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Organizațiile U.T.C., toti tinerii patriei înscriu în marea carte a întrecerii socialiste
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INTRAREA ÎN

A PRIMULUI

poposit în ultimii ani

PROBE TEHNOLOGICE

HIDROAGREGAT

" i de 
orfîn Centrala subterană 
Ciunget și grandoarea ei

Am 
cîteva 
de la___
m-a impresionat de fiecare dată. 
Emoția vine mai ales dintr-un 
soi de uimire naivă în fața a- 
cestui miracol: o uriașă grotă ca 
un templu neverosimil, sfredelit 
de oameni în miezul de stfncă 
al pămîntului.

Astăzi, aici unde bate inima 
fierbinte și generoasă a Lotru
lui, ceea ce declanșează uimi
rea și emoția nu mai sînt pro
porțiile, dimensiunile vaste — 
grota a fost între timp „mobi
lată" cu mii de tone de utilaje 
— ci efortul nobil al construc
torilor și montorilor aflați aproa
pe de capătul ultimei etape, a

unei încordate competiții cu tim
pul. Oamenii, minunății oameni 
ai Lotrului despre care. oricât 
ar scrie reporterul, are sentimen
tul că le rămîne încă dator, $i-au 
luat angajamentul că peste câ
teva zile, la pragul marii sărbă
tori a eliberării, vor da cale li
beră apelor, pe aducțiunea prin
cipală, realizînd astfel intrarea 
în probe a primului hidroagre- 
gat, cu aproape o lună înainte 
de termenul planificat

După executarea unor operații 
importante — lansarea statoru
lui, apoi a rotorului, realizarea

DORU MOȚOC

(Continuări In pag. a II-«}

PLOIEȘTI

„TÎNÂRUL DE
LÎNGĂ TINE

• 0 VALOROASĂ IMIȚIATIVĂ A COMUNIȘTILOR 

DE LA UZINA „1 MAI» ÎMBRĂȚIȘATĂ DE TOȚI

UTECIȘTII ÎNTREPRINDERII

...La sfirptul lumi aprilie, in
tr-o după amiază, consiliul de 
conducere al secției aparataj din 
cadrul Uzinei de utilaj petrolier 
„1 Mai** dm Ploiești se afla în 
plină ședință de lucru. Pe ordi
nea de zi: măsurile ce se tm- 
pun a fi luate pentru a se asi
gura îndeplinirea planului cinci
nal cu șase luni mai devreme. 
La un m'yment dat a fost abor
dată problema pregătirii profe
sionale a tinerilor muncitori. Cu 
foile de pontai in față, maiștrii 
au demonstrat că deși cei mai 
multi dintre ei au reușit pină a- 
tunci să se integreze in rifmuî 
necesar pentru a-și onora sarci-

PE TOT CUPRINSUL ȚĂRII

ÎNSEMNELE
HĂRNICIEI
TINEREȘTI

Pe șantierele muncii patriotice tinerii din toate județele trec 
noi examene ale hărniciei. Alte serii de elevi și studenți, 
răspunzînd chemării colegilor lor din județul Iași, î?i petrec 
o parte din vacanță muncind pe ogoare, în fabrici, pe șantiere. 
Cîteva dintre rezultatele dobîndite le consemnăm astăzi în 
corespondențele primite din Rîmnicu Vîlcea, Cluj și Timișoara.

VÎLCEA
• în aceste zile de august, 

cărora Conferința Națională a 
partidului le-a conferit un pu
ternic dinamism, elevii vîlceni 
se remarcă printr-o participare 
masivă și responsabilă la diver
se acțiuni de muncă patriotică. 
Peste 1 400 de elevi ai liceelor 
„Nicolae Bălcescu", „Vasile 
Roaită" și ai Grupului școlar 
de chimie din municipiul Rm. 
Vîlcea pot fi văzuți la lucru pe 
ogoarele fermelor Ostroveni și 
Bujoreni, pe șantierele de locu
ințe ale întreprinderii județene 
de construcții, în halele plat
formei de produse stratificate a 
Combinatului de industrializare 
a lemnului sau la Fabrica de 
conserve din Rîureni. Ei sînt 
hotărîți să adauge noi realizări 
celor 200.000 lei cu care s-au 
prezentat la ora bilanțului co
legii din seria anterioară. La 
Drăgășani, elevii colaborează 
fructuos cu întreprinderea de 
gospodărie orășenească la exe
cutarea unor lucrări de dru-

va rezolva o bună parte din 
cererile pentru locuințe. Tine
rii care vor locul aici se vor bu
cura de tot confortul 5 camere 
cu două paturi, mobilier adec
vat, instalații sanitare etc.

• Și în această vară, aportul 
studenților clujeni la recoltarea 
produselor agricole sau la ac
tivitatea șantierelor de construc
ții este substanțial. Peste 130 de 
studenți de la Facultatea de 
istorie au cerut să lucreze la 
I.A.S. Bistrița, la I.A.S. Rupea- 
Brașov și la Centrul de legume 
și fructe Cluj ; numeroși alți 
colegi ai lor de la Universitate 
s-au încadrat în brigăzile de 
muncă patriotică de la I.A.S. 
Gherla, I.A.S. Turda și Sta
țiunea de cercetări horticole 
Cluj. Circa 300 de studenți de 
Ia Institutul de medicină și 
farmacie lucrează la Lechința 
și 150 la Centrul de Căi Ferate. 
Alți 400 de studenți de la Stu
dii economice, Facultatea de 
drept și de la Educație fizică

muncesc la diferite obiective în 
Cluj. Dacă formăm o sumă a 
orelor de muncă patriotică efec
tuate de studenții Centrului u- 
niversitar Cluj, vom ajunge la 
o cifră impunătoare : 204.000 ore 
în care tinerețea și munca, în- 
demînarea se conjugă într-o 
fructuoasă colaborare.

MIHAELA COMAN

TIMIȘ
• Pentru hărnicia cu care 

muncesc elevii aflați în această 
serie în activitatea de muncă 
patriotică, este edificatoare opi
nia directorului Fabricii „Fruc- 
tus* din Timișoara, tovarășul 
inginer Mihai Serafim : „Pre
zența celor peste 200 de elevi 
în cadrul întreprinderii noastre, 
care în acest moment se află 
într-o perioadă de vîrf de pro
ducție, ne dă garanția că vom 
realiza depășirea cu 10 la sută 
a planului pe acest an, depășire 
preconizată în urma reașezării 
sarcinilor potrivit dorinței noas
tre de a îndeplini actualul cin
cinal în 4 ani și jumătate.

Brigadiera Olga Curelea are,

(Continuare în pag. a ll-a)
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mie ce le reciti, există totuși 
număr destul de mare care din 
necunoașterea la nițelul cerut al 
meseriei, zilnic au nerealizări de 
norme. Ș» totuși — preciza șeful 
secției — cu ei ta trebui să pro
ducem de aici înainte in 21 de 
zile cit produceam nu de mult 
intr-o lună. Să ne gindim deci 
ce este de făcut pentru a le ac
celera integrarea". Cum este și 
de așteptat, apelul nu a rămas 
fără ecou. Dintre propunerile fă-\ 
cute, consiliul de conducere al a-

O EXPERIENȚĂ 

A ORGANIZAȚIILOR 
U.T.C. DIN JUDEȚUL 

COVASNA

GH. GHIDRIGAN

(Continuare în p<zg. a 11-a)

L TINERILOR DIN SAT
PROFESII DE CARE

SATUL ARE AZI NEVOIE!

Elevi ai școlilor profesionale din județul Prahova la muncă voluntar-patriotică pentru con
struirea Complexului turistic al tineretului din Bușteni.

AU LUAT SFIRȘIT LUCRĂRILE PRIMULUI

FORUM NAȚIONAL AL PIONIERILOR
Duminică, 13 august, au 

luat sfîrșit Ia Breaza lucră
rile primului Forum Național 
al pionierilor. Au fost pre- 
zenți reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de 
stat, ai conducerii liceului 
„Dimitrie Cantemir".

în ultima zi a lucrărilor, 
au fost aleși din rîndul pio
nierilor cei 12 locțiitori ai

președintelui Consiliului Na
țional.

Pionierii participanți la Fo
rumul Național au adresat o 
scrisoare de vie mulțumire 
Comitetului Central al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, au lansat o che
mare către toți pionierii ță
rii pentru a participa activ, 
alături de întregul popor, la

îndeplinirea sarcinilor trasa
te de Conferința Națională 
a partidului.

La adunarea festivă de 
închidere a luat cuvîntul to
varășul Virgiliu Radulian, 
președintele C.N.O.P., ad
junct al ministrului educa
ției și învățămîntului.

La Tamașfalău, zece tineri 
formează „clasa" ucenicilor la 
locul de muncă pentru trei 
meserii tradiționale ale satu
lui. Sînt absolvenți de anul 
-trecut și din această vară ai 
școlii generale. Iar aria exem
plului se confundă cu Întreg 
județul Covasna. Pentru că, 
aici, școala deprinderii mese
riilor satului prin ucenicie la 
locul de muncă a fost înfiin
țată peste tot. Despre tineri 
cane învață mecanica, sudura, 
electricitatea, lemnăria, fieră
ria se vorbește mult. Firesc. 
Aproape o sută de tineri se 
află de cîteva lu>ni, în băncile 
școlii experimental organizate. 
Cu maximă atenție se urmă
rește dacă această formă de 
calificare este sau nu eficace; 
dacă ideea are aderență atît 
la unitățile cooperatiste cît și 
la tineri și la aceia în seama 
cărora cad obligațiile de pro

fesori ; dacă „minimele con
diții" privind activitatea de 
ucenic în atelierul satului, 
despre care se vorbea la în
ceput, pot fi îmbunătățite.

Pentru un -timp ne-am a- 
dăugat și noi reprezentanții»" 
factorilor investiți cu răspun
derea organizării ți urmăririi 
acestei acțiuni.

„Preocupați să dăm viață 
măsurilor adoptate de către 
Plenara Comitetului Central 
al U.T.C. din iunie, ne spunea 
tovarășul Ștefan Rab, prin 
consiliul tineretului sătesc, 
Comitetul județean al U.T.C. 
a organizat și declanșat acea
stă formă de pregătire profe
sională în meseriile tradițio
nale, dar deficitare în cadre, 
cum sînt cele de zidar, fie-

GH. FECIORU

(Continuare tn pag. a ll-a)

CĂLDURĂ
RIGORII

de NICOLAE IOANA
LI

muri și canalizare. Ei au con
tribuit’ și la amenajarea noului 
ștrand, la executarea unei sere 
si a complexului zootehnic Ște- 
fănești. La Brezoi, Câlimănești, 
Voin’easa, Măciuca elevii parti
cipă la construcția atelierelor 
școală și a altor obiective : săli 
de sport, laboratoare etc. La 
Bălcești a fost terminat un nou 
local cu două săli de clasă iar 
construcția atelierului școală 
este aproape terminată.

Pretutindeni programul zil
nic al elevilor aflați în tabăra 
de muncă patriotică este com
pletat cu alte manifestări : în- 
tîlniri cu activiști de partid, cu 
reprezentanți de seamă ai co
lectivelor de muncă. După a- 
miaza se desfășoară diverse co
locvii pe teme’ politico-ideolo- 
gice, au loc manifestări cultu
rale. Este o vacanță plină, di
namică, ale cărei roade vor pu
tea fi evaluate curînd, la cam
pania de aur a toamnei.

M. DORU

CLUJ
• Fabrica de încălțăminte și 

pielărie „Clujana". Entuziasmul 
cu care tinerii au răspuns che
mării Comitetului U.T.C. din fa
brică de a participa,, prin acți
uni de muncă patriotică, la con
strucția unui cămin pentru ne- 
familiști, va avea ca rezultat 
darea ’ în folosință a unui corp 
de clădire în toamna acestui an. 
Capacitatea totală a căminului 
va depăși 400 de locuri, așa In
cit construirea acestui obiectiv

FOTO ANCHETA 
„SCÎNTEH TINERETULUI”

Ce ne oferă cluburile
si casele de cultură ?

Foto 1

La unii, „închis pentru renovare",
la alții, trebuie renovată activitatea!

Foto 2

Am urmărit într-un raid anchetă, instantanee din casele 
de cultură ale tineretului și din cluburi uzinale, așa cum 
ni le-a oferit radiografia unei zile. Am intilnit aspecte rele
vabile și din păcate, altele oricum discutabile. Firește, 
aceste aspecte nu iși propun să discute și să prezinte acti
vitatea de ansamblu a acestor case de cultură și cluburi, 
activitate în general cu rezultate notabile, ci să surprindă 
pe viu ceea ce se oferă într-una din aceste zile de vară ti
nerilor din Capitală.

Foto 1-2. La „Universitar" 
clubul cultural-studențesc al 
Universității din București, în 
toiul vacantei liniște și pustiu. 
Ba, nu numai atît, la intrare 
găsim depozitate materiale de 
construcție. Ar părea firesc să 
se petreacă ceea ce ne anun
ță singurul afiș — aplicat nu 
tocmai la vedere — că în a- 
ceastă perioadă „programul" 
cuprinde o unică manifestare 
de amploare : „clubul este In 
renovare începînd de la 3 iu
lie ’72". Ar părea firesc gîn-

dindu-ne că în anotimpul va
canței, cînd studenții sînt în 
marea lor majoritate plecați 
din București, clubul „Univer- 
sitas" să se primenească pen
tru sezonul de toamnă. Ceea 
ce nu este deloc justificat este 
faptul că această „renovare" 
declarată la sus amintita dată

ION MARCOVICI,
C. R. CONSTANTINESCU, 
S. TUDOR

Fotografii PAVEL TINJALA 
(Continuare in pag. a Il-a)

