA
Șl... „SALA TIERA/"

Omuî cu fotografii de la A- 
rena „Progresul", după frumoa
sa și reconfortanta victorie a Iul 
Țiriac și Năstase în întîlnirea 
de dublu, ieri nu mai striga la 
fel ca vineri : luați „copilul Eu
ropei", între timp reclama se 
schimbase : luați „spaima Aus
traliei". Intr-adevăr, după jocul 
de ieri, australienii sînt, efec
tiv, cam speriați. Ei n-au putut 
face față nici un moment ase
diului neîntrerupt și sufocant al 
cuplului de notorietate mon
dială, Țiriac-Năstase. Băieții 
noștri ne-au convins, încă o 
dată, și i-au convins și pe aus
tralieni, că ei se constituie în- 
tr-un cuplu redutabil, omogen, 
inventiv, greu de învins In con
diții normale de joc, un cuplu 
In care cei doi titani se supli
nesc și se completează reciproc, 
făcînd din jocul lor un meca
nism perfect. în jocul de 
cei doi reprezintă fiecare 
Tiriac este un tactician 
și tenace, Năstase, omul 
inventează, improvizează, 
acții spontane și realizări ful
gerătoare. De aceea, întîlnirea 
a fost marcată tot timpul de 
superioritatea netă, din toate 
punctele de vedere, a reprezen- 

^tanților noștri. Ea n-a avut nici 
Wun moment situații echilibrate 

și dramatice, jocul desfășurln- 
du-se într-o singură direc
ție, în favoarea și spre vic
toria noastră și previzi
bila înfrîngere a oaspeților. Așa 
că nu ne vom opri asupra unor 
amănunte, unor detalii ale des
fășurării jocului, și-i vom re
zuma istoricul în cîteva cifre, 
prin ele insele expresive, con
cludente. Victoria a fost obți
nută intr-un timp record : o 
oră și un sfert, cu scorul cate
goric de 3—0 (6—2 : 6—: 6—-2), 
atît de puțin obișnuit într-o se
mifinală a „Cupei Davis". înal
ta clasă internațională a cuplu
lui nostru o exprimă și acele 
șase break-uri ; cîte două în fie
care partidă, care au stopat ori
ce șansă pentru adversari, le-au

dublu, 
ceva : 
lucid 
care 

cu re-

tăiat cheful, curajul de a în
cerca imposibilul. Privind aces
te cifre, ne dăm seama c-a fost 
și o Intîlnire a simetriilor per
fecte. Mi se pare, am luat și 
niște ghemuri la zero. Dar asta 
nu mai contează. Avem un cu
plu magnific care, cum se știe, 
în acest campionat mondial ne
oficial ce este „Cupa Davis", 
decide victoria, calificarea în 
cele mai dese cazuri. Năstase și 
Tiriac au făcut ieri nu numai 
un joc bun, ci și un bun spec
tacol care a mers la inima 
spectatorilor. Ei au etalat multe 
din virtuțile proprii, atit de 
bine cunoscute de noi toți, mul
te dintre mijloacele tehnice și 
tactice, de mare expresie, ului
tor de frumoase, ale acestui 
sport : retururi magistrale, ser
vicii puternice încheiate cu as- 
uri sau cu mingi în plasă, ori 
în afara dreptunghiului dese
nat cu var unde erau siliți să 
le trimită Andersen și Dibley, 
parcă înfricoșați de „tiranii" de 
vis-ă-vis, smeciuri neiertătoa
re, voleuri și passing-shout-uri 
care nu greșeau ținta sau acele 
mingi stopate care-ți taie, pur 
și simplu răsuflarea, făclnou-1 
k.o. pe adversar. Veniți din- 
tr-o țară unde s-a inventat, se 
pare, acest joc, Anderson și 
Diblev, cu mijloacele și calită
țile de care dispun și pe care 
ni le-au arătat, nu puteau să 
emită totuși pretenții la victo
rie, nici măcar la o desfășurare 
echilibrată a „ostilităților". Ar 
fi fost împotriva firii, împotri
va evidenței Cam așa se-ntîm- 
plă cînd diferența de valoare 
este flagrantă. $1 ieri s-a văzut 
această discrepanță. Probabil 
că aceasta l-a supărat pe Fra
ser, pentru că nu și-a lăsat e- 
levil să se odihnească, ci i-a 
chemat la lucru, antrenamentul, 
sever, de-o manieră spartană, 
prelungindu-se mai bine de 2 
ore. In acest timp Țiriac și 
Năstase nu mai pridideau de 
dat autografe pe fotografii, ei 
înșiși afirmînd c-au dat fiecare 
cîte o mie de semnături.

Așadar noi conducem, în acest

meci, cu 2—1. Mai avem nevoie 
de un singur punct ca să ne 
calificăm pentru a treia oară în 
marea finală a „Cupei Davis", 
performanță unică ! Să spere, 
oare, cumva Fraser, că va pu
tea să ne ridice obstacole în 
ultimele două Intîlniri de as
tăzi ? Ar fi o intenție temerară. 
Dar căpitanul e obligat să fie 
fidel crezului său. Noi, ca să-1 
liniștim, vom spune că astăzi 
Țiriac își va lua revanșa, iar 
Năstase, eu nu cred și cred că 
nimeni nu crede, că va putea 
fi învins.

Așa că, la orizont 
și... „Salatiera" !

VASILE CABULEA
Marele cuplu sportiv : Năstase—Țiriac, definitiv consacrat pe arena mondială a tenisului 

Foto : GH. CUCU

Cinci minute după...
MATS HASSELQUIST (Suedia) arbitrul meciului : ,.MS 

așteptam ca Țiriac și Năstase să ciștige proba de dublu. Nu 
am crezut însă că ei vor obține o victorie atit de categorică. 
Adevărul este că cei doi campioni români au jucat for
midabil".

NEALE FRASER, căpitanul echipei Australiei ; ..Tiriac și 
Năstase formează un cuplu remarcabil, greu de învins. 
Țiriac este un mare tactician, iar Năstase, care joaca rapid, 
acoperă o mare parte din teren".

DICȚIONAR TURISTIC 
PENTRU TINERET

AZL Cî ȘTIGA
fIRIAC!

(Urmare din pag. I)

tracție, adică să compună o 
metaforă, nici nu era cazul, 
timpul ne presa, putea veni 
ploaia, azi avem meciuri gre
le. Doamne, ce perfect era 
dacă Țiriac rezolva lucrurile 
cu Anderson. Năstase ar fi 
putut pleca liniștit spre tur
neul lui american, intrau în 
pîine Mărmureanu și Sântei, 
respiram și noi cu toți plă- 
mînii.

Oricum, fraților, e bine! 
Dacă azi Topor ne dă soare, 
Țiriac poate încheia el sin
gur socotelile, pentru ca să-l 
lase pe Năstase să ne dea o 
oră de distracții, adică o oră 
de tenis de artă în afara ori
cărei mize, cu toate minună-

țiile pe care le știe acest su- 
per-sportiv al Europei. Vă 
spun cu mina pe inima, am 
impresia că Ion se va supăra 
pe Dibley, îl va obosi cu o 
duzină de mingi tăiate și-l va 
convinge să ne lase finala. 
Bineînțeles, cu condiția să re
ziste serviciilor infernale cu 
care uriașul australian ne-a 
înfiorat.

Cit despre meciul lui Ilie 
cu Anderson, sper ca omul de 
bază al lui Fraser să nu-și 
facă iluzii. Nu e Năstase fiin
ța care să ierte într-o astfel 
de ocazie. Zic: totul e să cîș- 
tige Țiriac, pentru ca să a- 
vem o distracție di granda la 
început de săptămîna.

Am o gură aurită; va cîști- 
ga Țiriac!

