
B'iMWm Municipiului
SALA OE LECTURĂ

în preajma marii sărbători a eliberării patriei oamenii muncii afirmă cu mîndrie:

ECONOMIA TĂRII SE DEZVOLTĂ 
VIGUROS, IN RITMURILE

ACCELERATE STABILITE DE
CONFERINȚA NAȚIONALĂ A PARTIDULUI
Vd prezentam azi noi fapte de muncă pe care se întemeiază Proletari din toate țările, uniți-vă!

acest emoționant raport de întrecere

Au îndeplinit
planul pe 8 luni

ACTUALITATE
Oamenii muncii români, maghiari și germani 

din municipiul Alba Iulia au îndeplinit înainte 
de termen planul de producție pe 8 luni și 
angajamentele anuale asumate in întrecere în 
cinstea zilei de 23 August și a celei de-a 25-a 
aniversări a proclamării. Republicii. Din cal
culele estimative 
ale municipiului 
lunii acesteia o 
de 26 000 000 lei 
și încasată de peste 26 200 000 lei. Sporul de 
producție înregistrat este rezultatul utilizării 
mai eficiente a mașinilor, instalațiilor și tim
pului de lucru $i a creșterii productivității 
muncii.

• Sectorul de navigație fluvială 
Drobeta-Turnu Severin

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

rezultă că unitățile industriale 
vor da în plus pînă la finele 
producție marfă suplimentară 
și o producție marfă vîndută

Colectivul Sectorului de navigație fluvială 
Drobeta—Turnu Severin și-a îndeplinit sarcihile 
de plan pe primele trei trimestre ale anuuii, 
la trei indicatori de bază ai activității econo
mice : trafic portuar, manipulări de mărfuri și 
volum de operații mecanice. Folosind intensiv 
capacitatea navelor și instalațiilor mecanice din 
porturi, reducind staționarea vaselor aflate sub 
operațiuni de încărcare-descărcare și extinzînd 
sistemul de lucru în trei schimburi, muncitorii 
portuari au realizat, totodată, principalele pre
vederi din angajamentele asumate pe acest an. 
Calculele arată că pînă la finele trimestrului 
sînt create condiții de a se întregistra, în plus, 
87 000 tone, la indicatorul traficul portuar, 134 000 
tone la manipulările de mărfuri și să se depă
șească cu 112 000 tone volumul de operații me
canice în porturi.
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ĂPTĂMÎNII
LOTRUL IN ETAPA INAUGURĂRILOR

Pe fluxul tehnologic al Uzinei „Autobuzul-, secția a Il-a me
canică, ocupă poziția hotăritoare. Poale fi comparată cu un ta
blou de comandă de la care se dirijează ritmul in celelalte 
secții si îndeosebi la montaj. Pentru că aici se prelucrează toate 
piesele care intră in structura produsului finaL Iată de ce. între 
prima secție și ultima de pe '* -« • — -> •-*

Alături de întregul popor,

tînăra generație se mindrește 

cu succese tot mai bogate
UN ELOCVENT ARGU
MENT — REALIZĂRILE

Constructorii hidrocentra
lei de pe Lotru au efec
tuat duminică primele o- 

perații din cadrul programului 
de probe tehnologice la obiec
tivele ce compun calea de ac
ces a apei spre Hidrocentrala 
de la Ciunget.

Manevrarea vanei și a batar- 
doului din zona barajului de la 
Vidra (stavilă In spatele căreia 
Lotrul, zăgăzuit la sfîrșitul lu

nii februarie a.c., a format un 
imens lac de acumulare ajuns 
duminică la cota de 1 240 m sta
bilită în proiecte) s-a desfășurat 
în condiții optime. Apa a por
nit pe conducta principală de 
aducțiune săpată în inima mun
telui și căptușită cu beton spe
cial și. după ce a străbătut mai 
bine de 13 km. a ajuns în cas
telul de echilibru construit în 
masivul Fîntînele. De aici a fost 
apoi dirijată pe o albie secun-

dară, în aval, spre Malaia, și 
în continuare, pe fostul vad al 
Lotrului, de unde «-a îndreptat 
către Olt, A luat astfel snrșit 
cea dinții etapă a probelor, care, 
așa cum sublinia interlocuto
rul, a demonstrat calitatea bună 
a lucrărilor de construcții și 
montaj.