Ințilnești adesea oameni care vorbesc despre „romanul* 
vieții lor. Pe acești -oameni trecuțl prin multe, vremea și 
intimplarile și-au pus amprenta. Pe unii timpul i-a ascuțit, 
pe alții i-a sensioilizat. Cîți însă dintre aceștia realizează 
câ ei sînt o „istorie", un mic roman din marea carte a exis
tenței. O „istorie" e fiecare om. Dar trâirea ei diferă. 
Dincolo de cursul evenimentelor la care sîntem supuși cu 
toții apare și se dezvoltă în om ceea ce noi numim viață 
interioară. Și cu toate că dimensiunile ei sînt date de so
cietate, această lume lăuntrică nu poate fi neglijată în 
nici un fel. Armonizarea ei cu lumea din afară este ținta 
principală spre care tinde atît individul cît și societatea. 
Deoarece în felul cum această legătură se cimentează apar 
mulțumirile sau nemulțumirile, plinul sau vidul. Desigur 
că niciodată nu se poate realiza o armonie totală ; tot
deauna, o parte din lumea lăuntrică și din cea reală va 
rămîne „nesatisfăcută". în rezolvarea acestui raport se ține 
seama de faptul că omul dispune de o mare încărcătură 
emoțională care niciodată nu se oferă în întregime sau 
se oferă numai în momente cheie din existența lui. Această 
încărcătură și frămîntare îi este proprie mai ales primei 
vîrste, aceea a intrării în viață. Cu toate „inegalitățile" de 
structură, moralitate, fiecare om are ceva frumos în el care, 
dacă nu întilnește înțelegerea și căldura, riscă să se piardă 
și să apară mult mai tîrziu decît trebuie. împrejurările însă 
țes existența neputîndu-se controla pînă în străfundurile ei. 
Oricît de rațională ar fi, o întocmire socială nu poate avea 
pretenția și de fapt nici nu-și propune să pătrundă și să 
elucideze în chip absolut bogăția firii omului. Ea îl influen
țează, îi oferă normele și cadrul de conviețuire, dar con
struirea unei inferiorități salubre revine totuși fiecărui in
divid în parte. Se poate vorbi însă de altceva în legătură 
cu puterea de influențare a structurilor sociale, înrîurire în 
fond atît de adîncâ, și anume de o mai mare complexitate 
umană a factorilor de acțiune asupra omului care cere o 
îmbinare cu mai multă pricepere a principiului abstract 
căldura, afecțiunea înțelegerii umane în fiecare caz în parte. 
Spun aceasta deoarece sînt oameni care aplică sec, ne
constructiv, mecanic o serie de norme fără să le dea căl
dura umană necesară. Desigur că nimeni nu poate nega 
corectitudinea și atașamentul lor dar, ținînd seama de com
plexitatea vieții omului, lucrul ar căpăta alt contur și o 
semnificație mai adîncâ dacă rigorii i s-ar adăuga mai 
multă solicitudine. Principiile noastre au în ele acea înaltă 
temperatură umană prin însăși esența și scopul lor și nu pot 
înțelege, decît în unele cazuri ca neputința sau automa
tismul, lipsa de flacără, de dăruire. în procesul complex de 
educație, în care educația muncii ocupă primul loc, înțele
gerea nuanțată, apropierea de om nu pentru a-i încuraja 
greșelile ci pentru a-l ajuta cinstit, sincer, riguros are o 
imensă importanță. Atît rigorile cît și libertățile le încălzește 
omul, iar șicanele ori excesul de zel acolo unde nu trebuie 
mai degrabă strică decît să întărească acea armonie care 
leagă indestructibil pe om de pulsul și viața cetății.
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ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 23 AUGUST $1 A ANIVERSĂRII REPUBLICII
ÎNSEMNELE 

HĂRNICIEI 

TINEREȘTI
(Urmare din pag. I)

de asemenea, cuvinte de laudă 
pentru cele 15 fete, eleve la 
Liceul nr. 10, care au luat ini
țiativa deservirii integrale a 
unei linii de îmbuteliat conser
ve. In caietele care consemnea
ză realizările celor două schim
buri ale elevilor, figurează cifre 
ce ilustrează volumul efortului 
depus : peste 4 000 kg legume 
prelucrate. Au fost desemnați și 
primii evidențiați i Faur Diana, 
Munteanu Eleonora, Chelaru 
Hortensia toate eleve în anul II 
al amintitului liceu.

• Pe șantierul Casei tineretu
lui din orașul Timișoara nu
mărul celor care au intrat în 
posesia carnetului de brigadier 
se ridică la 612. Rînd pe rînd, 
serie după serie, elevii de la 
liceele nr. 1, 10, 7, Construcții 
civile. Școala profesională 
U.M.T., studenții de la Institu
tul politehnic au adunat o zes
tre de circa 40.000 de ore. După 
cum ne informează inginerul 
Nicolae Schumer, această stră
danie se materializează pînă în 
prezent în realizarea a 70 la 
sută din partea de rezistență a 
corpului A și 10 la sută din par
tea de arhitectură urmînd ca 
pînă la sfîrșitul lunii septem
brie să se termine lucrările ex
terioare la primul corp, pentru 
ca în perioada de iarnă să se 
poată trece la executarea lu
crărilor interioare. Studenții 
Bujor Juratoni, Gheorghe La- 
chstădter anul II la Facultatea 
de construcții, secția de subin- 
gineri, care alături de alți 28 
de colegi își fac practica de 
producție la ridicarea Casei ti
neretului, ne-au mărturisit că 
deși efectuează lucrări în ma
joritatea lor necalificate, și-au 
notat foarte multe lucrări refe
ritoare la ceea ce înseamnă or
ganizarea activității unui șan
tier. Un amănunt care încă o 
dată atestă rolul muncii efecti
ve In însușirea unei profesii.

ION DANCEA

(Urmare din pag. I) 

rar, mecanic, lăcătuș, sudor, 
rotar, curelar. împreună cu 
Uniunea județeană a coopera
tivelor agricole am Întocmit 
statutul ucenicului la locul de 
muncă, găsind totodată, for
ma administrativă și juridică 
de examinare șl emitere a 
unui certificat de calificare. 
Cursurile durează, de la pro
fesie la profesie, Intre șase 
luni și trei ani, pe măsura în
sușirii meseriei sporind și 
retribuția ucenicilor, retri

PROFESII DE CARE SATUL ARE AZI NEVOIE
buire pe care o asigură coo
perativele agricole cu care a- 
ceștia au încheiat contract 
Forma de pregătire la locul 
de muncă te meseriile satului 
va fi permanentizată ; în fie
care toamnă o nouă serie de 
absolvenți ai școlilor genera
le fiind îndrumată să îmbră
țișeze Una din profesiile satu
lui.

In atelierele satelor, tinerii 
ucenici fac progrese in însu
șirea meseriei. La Catalina, 
Elemir Zakarios, Francisc 
Macu și Alexandru Timar, vor 
deveni lăcătuși. „Avem toate

(Urmare din pag. I)

unor lucrări de montaj de înaltă 
clasă — în centrala subterană 
s-a desfășurat cu două zile în 
urmă o premieră de excepție — 
cuplarea rotorului primului hi- 
droagregat.

A fost o premieră „cu ușile 
închise4*. O premieră spectacu
loasă desfășurată însă fără pu
blicitate și, mai ales, fără spec
tatori. O premieră la care am 
sosit exact atunci dnd trebuia, 
adică... după ce s-a terminat.

Tînărul inginer Mircea Cri- 
veanu, sub a cărui conducere 
s-a desfășurat această operație 
care a pretins o precizie fantas
tică și o tehnică a manevrelor, 
ajunsă la desăvîrșire, reconstituie 
evenimentul petrecut cu puțin 
timp înainte :

— Mai întîi o precizare : ase
menea operație se desfășoară în
totdeauna fără martori, fără in
vitați din afară, într-un cadru 
„strict confidențial**. Ea cere o 
încordare maximă din partea tu
turor celor care o realizează, 
cere o liniște și o ordine perfec
te. în clipele acelea de veritabil 
suspens, totul se concentrează în

(Urmare din pag. I)

paratajului a optat pentru cea 
aparțintnd frezorului Sandu Iu
lian :

— Consultindu-mă cu ceilalți 
comuniști din secție — a preci
zat dinsul — am hotărit ca, de 
mîine chiar, fiecare dintre noi 
să se îngrijească îndeaproape de 
unul, doi sau ciți tineri munci
tori crede că poate să ajute la 
impulsionarea randamentului lor 
productiv. Iată o listă cu cei 
care s-au declarat de acord să 
sprijine această acțiune pe care 
am denumit-o „Tînărul ae Ungă 
tine". Sîntem 27.

A doua zi, numărul celor în
scriși pe listă s-a mărit. Ingine
rul Ilie Papuc, secretarul orga
nizației U.T.C. al acestui com
partiment de fabricație, venise in 
numele a șapte uteciști — băieți 
cu mai multă experiență, fruntași 
între fruntași, după cum ii ca
racterizează comunistul Sandu 
Iulian — să anunțe decizia a- 
cestora de a participa activ la 

eondițiile create, ne spunea 
Elemir Zakarios. în primul 
rînd d!ndu-ne de lucru. Opt 
ore din zi nu stăm o clipă. 
Ne-au fost asigurate sculele 
necesare. Pentru cunoașterea 
in amănunt a sectoarelor coo
perativei, săptăminai răspun
dem de buna funcționare a 
altor utilaje din dotarea uni
tății. Totodată am confecțio
nat diferitele subansamble ne
cesare punerii in funcțiune a 
selectoarelor și a instalațiilor 
de preparare a furajelor ta 
zootehnie. Stat convins că 

vom deveni meseriași buni, 
capabili, pe care să se bizuie 
obștea în materializarea ori
căror inițiative". La Turia, de 
cînd se știe, satul s-a bucurat 
de renumele dat de fierarii 
lui. De aproape un deceniu 
însă nu s-a mai auzit zgomo
tul baroaselor lovind fierul 
Încins așezat pe nicovală, iar 
vetrele forjelor nu s-au mai 
încins. Fierăriile rămăseseră 
doar în amintirea sătenilor. 
Nu de puține ori reparațiile 
la unele atelaje ale coopera
tivei erau executate la unită
țile vecine. Aceasta, pînă la

LOTRU:

MAREA PREMIERĂ
sensul executării întocmai a ma
nevrelor, a comenzilor pe care 
ni le transmitem telefonic, cu 
un ton voit degajat, tocmai pen
tru a nu-i lăsa pe ceilalți să ne 
ghicească propria emoție. Pen
tru că, trebuie să vă mărturisesc, 
în acele clipe parcă eu însumi 
mă simțean puțin emoționat în 
primul rînd, datorită ambianței 
neobișnuite: toate schelele fu
seseră desfăcute ca să avem o 
deplină libertate de mișcare și 
încercam senzația stranie că mă 
aflu sub cupola unei uriașe cate
drale gotice. Apoi, nicăieri în 
țară nu s-a mai montat un rotor 
vertical. Dacă v-aș spune că aid 
totul trebuie să se desfășoare la 
„milimetru** ar fi puțin. Imagi- 
nați-vă o piesă uriașă cu diame
trul de peste 8 metri, că are 
între ea și piesa cu care se cu
plează treceri de numai 8 mili
metri, iar în locul unde se fi
xează un joc admisibil de nu

PLOIEȘTI:

DE LINGĂ TINE**
inițiativa ce urma a fi declan
șată. Cu alt» cuvinte uteciftii 
despre care vorbim îți manifes
tau dorința să pună fi ti umă
rul la ridicarea profesională a 
colegilor lor.

...Și au trecut peste trei luni. 
Trei luni pe parcursul cărora ta 
secția aparataf a Uzinei „1 Mai" 
din Ploiești s-a înregistrat un 
salt calitativ demn de reținut. 
Practic, la ora actuală, aici nu 
mai există tineri sub normă. E- 
xistă in schimb mult mai multi 
muncitori ce obțin sporuri sub
stanțiale In îndeplinirea sarcini
lor de plan. Dintre ei, fi cei 37 
cărora din mai fi pînă acum H 
t-a Întins o mină de ajutor. Cu 
rapoartele de producție in față 

începutul lunii iulie ctad, pre
ședintele unității, tovarășul 
AndraS Covaci, (ți secretar al 
Comitetului U.T.C.), a solici
tat citorva tineri din sat să 
se califice ta meseria de fie
rar, reinnodtad astfel firul 
tradipei. Șapte tineri a- răs
puns present, iar profesorii 
au fost recrutați dintre bătri- 
nii satului. Și, din ziua aceea, 
două forje au intrat ta func
țiune iar tinerii fac progrese. 
Iar comenzile au început 
să apară. Localitatea tind 
propusă spre urbanizare, Con

siliul popular a făcut coman
da pentru confecționarea a 
peste o sută de repere In ve
derea modernizării instalații
lor de la fintlni, precum și 
pentru înfrumusețare.

Noua generație de fierari 
realizează astfel o comandă 
fermă ce se leagă de urbani
zarea localității lor.

Nu departe, la Tamațfalău, 
Muzas Benedek Învață lăcă- 
tușeria, Iosif Peterzslyem de
prinde rotăria iar Aran Pa- 
takl, Laszla Rancz, Zoltan 
Paiszs și Emerik Benedek se

SE PREGĂTEȘTE

mai o zecime de milimetru. Ma
nevrele trebuie să fie în aoest 
caz nu foarte bune, nu foarte 
precise, ci desăvârșite. Și au 
fost. Cam asta este tot!

Am privit rotorul, acum mon
tat, un colos de oțel care aș
teaptă cuminte clipa cînd apa. 
izbindu-1 cu o presiune de 80 
de atmosfere îi va imprima 375 
de rotații pe minut, generfnd 
astfel primii din cei 175 de Me
gawați, care vor fi pulsați în 
arterele sistemului energetic na
țional.

L-am privit acum cu atenție, 
pentru că mai tîrau, el nu va 
mai putea fi văzut. Și m-am 
gîndit că poate atunci, la ora 
luminii și a bucuriei, vom uita 
că sărbătoarea noastră o dato
răm lor — șefului de echipă 
Florea Oprea, montorilor Nico
lae Boțocan, Dumitru Pavel ri 
Hie Sârghie, sudorului Gheorghe 
Rizea, țevarului Ion Zară și tu-

„TÎNĂRUL

să la urmărim evoluția. Florică 
Filipoiu, de pildă, In mai a n» 
Uzat peste salariul tarifar 106 
lei; in iunie 357 lei; In iulie 
382 lei. La fel, ceilalți trei ti
neri loan Midescu, Iosif Gheor- 
gha, Vasils Saou — îndrumați 
de autorul inițiativei, frezorul 
Sandu Iulian, au înregistrat un- 
portonte depășiri al» salariu*.: 
Și cum in tecfic se mssncefta in 
acord individual este Iarna de 
înțeles că un ciftig mai mare 
înseamnă mai multe produse, In- 
seamni calitate. Performante ln- 
regfstrate fi de Nicolae Bodor — 
în mai, Jtub normă", in iunie 
piu» 397 lai — ce s-a bucurat da 
ajutorul utedetului Victor Verge, 
sau strungarul Marian Răduțu. a 
cărui activitate a fost ți este co- 

pregătesc asiduu ea fierar. 
„Am fort prieteni ți coleg: 
de clasă, iar la terminarea 
școlii am hotărit să ne cali
ficăm ta sat, mărturisea lortf 
Peterzslyem. Pentru că, de 
acteB «i satul ne oferă enod - 
ții cel pbțta tot atit de bune 
prWtnfl practicarea unei me
serii ca ți o întreprindere din 
oraș. Avem taaă satisfacția că 
ți noi punem umărul la dez
voltarea economică ți la urba
nizarea satului nostru*. Șl 
cum viitorul satului este le
gat de activitatea de meser.aț 
a oamenilor, ceea ee se între
prinde acum La Tarr.ațfalău, 
peste tot în județul Covasna, 
are menirea să apropie acest 
viitor. In susținerea afirma
ției aducem taițativa sinteti
zată sub chemarea „Fiecare 
ttaăr al satului un meseriaș* 
propusă de Comitetul jude
țean U.T.C. ca obiectiv esen
țial al activității politice la 
sate. Iar inițiativa a găsit un 
larg ecou printre tineri. A- 
proape o sută sînt acum cu
prinși In forma de calificare 
prin ucenicie la locul de 
muncă, o sută și eeva de bă
ieți ți fete deprind meseria 
de tractorist prin cursurile 
organizate ta cadrul secțiilor 
de mecanizare. Este primul 
eșalon. 

turor tovarășilor lor, minunaților 
oameni cere intr-o zi de august, 
a anului 1972 au realizat cu pri
cepere, Încredere și superbă mo
destie una din cele mai difi
cile operații din istoria șantiere
lor hidroenergetice românești.