La Ankara, în J. B. de atletism

ARGENTINA MENIS IN „PLASA
romui MONDIU

Pe stadionul municipal din 
Izmir (Turcia) au început 
întrecerile celei de-a XX-a 
ediții a Jocurilor Balcanice 
de atletism. In prima zi a 
competiției, atleta româncă 
Argentina Menis a cîștigat 
proba de aruncarea discului 
cu performanța de 66,58 m., 
nou record român 
64,24 m.), rezultat 
recordului mondial 
După cum se știe,
cursul zilei de vineri, atleta

(v.r. — 
superior 

oficial, 
tot in

h

sovietică Faina Melnik a co
rectat, de asemenea, recordul 
lumii, realizind o perfor
manță superioară cu 18 cen
timetri (66,76 m.) celei obți
nute de Argentina Menis, la 
Izmir. A doua discobolă a 
țării noastre. Carmen Iones- 
cu, a obținut rezultatul de 
62,74 m. Cursa de 800 m. plat 
femei a revenit reprezentan
tei României, Ileana 
cu timpul de 2’02**. Pe 
doi a sosit iugoslava 
Nicolici în 2’02” 5/10.

Vera

FOTBAL
LA BARCELONA:

Ca și prima zi a 
meciului de tenis din
tre echipele Spaniei și 
S.U.A. de la Barcelo
na, din cadrul semifi
nalelor inter-zonale ale 
„Cupei Davis“, peste 
6 000 de spectatori au 
ținut să fie prezenți 
duminică pe „court"- 
urile clubului de tenis 
din Barcelona pentru 
a urmări proba de 
dublu : Gimeno, Gis
bert (Spania)—Smith,

21 PENTRU S.U.A.
Van Dillen (S.U.A.). 
Tenismanii americani 
au cîștigat primul set 
cu 6—3. în setul ur
mător, spre surprin
derea generală, gazde
le au terminat victo
rioase în numai 18’ cu 
6—0. Se părea că lup
ta pentru victorie va 
fi deosebit de strînsă. 
în continuare însă pe
rechea americană ju- 
cînd cu multă sigu
ranță a reușit să cîș-

tige două seturi : 6—2, 
6—3. Scor final 6—3, 
0—6, 6—2, 6—3 în fa
voarea perechii Smith, 
Van Dillen. în felul a- 
cesta, după două zile 
de întreceri, echipa 
S.U.A. conduce cu 2—1 
în meciul cu Spania. 
Astăzi au loc ultime
le două probe de sim
plu, care sînt decisi
ve în lupta pentru ca
lificarea în finala „Cu
pei Davis“.

0 AMPLA

Astăzi, ținuturile sălăjene

FARMECUL UNOR TRASEE
TURISTICE INEDITE

Pentru cei car? intenționea
ză să străbată în această va
canță trasee noi vom propu
ne azi cîteva care, chiar dacă 
nu au nimic din faima și 
popularitatea itinerarelor deja 
consacrate în țară ca și peste 
hotare, sînt la fel de plăcute, 
reconfortante și pline de sur
prize. E vorba de ținuturile 
sălăjene cu care natura a fost 
darnică și generoasă, iar isto
ria lor zbuciumată reînvie la 
tot pasul în momentele dura
bile ce înfruntă cu încăpățî-

MERIDIAN
• DUPĂ consumarea A 9 

RUNDE, in turneul zonal de 
șah de la Helsinki (pentru 
campionatul mondial mascu
lin), in fruntea clasamentului 
se află marele maestru român 
Florin Gheorghiu și Ribly (Un
garia) cu - - — ■ - "
re. Locul 
Radulov

cite G puncte fieca- 
trei este ocupat de 
(Bulgaria) cu 5,5

f.uncte și o partidă întreruptă, 
n runda a 9-a, Florin Gheor

ghiu, cu piesele negre, l-a în
vins pe campionul polonez 
Szmidt.
• Turneul internațional de 

fotbal „Prietenia", rezervat 
echipelor de juniori, s-a în
cheiat ieri la Timișoara cu 
victoria echipei României 
care a întrecut în finală cu 
scorul de 1—0 (1—0) selec
ționata Bulgariei. Unicul gol 
al partidei a fost înscris de 
Răducanu, în minutul 3, dîn- 
tr-o lovitură de la 11 na.
SIN DIFERITE ORAȘE din 

ui Franței, a continuat tur; 
neul internațional de volei 
masculin pentru calificarea a 
două echipe la .Tocurile Olim
pice de la Miînchen. In grupa 
de la Nisa, selecționata Româ
niei a învins cu 3—0 (15—2,
15—1, 15—13) selecționata Spa
niei. Meciul decisiv din această 
grupă va opune reprezentati
vele României și Italiei.

nare noianul veacurilor. Dar 
să vă prezentăm aceste tra
see, cu amănuntele pe care 
ni le-a furnizat tovarășul 
Mihai Timoc, șeful sectorului 
turism la Comitetul județean 
Sălaj al U.T.C.

Doar la cîțiva kilometri de 
orașul Zalău, pe șoseaua care 
vine de la Cluj se află com
plexul turistic „Popasul Ro
manilor", care dispune de ho
tel, restaurant și camping cu 
căsuțe. Prețurile sînt foarte 
avantajoase, 10 lei patul în 
căsuțe și 1'2,50 în hotel. Por
nind de aici, la 10 km doar, 
puteți vizita în apropierea sa
tului Moigrad vestigiile cas- 
trului roman și orașului Poro- 
lissum. Pe aici trecea granița 
Daciei romane, iar Porolissum 
era un important centru mi
litar antic, lingă el aflîndu-se 
și castrul roman în care sta
ționa legiunea a IlI-a Gallica. 
Mai tîrziu, în secolul al II- 
lea î.e.n., cînd împăratul Ha
drian, pentru a o stăpîni mai 
ușor, a împărțit Dacia în mai 
multe provincii, orașul a de
venit reședința Daciei Poroli- 
ssensis. Pe acest șantier ar
heologic de la Moigrad au 
fost descoperite vestigii și o- 
pere de artă care se găsesc in 
muzeele din Cluj și Zalău. La 
Moigrad pot fi văzute urmele 
zidurilor de apărare care se 
întindeau pe 4 km precum și 
un turn de veghe din care 
santinelele romane suprave
gheau zi și noapte granițele 
atacate cu înverșunare de 
dacii liberi. Aceste obiective 
sînt situate în peisajul pito
resc al munților Meseș, la al
titudine de aproximativ 800 
m. Tot de aici, de la „Popa
sul Romanilor*, puteți ajun
ge în satul Buciumi, o așezare 
cu bogate tradiții folclorice 
unde în fiecare an, la începu
tul lunii august, se organizea
ză serbări populare.

In Șimleul Silvaniei, la 30 
km de Zalău, pe șoseaua spre 
Oradea, puteți admira ruinele 
cetății construite de Andrei 
Bathory, cardinal și princi
pe al Transilvaniei la sfîrșitul 
secolului al XVI-lea. In apro
piere cabana Brădet este gata 
să vă primească ca oaspeți. 
Și tot în apropierea Șimleului 
puteți admira peisajul plin 
de farmec al văii Someșului, 
silit să treacă prin strîmtorile 
stîncoase ale Țicăului.

Daca tot am încercat să 
evocăm, la modul foarte ge
neral, desigur, istoria acestui 
județ, să mai amintim un 
punct de atracție cu care sti
la jenii se mîndresc : e vorba 
de gorunul lui Mihai Vitea
zul din apropierea comunei 
Chieșd. Dorința fierbinte de-a 
vedea uniți laolaltă pe toți ro
mânii a purtat pașii inimosu
lui domn și pe aceste melea
guri. închipuiți-vă o pădure 
de foioase, foarte deasă, iar 
în mijlocul ei un ochi de lu
mină, o poiană. In această po
iană se înalță singuratec șt 
falnic gorunul sub ramurile 
căruia Mihai a găsit o clipă 
de răgaz înaintea bătăliei de 
la Gorăslău din 1601. Sălăjenii 
cinstesc memoria domnitoru
lui și în fiecare an, în luna 
iulie, organizează aici, în a- 
propierea gorunului lui Mihai, 
azi monument al naturii, o 
mare serbare populară.

In sfîrșit, vă mai reținem 
atenția prezentîndu-vă un alt 
loc unde vă puteți recrea și 
reconforta: băile de la Bo- 
ghiș. Situate la 45 km de 
Zalău pe șoseaua ce vine de 
la Oradea, băile de la Boghiș 
dispun de două bazine cu apă 
termală de 42 grade cu pro
prietăți curative multiple. 
Campingul de aici vă poate 
asigura cazarea în condiții 
corespunzătoare.