Dedicat apropiatei sărbători a 
eliberării patriei, evenimentul 
înscrie o nouă pagină în isto
ria acestui obiectiv.

flux, trebuie să existe un decalaj 
corespunzător. De acest decalaj 
depinde în ultimă instanță în
deplinirea planului de producție, 
a angajamentelor în întrecere. 
In acest sens muncitorii de Ia 
mecanică și-au propus să reali
zeze planul la producția marfă 
'■oe anul curent încă la 1 decem
brie. Aceste calcule riguroase, 
materializarea lor, creează pre
misele îndeplinirii angajamente
lor colectivului — la producția 
fizică — de a produce în acest 
an piese suplimentare pentru o 
suta de autobuze și două sute 
de autoutilitare.

îndrăznețele prevederi vin de 
la tineri, pentru tineri — ei re
prezintă peste 75 la sută din 
efectiv — de la comuniștii și 
uteciștiî secției. Sînt multe mă
surile re s-au luat și se vor lua 
în continuare pentru crearea 
cadrului tehnic și organizatoric, 
corespunzător îndeplinirii lor. 
Ne referim acum însă- la una 
singură — o valoroasă inițiati
vă a organizației U.T.C. nr. 1 
strungari : FRUNTAȘ ÎN PRO
DUCȚIE LA SFÎRȘIT DE SAP- 
TĂMÎNA. Să-I lăsăm însă pe to
varășul Gheorghe Dumitrescu, 
secretarul organizației, să ne-o 
prezinte.

— Scopul inițiativei este 
impulsionarea întrecerii socia
liste între tineri și, pe de altă 
parte, stimularea imediată a 
celor mai buni dintre ei în pro
ducție. în viața de organizație, 
in activitatea obștească. Ca mo
dalitate practică. totul este 
foarte simplu. Odată anunțată, 
competiția săptămînală se des
fășoară în cadrul programului 
obișnuit de muncă, sub obser
vația maiștrilor. La sfîrșitul 
fiecărei săptămîni ei ne pre
zintă situația concretă a acti
vității fiecărui tînăr. pe baza 
căreia biroul organizației U.T.C. 
stabilește realizările maxime,

CONSILIUL
TINERELOR FETE

O OBLIGAȚIE IN PLUS SAU UN PLUS 
DE ACTIVITATE?- lânii 'MMI

•'t ■■■

Premiere
NOSTRU :

IȚEANĂ

I
I

ASTĂZI, HANDBALUL Șl TIRUL
I

Rugbi : PRIMELE SURPRIZE !
INOUTĂTI OLIMPICE
I

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare în pag. a ll-a)

EOTO-ANCHETA NOASTRĂ

TINERILOR
COMBINATUL DE ÎN
GRĂȘĂMINTE AZO- 
ȚOASE DIN SLOBOZIA 
PE CARE VI LE PREZIN
TĂ FOTOREPORTAJUL

în Cîmpia 
Bărăganului

(în pagina a lll-a)

LAL ROMULUS

(Continuare în pag. a III-a)

*
29 460 de tinere membre ale 

U.T.C. Iată o cifră care, deta
șată din tăcerea situațiilor sta
tistice și raportată la realități, 
începe să devină grăitoare, să 
se prezinte singură și să pro
pună ea însăși căile pe care 
se cere prețuită și interpretată. 
Raportată la numărul uteciști- 
lor pe care îi cuprinde organi
zația municipală Iași a U.T.C.. 
cifra reprezintă două treimi din 
efectivul acesteia, marea 
joritate, cum

Avem de-a 
cazul lașului, 
de tineret în _ ___
fetele, ceea ce imprimă totuși o 
coloratură aparte întregii activi
tăți, cerînd un specific care să 
marcheze existența unei ase
menea realități. Nu-i vorba prin 
urmare de deschiderea unui 
nou compartiment de acțiune în 
cadrul activității organizației 
de tineret, ci de orientarea în
tregii munci politico-educative 
și-n funcție de ponderea pe 
care o au tinerele în organiza
ție, de sublinierea unei direcții

ma
se spune, 
face așadar, 
r*u o organizație 
care predomină

in

mai vechi, care în cazul orga
nizațiilor U.T.C. din municipiu 
exista și înainte ca Congresul 
al IX-lea al U.T.C. să fi ho- 
lărît înființarea consiliului ti
nerelor fete. Cu toate acestea, 
în multe cazuri cînd am încer
cat să abordăm discuții în le
gătură cu activitatea consiliilor 
de mult înființate pe lîngă or
ganele alese ale U.T.C., am 
fost întîmpinați cu rugămintea 
îmbibată de „scuze obiective" : 
„mai lăsați-le și dv., încă nu 
s-au cristalizat; abia au fost 
înființate".