Cine sînt de fapt aoești oa
meni ?

— Sînt tinerii noștri, ne răs
punde inginerul Criveanu. Cel 
mai „băbrta" dintre șefii mei de 
echipă are 34 de ani. Ceilalți 
sînt mult mai tineri, cea mai 
mare parte din ei brigadieri ai 
șantierului național al trneretu- 
Im.

Privesc chipurile luminoase, 
destinse ale acestor flăcăi, ale a- 
eestor eroi, oare nu știu că stat 
erou Mă apropii și Ie string cu 
emoție mina mare puternică și 
aspră. I-ași îmbrățișa dacă ges
tul nu mi-ar părea deplasat. Șl, 
nu știu cum, mi simt deodată 
fericit că pot scrie despre ei, 
despre cei care prin tot ce fac 
pentru ridicarea patriei spre za- 
riștea de lumină a viitorului, 
scriu la rfndul lor ta cartea de 
aur a timpului socialist, un poem 
neasemuit de frumos, cum eu du 
voi putea scrie niciodată.

ordonată de către Constantin 
Roțu, fi «1 utedst. Cum au fost 
posibile intr-un timp relativ scurt 
aceste „metamorfoze 7"

— Eu — ne spune Floriei 
Filipoiu — eram deficitar la ca
pitolul „citire desen tehnic". A- 
asm, după ce nea Iulian ne-a 
explicat p« îndelete cum anume 
să fac ..lectura" am devenit un 
adevărat as.

— Cel mai mult timp, și cele 
mai mari necazuri le aveam cu 
reglatul — ne mărturisește Nico- 
Ime Bodor. Veniți si mi vedeți 
după „lecțiile" predate la fața 
locului de Varga fi o ad oftați 
m secret el depășirilor do nor
mă.

— Cit despre mine — ne in- 
formează Marian Răduțu — nu 
prea ftsam cum să-mi ascut scu
lele, cum si adaptez un dispozi
ție la operațiile ce le aveam de 
executat. Chid Constantin Roșu 
mi-a spue că nu a de loc greu 
mi-am zw „N’-o fi pentru el, 
care are vechime". Și totuși as
tăzi spun fi eu „Nu-i deloc 
greu". Fină a ajunge aici insă 
Corfei e trebuit să-mi arate fi 
răsarate ce înseamnă o corectă 
ascuțsre sau cum pop, cu ece- 
lefi dispozstK, să lucrezi și mai 
mub fi mai bine.

Intr-adevăr oft »-« procedai. 
Fiecare dintre „profesori" cu de
dicat o parte din tisttpul lor — 
venmd c dată mai devreme la 
lucru, răminbsd akădotă după 
program, ui seri chior fi m pess- 
id de masă — instruiru practice 
a colegilor mai puțin pregătiți 
profesional. Este, desigur, o do
vadă da generozitate din partea 
lor. Dur nu numai aOt. Este o 
dovadă a înțelegerii necesității ea 
fi omul de lingi tine si reu- 
fească si se integreze ritmului 
alert pe care fi tu și oi șs toți 
Pebuie să-l înregistrați dacă 
vreți, fi creți, si ciftigați fose 
luni In întrece-ea cu timpul.

Nu peste multă crema — re
levi secretarul organizației 
U.T.C. de la aparate — vom 
primi In mijlocul nostru absol
venții cunurilor do calificare de 
scurtă durată Date fiind rezul
tatele bune obținute pini acum 
de la demararea iruțiaticei, inten
ționăm să-i încredințăm pe a- 
ceftia foftilor tineri sub normă. 
Ei știu, din propria experiență, 
măsura exactă a ajutorului cole
gial și nu no îndoim ei la rin- 
dul lor vor tace tot ce le stă în 
putință astfel Incit despre sec
ția in care lucrează să se spu
nă: ^STE SECȚIA FRUNTA
ȘILOR".

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU. 
a trimis Președintelui Republi
cii Islamice Pakistan, ZULFI- 
KAR ALI BHUTTO, urmă
toarea telegramă :

A XXV-a aniversara a Inde
pendenței Pakistanului îmi 
oferă plăcuta ocazie de a trans
mite Excelenței Voastre și, 
prin dumneavoastră, poporului 
pakistanez felicitări cordiale și 
cele mai bune urări de prospe
ritate și progres. Sîntem con
vinși că bunele relații de prie
tenie dintre România și Pa
kistan se vor dezvolta și întări 
în interesul popoarelor noastre, 
al păcii în lume.

In Capitală ?i_* desfășurat lucră
rile — sub egida Comitetului mu
nicipal U.T.C. și a Asociației Ro
mâne de Marketing — sesiunea 
științifică de comunicări cu tema 
„Creșterea eficienței economice a 
activității de comerț exteriori Ac
țiunea se înscrie ca un moment 
important în ceea ce privește va
lorificarea gîndirii creatoare a ti
nerilor specialiști din domeniul 
activității de comerț exterior. Cele 
12 comunicări susținute, aparți- 
nînd tot atitor întreprinderi româ
nești de profil, au primit girul 
unor personalități în materie, a- 
preciate drept contribuții de sea
mă la sporirea eficienței econo
mice a activității de comerț exte
rior. De Altfel, sesiunea s-a bucu
rat de participarea unor cadre de 
conducere și specialiști din M.C.E., 
a unor numeroși tineri, eare în 
partea a doua a lucrărilor au sus
ținut dezbateri pe marginea te
melor prezentate.

Subliniind faptul că sesiunea se 
constituie într-o expresivă mate
rializare a înaltelor deziderate 
puse, în acest sens, de recenta 
Conferință Națională a Partidului, 
punem punct acestei informații, nu 
înainte de a consemna un meri
tuos cuvînt de laudă la adresa 
inițiatorilor eL

I. ANDREIȚĂ

ORCHESTRA FEDERALĂ DE TWERET 
DW REPURIICA FEDERAIĂ A GERMAMFI 

oftată in turneu in taro noastră

prezintă 

marți ÎS august 1»7Î, era MM ta 

ATENEUL ROMAN

CONCERT SIMFONIC 
EXTRAORDINAR 

In program :

ANTON im WE3E1N — 6 pi«M p—tru erchestri, »pus < 

LUDWIG von BEETHOVEN - Concertul pentru pian s 
orchestra nr. 5.
solista Gitti Pimer (Munchen)

JOHANNES BRAHMS - Simfonia nr. I, opus 68.

Dirijor: VOLKER WANGENHE1M (Bonn)

Biletele pentru spectacol pot fi procurate de la casa 
de bilete a Ateneului Român.

Festivaluri
La Dirvari, Câzănești, Bala, 

Rogova, Maiovâț, precum și in 
alte localități din Mehedinți 
s-au desfășurat, duminică, am
ple spectacole ta cadrul Festi
valului clntecului, jocului șl 
portului popular județean, orga
nizat de către Comitetul jude
țean pentru cultură șl educație 
socialistă ta intlmpinarea Zilei 
Eliberării și a aniversării jubi
leului Republicii.

Formații muzical-coregrafice, 
soliști vocali și instrumentiști, 
rapsozi populari au prezentat, 
cu acest prilej, eîntece și datini 
din diferite zone folclorice ale

CRONICA FILMULUI

r„ME DE
STAGIUNE
ESTIVALĂ)

După povestirile Ilustrate 
ale lui George Reml am vă
zut, ta urmă eu aproape zece 
ani, un film cu actori : „Tintin 
,1 lina de aur*, de care ne a- 
ducem aminte eu plăcere. De 
data asta, ta varianta desenu
lui animat și sub regia ace
luiași Reml, care a adoptat 
pseudonimul Herge, „Tintin 
,1 templul soarelui* este un 
film de o subliniată modestie.

Aventurile blondului per
sonaj Tintin în țara incașilor 
stat banale, acțiunea filmului 
ltocezind cuminte, parcă subit 
Înfiorată de frumusețea melo
dică a dnteeelor lui Jacques 
Brel, pe care banda sonoră ni 
le oferă generos.

Desen animat de lung me
traj, ooproducție franco-bel- 
giană, „Tintin și templul soa
relui* rămfne un film ee ne 
trezește o singură nedumerire, 
șl asta nu din vina realizate-

folclorice
județului, spectacolele bucu- 
r!ndu-se de un deosebit suceet.

Duminică, in pădurea Oțe- 
ioaia din satul Solduba, comuna 
Homoroade, județul Satu Mare, 
a avut loc Festivalul folcloric 
codrenesc, organizat de către co
mitetul județean pentru cultură 
și educație socialistă și Centrul 
județean de Îndrumare a crea
ției populare.

Festivalul folclorului codre
nesc a constituit un omagi 1 
adus străvechilor datini ți obi
ceiuri ale meleagurilor din nor
dul țării. 

rilor săi; programarea M te 
premieră la singurul ememe- 
tograf bucuregtean a eărui 
sală ni s-a promis ta atttaa 
dăți că este oferită ta exclu
sivitate filmelor de artă, ta 
Capitol.
„Creierii!*, coproducția taa»- 
co-italiană, este o comedie po
lițistă eu o distribuție tortei 
Jean Paul Belmondo, regre
tatul Bourvll, Davil Niven șl 
EU Wallach. O distribuție a- 
șezată ta tiparul clasic al sus
pansului eu un substanțial a- 
daus : al comicului de situa
ție.

Dacă începutul filmului, 
evadarea unui delicvent pari-, 
zian, promitea accente de pa
rodie la adresa filmului poli
țist, ta continuare nu urmă
rim dedt pregătirea și jefui
rea unui vagon ce adăpostește 
cîteva miliarde, fondurile 
N.A.T.O.-ului mutat de la Pa
ris la Bruxelles. O acțiune ti
pică filmului eu gangsteri 
care, după cum aminteam, 
este „întreruptă" cu abilitate 
profesională de regizorul Ge
rard Ourly (autor și al scena
riului) de situațiile unui co
mic absurd.

Este desigur multă ironie 
și detașare în viziunea regi
zorului dar trebuie remarcat 
faptul că spre deosebire de 
multe alte comedii polițiste 
filmul își respectă onorabil 
promisiunea de a fi și come
die și „policier" fără a con
funda termenii.

Este interesant de remarcat 
și faptul că din această distri- 
bație remarcabilă cel care se 
detașează net este actorul en
glez David Niven, pe care pu
blicul nostru l-a văzut mai 
demult în ecranizarea după 
romanul lui Jules Verne .,O- 
colul pămintului In 80 de zile". 
Asta nu înseamnă că Bourvil 
și Belmondo nu și-ar fi inter
pretat cu promptitudinea și 
aplombul cunoscut rolurile, 
dar Niven reușește să dea un 
plus de originalitate, o mor
gă britanică, autentică și sa
vuroasă umorului latin ta 
gama căruia e realizat fil
mul.

„Creierul* reușește ta du
da pretențiilor sale reduse să 
fie un film de corectitudine 
profesională, tipic pentru ace
le, nu multe comedii de serie 
realizate cu acurateță regizo
rală.

Poate, fără partea comică, 
ar fi fost de reproșat acțiunii 
sale un decalc după atltea șl 
atttea subiecte cunoscute dar 
e meritul scenariului și al re
giei de a ne fi oferit un film 
care-și respectă deopotrivă ge
nul, Interprețil și publicul. 
Un film pentru stagiunea de 
vară, nid prea-prea, nid 
foarte-foarte.

TUDOR STANESCU

FOTOANCHEȚĂ CE NE OFERĂ CLUBURILE Șl CASELE OE CULTURĂ ?
(Urmare din pag. I)

n-a început nici pînă astăzi.
„Nu știu, dom’ne" ne pre

cizează femeia de serviciu, 
singurul salariat prezent, la 
data exactă a acestei acțiuni. 
Nu știm nici noi cit de în
tristați sînt „beneficiarii" a- 
cestor — sâ le spunem ? — 
tergiversări, dar — lucru si
gur — „renovarea" e singura, 
legala, rapida, justificata și 
fără alte comentarii formă de 
a oficializa o totală inactivi
tate.

Asistăm Ia acreditarea ideii 
că vara necesitățile studenți
lor, necesitățile spirituale și 
celelalte, sînt satisfăcute de 
ștrandul de la Tei. Altfel cum 
s-ar explica detașarea meto- 
dlștilor in frunte cu directo
rul Casei de cultură a studen
ților la ...comandamentul 
estival al acțiunilor studen
țești din Capitală, în timp ce 
clubul „Universitas" este... în 

Foto 3 Foto 4

renovare, iar Casa de cultură 
a studenților oferă doar in
timitatea și penumbrele ba
rului ?

Deci, un popas la Tei. 
10—12 000 de studenți în zile 
de caniculă își petrec aici o 
bună parte din vacanță. Stu
poare : veniți cu ideea precon
cepută că pasiunea lor este 
jocul cu cuburile, trasul de fu
nie (pe pontoane și in apă) și 
obositorul exercițiu al desci
frării titlului unei cărți, „idei* 
sugerate de recenta emisiune 
T.V. „Romantic club* am fost 
— spre mărturisită noastră 
bucuriei — total dezamăgiți. 
(Foto 3). In clubul răcoros al 
bazei am găsit tineri absor
biți de lectură, i-am văzut 
preferind tranșant șahul sus
pectelor delicii procurate de 
„subtilul* joc pueril al cubu
rilor. Acțiuni firești la care 
am adăuga in afara competi
țiilor sportive ad-hoc și preo
cuparea serioasă pentru ținuta 

și conținutul instructiv al a- 
cestei vacanțe. Cităm între 
altele recenta întllnire a stu
denților cu dțiva participant! 
la Conferința Națională a 
P.C.R., discuțiile vii, însufleți- 
toare, asupra documentelor 
adoptate de aceasta și a sar
cinilor ce revin tinerei gene
rații în acest moment. De a- 
semenea, o altă întîlnire in
teresantă și care s-a bucurat 
de o audiență la fel de mare, 
a fost întîlnirea studenților 
sosiți din practica efectuată 
pe marile platforme industria
le ale țării. împărtășind din 
experiența lor ei au creat un 
climat favorabil schimbului 
de opinii, cunoașterii detalia
te a educației prin muncă.