V-am prezentat doar cîte

va din frumusețile acestui ju
deț, sintem siguri că dumnea
voastră veți descoperi și alte 
locuri de neuitat. Tovarășul 
Mihai Timoc ne-a asigurat 
că oricînd sînt bine veniți ti
nerii care doresc să cunoască 
aceste locuri, iar sectorul de 
turism al Comitetului jude
țean U.T.C. este gata să pună 
la dispoziția grupurilor mij
loace de transport și să asi
gure masa și cazarea. Majo
ritatea obiectivelor turistice 
pe care vi le-am prezentat se 
găsesc în apropierea șoselelor 
principale ceea ce le face ușor 
accesibile. La Zalău puteți 
ajunge de la Cluj (87 km), 
de la Oradea (130 km) și de 
la Baia Mare (92 km). Toate 
aceste trei șosele sînt în în
tregime asfaltate.

I. C1MPEAN

Meciul pentru titlul mondial 
de șah dintre marii maeștri Ro
bert Fischer și Boris Spasski 
suscită un interes nemaiintîlnit 
nu numai în rîndul cunoscători
lor, dar și printre profani care, 
pentru prima oară, fără a fi 
totdeauna capabili să se des
curce în labirintul combinații
lor, sînt captivați de peripețiile 
unei lupte de un caracter ex
cepțional, transmit coresponden
ții agențiilor de presă. La Paris 
unde în secolul 18 sportul min
ții era foarte la modă, dar care 
a lăsat ulterior întiietatea altor 
capitale, numărul curioșilor ce 
frecventează în aceste zile clu
burile de șah lasă să se între
vadă o creștere neașteptată a 
Îopularității acestui nobil joc.
ntreaga Olandă cu peste 1 mi

lion de șahiști și 500 de cluburi, 
se pasionează pentru acest meci 
care permite unui popor calm 
și chibzuit să-și satisfacă gustul 
pentru un sport ce poate fi 
practicat in intimitatea'căminu
lui. în S.U.A. unde șahul a fost 
privit mult timp ca un joc ezote
ric, rezervat exclusiv intelectua
lilor, Fischer, copilul teribil cu 
reacții imprevizibile, a devenit 
brusc un star a cărui fotografie 
apare zilnic în paginile ziare
lor de mare tiraj. In Anglia 
vinzarea de jocuri de șah a 
bătut toate recordurile in ulti
mele 4 săptămini. Cu 
deosebită este urmărit 
de la Reykjavik in 
țara cu cei mai mulți șahiști și

atenție 
meciul 

U.R.S.S.,

34 de mari maeștri. In cluburile 
de șah fiecare mutare a parti
delor este studiată, disecată, a- 
nalizată cu cea mai mare com
petență. Șahiști reputați ca 
Mihail Tal, David Bronstein, 
Salo Flohr comentează partide
le în rubricile de specialitate ale 
ziarelor din Moscova.

Dar, notează corespondenții 
de presă, zona unde șahul a că
pătat în aceste zile un adevărat 
caracter popular este America 
Latină. La Buenos Aires, de 
pildă, tablele de șah se văd acum 
peste tot. In cluburi, cafenele, 
în parcuri și chiar pe trotua
rele marilor bulevarde, munci
tori, funcționari, femei și copii 
„mută lemnele" cu ardoare. E 
poate și firesc că echipa Argen
tinei este una dintre cele mai 
puternice din lume avind in 
rîndurile sale mari maeștri ca 
Najdorf, Panno, Sanguinaetti, 
frații Bolbochan, iar Fischer a 
jucat de mai multe ori la tur
neele din Argentina.

„Meciul secolului" a căpătat 
o turnură decisivă după ce 
Fischer a cîștigat partida a 10-a 
și conduce cu 3 puncte avans. 
Pentru specialiști și pentru 
toată lumea pare acum aproape 
imposibil ca Spasski să refacă 
diferența. Aceasta cu atit mai 
mult cu cit Fischer confirmă că 
este jucătorul (așa cum l-a de
finit anul trecut marele maes
tru E. Gheller) cu cel mai pu
ternic atu : șahistul care comite 
intr-o partidă cele mai puține 
greșeli.

FOTBALIȘTII ROMÂNI 
IN INTÎLNIRI INTERNATIONALE
• Duminică la Craiova s-a 

disputat meciul internațional 
de fotbal dintre formația U- 
niversitatea Craiova și echi
pa bulgară Botev Vrața. 
Gazdele au repurtat victoria 
cu scorul de 2—0 (0—0) prin 
punctele marcate de Niță și 
Mincioagă.

scorul de 2—1 (2—0) echipa 
Nacional Montevideo. Urmă
toarea intîlnire a turneului 
va opune formațiile 
București și Nacional 
tevideo.

Rapid 
Mon-

Sport

• In primul meci al tur
neului internațional de fot
bal de la Valencia, echipa 
spaniolă Levante (formație 
de divizia C) a învins cu

• Echipa de fotbal r__. 
Club Bacău, aflată în turneu 
în U.R.S.S. a jucat la Erevan 
cu formația Ararat. Victoria 
a revenit gazdelor cu scorul 
de 3—0 (1—0), prin golurile 
marcate de Zanazanian (2) 
și Mesropian.

Campionatele europene universitare

• Un succes pentru reprezentanții noștri, pen
tru organizatori, și, implicit, pentru competiția 
în sine.

Deși s-a încheiat cu cîteva 
zile în urmă, am încă proaspete 
în minte imaginile înregistrate 
la festivitatea de închidere a 
celei de a treia ediții a Campio
natului european universitar de 
fotbal. învingători și învinși 
trăiau, la fel, momente înălță
toare de bucurie și entuziasm. 
Cei mai buni fotbaliști ai Almei 
Mater de pe continentul nostru, 
reuniți în România, purtind 
mesajul de înțelegere, de dez
voltare a raporturilor de cola
borare al țărilor respective, po
trivit dezideratelor pe care le 
promovează F.I.S.U., au înche
iat pasionanta întrecere spor
tivă cu imnul studențesc „Gau- 
deamus igitur".

Așadar, cea de a treia ediție 
a „europenelor" universitare de 
fotbal s-a încheiat cu un succes 
deplin pentru reprezentanții 
noștri, pentru organizatori și, 
indiscutabil, pentru competiția 
in sine. Potrivit dezideratului 
întrecerii, exprimat de sportivi, 
specialiști și oficialități „cel 
mai bun să ciștige", titlul a re
venit echipei României, cea mai 
bună formație a campionatului, 
care de-a lungul acestui mara
ton fotbalistic, desfășurat in 
plină lună a lui Cuptor, a evo
luat, de la meci la meci mai 
bine, impunindu-se în fața tu
turor adversarilor Prin comba
tivitate, printr-un nivel tehnic 
superior și printr-o mai bună o- 
rientare tactică. Sîntem, deci, 
campioni europeni la fotbal, la 
„Universitare" însă. Așadar, in 
analele F.I.S.U., alături de e- 
chipele Spaniei și U.R.S.S., cîști- 
gătoarele, în ordine, ale prime
lor ediții ale Campionatelor eu-

Un centru turistic în devenire — Voineasa
Foto: GH. CUCU

ropene, se înscrie nu nou nume 
de campioană : România. Tre
buie să remarcăm ca o domi
nantă a întrecerii ambiția și ar
doarea cu care au luptat fotba
liștii studenți pentru victorie, 
pentru ocuparea unui loc cit 
mai bun în ierarhia fotbalului 
continental, desfășurarea meciu
rilor intr-un spirit de deplin 
fair-play, competența și preci
zia cu care au oficiat arbitrii de 
reputație internațională. Cele 
mai disputate și spectaculoase 
partide și de un bun nivel teh
nic — ne referim la faza finală 
a competiției de la Constanța 
— au fost fără discuție, în or
dine. România-Spania 
finală) România-R. F. 
maniei (sferturi de 
Cehoslovacia-Iugoslavia 
turi de finală). Spania-Iugosla- 
via (semifinale), Spania-Ceho- 
slovacia (locul 3, 4), Ungaria- 
Spania (sferturi). Publicul din 
București, Cluj, 
s-au desfășurat _______ ____
grupele preliminare, probabil că 
ar putea completa această listă 
a spectacolelor fotbalistice reu
șite, altfel nu se explică pre
zența numeroasă a spectatori
lor la întrecerea fotbaliștilor" 
studenți. Apropo de public, re
prezentanții F.I.S.U. și U.E.F.A., 
prezenți la aceste întreceri, au 
declarat că ediția din România 
a campionatelor a înregistrat un 
record de spectatori. Am parti
cipat la o întrecere deosebit de 
dirză și pasionantă, a cărui tă
rie o exprimă și faptul că u- 
nele dintre echipele favorite — 
Belgia, Franța U.R.S.S., R. F. a 
Germaniei, semifinaliste în alte 
ediții, au fost obligate să pără
sească competiția incă din 
„sferturile" de finală sau chiar 
înainte.