Se pare că asemenea activi
tăți de substanță au scăpat 
camerelor de luat vederi ale 
Televiziunii care au preferat 
— după cum ne-a declarat, 
pe drept cuvînt nemulțumit. 

directorul oomplexului, Ion 
Ștefăneacu — să înregistreze ca 
strict autentic cu sublinierea 
că este „o transmisie directă" 
o activitate regizată ta stu
diourile de pe Calea Doro
banți, cu o exotică recuzită 
de împrumut adusă și aran
jată de specialiștii aceleiași 
instituții printre studenți, pe 
malurile lacului Tei. Mai mult, 
nevoia de spectacol regizat cu 
orice preț a făcut ca și recita
toarele prezentate în emisiune 
să fie aduse din afară pentru 
a oferi pasă-mi-te exemple de 
vocații interpretative ale ace
lorași studenți reprezentați, 
după cum se vede, priatr-o 
discutabilă „procură".

O imagine înregistrată joi 
seara la clubul „T IV“, o ima
gine care putea fi întîlnită în 
același timp la Universal 
Club, la Ecran-Club, de fapt 
la aproape toate casele de cul
tură ale tineretului din Capi
tală, ca și simbătă, ca și du
minica. Cu aceasta am enu
merat șl zilele în care mobi
lizarea tinerilor este, pentru 
organizatori, mai puțin difici
lă. (Foto 4). Deși, forma de a- 
tragere spontană, de ce nu ! 
a tineretului la casele de cul
tură, nu s-a. „inventat* ieri, 
alaltăieri. Firește, nu am vrea 
să se înțeleagă prin aceasta că 
dezavuăm dansul, mai ritmat 
sau nu, că avem ceva de o- 
biectat faptului că tinerii dan
sează în zile și la ore fixe. 
La urma urmelor orice „sa
lon de dans* care se respectă 
trebuie să aibă un program 
precis. Ceea ce vedem nu este 
însă totul. Dansul este îmbo

gățit, cel mal adesea eu scur
te și eficace (cum ne asigură 
organizatorii) acțiuni educati
ve și în același timp recreativ- 
distractive: concursuri de
dans, recunoașteri de melo
dii, jocul „Balonul buclucaș" 
ș.a. Regretăm că fotoreporte
rul nostru nu a surprins cî
teva secvențe inedite ale unor 
asemenea acțiuni, că nu a sur
prins de pildă, agățarea în
tr-o pauză de dans a patru 
baloane de tavanul sălii, ba
loane pe care patru volun
tari „echipați* cu căciuli (din 
recuzita echipelor de dansuri 
populare) prezentate supli
mentar și ta vîrf cu țepușe 
se străduiesc să țopăie în ha
zul (să-i zicem tonic, conta
gios !) al celorlalți. Cîștigă, 
se înțelege, cei care sparg ba
loanele, dar cîștigă cu adevă
rat cineva ?

Ce se întîmplă la cluburile 
uzinelor ? La „Semănătoarea" 
în ultimele zece zile clubul a 
găzduit ședințele de analiză 
ale oamenilor muncii care se 
desfășoară în această pe
rioadă, tinerilor din uzină in- 
dicîndu-li-se frecventarea „E- 
cran-clubului* aflat în apro
piere. Deci cînd organizația 
U.T.C. se ocupă de timpul li
ber al tinerilor se găsesc în
totdeauna și soluții adecvate. 
(Foto 5). La clubul Uzinelor 
„Republica" ne-a întîmpinat 
seara, paznicul său căruia, 
mărturisim, nu i-am reținut 
numele... Programul zilei cu
prinsese doar o recenzie de 
carte și repetiția unei forma
ții de muzică ușoară în ve
derea unei chermeze ce va 

'urma să se petreacă undeva 
ta apropiere. Din programul 
destul de sărac am reținut 
faptul că se oferă publicului

Foto 5

filme, recenzii, conferințe pe 
teme diverse (și pentru orice 
vîrstă) ca: „Ateroscleiroza, 
cauzele și combaterea ei*.

Cum întîmpină clubul pe 
tinerii ce vin la el ? Răspun
sul ni-1 dau sălile goale în 
care singura prezență este... 
un cățel. La ora 20,45 clădirea 
clubului nu oferea decît tăce
rea holurilor goale. Chiar la 
clubul „T 4“ am întîlnit un 

grup da tineri muncitori de la 
Uzinele „23 August", uzină 
care aparține aceluiași grup 
industrial care ne-au spus că 
nu au de ce să fereventeze 
clubul amintit, preferă alte 
cluburi mai îndepărtate. „Clu
bul uzinei, ca oricare altele, 
are un personal specializat în 
această direcție, are și un con
siliu de conducere în care au 
fost cooptate personalități ale 
vieții culturale, dar acest con
siliu este fantomatic din pă
cate" așa cum ne asigura se
cretarul organizației U.T.C. 
al uzinei, tovarășul Pavel 
Bartmus.

Opinii asemănătoare avea 
și tovarășa Maria Cucu, secre
tar cu problemele învățămîn- 
tului de la Comitetul U.T.C. 
al sectorului 3. „In timpul a- 
nului școlar sînt mai multe 
acțiuni la clubul uzinei pen
tru tineri, în general elevi, 
acțiuni organizate și susținute 
de către organizația U.T.C. 
din școlile sau întreprinderile 
sectorului nostru și găzduite 
de clubul Uzinelor „Republi
ca*. Vara, e drept, se desfă
șoară aici pentru tineri o ac
tivitate mai puțin intensă. Ea 
satisface mai mult unele ne
cesități ale locuitorilor car
tierului 23 August, în special 
în domeniul cinefiliei*.

De fapt din concluziile noa
stre, ca și din a celor anche
tați de noi, reiese că acest 
club uzinal este o instituție 
pasivă care se oferă, generoa
să. să găzduiască doar activi
tăți. Și atunci e firesc ca la 
indiferentă tinerii să răspun
dă cu Indiferență.

•) „Tintin »i templul eoa- 
»elui“ — desen animat de 
lung metraj si „Creierul", 
comedie polițistă.

ANUNȚ
LICEUL AGRICOL 

FUNDULEA — JUDEȚUL 
ILFOV 

Anunță:

CONCURS DE ADMITERE 
in anul 1, curs de zi, pentru 

anul școlar 1972/1973, la 
la următoarele specialități :
— agronomie
— protecția plantelor
La concurs se pot prezenta 

candidați din localitățile ru
rale de pe întreg teritoriu] 
țării, absolvenți ai clasei a 
VIII-a a școlii generale, în 
vîrstă de maximum 17 ani 
împliniți in anul 1972.

Examenul va începe la 
data de 1 septembrie 1972 
și va consta din probe scrise 
și orale la limba română și 
matematică, din materia cla
selor a V-a—a VIII-a a școlii 
generale, fiind precedat și 
de o examinare medicală cu 
1—3 zile înainte a primei 
probe scrise.

înscrierile pentru concurs 
se fac pînă la 30 august 1972 
la secretariatul liceului, pe 
baza cererii scrise, la care 
se anexează următoarele ac
te :

— certificatul de naștere în 
origina] și în copie nelegali
zată ;

— adeverință de promova
re a clasei a VIII-a a școlii 
generale ;
— Fișa medicală, eliberată de 
de spital sau policlinică ;
— buletin de analiza singelui 
și rezultatul examenului ra
diologie pulmonar, efectuat 
cu cel mult 3 luni inainte de 
concurs.
— Informații la secretariatul 
școlii, zilnic. între orele 7,30—
15,30.



Pentru prima oară

Schimb românesc

în ștafeta flăcării olimpice

f

I
I
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Ieri, 1» orele Materii, pe 
Pedal Prieteniei — punte de 
trecere ce leagă țara noastră 
de Bulgaria socialistă, vecină 
șî prietenă — a avut loc fes
tivitatea intrării flăcării o- 
limpiee pe teritoriul Româ
niei, eveniment ce constituie 
o premieră a sportului ro
mânesc din toate timpurile. 
Se aflau acolo, într-o de
vălmășie simbolică, proprie 
spiritului prieteniei și frăției 
olimpice, oficialități sportive 
române și bulgare, 
de sportivi, pionieri, 
în minunatele costume 
ționale ale celor două 
fanfare. N-au lipsit 
sarea și tradiționala 
cu vin.

...Orele 11,15. După 
alocuțiuni de salut rostite de 
Nikolai Andonov, vicepre
ședinte al Uniunii de Cul
tură Fizică și Sport din 
R.P. Bulgaria și secretar ge
neral al Comitetului olimpic 
bulgar și Dr. Emil Ghibu, 
vicepreședinte al C.N.E.F.S. 
>i membru al Comitetului 
olimpic român, Ia capătul 
podului dinspre malul bul
gar, din direcția Russe, își 
face apariția flacăra. Iat-o : 
o poartă, în alergare, ultimul 
mesager al sportivilor bul
gari, schifistul Atanas Jelev 
însoțit de două sportive. Sînt 
momente- solemne ! Dinspre 
direcția malului nostru pri
mul schimb al unei ștafete 
el va număra 593 de etape,

grupuri 
tineri 

na- 
țări, 

piinea, 
ploscă

scurte

• Astăzi, la Kiel, se dă 
startul în „Raliul Olimpic 
’72", competiție automobilis
tică organizată in cinstea 
Jocurilor Olimpice. Traseul 
cursei măsoară 3 400 km, so
sirea fiind prevăzută pentru 
18 august la centrul olimpic 
din Munchen. La această in
teresantă competiție și-au a- 
nunțat participarea 35(F de 
concurenți, printre care fi
gurează toate vedetele ma
rilor raliuri internaționale.

• Cunoscutul atlet englez 
Peter Stewart, recordman al 
țării sale în proba de 1500 
m plat cu timpul de 3’38” 
2/10, nu va participa la Jocu
rile Olimpice de Ia Mun- 
chen. Valorosul atlet este 
suferind. El a fost înlocuit 
cu John Kirkbride,

• In eadrul unei confe
rințe de presă, care a avut 
loc Ia Kingston (Ontario), 
s-a anunțat oficial că între
cerile competiției de yach
ting ale J. O. din 1976 se 
vor desfășura în aeeastă lo
calitate. „Manșele" concursu
lui se vor disputa pe lacul 
Ontario. Amenajările care 
vor avea loc în vederea a- 
cestui eveniment se ridică la 
4 milioane de dolari.

• Comitetul olimpie ceho
slovac a comunicat compo
nența lotului masculin de 
baschet care va participa la 
Olimpiada mflncheneză. Din 
lot fac parte cunoscuții in
ternaționali Jlrl Zldek (2,06 
m), Jiri Zednicek (1,93 m). 
Jan Bobrowski (2,00 m), Jan 
Blazek (2,08 m) și Zdenek 
(2,06 m). „Veteranul" forma
ției este Jiri Ruzicka (1,86 
m), in vîrstă de 31 de ani.

• In perioada 25 august— 
11 septembrie la Munchen 
vor sosi și vor pleca 1900 de 
trenuri suplimentare. Un 
trafic uriaș va cunoaște și ae
roportul orașului, deoarece 
numeroase delegații vor sosi 
pe calea aerului. Direcția 
poștelor a instalat pe aero
portul din Miinchen o serie 
de noi cutii poștale. Se pre
conizează că pe zi vor fi ex
pediate aproape 250 000 de 
scrisori.

I
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maestru! sportului Leon Rot- 
man, dublu campion olimpie 
In 1956 la Melbourne sosește 
la punctul de intîlnire acolo 
pe pod, sus la zeci de metri 
peste linia de talveg a Du
nării. Torțele se apropie, 
pentru o clipă mîinile celor 
doi mesageri se string, fla
căra este transmisă și iși în
cepe peste cîteva clipe dru
mul pe teritoriul țării. Sto
luri de porumbei se înalță 
concomitent marcind solem
nitatea momentului. Aplau
zele, horele încinse de tineri 
rămîn în urmă... Leon Rot- 
man aleargă deja voinicește, 
mindru de cinstea de a purta 
primul i 
lunga sa 
kilometri 
a XX-a 
Schimbul 
încordat.
ușurință pe colosul 
Martinescu, luptătorul 
greco-romane. Flacăra trece 
rapid apoi prin mîinile lui 
Mircea Dobrescu, boxerul 
atit de cunoscut și aplaudat 
al anilor ‘60. Canoistul An
drei Igorov, sportivul Deltei, 
reprezentantul generațiilor 
de canotori care au dus pină 
departe faima canoiei și caia
cului românesc, este schimbul 
următor... Primul popas de 
scurtă durată are loc în 
punctul vămii Giurgiu unde 
flacăra purtată de Igorov 
poposește pentru cîteva seci 
de minute într-o frumoasă

prețiosul simbol în 
călătorie de mii de 
spre țara celei de 
olimpiade de vară. 

I următor așteaptă 
11 recunoaștem cu 

Nicolae 
de

cupă instalată într-un scuar. 
Mai departe, pe traseul pînă 
Ia București, ea este purtată 
din kilometru în kilometru 
de numeroși alți cunoscuți 
sportivi.

In Capitală traseul a con
tinuat pe Magistrală, Piața 
Unirii, Bulevardul Republicii, 
soseaua Mihai Bravu, oprin- 
du-se la stadionul „23 Au
gust" unde au avut loc a- 
tractive manifestări sportive 
iar mai apoi, la orele înse
rării, flacăra olimpică a fost 
purtată pînă in scuarul din 
fața Casei Centrale a Arma
tei unde maestrul emerit al 
sportului Cornel Oțetea a 
oficiat ultimul schimb al zi
lei. Mii de bucureșteni, spec
tatori pe traseu sau specta
tori in tribunele marelui sta
dion bucpureștean i-au aplau
dat pe toți cei care au pur
tat prețiosul simbol ; ei au 
aplaudat de fapt Jocurile 
Olimpice și mesajul lor de 
apropiere și prietenie intre 
sportivii țărilor lumii. Astăzi, 
flacăra olimpică iși continuă 
drumul într-o nouă etapă 
care urmează să se încheie 
ia Sibiu. Miine ea va poposi 
la Deva, miercuri la Timi
șoara, urmind ca joi, în 
cursul dimineții, să fie pre
dată sportivilor din Republica 
Socialistă Federativă Iugo
slavia la punctul de frontie
ră Moravi ța.

VIOREL RABA

Leon Rotman, dublu campion olimpic la canoe in 1956, poartă 
cu mtoidrie flacăra in primul schimb al ștafetei românești care 

va număra 593 de etape.

450 DE STUDENȚI

SPORT DE MASĂ Al INSTITUTULUI

DE EDUCAȚIE FIZICĂ TENIS

Interviul nostru cu tovarășul 
GH. GURIEV 

președintele Federației Române de Box
Cum M pregătesc pugiliștii români pentru _ o comportare 

revelatorie în marea confruntare olimpică, cît de justificate 
sînt speranțele noastre, iată cîteva din problemele care au 
format obiectul interviului nostru cu tovarășul președinte al 
Federației Române de Box, Gheorghe Guriev, directorul ge* 
nerol al întreprinderii de stat Loto-Pronosport.

— Noi participăm la 
ediția jubiliară — a XX-a, 
a J. O. de la Miinchen, 
după cum s-a anunțat, 
cu o echipă completă. 
Ce ar vrea să exprime 
„curajul" de 
11 boxeri pe 
limpic ?

a prezenta 
ringul o-

nici un cu-

— S-a spus că „națio
nalele" constituie crite
riul principal de selecție 
pentru Olimpiadă : opi
nia publică a rămas sur
prinsă de hotărîrea de a 
coopta în Iot boxeri care 
n-au luat titlul național. 
Din ce rațiuni s-a proce
dat astfel?

ÎN PRACTICĂ-LA ASOCIAȚIILE
SPORTIVE SĂTEȘTI

0 INIȚIATIVA a CC.
Un număr de 450 de asociații 

sportive sătești au beneficiat in 
această vară de prezența în 
mijlocul lor a studenților facul
tăților de educație fizică de la 
Institutele pedagogice, venlți 
pentru două săptămîni în vede
rea efectuării stagiului de prac
tică. Inițiativa C.C. al U.T.C., 
sprijinită de Ministerul Educa
ției și Invățămîntului, este de 
bun augur, iar roadele ei con
crete vor avea consecințe

AL U.T.C., ROADELE Șl SEMNIFICAȚIILE El

TORONTO î Favori
tul nr. 1 la „interna
ționalele" de tenis 

ale Canadei — 
ILIE NASTASE

a făcut cu ei programe foarte in
teresante. Acum, bazinul a deve
nit centrul de atracție al între
gii comune, dar mai ales al co
piilor, prezenți zilnic cu zecile, 
nu atit pentru a face baie, cit 
pentru antrenamente. Prin mun
ca sa a înviorat activitatea aso
ciației sportive și ne gindim 
cine-1 va putea înlocui, pentru 
că, odată treaba pornită, nu mai 
putem da înapoi".

Intr-adevăr, Laurențiu Cara-

Nu, acest bazin nu e unul din cele de la Complexul Tineretu
lui din București, ci noul bazin din comuna Ghimpați, județul 
Ilfov, „operă'

dintre eele mal 
pentru viitorii

— Nu e vorba de __  _
raj. Nu ne luăm nici după unul 
dintre propagatorii spiritului o- 
limpic care spunea —; rețin 
doar ideea — că la Olimpiadă 
principalul e să participi. Noi 
nu intenționăm numai să par
ticipăm, ci dorim ca participa
rea noastră să fie activă, cu 
rest Ținînd seama de valoarea 
și afirmarea boxului românesc 
pe plan internațional, de con
dițiile create pentru pregătire, 
de dorința și ambiția de con
sacrare supremă a unor pugi- 
liști români cu multă experien
ță, aflați la apogeul carierei, 
ca și a unor tineri care bat la 
porțile afirmării, Federația a 
ajuns la concluzia, că avem 
temeiuri să trimitem la Mtin- 
ehen o echipă completă. Nor
mal, avem în vedere că atît 
sportivii cit și tehnicienii sint 
pătrunși de marea răspundere 
ce le revine, sînt deciși să de
pună toate eforturile, toată 
strădania și pasiunea lor fier
binte, pentru ca tricolorii să 
dobîndească o formă olt mai 
bună pînă la ora „h“, din toate 
punctele de vedere : fizic, teh
nic, tactic.

— Da, am spus că „naționa
lele" sînt criteriul principal, 
dar nu absolut. Ne-am gîndit

K.O. adversarul. De ca 
nu-i acordați șanse olim
pice ?

— Ce măsuri s-au luat 
în vederea bunei repre
zentări a boxului româ
nesc, la actuala ediție ju
biliară a Olimpiadei ?

— Părerea colegiului de an
trenori și a specialiștilor este 
ca la această categorie să în
cercăm doi tineri de perspecti
vă : Siliște (care în ciuda celor 
trei arbitri, l-a învins pe 
Stumph) și pe Culineac, la fel 
un element foarte dotat. Dacă 
observați, în lotul olimpic ro
mân, pe lîngă o serie de boxeri 
cu mare experiență în confrun
tările internaționale și turneele 
de durată sînt și cîțiva tineri 
care vor fi încercați toana! 
pentru a se căli pentru viitor. 
Să nu uităm că și în Mexia 
am trimis un tânăr care a făcut 
o figură frumoasă ! Calistrat 
Cuțov...

eă în această disciplină se poa
te întâmpla, eum de regulă se 
întâmplă, ca elemente de certă 
valoare, cu multă experiență, 
recunoscute pe plan intern și 
internațional, să nu ajungă pînă 
la capătul cursei din diferite 
motive : spargerea unei arcade, 
o stare și comportare de mo
ment mai slabă, și care nu-1 
lasă pe respectivul boxer să a- 
jungă în fruntea piramidei 
unde-1 recomandă valoarea sa 
verificată de-a lungul anilor. 
Un asemenea caz este cel al 
lui Gruescu, una dintre „muș
tele" cele mai bine cotate pe 
plan european și care în me
ciul cu Cerchia a pierdut de 
puțin în semifinală. Toată lu
mea a fost de acord, însă, că 
lui Gruescu trebuie să-i încre
dințăm mandatul olimpic : are 
experiență, are un stil tehnic. 
Indiscutabil, Cerchia rămîne 
un element de mare perspecti
vă. La categoria cea mai mică, 
48 de kg. campion e Băiatu, 
dar în cadrul aceleiași ședințe 
cu ,o largă participare, s-a o- 
pinit că Al. Turei, recentul 
"'ca.nipion european la tineret, 
are șanse în plus, prin stilul 
său' ofensiv — s-a văzut — că 
poate face față unor turnee 
grele, de durată. La categoriile 
54 kg., 81 șl 4- 81 kg. întrucît 
valorile sînt apropiate, între 
primul și al doilea preferat, 
s-a hotărît ca meciurile publi
ce de verificare fixate pentru 
7 august să decidă cine va ple
ca la Olimpiadă • cum se știe, 
luni seara, la Pitești, Marian 
Lazăr l-a învins pe Toni Mir
cea, Culineac pe Siliște, iar 
Alexe pe Iancu, campionul na
țional en titre. Învingătorii, 
cum s-a hotărît, vor completa 
lista titularilor din echipa pen
tru

— Ce șanse acordați 
boxerilor români la O- 
limpiada miincheneză ?

— La această întrebare nu 
se poate da un răspuns pre
cis, clar. Să nu uităm că toți 
cei care vin la Olimpiadă, vin 
cu intenția să cîștige ; că toate 
țările pregătesc extraordinar 
sportivii ; că la J.O. de la Miin- 
cnen va participa cel mai mare 
număr de boxeri — peste 450 — 
(128 la J.O. de la Melbourne) 
dia toate cele cinci continente. 
Nu sînt cunoscuți o serie de 
boxeri din continentul negru, 
din America de Sud și Asia, 
nemaivorbind de ce surprize 
vor să facă șl țările europene. 
Ca atare, consider că întrece
rea va fi foarte dificilă și dură, 
fiecărui sportiv i se va cere o 
pregătire și o formă sportivă 
extraordinară, o dozare știin
țifică a eforturilor, o pregătire 
fizică, tehnică și tactică la cel 
mai înalt nivel. Contează, apoi, 
„culoarele" : e de mare impor
tanță cu cine te întâlnești în 
drumul spre finale. Noi, totuși, 
sperăm ca Pometcu, Antoniu, 
Cuțov, Gyorfi, Năstac să urce 
pe unele din treptele podiumu
lui de onoare și glorie olimpi
că. Nu-s lipsiți de oarecarl 
șanse nici Zilberman și Gruescu. 
Nu trebuie, însă, să uităm, că 
nu-s excluse marile surprize 
care vin de la cine te aștepți 
mai puțin, cum s-a văzut că 
s-a întîmplat și la C.E. de ti
neret, unde au cucerit titlurile 
tineri nescontați inițial. în ori
ce caz sînt conștient cînd spun 
că boxerii noștri vor apăra eu 
multă dîrzenie culorile sportive 
ale țării, vor face tot ce le stă 
în putință pentru a confirma 
prestigiul de care se bucură 
sportul românesc.

— Măsuri s-au luat încă mai 
demult, imediat după Olimpia
da din Mexic. în- toată această 
perioadă F.R.B. a urmărit, în
deaproape, evoluția sportivilor 
vizați, cît și elementele tiner.e 
de perspectivă ce se recosnan- 
dau pentru lot. Orientarea noa
stră, s-a văzut, a fost bună, a- 
f>ariția șl impunerea unor ta- 
ente tinere, chiar în arena in

ternațională, confirmă acest lu
cru. După un șir de întilnirî 
interne și internaționale, asi
gurate printr-un program bine 
gîndit și chibzuit, după o serie 
întreagă de teste, la fel făcute 
în țară și peste hotare, după 
încheierea competițiilor noastre 
într-o recentă ședință publică, 
la care au luat parte repre
zentanții organismelor federa
ției, antrenori, ziariști, specia
liști s-a stabilit lista sportivi
lor care sînt cei mai în măsură 
să reprezinte culorile țării noa
stre în careul magic al Mhn- 
obenului. După stabilirea lotu
lui — el se cunoaște — sub 
conducerea celor mai buni an
trenori emeriți — Ion Popa, 
Const. Dumitrescu, Ion Chiriac 
— s-a trecut la pregătirea spe
cifică conform unul program 
riguros de muncă.

Astăzi încep la Toronto 
întrecerile campionatelor 
internaționale de tenis ale 
Canadei, competiție eare 
reunește 70 de jucători și 
28 de jucătoare din mai 
multe țări ale lumii.

Favoritul nr. 1 al 
de simplu bărbați a 
desemnat campionul _____
Ilie Năstase. Ceilalți favoriți 
sînt în ordine: spaniolii 
Manuel Orantes și Andres 
Gimeno, cehoslovacul Jan 
Kodes, sud-africanul Bob

Patrick
Andriano

»
cru, am făcut un fel de practică 
adunind timp de o lună de zile 
plante medicinale. Nu zic că a- 
dunarea plantelor medicinale 
n-ar fi necesară, dar nu se 
poate compara, din punctul de 
vedere al valențelor instructiv- 
educative și profesionale cu a- 
ceastă scurtă dar folositoare 
practică*.

Evident, nu numai Emilia E- 
remia încearcă această revela
ție.

ȘI TOTUȘI ESTE LOC ȘI 
PENTRU MAI BINE

Aflată la prima el manifestare 
concretă, inițiativa, cum e fi
resc, a dezvăluit și cîteva nea
junsuri în modul de concepere 
și desfășurare. Iată cîteva dintre 
ele : „Cea mai mare dificultate 
pe care am întîmpinat-o în tim
pul practicii, sublinia Emilia E- 
remia, este faptul că nu am fost 
înarmați teoretic cu datele ele
mentare privind principiile care 
stau la baza sportului de masă, 
accepțiunea noțiunii, sistemul 
de organizare și funcționare, ro
lul și căile de realizare a aces
tei activități. Programa noastră 
de învățămînt nu amintește ni
mic in această direcție. Și o ast
fel de pregătire prealabilă cred 
că ar fi necesară nu numai pen
tru perioada de practică, ci și 
pentru noi ca viitori profesori de 
educație fizică, chemați să acțio
năm ca activiști în mișcarea 
sportivă de masă, la orașe și 
sate*. Este adevărat că, la Co
mitetul județean U.T.C., stu
denților li s-a făcut un scurt 
instructaj, arătîndu-ll-se sarci- 
înile și competițiile la zi, situa
ția concretă din fiecare locali
tate în parte, modul în care să 
se acționeze, cui să se adreseze 
studenții pentru sprijin etc. A- 
dică s-a făcut tot ceea ce se 
putea face în condițiile date.

Dar în nici un caz nu se pu
teau acoperi, în două-trei ore, 
lacune de asemenea importanță 
ale programei de învățămînt.

In sfîrșit, alte cîteva sugestii, 
de factură oarecum „locală", 
dar cu locul lor în buna desfă
șurare a practicii studenților t 
La Belciugatele cei doi profe
sori de educație fizică nu se a- 
flau în localitate, la Jilavele 
secretarul U.T.C., locțiitorul său 
și profesorii de educație fizică 
erau în concediu. Deci, factorii 
care trebuiau să îndrume, să 
sprijine și să participe la ac
tivitatea sportivă absentau. In 
aceste condiții se pune între
barea ! studenții veniți în prac
tică trebuiau să-i suplinească 
pe cei de mai sus, să ‘ 
ceea ce ar fi trebuit să 
însărcinați cu aceste 
deri ? Sau să participe 
activ — alături de toți 
din localitățile amintite 
toate manifestările. Ei au mers 
în comune și să pună umărul, 
dar mai ales, pentru a învăța, 
pentru a-și forma deprinderi, 
pentru a acumula — de la cine 
dacă nu de la factorii locali ? 
— experiență, metode și forme 
de acțiune. Acesta este rostul 
practicii, nu ?

încheiem aci această prim» e- 
numerare de argumente, dar 
problema rămîne încă deschi
să pentru că studenții practi- 
canți au întocmit o serie de in
formări cu concluzii, observații 
și sugestii personale, au com
pletat, împreună cu tinerii din 
localitățile respective, chestio
nare interesante șl semnificati
ve la care vom reveni în nume
rele noastre viitoare.

probei 
fost 

român

Kodes,
Hewitt, francezul 
Praisy, italianul 
Panatta și francezul Pierre 
Barthes.

Concursul feminin are ea 
principale favorite pe jucă
toarele australiene Evonne 
Goolagong și Margaret 
Court, pe englezoaica Virgi
nia Wade și pa americana 
Linda Tu»ro.

Munchen.
— Ne-a plăcut forța de 

joc, pregătirea fizică 
bună a unor boxeri : Cu
țov, Pometcu, Năstac 
etc. Intre aceștia se si
tuează și metalurgistul 
Petre Clmpeanu, care a 
ieșit eampion făcîndu-și VASILE CABULEA

FOTBAL
premiuMarele„CUPA BUCUREȘTI"

al ziarului „MUNCA”a tinerilor, inau gurat recent.
Foto: RADU CALALB

stolen, student al Facultății de 
educație fizică a Institutului pe
dagogic din Galați, se bucură 
de aprecierea unanimă a celor 
din Ghimpați pentru seriozita
tea cu care a înțeles să-și facă 
practica, pentru acțiunile con
crete pe care le-a inițiat și or
ganizat eu tinerii de aici. Și a- 
semenea aprecieri am auzit nu 
numai la adresa lui ci aproape 
la a tuturor studenților care 
și-au efectuat practica în co
munele județului Ilfov. Elisabe- 
ta Enciu, studentă în anul al 
II-lea la I.C.E.F. a organizat în 
comuna Dridu jocuri și concur
suri de fotbal și atletism, a a- 
menajat împreună cu tinerii din 
comună, terenuri de fotbal, vo
lei și tenis de cîmp, în timp ce 
colega ei din comuna Jilavele, 
Victoria Neagu, a organizat cu 
tinerii ei consăteni concursuri 
de atletism, ciclism, volei, fot
bal. La fel a procedat și Emi
lia Eremia, studentă a Facultă
ții de educație fizică a Institu
tului pedagogic din Galați, re
partizată să-și satisfacă stagiul 
de practică în comuna Belciuga- 
tele.