Cu prilejul diverselor mani
festări adiacente, sportivii, con
ducătorii delegațiilor, arbitrii, 
reprezentanții forurilor in
ternaționale, au exprimat calde 
aprecieri la adresa organizării, 
a nivelului bun al competiției, 
au fost fericiți să-și manifeste 
bucuria că în răstimpul în care 
au fost oaspeții țării noastre li 
s-a oferit, cu generozitate, posi
bilitatea de a cunoaște frumu
sețile patriei, realizările și viața 
poporului, a studenților români, 
a tineretului României socia
liste. Trebuie, apoi, subliniat 
că această manifestare a repre
zentat, pe un alt plan, o nouă 
contribuție la mai buna cunoaș
tere reciprocă si înțelegere a 
studenților, la dezvoltarea ra
porturilor de colaborare. Sînt 
concludente, în acest sens, apre
cierile făcute în alocuțiunea sa 
de la festivitatea de închidere a 
competiției, de către vicepreșe
dintele F.I.S.U., Teodor Olic 
(Iugoslavia) :

„A treia ediție a Campio
natului european universitar 
de fotbal s-a încheiat cu 
succes, în maniera in care a

(semi- 
a Ger- 
finală).

(sfer-

Craiova, unde 
meciurile din

început ! organizarea exce
lentă, rezultate foarte bune 
și primire călduroasă făcută 
de public. Comitetul român 
de organizare și-a îndeplinit 
cu cea mai înaltă responsa
bilitate, seriozitate și cu 
competență strălucitoare, 
sarcina de a trece peste 
greutățile inerente, într-o 
manieră perfectă. U.A.S.R. 
căreia F.I.S.U. i-a încredin
țat organizarea Campionate
lor precum și Federația Ro
mână de fotbal care a acordat 
sprijinul său deplin, pot fi 
mulțumite și mindre de toți 
acei colaboratori numeroși 
care s-au străduit să asigure 
organizarea perfectă a Cam
pionatelor. In numele F.I.S.U. 
doresc să le exprim din toa
tă inima, tuturor, mulțumi
rile noastre profunde și sin
cere felicitări. Sînt convins 
că și U.E.F.A. care și-a ofe
rit cu amabilitate concursul

în desfășurarea competiției, 
ni se va alătura nu numai cu 
recunoștința adresată gazde
lor, dar și în crezul nostru 
puternic că organizarea aces
tor campionate poate fi un 
model și exemplu pentru 
oricare altă manifestare de 
acest fel. Participanții la în
treceri — membri ai 14 e- 
chipe — au avut marea plă
cere și satisfacție de a juca 
în patru din cele mai fru
moase orașe ale României, 
de a se bucura de ospitali
tatea și amabilitatea poporu
lui român. In acest fel, unul 
dintre scopurile majore ale 
federației noastre — acela 
ca studenții să se întîlnească 
pentru a se cunoaște și înțe
lege mai bine unii pe alții, 
de a lega prietenii cu tinere
tul din țara gazdă — a fost 
îndeplinit cu succes".

C. VASILE

I

BREVIAR 
FOTBALISTIC

Noile promovate In divizia A

pornesc hotărite să se impună

LA SPORTUL STUDENȚESC:->

OPTIMISM ȘI ÎNCREDERE
Clubul universitar de fotbal 

Sportul studențesc se află în 
plină activitate, apropierea tu
rului campionatului Diviziei A 
și participarea la Campionatul 
universitar european de fotbal, 
încheiat recent, obligînd pe ju
cători și antrenori să rezolve to
tul din „mers". O vizită la club 
și o primă discuție cu președin
tele clubului, cu antrenorii și 
jucătorii. Spicuim cîteva gîn- 
duri și intenții !

Ion Motroc, antrenorul, pri
mei echipe : „Mă angajez la 
această muncă cu toată inima și 
voi face totul pentru a nu deza
măgi pe cei ce ne înconjoară cu 
atîta încredere și căldură. îmi 
propun să ocupăm unul din 
primele șase locuri ale campio
natului". Mircea Radulescu, 
fostul căpitan al echipei, 
acum antrenor al echipei de ti
neret : „Va trebui să ne impu
nem viitorilor noștri adversari 
prin hărnicie și muncă asiduă, 
prin sobrietate și disciplină în 
comportarea pe teren și în viața 
de toate zilele, prin instituirea 
unui spirit de echipă exem
plar". Prof. Traian Tomescu, 
șeful catedrei de fotbal a 
Școlii sportive nr. 2, catedră pa
tronată de club : „Intr-un an 
voi da echipei o extremă stingă 
veritabilă, de mare perspecti-

vă". Mac Popescu, . preșe
dintele clubului : „Obiectivul 
nostru imediat — o comportare 
bună și un loc cit mai bun în 
clasament, rezultate meritorii la 
învățătură. Mă gîndesc că nu 
greșesc dacă afirm că învăță
tura, pregătirea și activitatea 
profesională a jucătorilor vor 
sta in primul rind in atenția 
noastră". Vasile Suciu, cunos
cutul portar, recent transfe
rat de la Jiul : „Am avut deja 
prima intîlnire cu noii colegi și 
am rămas plăcut impresionat de 
primirea pe care mi-au făcut-o. 
Colectivul nostru se prezintă ca 
o familie în care domnește în
țelegerea și respectul reciproc. 
Toți colegii sînt animați de do
rința de a face o figură fru
moasă în actualul campionat. 
Mă animă aceeași dorință și 
cred că suporterii noștri nu vor 
fi dezamăgiți".

Reținînd toate aceste bune in
tenții și angajamente nu ne ră- 
mîne decît să așteptăm împli
nirea lor la cota cea mai înaltă, 
pentru că, trebuie s-o recunoaș
tem, așa cum au fost formulate, 
implică germenii unor atitudini 
menite să confirme rosturile ce 
au stat la temelia constituirii 
clubului.
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Sargent Shriver,
Imagine din Kiev

INDIEI Șl PAKISTANULUI
Reprezentanți militari ai In

diei și Pakistanului se vor in- 
tilni, joia viitoare, pentru a sta
bili modalitățile de retragere a 
trupelor din teritoriile reciproc 
ocupate in timpul conflictului 
din decembrie, au anunțat du
minică guvernele celor două 
țări. în comunicate pe care le 
citează agenția Reuter. Reuniu
nea, care va stabili retragerea, 
se va ține la un post de fron
tieră indian — Suchetgarh — 
din regiunea Jammu din Caș-

mir. Trupele trebuie sa fie re
trase in termen de 30 de zile de 
la intrarea în vigoare a acordu
rilor semnate la Simla de către 
prunul ministru, Indira Gandhi, 
și președintele Zulfikar 
Bhutîo.

candidat
Puternice acțiuni

ale patrioților
sud-vietnamezi

Baza aeriană americană Kam 
Ranh, care a costat 72 milioane 
de dolari și pînă nu demult 
era considerată una dintre cele 
mai sigure de pe teritoriul Viet
namului de sud, a fost supusă, 
duminică dimineața, unui pu
ternic tir de către unități ale 
Frontului Național de Eliberare. 
Patrioții au atacat In patru rîn- 
duri baza cu mortiere și rache
te, provocînd inamicului pier
deri grele în oameni și echipa
ment de luptă. Instalațiile mi
litare de pe muntele Marble, la 
5 km sud de Da Nang, au fost 
și ele supuse tirului puternic 
al patrioților. în accdași timp, o 
explozie a distrus Oficiul saigo- 
nez de informații din Da Nang.