„SÎNT LA PRIMUL MEU 
CONTACT CU SATUL"

Pentru Emilia Eremia, gălă- 
țeancă get-beget, cele două 
săptămîni petrecute la Belciu- 
gatele au fost dominate de re
velația descoperirii satului, a 
oamenilor și problemelor lor 
specifice : „Pentru mine prac
tica a însemnat o dublă premi
eră — ne mărturisea interlocu
toarea — primul contact cu ac
tivitatea concretă, primul con
tact cu satul, cu tinerii săteni. 
Ca viitor profesor de educație 
fizică și sport aceste două săp
tămîni îmi sînt de un real fo
los. Am cunoscut mai bine ac
tivitatea sportivă din mediul 
rural, am realizat ceea ce în
seamnă, sau ar trebui să în
semne, sportul de masă. Pen
tru aceasta nu numai că nu re
gret aceste două săptămîni, dar 
Ie consider ca deosebit de ne
cesare și utile. Cu atît mai mult 
cu cît mă gîndesc că anul tre
cut, în loc să facem același lu-

favorabile attt 
profesori de

sport, cit și pentru asocia
țiile sportive, pentru tine-
rii sportivi al 
pective. Dar mai ales 
organele și organizațiile 
care sînt, sau ar trebui 
principalii beneficiari ai 
tor acțiuni. Dar să dăm 
tul faptelor și interlocutorilor 
noștri.

„STUDENTUL NOSTRU...-
Ne aflăm în comuna Ghimpați, 

județul Ilfov. Interlocutori i Pe
tre Nuțu, secretarul comitetului 
de partid, și Constanța Burcea, 
locțiitor al secretarului U.T.C. i 
„Sîntem foarte mulțumiți de stu
dentul nostru. Am inaugurat în 
acest sezon un bazin de înot și 
venirea Iui ne-a fost de mare â- 
jutor, pentru că, pricepîndu-se, 
a adunat toți copiii din comună.

MERIDIAN
DUMINICA urma să se•--------

dispute la Reykjavik a 14-a 
partidă a meciului de șah 
pentru titlul mondial dintre 
Boris Spasski și Robert 
Fischer. Fiind suferind, 
Spasski a cerut amînarea 
partidei care se va dispu
ta conform ’ ' ’ ’
marți. în 
este de 8-5 
Fischer.
• Echipa 

București,

regulamentului 
prezent, scorul 
în favoarea lui
de fotbal Rapid 

_____ aflată în turneu 
în Spania, participă în pre
zent la o competiție interna
țională care se desfășoară la 
Elche. Fotbaliștii români au 
întîlnit formața F.C. Elche 
cu care au terminat la ega
litate : 1-1.

• Conducătorii cluburilor 
Ajax Amsterdam și Inde- 
pendiente Buenos Aires, ale 
căror echipe își vor disputa 
finala „Cupei inter-continen-

satelor res- 
pentru 
U.T.C. 
să fie, 

aces- 
cuvîn-

1
I

Interesantă această tradițio
nală manifestare sportivă, 
„Cupa București", organizată a- 
nual de C.M.E.F.S. București. 
Și este interesantă atît pentru 
faptul că dă prilej spectatorului 
să reînnoiască cunoștințele cu 
unele „sporturi" demonstrative, 
cum ar fi săriturile de la tram
bulină cu motocicletele, trasul 
de frînghie, cursa ciclistă elimi
natorie pe zgură, sărituri spec
taculoase la plasa elastică, pre
cum și fiindcă deschide „apeti
tul" pentru fotbal cu puține zile

tale" la fotbal, au căzut de 
acord ca în eventualitatea 
disputării unul al treilea joc, 
acesta să aibă loc la Anvers 
sau Bruxelles.
• Peste 100 000 de specta

tori au urmărit pe stadio
nul „V. I. Lenin" din Mos
cova finala „Cupei U.R.S.S." 
la fotbal, disputată între 
echipele Spartak Moscova și 
Torpedo Moscova. Partida 
s-a încheiat la egalitate i 
0-0, după prelungiri.

Conform regulamentului 
competiției, finala se va re- 
juca astăzi.

• In timp ce în Europa 
domnește o căldură canicu
lară, localitatea australiană 
Thredbo a găzduit un con- 
cars internațional de... schi, 
la startul căruia au fost pre
zenți mai mulți sportivi eu
ropeni.

I
I
I
I
I

I
I
I

facă ei 
facă cei 
răspun- 
în mod 
factorii 

la

AL. DOBKE

O partidă disputată, dar neclară 
din punct de vedere tehnico-tac- 
iic; Steagul Roșu—Sportul Stu

dențesc.
Foto: P. TINI ALA

Inaintea începerii unui nou cam
pionat.

Cuplajul fotbalistic constituie, 
eum era de așteptat, capul de 
afiș al întrecerilor, Jntrucît el 
înseamnă un veritabil test al 
celor patru participante, privind 
încadrarea noilor achiziții în 
formație, precum și forma pe 
care o deține fiecare echipă la 
startul unui nou maraton fotba
listic.

Cele două întîlnirl i Steagul 
Roșu—Sportul Studențesc și 
Steaua—Dinamo, au dat cîștig 
de cauză, după jocuri echilibra
te, brașovenilor și steliștilor, în 
urma aplicării ultimei clauze a 
regulamentului — lovituri de la 
11 metri — rezultatele avînd 
următoarea configurație : în 
prima partidă 6—5 (0—1 ; 1—1), 
Adamache apărînd lovitura exe
cutată de Bujor, iar în cea de-a 
doua 6—5 (0—1 ; 2—2) nereușind 
să înscrie penaltiurile pentru 
Steaua, Voinea, și pentru Dina
mo, Deleanu și Dumitrache.

Spusă în două cuvinte, com
portarea echipelor ar putea fi 
caracterizată astfel : Sportul stu
dențesc încearcă să „lege 
două-ntr-un tei", nereușind pînă 
la ora actuală să-și creeze o 
concepție de joc valabilă în pri
ma divizie. Steagul Roșu, la în
ceput neinteresată, s-a ambițio
nat In repriza secundă, apro- 
piindu-se de forma de joc cu
noscută. Steaua și Dinamo s-au 
prezentat însă ca în plin cam
pionat, viguroase, mobile, cu 
scheme de joc studiate, oferind 
un spectacol frumos, fără re
zerve, la nivelul tradiționalelor 
derbiuri dintre aceste două e- 
chipe. Păcat că în acest an ele 
nu sînt angajate în nici o com
petiție europeană, fiindcă aces
te două team-uri par hotărîte 
să se impună în viitorul cel mai 
apropiat.

8. UNGUBEANV

la marș
Peste 200 de mărșăluitori, 

tineri, sportivi de performanță 
sau veterani ai acestei grele 
și dure întreceri, au luat par
te la cea de-a XH-a ediție a 
„Marelui premiu al ziarului

Caraiosifoglu (Dinamo) și Belco
Milan (Tmava) intr-un aprig duel

Foto: N. ALEXANDRU

Munca". înfruntlnd un ad
versar nemilos — căldura 
toridă de duminică diminea
ța — atleții participant au 
străbătut principalele artere 
ale Capitalei. întreeîndu-se 
cu timpul și distanța.

Publicul spectator prezent 
pe traseu, a înconjurat .cu 
simpatie, încurajîndu-i și a- 
plaudîndu-i pe temerarii a- 
tleli. Cursa cea mai palpitantă 
a fost ștafeta de 3 x 10 km. 
Au participat peste 21 de e- 
chipe românești, la care s-au 
adăugat cite o echipă din 
Cehoslovacia și Liban. Pe par
cursul celor 30 km, lupta cea 
mai aprigă s-a dat între măr
șăluitorii echipelor P.T.T., 
Combinata P.T.T. 4- Steaua + 
U.T-A. și Dinamo, care la în
cheierea cursei au ocupat și 
locurile fruntașe.

Dar iată cum arată lista cîș- 
tigătorilor :

JUNIORI III : Gheorghe 
Oceanu, Școala sportivă expe
rimentală Victoria.

ÎNCEPĂTORI : Vaidoș Pe
tre. „Corvinul" Hunedoara.

JUNIORI I : Iulian Călinea- 
ță, „Dinamo" București.

PE ECHIPE. Locul I — 
P.T.T. (echipă formată din C. 
Stan, C. Staicu, I. I. Jugănaru); 
locul II: P.T.T. + Steaua 4- 
U.T.A. ; locul III : Dinamo II; 
locul IV ; Dinamo I ; locul V : 
Rapid București.

Câștigătorilor le-au fost ofe
rite numeroase premii oferite 
de către organizatori.

GABRIEL FLOREAI



Celei de-a ll-a Conferințe 
a Femeilor Afro-asiatice

Cooperarea economică 
româno-turcă

ULAN-BATOR
Am deosebita plăcere sa adresez celei de-a Il-a Conferințe 

a femeilor afro-asiatice un cordial salut și cele mai bune urări 
de succes din partea poporului și a guvernului român precum 
și a mea personal.

In zilele noastre, masele de femei din lumea întreagă — și 
în rîndurile lor femeile afro-asiatice — se afirmă ca o puter
nică forță socială a luptei pentru progres, împotriva politicii 
imperialiste de agresiune, forță și dictat, pentru libertatea si 
independența popoarelor, pace și colaborare internațională. 
Noi dăm o înaltă prețuire contribuției active pe care femeile 
din Africa și Asia o aduc la dezvoltarea economică, socială si 
culturală a țărilor lor, luptei neobosite pe care o desfășoară 
împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismu- 
lui, pentru împlinirea năzuințelor de progres si o viață mai 
bună.

România socialistă întreține și dezvoltă relații de colaborare 
tot mai strînsă cu țările care au pășit pe calea dezvoltării 
independente, sprijină pe deplin lupta popoarelor din Guineea- 
Bissau, Angola, Mozambic, Namibia și alte teritorii aflate sub 
dominație colonială pentru cucerirea libertății și independențeL 
lor naționale, condamnă cu fermitate politica de apartheid și * 
orice manifestare a rasismului.

Poporul român se pronunță cu hotărîre pentru încetarea de 
îndată a războiului dus de Statele Unite ale Americii în 
Vietnam, pentru retragerea totală a trupelor americane, 
pentru încetarea bombardamentelor și a celorlalte acțiuni mili
tare, astfel ca poporul vietnamez și' celelalte popoare din In
dochina să-și soluționeze problemele fără nici un amestec din 
afară. Ne pronunțăm pentru o rezolvare politică a conflictu
lui din Orientul Mijlociu, pe baza rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967.

Urez tuturor participanților la Conferință, femeilor din ță
rile Asiei și Africii, noi succese în întărirea colaborării și 
solidarității lor în lupta dedicată cauzei libertății și indepen
denței naționale, democrației și progresului social, păcii și co
laborării între popoare.

ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

dl Republicii .Socialiste România

Intre 7 și 11 august, la Ankara 
«-au desfășurat lucrările celei de-a 
doua sesiuni a Comisiei mixte e- 
conomice româno-turce. Delegația 
guvernamentală română a fost 
condusă de Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, petrolului și geo
logiei, Iar delegația guvemamenta. 
lă turcă de Nairn Talu, ministrul comerțului

Tn timpul șederii în Turcia, Bu
jor Almășan a fost primit de 
președintee Consiliului de Miniștri 
al Turciei, Ferit Melen, cu care 
a avut o convorbire privind evo
luția și dezvoltarea relațiilor ro
mâno-turce. De asemenea, el a 
avut întrevederi cu Urnit Haluk 
Bayulken, ministrul afacerilor ex
terne, Mesut Erez, ministrul in
dustriei și tehnologiei, Nuri Ko-

damanoglu; ministrul energiei si 
resurselor naturale, Salahar.ir. 
Inal, ministrul silviculturii, cu reprezentanți ai unor instituții eco
nomice din Ankara și Istanbul. In 
cadrul acestor convorbiri, s-au su
bliniat progresele obținute in 
dezvoltarea relațiilor bilaterale, 
dorința celor două părți de a lărgi și diversifica în continuare 
aceste legături.

Schimbul de păreri asupra po
sibilităților de cooperare econo
mică, industrială și tehnică a evidențiat, ca prezentind interes 
reciproc, unele acțiuni concrete 
între întreprinderi române și or
ganizații economice de stat turce 
privind cooperarea In domeniul 
minelor și geologiei, economiei fo
restiere, industriei chimice, tran
sporturilor și telecomunicațiilor.

Părțile s-au pronunțat pentru o 
participare activă a firmelor și 
organizațiilor economice la con
cretizarea unor acțiuni de coope
rare, pentru facilitarea reciprocă 
a contactelor șl IntflnUllor între 
reprezentanți ai firmelor interesate.

„Preambul 
chilian”

PARTICIPANȚII LA CON
FERINȚA miniștrilor de exter
ne ai țărilor nealiniate au a- 
doptat în unanimitate, la pro
punerea delegației chiliene, un 
preambul la raportul Comite
tului economic. Preambulul 
conține, în esență, următoarele 
idei : orice amenințare sau pre
siune economică exercitată a- 
supra unei țări de către altă țară 
va fi considerată agresiune și 
va putea fi prezentată spre 
examinare Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. ; exercitarea 
suveranității unui stat asupra 
resurselor naturale proprii este 
indispensabilă asigurării inde
pendenței sale economice ; 
dreptul suveran al fiecărui stat 
de a dispune de bogățiile pro
prii. inclusiv hotărîrile pri
vind naționalizarea acestora, 
reprezintă o parte integrantă 
a dreptului popoarelor de a 
dispune de ele insele.

Marie Jossette, amabila acti
vistă, din Departamentul de 
propagandă al Biroului Politic 
al P.C.M., căreia i-am rămas 
îndatorat pentru stăruința do
vedită în a-mi facilita o călă
torie în interiorul Congo-ului, 
ca și Nguie Decos, colegul de 
breaslă de la „Vocea Revolu
ției" care avea să-mi fie tova
răș de drum, mă avertizaseră, 
e-adevăraț: ca să ne cunoști, 
ca să-i cunoști pe congolezi, 
trebuie să vezi neapărat orașul 
acesta.

N-aș fi putut bănui totuși, la 
plecarea din Brazzaville, cită 
satisfacție și bucurie aveau 
să-mi ofere printr-o asemenea 
invitație. Mai întîi,

drumul

Muncii, au devenit bunuri ale 
poporului, proprietatea statului 
congolez. Dată fiind înrîurirea 
pe care o are în dezvoltarea 
economiei Întregii țări și si
multan cu progresele acesteia, 
portul cunoaște un amplu pro
ces de dezvoltare. De la căpi
tănia portului aflăm că Ia da
nele sale pot ancora astăzi nave 
cu un deplasament de pînă la 
60 000 tone, și sînt în curs de 
realizare ample proiecte pri
vind construirea unor noi dane, 
a unui port pentru cherestea și 
a unui al doilea bazin minera
lier. Despre toate acestea nî 
se vorbește pe larg chiar în 
preajma unor obiective inaugu
rate, în prezența șefului statu
lui, doar cu cîteva luni în 
urmă : trei imense depozite cu 
o suprafață de 10 200 metri

De fiecare dată ploaia ne-a 
prins în „Cite", odată, în car
tierul Tie-Tie ne-a ferit de 
ploaie frumoasa sală de aștep
tare a gării de curînd construi
tă, în rest adăpostul l-am gă
sit în casele oamenilor. Neaș
teptat de primitori — cine «în
teți, de unde veniți ? erau doar 
întrebări menite să umple 
frîntura de timp pînă ce gră
bita gazdă putea să ne pofteas
că la masă. Mamati, din cîte 
îmi amintesc așa se numește 
peștele acela afumat, un arti- 
coi de bază al bucătăriei’ congo
leze, pe măsură ce-1 gustam mi 
se părea tot mai gustos, vinul 
de palmier, n-o fi avînd el tă
ria vinurilor de la noi, dar cî
teva pahare te îndeamnă, știu 
bine, la vorbă.

Grație ploii, darnică cu oca
ziile acestea, am putut cunoaș-

Atac la Long Binh
CEA MAI MARE BAZĂ MILITARĂ AMERICANA 

DIN VIETNAMUL DE SUD, SUB FOCUL 
PATRIOTILOR

FORȚELE patriotice sud- 
vietnameze au lansat, în noap
tea de sîmbătă spre duminică, 
un atac intensiv asupra bazei 
militare de la Long Binh, cea 
mai mare instalație americană 
de acest gen situată în afara 
granițelor Statelor -Unite, rela
tează agenția ASSOCIATED 
PRESS. Asupra bazei, unde 
erau staționați aproximativ 
5 000 de militari americani au 
fost lansate rachete care au 
incendiat depozitele de muni
ții. La peste cinci ore de la 
declanșarea atacului, precizea
ză agenția, în interiorul bazei 
continuau să se producă explo
zii.

Alte formațiuni patriotice au 
atacat, pentru a treia oară în- 
tr-o săptămînă, baza militară 
de la Lai Khe. Au fost răniți 
numeroși soldați saigonezi.

Conducătoarea delegației Gu
vernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Viet
namului de Sud la conferința 
de la Paris asupra Vietnamu
lui, Nguyen Thi Binh, a subli
niat, într-un interviu acordat 
ziarului „NEW YORK TIMES"*, 
că reglementarea problemei 
vietnameze constă în retragerea 
forțelor americane și în proble
ma puterii de la Saigon. „Noi 
dorim la Saigon un guvern care 
să nu mai fie instrumentul 
..vietnamizării", ci un guvern 
democratic național, o demo
crație largă și o politică exter
nă neutră, a subliniat Nguyen 
Thl Binh. Dar, pentru a ajun-

Un nou acord 
indo-pakistanez

• REPREZENTANȚII MILI
TARI AI INDIEI ȘI PAKISTA
NULUI, care, în urma convor
birilor purtate în localitatea de 
graniță Suchegart, au ajuns la 
un acord de principiu asupra 
modalităților de delimitare a 
liniei de control din regiunea 
Jamu-Cașmir, au însărcinat pe 
comandanții de sectoare și sub- 
sectoare, desemnați de cele 
două părți, să aplice prevede
rile acordului intervenit. Re
prezentanții militari ai Indiei 
si Pakistanului se vor întîlni 
din nou, la 21 august, pentru 
a analiza evoluția aplicării a- 
cestui acord, s-a anunțat în
tr-un comunicat oficial dat pu
blicității de negociatori.

• AGENȚIA PRENSA LATI
NA informează din Bogota că 
guvernul columbian va supune 
Congresului, spre aprobare, un 
decret de lege potrivit căruia 
persoanele care au împlinit 
vîrsta de 18 ani vor beneficia 
de dreptul de vjot. Se aprecia
ză că, în felul acesta, numărul 
alegătorilor va crește cu apro
ximativ două milioane.

ge acolo, înțelegem că popu
lația din Vietnamul de sud 
trebuie să se bucure cu adevă
rat de alegeri libere și demo
cratice. Alegerile cu adevărat 
libere și democratice consti
tuie punctul central al progra
mului nostru „politic", a relevat 
conducătoarea delegației G.R.P. 
Guvernul Revoluționar Provi
zoriu, a afirmat ea, nu cere 
coritrolul total asupra situației 
politice, care ar trebui să se 
găsească în mîinile tuturor for
țelor politice din Vietnamul de 
sud. Nguyen Thi Binh a sub
liniat că S.U.A. trebuie să în
ceteze sprijinul politic, militar 
și economic al programului de 
„vietnamizare", precizînd că 
„G.R.P. nu este împotriva ori
cărui ajutor american, dar a- 
cest ajutor trebuie să favorize
ze cu adevărat dezvoltarea ță
rii noastre, prosperitatea ei“.

K. WALDHEIM 
LA PEKIN

Luînd cuvîntul la recepția o- 
ferită în onoarea lui Kurt Wald
heim, secretarul general al Or
ganizației Națiunilor Unite, care 
face o vizită la Pekin, ministrul 
afacerilor externe al R.P. Chi
neze, Ci Pîn-fei, a relevat că, în 
cei 27 de ani de existență a 
O.N.U., în lume au avut loc 
multe schimbări favorabile po
poarelor. De la 51 de membri, 
la data constituirii sale, Orga
nizația Națiunilor Unite numără 
astăzi 130 de state, care joacă 
un rol tot mai important în via
ța internațională.

La rîndul său, Kurt Waldheim 
a relevat că restabilirea drep
turilor R.P. Chineze în Orga
nizația Națiunilor Unite a fost 
un eveniment de mare impor
tanță istorică și a adus organi
zația mai aproape de universa
litatea sa. Sint convins, a spus 
el, că prezența R.P. Chineze la 
O.N.U. va contribui în mod con
siderabil la rezolvarea multor 
probleme cu care sîntem con
fruntați.

Secretarul general al O.N.U. 
a evidențiat aportul deosebit al 
contactelor, vizitelor și relații
lor mai strînse între factorii po
litici de răspundere pentru re
glementarea problemelor des
chise. în continuare, el a arătat 
că „omenirea este confruntată 
cu o serie de conflicte regio
nale. pe care nu le-am putut 
rezolva în cursul anilor trecutf. 
Trebuie să facem eforturi pen
tru a rezolva aceste conflicte, 
care amenință pacea și securita
tea internațională. După părerea 
mea, a spus Waldheim, aceasta 
este una din sarcinile cele mai 
urgente ale Națiunilor Unite 
și ale comunității mondiale"*.

Labirintul 
apetiturilor 

„Războiul găinilor", „războ
iul laptelui", „războiul berii" 
și alte destule încleștări între 
marile concemuri europene 
producătoare de hrană, în ve
derea înghițirii unor proaspe
te piețe de desfacere au 
răsturnat echilibrul sufletesc 
și digestiv al consumatorilor. 
Sau într-o oarecare măsură. 
Spre a-și îndulci necazurile 
stimulate de inflații și cri
ze monetare, vest-germa- 
nii visează șampania fran
țuzească, italienii berea nem
țească, spaniolii sosurile en
glezești, britanicii brinzetu- 
rile olandeze, pe scurt fieca
re trage cu ochiul la vecin 
poftind unele și altele. Dar 
mai îngrijorător pentru tradi
țiile și tabieturile bătrinei Eu
rope este faptul că direcțiile 
apetiturilor n-au limite conti
nentale... Francezii, băutori 
de secole ai popularului 
beanjolais, vin ușurel care în
treține spiritul viu, au început 
să viseze și ei alte licori, di
stilate peste ocean. Pe me
leagurile line ale Burgundiei 
și Bordeaux-ului, acolo unde 
ftrusurii crapă leneș de prea 
multă sevă, fermierii tăifăsu- 
iesc la un whisky cu gheață. 
Revanșa nu a intirziat. In 
Texas, în saloon-urile lor mo
dernizate, cow-boy-i însetați 
de europenizare beau in ta
luri cin franțuzesc... 70 la sută 
din exporturile agricole fran
ceze pe piața americană sint 
închise in butoaie și sticle. 
Alb, roșu sau roz, dulce, sec 
sau demi-sec, cinul franțu
zesc se deșartă cu o sete în 
continuă creștere in gîtlejurile 
americane. In 1971 cifra to
tală a desfacerilor de vin 
franțuzesc in S.U.A. a fost de 
513 milioane de franci față 
de 242 milioane cu patru ani 
înainte. Societatea SOPEXA 
care promovează exporturile 
agro-alimentare franceze, în- 
curajata de succes a pornit 
la desfășurarea unei ample 
acțiuni publicitare. La Hou
ston, Dallas, New York, San- 
Francisco și Los Angeles o 
caravană specializată explică 
avantajele vinului franțuzesc 
in fața altor băuturi alcooli
ce. Cererile au crescut ver
tiginos obligînd societatea să 
găsească din pămînt din iar
bă verde fonduri pentru dez
voltarea bazei de producție. 
Cîțiva acționari au și propus 
organizarea unor ferme expe
rimentale unde viticultorii să 
treacă la producția de... 
whisky, prin a cărui desface
re pe piața franceză să per
mită mărirea exportului de 
vin franțuzesc pe piața ame
ricană. Dar pînă atunci, spre 
a fi toată lumea mulțumită, 
francezii ar putea exporta 
șampanie contra berii vest- 
germane pe care s-o exporte 
italienilor contra lămiilor pe 
care să le exporte olandezilor 
contra brinzeturilor pe care 
să le cedeze britanicilor con
tra sosurilor englezești care 
tn Spania ar putea fi schim
bate pe vinuri spaniole.

RADU BUDEANU

SĂRBĂTOAREA 
PAKISTANULUI
P

oporul pakista
nez sărbătorește 
azi aniversarea a 
25 de ani de Ia 
proclamarea in
dependenței de 

stat. La 14 august 1947. după 
o îndelungată dominație co
lonială, în istoria poporului 
pakistanez începe o nouă 
etapă — cea a existenței și 
dezvoltării de 6ine stătătoare. 
Dizolvarea fostului dominion 
britanic și constituirea in a- 
ceastă zonă, a sudului asia- 
tig, a unor state independen
te reprezenta o victorie im
portantă a luptei de eliberare 
națională. care cunoscuse. în 
primele decenii ale secolului, 
o amploare din ce în ce mai 
mare.

Sint cunoscute problemele 
deosebit de dificile in fața 
cărora s-aa aflat tinerele rta-

industrie proprie, capabila să 
asigure independența econo
mica față de străinătate.

Desigur, modernizarea eco
nomiei și a structurilor sociale 
ale unei țări de dimensiunile 
Pakistanului nu putea avea 
loc peste noapte, cu atît mai 
mult cu cît circumstanțele nu 
au fost tocmai favorabile. To
tuși, după un sfert de veac 
de la dobîndirea independen
ței, Pakistanul a obținut o se
rie de succese în creșterea 
producției industriale și agri
cole. Prin amplele lucrări de 
irigații efectuate, agricultura 
a ajuns încă din 1967 să asi
gure hrana populației, iar
ritmul anual de creștere a
producției industriale a fost 
în deceniul trecut de șase la 
sută. Zona industrială din
jurul orașului Carad. central
nuclear de la Rawalpindi nu-

Drumul de la Brazzaville la 
Pointe Noire. Cîteva sute de 
kilometri a căror scurgere spre 
Atlantic reunește caleidoscopic 
întreaga varietate a peisajului 
congolez : șesuri și cascade, 
munți și terenuri mlăștinoase, 
nepătrunse păduri tropicale, ca 
și întinse zone, în care, sub do
goarea soarelui, pînă și iarba 
și-a pierdut orice urmă de res
pirație. Aeroplanul zboară la 
joasă înălțime. Spun zboară 
deși escalele, la douăzeci de 
minute una de alta, la Jacob și 
Dolisie, te fac în clipele acelea, 
să te gîndești mai mult la sal
tul cangurului. De la 1 000—1400 
de metri ai tot timpul impre
sia că, întinzînd mina, ai putea 
mingîia vîrf urile palmierilor, 
iar dacă n-ai ști că ești în 
preajma Ecuatorului și că aici 
astfel de detalii arhitecturale 
sînt de prisos, ai putea crede 
că și norii care învăluie din 
cînd în cînd hublourile taxiului 
aerian nu sînt altceva decît 
fumul țesut de coșurile caselor. 
Totul e atît de aproape iar dru
mul de la Brazzaville Ia Pointe 
Noire parcurs astfel îți dă pu
tința să cuprinzi într-o privire 
I juri și oameni, să descoperi 
pînă la detaliu bogății existen
te sau în curs de valorificare, 
sa descifrezi în peisajul așeză
rilor nu numai diversitatea de 
preocupări și activități ci, par
că, însăși graiul celor de de
desubt.

La întoarcero, pe același tra
seu, am folosit trenul, dar nu 
știu cît timp mi-ar fi trebuit — 
enorm, îmi dau seama — pen
tru a cunoaște tot ceea ce "mi-a 
putut oferi o lecție de geogra
fie predată la înălțime. Măcar 
în capitolele ei esențiale, care 
s-ar putea, numi, fără o ordi
ne anume : Kinkola, Jacob, Do- 
lisie, orașe cu o pregnantă dez
voltare urbanistică și activitate 
economică, fabrica de ciment 
de la Loutete, cu o capacitate 
de peste 80.00 tone anual, țînă- 
ra hidrocentrală de pe Djoue, 
care produce peste 12 milioane 
kwh. plantațiile de trestie de 
zahăr din regiunea Bouenza. 
exploatările de minereuri și 
cele forestiere din Kouilou.

Am dat astfel doar cîteva din 
reperele acestui itinerar de-a- 
lungul căruia, oricum l-ai stră
bate Ia urma urmei, descoperi 
lesne elemente dintre cele mai 
semnificative pentru viața și 
munca unui popor decis să-și 
făurească în libertate un nou 
destin.

Dar iată, la 500 de kilometri 
de Brazzaville — Pointe Noire !

portul

Escală la 
Pointe Noire

fntemnări de NICOLAE ARSENiE

te apărute pe ruinele foste
lor imperii coloniale : un ni
vel extrem, de scăzut al dez
voltării economice și sociale, 
analfabetism și lipsă de ca
dre specializate, structuri în
vechite, o economie embrio
nara în care industria lipsea 
aproape cu desăvârșire, o a- 
gricultură practicată cu mij
loace rudimentare, redusă a- 
desea la o monocultură tra
dițională. Activitatea econo
mică din perioada colonială 
se orienta exclusiv spre satis
facerea intereselor și necesi
tăților metropolei, în primul 
rind a celor de materii pri
me. Populația băștinașă conta 
numai ca sursă ieftină de for
ță de muncă, interesele sale 
nefiind luate în considerație 
în nici o privința.