Presiunea patrioților continuă 
și în regiunile de coastă, unde 
mai multe batalioane ale ina
micului din zona Bong Son au 
trebuit sâ angajeze lunte cu de
tașamente ale patrioților SUd- 
vietnamezi. Inamicul a recurs, 
în încercarea de a respinge a- 
tacul la sprijinul aviației ame- 
ricane.

Totodată, 
șoseaua nr. 
km est de 
trei sate. _________ __
saigoneze de a recuceri aceste 
poziții au eșuat. Pozițiile ina
mice din vechea capitală impe-

rială — Hue — au fost bom
bardate de patrloți duminică 
după-amiază.• •••••

• FOSTUL PREȘEDINTE ar
gentinian, Roberto Levingston 
a fost eliberat după un arest de 
30 de zile — anunță agenția 
France Presse. Fostul președin
te, care are gradul de general, 
a primit această sancțiune din 
partea comandantului șef al ar
matei argentiniene, în urma 
unei declarații pe care a făcut-o 
in legătură cu situația din țară.

Reformă agrară în trei 
state braziliene

patrioțli au tăiat
1. la aproximativ 16 
Hue, și au ocupat 

încercările trupelor

• GUVERNUL brazilian 
publicat un decret care instituie 
reforma agrară in trei state din 
nord-estul țării — Pernambuco, 
Ceara și Paraiba. Terenurile 
care vor fi expropriate constituie 
30 la sută din suprafața arabilă 
a statului Paraiba, 14 la sută 
din cea a statului Pernambuco 
și 40 la sută din Ceara. Aproxi
mativ 15 000 familii de țărani 
vor beneficia de pe urma aces
tei măsuri.

Avioane americane au 
bombardat din nou Ha

noiul
Agenția V.N.A anunța că, Ia 

6 august, avioane americane au 
efectuat noi bombardamente a- 
supra Hanoiului, provocînd dis
trugerea unor case de locuit în 
două districte de la periferia 
capitalei R. D. Vietnam. Mai 
multe persoane și-au pierdut 
viața, iar altele au fost rănite.

Decret al guvernului 
R. D. P. a Yemenului

Guvernul Republicii De
mocratice Populare a Yeme
nului a promulgat un decret 
privind naționalizarea locuin
țelor și a tuturor clădirilor 
particulare destinate activită
ților comerciale. Decretul 
prevede înființarea unui mi
nister pentru problemele lo
cuințelor, care se va ocupa de 
administrarea proprietăților 
naționalizate.

la vicepreședinte
Senatorul George McGovern, 

candidat al Partiaului Demo
crat la alegerile prezidențiale, 
a cerut lui Sargent Shriver, 
fost director al Corpului Păci: 
și fost ambasador al Statelor 
Unite la Paris, să-l secondeze 
în calitate de candidat la func
ția de vicepreședinte. Shriver 
a acceptat cererea lui McGo
vern.

• DOUA AVIOANE britanice 
de vînătoare au fost doborite Ia 
sfirșitul lunii iulie de artileria 
antiaeriană a armatei populare 
de eliberare, anunță un comuni
cat publicat la Aden de Frontul 
național democratic pentru eli
berarea Omanului și Golfului

înregistrat victime in rindul 
populației. Ca urmare a măsu
rilor luate, a fost preintimpi- 
natâ inundarea completă a ora
șului Siradjgandj, care in pro
porție de 60 la sută, este acope
rit de apă.

• CARGOUL ..Bat Tiran", a- 
parținînd Companiei israeliene 
„Oferi*, s-a scufundat duminică 
dimineața in flăcări, in urma 
unei explozii ce a survenit la 
bord cind nava se afla in Ma
rea Ionică, a anunțat postul de 
radio Tel Aviv. Cei 26 de 
membri ai echipajului s-au sal
vat, iar singura victimă, căpita
nul, și-a găsit moartea incercind 
să combată incendiul provocat 
dc explozie, ale cărei cauze nu 
sînt încă cunoscute.

Arabic. Avioanele britanice au 
intervenit in sprijinul forțelor 
sultanului din Oman in luptele 
din Dhofar, se precizează fn co
municat.

Inundații în Bangladesh
• INUNDAȚIILE din regiuni

le de nord ale Republicii Ban
gladesh cuprind noi zone. Sub 
apa riurilor revărsate se află 
o suprafață pe care trăiesc 2,5 
milioane de locuitori. In citeva 
regiuni, semănăturile de orez 
au fost distruse in proporție de 
40—60 la sută. Furia apelor a 
distrus 20 000 de locuințe. S-au

• CONSILIUL Redeșteptării 
Naționale din Ghana, orcanul 
legislativ suprem, a emis oa or
din de arestare a fostului prim- 
ministru ghanez. Kofî Bxxsia. 
care trăiește in prezent, ia emi
grație. in Anglia — infarwrază 
agențiile Renter si .Vaariited 
Press. Potrivit știrilor jcwmi* 
din Accra, autoritățile ghaneze 
au declarat că această măsură 
a fost adoptată un interesele 
asigurării securității naționale".

„Nova—800"
• „NOVA 800“ este numele 

unui nou pretendent la titlul dc 
cel mai bun— computer s ah ist 
din S.U.A. Realizat de doi cer
cetători ai Universității Colum
bia, el va participa, alături de 
alți șapte „Selecționați", la cea 
de-a treia ediție anuală a tur
neului național de șah al com
puterelor care se va desfășura, 
intre 12 și 15 august, la Boston.

• FEDERAȚIA americana a 
salariaților din comunicații — 
a doua uniune sindicală ca mă
rime, afiliată la centrala AJL- 
C.I.O. — a botărit să sprijine, 
in alegerile prezidențiale din 
noiembrie a.c., candidatura se
natorului George McGovern.

„Operațiunea San Ped.roCC

Partea sud-vestică a 
Coastei de Fildeș era su
pranumită pînă nu de
mult „deșertul verde". O 
denumire care reflecta 
fidel realitatea acestei 
regiuni. Fiindcă pe o su
prafață care reprezintă 
11,5 la sută din terito
riul Coastei de Fildeș se 
află jumătate din poten
țialul forestier al țării, cu 
rezerve estimate la 68,5 
milioane tone de lemn 
exploatabil. Dar covorul 
verde este împresurat de 
bogate culturi de arbuști 
și plante industriale, în
deosebi cafea, cacao, pal
mieri, cocotieri și havea 
ca urmare a climei calde 
și umede care Ie favori
zează.

Această pitorească re
giune, cu toate bogățiile 
ei, (inclusiv zăcămintele 
minerale din subsol), era 
ncrentabila pentru eco
nomia națională ivoria-

nă. Pînă în urmă cu 
cinci ani. contribuția ei 
la ansamblul activității 
economice a Coastei dc 
Fildeș era doar de 2 la 
sută. Ceea ce îngreuna 
punerea în valoare a bo
gățiilor erau căile de 
transport, inexistente de 
fapt în zona de sud-vest. 
Bătălia pentru transfor
marea 
de", 
centru 
put in 
a fost 
de Fildeș „Operațiunea 
San Pedro", acțiune care 
prevede crearea unui nou 
port Ia Atlantic, construi
rea unui oraș de peste 
25 000 de locuitori și ame
najarea unei regiuni de 
37 000 kmp. Conceperea și 
executarea acestui vast 
proiect de amenajare re
gională au fost încredin
țate unui organism autoh-

„deșertului ver- 
nelocuit, intr-un 
dezvoltat, a ince- 
anul 1968. Atunci 
lansată în Coasta

ton, Autoritatea pentru a- 
menajarea regiunii 
sud-vest (A.R.S.O.).