Pakistanul nu a făcut ex
cepție de la această regulă 
spoliatoare a colonialismului, 
în anul obținerii independen
țeL moștenirea colonială se 
reducea la cîteva fabrici și 
plantații. Problema esențială 
în fața căreia se afla noul 
stat era aceea a desfășurării 
unui program de construcție 
economică pe termen lung, 
care să înzestreze țara cu o

meroaseie amenajări agroteh
nice și hidroelectrice «rât 
semnele exterioare, vizibile, 
ale progreselor obținute.

Guvernul președintelui Zul- 
fikar Aii Bhutto a trecut la 
o serie întreagă de măsuri 
care implică o reorientare a 
activității economice. Au fost 
naționalizate numeroase în
treprinderi. a fost oprit exo
dul capitalurilor și instituit 
controlul statului asupra bo
gățiilor țării. Se creează in 
acest fel premise favorabile 
pentru noi progrese econo
mice, pentru valorificarea în 
interes național a resurselor 
țării.

Intre România și Pakistan 
s-au statornicit relații de prie
tenie și colaborare care au 
cunoscut în decursul anilor o 
linie ascendenta. Evoluția lor 
pozitivă exprimă dorința re
ciprocă a celor două popoare 
de a multiplica șî diversifica 
această colaborare, în spi
ritul respectului deplin al 
independenței, egalității in 
drepturi și avantajului reci
proc, în interesul ambelor 
țări și al cooperării interna
ționale.

B. Șt-

Unii zic că e a doua capitali, 
alții că e „capitala economică** 
a țării. Mindru de sine, Pouite 
Noire Iși merită in egală măsu
ră ambele nume. După Brazza
ville, este orașul cu cel mai 
mare număr de locuitori, se a- 
propie de o sută de mii. ca pu
tere economică, este cel din
ții. Și asta datorită, în primul 
rlnd, portului.

Spre norocul meu, prietenul 
Decos. cunoștea bine locurile : 
mai înainte de a fi gazetar la 
„Vdcea Revoluției’* lucrase în 
Pointe Noire. în port era ca la 
el acasă. Ca să-mi arate tot 
ceea ce putea să-mi satisfacă 
interesul, ca să-mi pot da sea
ma în fond de dimensiunile 
activității ample ce se desfă
șoară aici, m-a purtat cu ma
șina, firește, pe la toate dane
le, n-am lăsat ungher necer
cetat, am vizitat instalațiile 
pentru traficul de produse pe
troliere, marile ansambluri teh
nice al societății „Comilog", de 
încărcare a cărbunelui, ca și 
cele prin care societatea con
goleză de potasiu trimite spre 
numeroase țări ale lumii pre
țiosul zăcămînt de fosfați ce 
se exploatează nu departe, în 
minele de la Holie. Al doilea 
port ca mărime pe coasta de 
vest a Africii, Pointe Noire, nu 
constituie doar poarta maritimă 
a Republicii Populare Congo. 
El reprezintă o poartă spre lu
me și pentru alte țări ale con
tinentului. Economiile Republi
cii Africa Centrală. Ciadului 
și Gabonului beneficiază și ele 
de vasta activitate maritimă ce 
se desfășoară aici.

Aflat pînă nu demult sub 
controlul unor societăți străine, 
portul este unul din primele și 
cele mai importante obiective 
care, datorită măsurilor între
prinse de Partidul Congolez al

pătrați, în care pot fi stocat» 
peste 10 000 de tone de bumbac. 

Comisarul guvernamental al 
regiunii, Jean Pierre Nonault, 
a cărui amabilitate n-o pot 
pune în nici un caz pe seama 
scrisorii de recomandație cu 
care venisem de Ia Brazzaville, 
este mult mai exact. Inaugura
rea noilor depozite s-a făcut 
în aceeași zi în care au înce
put să producă si instalațiile 
de petro], zăcămînt extras din 
mare, în largul coastelor ora
șului Pointe Noire. Aceasta s-a 
întîmplat la sfîrșitul lui decern* 
brie 1971. La numai doi ani a- 
dică de la proclamarea Repu
blicii Populare, Congo a înce
put să aibă o producție proprie 
de petrol. Mi-a fost mai mult 
decît lesne să înțeleg bucuria 
cu care locuitorii din Pointe 
Noire asistaseră, chiar în zilele 
cit m-am aflat printre ei, la 
încărcarea primului petrolier. 
Erau primele tone de petrol 
extrase aici, în instalațiile lui 
„Elf Congo". Erau primele din
cele aproape 500 000 de tone
care se vor extrage în 1972.
din cele 1000 000 cît se vor
produce în 1973, din cele
2 000 000 de tone care se ești-
mează a fi realizate în 1974.

Erau primele tone menite să 
anunțe lumii o importantă vic
torie a poporului congolez.

prietenii
Cît am stat la Pointe Noire, 

a plouat aproape zilnic, ploi 
torențiale, ploi specifice locu
lui, din acelea sub răpăitul că
rora umbrela cea mai rezisten
tă, evident dacă aș fi avut-o 
cu mine, ar fi devenit în cîteva 
clipe un stindard ciuruit. Nu 
știu ce să zic, ghinion am avut 
sau noroc ? Știu, însă, oricît 
ar fi plouat de tare, în casă nu 
puteam sta, nu venisem acolo 
ca să-i fac vînzare domnului 
Micheline de la „Hotel de 
Plateau", trebuia să umblu, să 
alerg, să cunosc Pointe Noire. 
Și mai știu că sub mitraliera 
năpraznică a ploii cînd se nă
pustea peste oraș, iarăși nu pu
team sta. și atunci, spre marea 
mea satisfacție împreună cu 
tovarășul meu, trebuia să ba
tem la o ușă sau alta. Aici gre
șesc poate, nu trebuia să ba
tem, oamenii înșiși ne invitau.

te cum nu se poate mal bine) 
oamenii. Oamenii cum am, zis’ 
din acea parte a orașului care* 
se cheamă „CitGV din zona a- 
dică în care însemnele civili
zației, vizibile la tot pasul, sînt 
rodul anilor din urmă, al revo-, 
luției populare. Deosebirea del 
stil arhitectonic ca și de viață! 
dintre bulevardul de Gaulle ] 
de-a lungul căruia se-nșiruie! 
somptuoasele clădiri „europe
nești", și înfățișarea cartierelor 
în care locuia majoritatea 
populației, congolezii, se estom
pează de Ia o zi la alta. Ală
turi de noua gară, pe care am 
amintit-o, numai în Tie-Tie am 
numărat un dispensar nou și 
trei școli moderne construite 
de curînd.

Dar mai cu seamă memoria 
mă îndeamnă să .mă întorc la 
Loandjili. Un cartier în peri
metrul căruia n-am fo«t în
demnat să caut noul și asta din 
simplul motiv că întreg cartie
rul e nou. Totul — clădirile în 
care-și au locuința cîteva mii 
de familii, spațiile comerciale, 
străzile, dispensarul — este rea
lizat în ultimii patru ani. In
clusiv școala. Școala de 7 ani, 
in care învață peste 500 de e- 
levi și unde, între cele 16 ca
dre didactice, l-am cunoscut pe 
profesorul Felix Matchita. 
N-am pomenit numele niciunuia 
din oamenii de bunăvoința că
rora m-am bucurat, dar în ca-‘ 
zul profesorului am un motiv 
cu totul deosebit să o fac. Cu 
Felix n-am servit nici „ma- 
matr și nici vin de palmier. Cu 
Fchx am vorbit în schimb, mai 
mult decît am făcut-o cu alții, 
și am vorbit — spre marea mea 
bucurie — despre Dunăre șî 
Galați, despre Poiana Brașov și 
Săvmești, despre multe alte 
frumuseți pe care profesorul 
congolez le-a cunoscut și pe 
care, a ținut să mi-o spună de 
mai mujte ori, nu le va uita 
niciodată. Nu pot nici eu să uit, 
discuția noastră din curtea șco
lii. Elevii în pauză, se strînse- 
sera in jurul nostru, ascultîn- 
du-și profesorul. Vorbea doar 
el. și era una din cele mai e- 
moționante lecții de geografie 
pe care o audiasem. O lecție 
despre România predată de un 
profesor din Pointe Noire, *

Iată de ce întotdeauna cînd 
mă gîndesc la cei 500 de kilo- 
metri pe care i-am făcut de la 
Brazaville spre cea de a doua 
capitală a Republicii Populare 
Congo, memoria mă îndeamnă 
să mă întorc mai cu seamă Ia 
Loandjili.

gnema
LUNI 14 AUGUST

BĂRBAȚI CUMSECADE : rulea
ză Ia Central (orele 9 ; 11,15 ;
13,30 : 16 ; 18,15 ; 20,30).

NIKOLET1NA BURSAC : ru
lează la Festival (orele 9 ; 11,15
13.30 ; 16 . 18,30 ; 21).

RĂZBOIUL MINELOR : rulează 
la Lumina (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 , 18,15 ; 20,30).

CREIERUL : rulează la Bucu
rești (orele 8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21) ; Scala (orele 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21) Grădina Fes
tival (ora 19,45) ; Grădina Se
lect (ora 20).

BINECUVINTATI ANIMALELE 
ȘI COPIII : rulează la Sala Pala
tului (ora 19) ; Patria (orele 9 ; 
12 ; 15 ; 18 ; 21).

TITIN ȘI TEMPLUL SOARELUI 
rulează la Capitol (orele 9.30 ; 
11.45 ; 14,15 : 16.15 ; 18,30 ; 20,45) : 
Fioreasca (orele 15.30 ; 18 ; 20,30) ; 
Grădina Capitol (ora 20).

DACA E MARTI. E BELGIA ru
lează la Feroviar (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15.45 ; 18,15 ; 20.45) ; Melo
dia (orele 8,45 : 11 : 13,30 : ÎS ;
18.30 ; 20.45) ; Modern (orele 9 ;
11,15 : 13.30 ; 16 ; 18,15 : 20,30) ;
Grădina Modern (ora 20).

PROCESUL UNEI STELE rulea
ză la Luceafărul (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 : 18,30 ; 21) ; Favorit (o- 
rele 9,15 : 11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ;
20,30) ; Grădina Doina (ora 20).

COLUMNA rulează la Munca 
(orele 16 ; 19).

FERMA DIN ARIZONA rulează 
la Victoria (orele 9 ; 12.30 : 16 ;
19,30) ; Flamura (orele 9 ; 12,30 ; 
16 ; 19.30) ; Aurora (orele 9 ; 12.30; 
16; 19,15); Grădina Aurora (ora 20).

O AFACERE rulează la Doina 
(orele 12,30 ; 15,30 ; 19 ; 20,30). Pro
gram de desene animate pentru 
copii (orele 9,45 ; 11).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRĂ rulează la Flacăra (orele
15,30 ; 19) ; Laromet (orele 15,30 ; 
19) ; Popular (orele 15,30 ; 19).

BALADA LUI CABLE HOGUE 
rulează la Excelsior (orele 8,45 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45) ; Glo

ria (orele 8.30 ; 10,45 ; 13,15 : 15,45 ;
18.15 ; 20.45) : Tomis (orele 8.45 ;
11 ; 13,15 ; 15,30 ; 18) ; , Grădina
Tomis (ora 20,15).

N AU FRAGI AȚI TN SPAȚIU ru
lează la Grivița (orele 9 ; 11,45 ;
16 : 19,30) ; Volga (orele 9 ; 11,45 ; 
15 : 18 : 20.45).

FANFAN LA TULIPE rulează la 
Arta (orele 15,30 ; 18) ; Grădina 
Arta (ora 20,15).

LUPUL NEGRU rulează la Lira 
(orele 15,30 ; 18) ; Grădina Lira 
(ora 20,15).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL rulează la Dacia (orele 9 ;
11.15 : 13.30 ; 16 : 18,15 ; 20,30).

NEVĂZUT, NECUNOSCUT ru

lează la Viitorul (orele 16 ; 18; 20).
TREI DIN VIRGINIA rulează la 

Bucegi (ora 18) ; Giulești (orele
15,30 ; 18 ; 20,30) ; Grădina Bucegi 
(ora 20,15).

APA VIE rulează la Miorița 
(orele 10 : 12,30 ; 15 ; 17,30 ; 20).

EXPLOZIA ALBA rulează la 
Cotroceni (orele 15,30 ; 18; 20,15).

CASA DE SUB ARBORI rulează 
la Buzeștl (orele 15,30 • 18) ; Gră
dina Buzești (ora 20,15).

WATERLOO rulează la Unirea 
(ora 16).

MĂRTURISIRILE UNUI COMI
SAR DE POLIȚIE FĂCUTE PRO
CURORULUI REPUBLICII rulează 
la Ferentari (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

DIRECTORUL rulează la Cosmos 
(orele 15.30 ; 19).

20 000 DE LEGHE SUB MĂRI 
rulează la Drumul Sării (orele 15 ;
17.30 ; 20).

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

AMINTIRI BUCUREȘTENE ru
lează la Timpuri Noi (orele 9,45—
20,15 In continuare).

LEGENDA rulează la Crfngași 
(orele 15,30 ; 17,45 ; 20).

DESCULȚ IN PARC rulează la 
Moșilor (orele 15.30 ; 18) ; Grădina 
Moșilor (ora 20,15).

CERMEN rulează la Vitan (orele
15.30 ; 18).

MIHAIL STROGOFF rulează la 
Progresul (orele 15,30 ; 18 ; 20,30).

JOCUL DE-A MOARTEA rulea
ză la Grădina Vitan (ora 2f)15).

FREDY ȘI CINTECUL PRERIEI 
rulează la Grădina Unirea (ora 
19.45).

JANDARMUL DIN SAINT-TRO
PEZ (orele 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15); 
DUMINICA LA NEW YORK (ora
20,30) rulează la Cinemateca 
„Union".

LUNI 14 AUGUST
Ansamblul „Rapsodia Română14 : 

PE PLAIURILE MIORIȚEI — ora
18,30.

PROGRAMUL I
17,30 Curs de limba rusă. Lecția 

a 10-a. 18,00 Căminul. Aproape to
tul despre bărbați. 18,40 Ecranul. 
Emisiune de actualitate cinemato
grafică. 19,00 Săptămînă in ima
gini. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,05 Reflector. 20,20 Roman 
foileton. Rațiune și sensibilitate. 
Seria I „Plecare din Norland". 
21,05 Prlm-plan. 21,35 Să înțelegem 
muzica. 22,30 „24 de ore“. Con
traste în lumea capitalului.
PROGRAMUL II

20,00 Năzdrăvanii... joacă șah.
20,30 Concert Chopin. 20.55 Roman* 
tic club. 22,25 Cronica literară.
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