Cei 9 miliarde de franci 
c.f.a. investiți pină în 
prezent, pentru construi
rea portului și a amena
jărilor rutiere necesare 
au scos din anonimat 
așa-numitul „deșert ver
de" al Coastei de Fildeș. 
transformindu-1 intr-un 
adevărat centru econo
mic. Portul San Pedro, 
deschis parțial navigației 
la sfirșitul anului 
cunoaște deja un 
anual de 1 milion 
de mărfuri, .dintre 
700 000 tone lemn, 
mind ca, in viitorii ani, 
capacitatea sa să se du
bleze. paralel cu ame
liorarea și prelungirea 
rețelei rutiere primare 
(in prezent de 360 km). 
In ceea ce privește ora
șul propriu-ris, se pre-

de

1971, 
trafic 
tone 
care 
ur-

vede ca micul și modes
tul sat de pescari să aibă, 
in 1975, 32 000 de locui
tori. iar in 1980 — 55 000. 
Vaste zone sint afectate 
deja culturilor 
triale : 35 000 ha 
palmieri. 6 000 ha 
cocotieri. 25 000 
havea și 15 000 ha 
tru cafea, in faza inițială.

Ca proiecte de viitor, 
se are in vedere exploa
tarea considerabilelor ză
căminte minerale ale 
regiunii — cuprul, molib
denul, magneziul. fierul, 
aurul și diamantele. A- 
trag. îndeosebi, atenția 
zăcămintele feroase de 
Ia Klahoyo. estimate Ia 
630 milioane tone, cu un 
conținut de 38 la sută, și 
care ar putea asigura o 
producție anuală de 10 
milioane tone de mine
reu, exportat prin portul

indus- 
pentru 
pentru 
pentru 

pen-

San Pedro. Alte proiec
te se referă la construi
rea unei uzine de pastă 
de hirtie, cu o capacitate 
anuală de 250 000—300 000 
tone, ceea ce ar permite 
valorificarea * _ “ "
considerabile din mate
rialul lemnos de calitate 
inferioară, existent in 
regiune ; construirea u- 
nor complexe de exploa
tare a lemnului ; o uzină 
de oxiacetilenă ș.a.

Sint numai citeva din 
exemplele de hărnicie _ a 
acestui popor din Africa 
occidentală, care și-a cu
cerit independența în 
urmă cu numai 12 ani 
(la 1 august 1960). „Ac
țiunea San Pedro“ este 
una dintre dovezile grăi
toare ale eforturilor pe 
care poporul Coastei de 
Fildeș le depune pentru 
propășirea țării sale.

unei părți

GH. SPRINȚEROIU

LUNI, 7 AUGUST 1972
APA VIE : rulează la Victoria 

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

BINECUVÎNTAȚI ANIMALELE 
ȘI COPIII : rulează la Patria 
(orele 9; 12; 15; 18; 21).

TINTIN ȘI TEMPLUL SOARE
LUI : rulează la Capitol (orele 
9,30; 11,45; 14,15; 16,15; 18,30; 20,45); 
Grădina Capitol (ora 20).

BALADA LUI CABLE HOGUE : 
rulează la Scala (orele 8,45: 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15). Festival
(orele 8.45; 11,15; 13,30; 16; 18,30:
21). Melodia (orele 8,45; 11; 13,30;
16: 18.30: 20.45), Modern (orele
3.30; 11; 13.30; 16; 18,30; 21). Gră
dina Select (ora 20), Grădina Mo
dern fora 20).

DACA E MARTI, E BELGIA : 
rulează la București (orele 9; 11.15; 
13,30; 16,30: 18,45; 21), Luceafărul

(orele 9: 11.13: 13.30: ÎS: lt.»:
20,45), Favorit (orele 9,15: 11.3S: 
13,45; 16; 18,15 : 20,30), Gradina
Doina (ora 20).

NEVĂZUT. NECUNOSCUT : ru
lează ia Central (orele 9; 11.15; 
13,30: 16; 18,80; 21). Grădina Festi
val (ora 20).

NAUFRAGIAȚ1 IN SPAȚIU : ru
lează la Sala Palatului (ora 18.45), 
Feroviar (orele 9: 11,45; 14,38;
17,30; 20,30). Flamura (orele 9; 
12.30; 16; 19.30).

FERMA DIN ARIZONA : rulea
ză la Excelsior (orele 9; 12.30; 16; 
19,30), Gloria (orele 9; 12.30: 16: 
19,30), Tomis (orele 9: 12.30; 16). 
Grădina Tomis (ora 19,30).

DIRECTORUL : rulează Ia Bu- 
zesti (ora 16).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA : rulează la Viitorul (orele 
16: 19).

ASTA-SEARA DANSAM ÎN FA
MILIE : rulează la Grîngași (orele 
15,30; 17.45; 20).

FELIX ȘI OTILIA : rulează la 
Moșilor (ora 16), Grădina Moșilor 
(ora 20,15).

Și a venit vacanța. Cetă- 
! țeanului tip, sută la sută me- 
; diu. pîndit cu o dexteritate 
\ tradiționala de companiile tu- 
| ristice occidentale i-au sosit 
l crcsu pliantele în care i se 
? propun excursii năzdrăvane. 
j Parizianului. intoxicat de cșa-
■ vsmente i se oferă Londra 

■multiseculară. londonezului
. intoxicat de eșapamente, Pari- 
: rid. orașul-lumină. c est-germa- 
j raior însorita Italie. iar italie- 

râlor. saturați de ape. malu- 
j rile legendarului Rin. Pentru 

■tulți începe calcarul înain- 
î terilor la pas, pe modemele 

autostrăzi către alte zări. La 
întoarcere căptușiți de suce- 

’ niruri mai costisitoare decit 
previziunile cor acea timp să 
îtudiese de ce fiecare mone- 

’ dă se schimbă în pierdere Și |
■ iși cor reface, nostalgic, bu-. 
; getul tuturor dejunurilor care, | 
. cai, in franci, bre p md/ri ou; 
• fost mai pipărate decit «n j

mărci, franci si lire. Mai | 
greu e cu high - life - uL 
Cosnparmle turistice trebuie * 
ki țină teamă că niște ctieuți' 
cu bscssaarrie doldora cu tn 

l ptiiie sparte. Li rinf cppm 
teribili ci nzder extreme. A- 
“znyi in Malaiezia fi amânți 
de zăpușeala originală sud- 
est asiatică, ei pot dori ori- 
cînd o gură de aer în Groen
landa.

In Florida o societate de 
turism nouă, dar bătăioasă, 
„Flora* oferă o cură de mi
zerie doamnelor și domnilor 
cu ficații afectați de caviar și 
mușchii leneviți de pernele 
limuzinelor. In loc să-i poar
te în reactoare de 12 cușete 
și să-i depună în piscinele de 
marmură ale Hiltonurilor din 
Insulele Paradisului, societa
tea cu pricina ii hurducă în 
autobuze hodorogite, îi ciu
tură pe cele mai păcătoase 
drumuri, lăsîndu-i în escale 
savant distribuite să-și adune 
oasele în așezări răpănoase 
care copiază cu un deplin res
pect pentru detaliu bidon- 
ville-urile. Fiind costumați în 
haine ferfeniță și hrăniți după 
rețeta „pe apucatelca" clien- 
ții debarcă după 10 zile în 
reședințele lor somptuoase 
complet refăcuți sufletește și 
gata să reziste la următorul an 
de spleen. Invers, pe conti
nent, în venerabila și bătrina 
Anglie, o altă companie turis
tică, cu relații în lumea no
bilimii pe cale să scâpătcze, 
oferă doritorilor contra 225 de 
dolari pe zi o cură de plicti
seala. Compania închiriază in 
acest scop castele în care 
clienții dorm în paturi cu bal
dachin, iau masa în compa
nia efectivă a lorzilor amfi
trioni, iar după-amiază fac 
conversație. Un personal spe
cializat le oferă totuși, pe în
serat, spaime nobiliare, suge- 
rîndu-le lipăitul fantomelor 
de-a lungul întunecoaselor co
ridoare. Radioul, televiziunea 
și presa fiind interzise, clien
ții nu au nici o legătură cu 
exteriorul. Și în general cu 
viața de dincolo de grilajele 
domeniilor. Pentru aceasta, în 
fond plătesc.

RADU BUDEANU

ntr-o germană tă
iș răgănată, specifică 

Elveției alemane, 
II vamașul îmi suge

ra :
— Intr-o singură 

zi puteți înconjura principatul 
și pe jos.

La Buchs, în fața postului 
frontalier, la „intrarea austria
că" a Liechtensteinului, eram 
tentat să iau cuvintele interlo
cutorului meu în uniformă ma
ronie drept o reclamă deghiza
tă pentru uzul turistului grăbit.

Reclamă turistică ? Atunci 
am revenit din Treisenberg 
spre Vaduz pe șoseaua asfal
tată, prin pădurea desfrunzită, 
cind în urmă a rămas doar un 
petic de pămînt pînă la grani
ța elvețiană iar înainte-mi au 
țîșnit crestele înalte, bizar de 
zimțuite ale Ochsenkopfului, 
dincolo de care se întinde Vo- 
rarlbergul austriac, și am avut 
deodată perspectiva exactă a 
proporțiilor. Intr-adevăr, aceas
tă țară măsoară doar 25 km în 
lungime și 10 km în lărgime.

Am întrebat :
— Malbun este departe ?
Și mi s-a răspuns :
— La capătul pămîntului...
Mă aflam la Vaduz, în vest 

; și Malbun este satul „cel mai 
înalt" din Liechtenstein, cățărat 
pe umerii Alpilor, dar... cam 
la vreo șase kilometri la ră
sărit de capitala țării. Nu era 
ironie în cuvintele interlocuto
rului meu, după cum nici amă
răciune nu era. Oamenii de 
aici n-au complexe de inferio
ritate cu privire la dimensiu
nea țării lor, ci mai curînd a- 
fișează un umor ușor condes
cendent, duios. Altminteri, în
cearcă o anume mîndrie că sînt 
liechtensteinezi.

Planken, cea mai mică din 
cele unsprezece comune ale ță
rii numără doar 14 case și 110 
locuitori. Vaduz a ajuns o a- 
glomerație mai mare, cea mai 
mare din toate : 3 826 suflete. E 
capitală. Are un palat guver
namental, o primărie, trei mu
zee (dintre care un foarte vast 
și original muzeu al timbrelor 
poștale), o poștă centrală, cite
va baruri și magazine pe Șta- 
edtle — mica cetate principa
lă — un cartier de vile somptu
oase la poalele stîncilor pe care 
se înalță castelul masiv, de 
șapte ori secular, al lui Franz 
Joseph II, prinț de Liechten
stein duce de Tropau, duce de 
Jaegerndorf, conte de Ried- 
berg. cavaler al Linii de aur. 
(castel care adăpostește cea mai 
bogată colecție particulară de 
pictură din Europa). In limba
jul obișnuit, insă locuitorii ii 
spun Vaduzului „satul mare". Și 
de fapt, așa și este. Vaduz nu 
e un oraș, e doar o capitala. 
Ti-ai putea imagina o așezare 
de operetă cu cazino și palate, 
ca uniforme mirobolante. Nimic 
din toate 2<estea ! Nici carioo- 
uri, nici gardieni ca fireturi, 
iar turiștii locuiesc in mici 
pensiuni, elegante de altfel. 
Refuzînd sclipirile unui oraș 
alpestru „de operetă", Vaduzul 
oferă toate trăsăturile și far
mecul unei idile romaniice.

Pe aici, pe aceste meleaguri 
au trecut legiunile marelui im
periu roman pe firul Rinului, 
în căutare de noi pămînturi. Și 
Vaduzul stă mărturie că peti
cul acesta de țară dintre munți 
i-a încîntaL Cind l-au botezat 
„Vallis dulcis" (Valea dulce) i-au 
acordat mai mult decit un epi
tet Mai puțin melodioase, tribu
rile germanice revărsate in va
lea fluviului au transformat 
„Vallis dulcis" în Vaduz : ma
nifestau încă de pe atunci vo
cația abrevierilor.

La magazinele de suveniruri 
din Liechtenstein se găsesc nu
meroase imagini ale țării aces
teia pline de farmec natural și 
de pitoresc. Printre ele, la loc 
de cinste, figurează și portretul 
lui Andreaș Kleber, cu casca 
de metal in cap, barbă colilie, 
tunică bleu închis, pantaloni 
gris și uh pușcoci care-i ajun
ge pină la pomponul căștii. A 
fost unul din bravii „scharfs- 
chutzen" (tiraliori), trimiși în 
1866 să bage spaima în Gari
baldi și a murit de moarte bună 
puțin înaintea izbucnirii celui 
de-a] doilea război mondial, in

vîrstă de 95 de ani. In josul fo
tografiei sale nu se menționea
ză numele, ci numai performan
ța: „ultimul soldat al principa
tului Liechtenstein". Ceea ce 
corespunde numai pe jumătate 
adevărului. De fapt, armata 
liechtensteineză a fost dizolva
tă incă din 1868: Andreas Kle
ber a reușit doar să supravie
țuiască tuturor flăcăilor din 
leatul său,

De la Buchs în inte
riorul țării te poar
tă autocarul. Abia 
ai pornit și te-ntîm- 
pină un panou de 
metal emailat pe 

care scrie: „Fiirstentum Liech
tenstein" (Principatul Liechten
stein). La Buchs, la Schaan- 
wald, la Naafkopf, clădirile va
meșilor sînt marcate de o mică 
placă lăcuită: „Biroul vamal el
vețian pentru principatul Liech-

Castelul din Vaduz 
este menționat în- 
tr-un document din 
1322, Liechtenstei- 
nul apare însă în 
istorie ca stat su

veran în anul 1806 deși i-a tre
buit mai bine de un secol pen
tru a deveni cu adevărat inde
pendent. Principatul își tipăreș
te singur timbrele poștale mult 
căutate de filateliști și care re
prezintă — o atestă statisticile 
— între 8 și 10 la sută din ve
nitul naițional.

Pînă nu de mult posturi im
portante din administrația de 
stat erau ocupate de străini. Au 
fost înlocuiți în cea mai mare 
parte cu tineri liechtensteinezi 
veniți de la studii din Elveția 
sau Austria — practic, prima 
generație de intelectuali specia
liști a* țării.

„Valea dulce“

Vedere din Vaduz, capitala Liechtenslein-ului

însemnări de EM. RUCĂR

tenstein". Clădirea este instala
tă pe teritoriul liechtensteinez și 
aparține principatului. Grănice
rii și vameșii sînt însă elve
țieni, locuiesc in cantonul elve
țian St. Gali și sint „împrumu
tați" Liechtensteinului în virtu
tea acordului uniunii vamale 
încheiat în 1923 între cele două 
țări. Moneda curentă este fran
cul elvețian, tratatele comercia
le ale Elveției sînt valabile și 
pentru Liechtenstein, legile ca 
și deciziile și ordonanțele fede
rale elvețiene sint aplicabile 
principatului.

Dacă, însă în Elveția impozi
tele reprezintă un capitol des
tul de însemnat in bugetul ce
tățenilor, Liechtensteinului i se 
spune „paradisul contribuabili
lor". Societățile străine instala
te acolo beneficiază de avanta
je fiscale considerabile, deși în 
majoritate nici nu desfășoară 
în principat vreo activitate pro
ductivă. Am întrebat dacă nu
meroasele firme străine sînt în
scrise în registrul Camerei de 
comerț și industrie și ni s-a răs
puns : Camera de comerț și in
dustrie numără 26 de membri, 
iar societățile străine sînt în 
număr de peste 10 000. Ele au 
apărut ca urmare a unei legis
lații favorizante adoptate în 
1924. Prezența lor fizică este 
marcată printr-o cutie poștală. 
Statul încasează... o zecime din 
1 la sută impozit pe capital. 
Dacă socotim că impozitul pe 
capital se ridică în Elveția la 
6—20 la sută, este limpede de 
ce aceste societăți străine pre
feră să-și plaseze cutiile poșta
le în principat.

Intre Liechtenstein și Elveția 
nu există opreliști frontaliere. 
Podurile de peste Rin — gra
nița naturală a celor două țări 
— sînt întreținute în mod egal 
și trecerea lor este liberă.

In 1950 procentul populației 
agricole se ridica Ia circa 25 
la sută. După două decenii el a 
scăzut la mai puțin de 10 la 
sută. In Liechtenstein funcțio
nează peste 30 de uzine și fa
brici, industrie de mașini de 
tricotat, instrumente de preci
zie, cazane pentru instalații de 
încălzire centrală, mașini de 
calcul, obiecte de porțelan; 7 000 
de persoane, adică peste jumă
tate din populația activă lu
crează in industrie. Valoarea 
exporturilor a crescut pe par
cursul a două decenii de aproa
pe 50 de ori. Și o parte din 
mina de lucru trebuie acolo im- 
portată, Ia fel ca materia pri
mă. La mica berărie unde am 
poposit, am făcut o anchetă ful
ger. Din zece persoane cărora 
le-am pus întrebarea „unde 
v-ați născut?" șase mi-au răs
puns „în Austria", două „în El
veția germanică", una „în Ger
mania" și una: „La Planken, 
știți în țara de sus". Liechten- 
steinezul, poate datorită dimen
siunilor țării sale, se complace 
să-și împartă patria în „țara de 
sus" și „țara de jos". Așa par
că ai sentimentul unui terito
riu mai marc...

Firește, procentul lîechten- 
steinezilor nu este, în realitate 
de unul Ia zece cum reieșea în- 
tîmplător din sondajul meu ci 
de aproximativ patru Ia unu. 
Și mi-au plăcut mult oamenii 
aceștia care te salută fără să ter 
cunoască, afabil, asemeni țăra
nilor satelor noastre din vîrf de 
munte. Se spune acolo: „Țara 
poate fi mică, dar inima să ttc 
mare".

Purtătorul de cuvînt al dele
gației Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud la convorbirile 
cvadripartite de la Paris a dat, 
la 5 august, publicității, o de
clarație In care a acuzat oficia
litățile americane că, încă o 
dată, au recurs la o veche ma
nevră coastînd din minciuni și 
calomnii despre așa-zise „ma
sacre și execuții" care ar fi a- 
vut loc în regiunile nou elibe
rate din Vietnamul de sud. A- 
ceste afirmații lipsite de orice 
temei, a subliniat purtătorul de 
cuvînt, nu vizează decit să 
distragâ atenția opiniei publice 
de la crimele pe care Statele 
Unite și grupul Nnguyen Van 
Thieu le comit în fiecare zi în 
Vietnam, sâ justifice politica de 
continuare a războiului de a- 
gresiune prin „vietnamizare",

de susținere a grupului război
nic Nguyen Van Thieu și refu
zul de a negocia în mod serios. 
Respingînd categoric aceste in
venții, delegația G.R.P. le cali
fică drept „o tentativă ridicolă 
și zadarnică de a defăima pozi
ția justă și politica neabătută, 
de amplă uniune națională, de 
generozitate și clemență, a 
Frontului Național de Eliberare 
și a Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud“.

• INTR-O DECLARAȚIE re
produsă de ziarul „Tribuna 
Popular", care apare la Santia
go de Chile, fostul candidat de- 
mocrat-creștin pentru alegerile 
prezidențiale din anul 1970, Ra- 
domiro Tomic, s-a pronunțat 
pentru modificarea constituției 
țării, în vedere» sporirii parti
cipării statului la activitatea e- 
conomică —• transmite agenția 
Prensa Latina.

Inundațiile care s-au produs în Filipine, ca urmare a ploilor 
musonice din acest sezon, continuă să provoace victime și 
daune materiale considerabile. Potrivit ultimelor știri transmise 
din Manila, pînă în prezent și-au pierdut viața 412 persoane, 
jar alte aproximativ 2 500 000 au fost nevoite să se refugieze.

în cursul zilei de simbătă, un mare baraj, aflat în provincia 
Pampanga, a cedat presiunii apelor; patru orașe situate la 
nord~ de capitala filipineză au fost inundate din această 
cauză, nivelul apelor atingînd 1,80 m.

•g, P E N Tg U T I MP U L CV. LIBERĂ
PADUREA PIERDUTA : rulează 

1> Glulești (orele 15.30: 18: 20.30).
MIHAIL STROGOFF : rulează la 

Doina (orele 12,30; 15,30: 18; 20,30), 
Ia orele 9.45: 11 — Program de 
desene animate pentru copii.

LUPUL NEGRU : rulează la U- 
nirea (orele 15,30; 18), Grădina 
Unirea (ora 20,15).

POVEȘTILE PITICULUI BIM
BO : rulează la Timpuri Noi (orele 
9.15—18,30 în continuare) la ora 
20.13 — Program de documentare.

20 000 DE LEGHE SUB MARI : 
rulează la Lumina (orele 9,30; 13; 
14.45; 17,30 : 20).

TREI DIN VIRGINIA : rulează 
la Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20.30), Volga (orele 9,30; 
12: 15: 18: 20,45).

CASA DE SUB ARBORI : ru

lează la Lira (orele 15,30; 18), VI- 
tan (orele 15,30; 18), Grădina Lira 
(ora 20,15), Grădina Vitan (ora 
20.15).

FANFAN LA TULIPE : rulează 
la Bucegi (orele 15,45; 18), Grădi
na Bucegi (ora 20,15).

WATERLOO : rulează la Dacia 
(orele 9; 12,30; 16: 19,30).

O AFACERE : rulează la Drumul 
Sării (orele 15,30; 17.45; 20). Flo- 
reasca (orele 15,30; 18; 20,15).

EXPLOZIA ALBA : rulează la 
Ferentari (orele 15.30: 18; 20,15).

FLOAREA-SOARELUI : rulează 
la Cotroceni (orele 15,30: 18; 20,15).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL : rulează la Aurora (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30), 
Grădina Aurora (ora 19,45).

VEDERE DE PE POD : rulează

la Miorița (orele 10; 12,30; 15; 
17,30; 20).

DRAGOSTE ȘI AMENZI : rulea
ză la Munca (orele 16; 18; 20).

ANCHETATORUL : rulează la 
Rahova (orele 15,30; 18; 20,15).

CORTUL ROȘU : rulează la Fla
căra (orele 15,30; 19).

JOCUL, DE-A MOARTEA : ru
lează la Arta (orele 15,30; 18), Gră
dina Arta (ora 20,15).

ROBIN HOOD : rulează la 
Popular (orele 15; 18; 20,30).

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

OSCEOLA : rulează la Progre
sul (orele 15,30; 18: 20,15).

COPACII MOR ÎN PICIOARE : 
rulează la Pacea (orele 15,45; 18; 
20).

FEMEI ÎN OFSAID : rulează Ia 
Laromet (orele 15,30; 17,30; 19,30).

CINCI PENTRU INFERN : rulea
ză la Grădina Buzești (ora 20).

FRENCH CAN-CAN (orele 12; 
14: 16: 18,15), LACRIMI DE ȚI
GANCA (ora 20,30) : rulează la 
Cinemateca j,Union".

LUNI, 7 AUGUST 1972

Teatrul „C. Tănase" (la Grădina 
Boema) : TRASNITUL MEU
DRAG — ora 20 ; Teatrul j.I. Va-

silescu" (Ia Arenele Romane) : 
CINE ARE DOR PE LUME — ora 
20; Ansamblul „Rapsodia Româ
nă" : PE PLAIURILE MIORIȚEI 
— ora 18,30.

PROGRAMUL I

În jurul orei 13,00 Tenis de cîmp: 
România —- Australia ; partide
le de simplu ; 17,30 Curs de
limba rusă. Lecția a 9-a ; 18,00 
Căminul; 18,40 Scena. Emisiune 
de actualitate și critică teatrală ; 
19,00 Săptămîna în imagini ; 19,20 
1001 de seri; 19,30 Telejurnal;

20,10 Reflector ; 20,25 „Izvoare din 
bătrîni" — reportaj folcloric rea
lizat pe cursul inferior al Mu
reșului cu prilejul celei de-a IV-a 
ediții a festivalului „Primăvara a- 
rădeană"; 20,45 Roman foileton : 
„Moș Goriot" episodul IV ; 21,30 
Prim plan : Ion Șerbănescu — 
muncitor la Uzinele de utilaj chi
mic „Grivița Roșie" ; 21,55 Estiva- 
lia (interviziune) ; 22,40 „24 de
ore“ ; 22,55 Contraste în lumea
capitalului.

PROGRAMUL II

20,10 Năzdrăvanii șl... soarele ; 
20,40 Ghișeul; 21,00 Sub cupola 
circului ; 21,15 Romantic club — 
transmisiune de la Complexul 
cultural-sportiv al studenților de 
la Lacul Tei; 22,40 Cronica lite
rară.
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