O explicație care de fapt in
versa datele problemei deoare
ce Congresul al IX-lea al 
U.T.C. nu a hotărît înființarea

unor simple forme, a unor re
cipiente în care să se așeze un 
conținut ce nici nu se născuse 
încă, ci legifera o realitate 
care exista, îi preciza coordo
natele numindu-i forma pe care 
o determinase în modul cel 
mai obiectiv posibil. Fixarea ca
drului organizatoric era în 
primul rînd o punere de acord 
cu realitatea și o deschidere 
de perspective. Așa stînd lucru
rile și, mai ales, astfel fiind 
considerate, consolidarea consi
liilor înființate, inclusiv cel cu 
munca In rîndul tinerelor fete,

ION CHIRIAC

(Continuare în pag. a Il-a)

Anchete
In „inima combinatului 
colo unde a lucrat echipa de 
tineri condusă de Popa Vili

Foto: O. PLECAN

Sport de masa

• „CUPA TINERETU
LUI DE LA SATE
LA ETAPA JUDE-

Șansele sportivilor români la J. O. de
Munchen :

A început fotbalul ! Rezultate din prima 
etapă

despre tineri
de NICOLAE IOANA

elevii se Întorc din vacanță

Vedeți clădirea din prima fo
tografie? Clădire nouă, de 
școală. Aparține Școlii genera
le 136 din Ferentari. Ce avem 
cu ea, că arată bine ? Da» ara
tă bine, pe partea asta. De alt
fel, în clădire se țin cursuri 
încă de anul trecut, de cînd 
trebuia inaugurată școala. Dar 
n-a fost recepționată și nici nu 
poate fi încă. Se fac cursuri 
aici, pentru că s-a ajuns lă un 
compromis î elevii trebuiau să 
învețe într-o clădire. Mai sînt 
însă atîtea de făcut și, mai a- 
les, de refăcut la această con
strucție. încît noi am crezut că 
avem de-a face cu o clădire 
veche. Directorul adjunct al 
școlii, prof. Gh. Spahiu ne a- 
rată loc cu loc „restanțele" 
constructorului. Constructor 
care, in acea zi trebuia să fie 
la lucru cu un efectiv de mun-

MEREU, In RESTANȚĂ

La prima... vedere Școala generală nr. 136 
Dar... surpriză: în clase se

din Ferentari este gata in așteptarea elevilor 
lucrează intens Z/J reamenajări.

Fotografiile: VASILE RANGA

„Lasă să treacă vara" este titlul filmului-anchetă semnat 
d® Florico Holban, consacrat unor probleme ale tineretului. 
Mărturisesc că m-a revoltat acest film (cine nu l-a văzut să 
meargă să-l vadă) ; cazurile tinerilor deși date într-o semi
obscuritate ascunzînd într-un fel chipurile le-am putut desci
fra ușor ; „identitatea" — o identitate ieftină, fadă care te 
umple de regret și care nu amintește cu nimic de existența 
reală a majorității tinerilor pe care-i cunoaștem. Și tristețea 
pentru a se „desăvîrși", cîțiva tineri tulburau atmosfera în sală 
în timpul desfășurării scurt-metrajului ca și cum acesta nu 
i-ar fi privit pe ei în nici un fel. Nu vreau să vorbesc despre 
calitatea filmului. Desigur, el ar fi putut fi mai bun, poate 
autorii^ lui s-au simțit crispați in fața faptelor de o gravitate 
brutală — ci despre unele gînduri pe care ți le declanșează.

Este cunoscut că aceste probleme sînt vaste. O discuție des
pre ele trebuie să întrunească complexitatea unui asemenea 
subiect. Știm cu toții că pe lîngă unele observații valabile, 
necesare, unii dintre noi putem exagera crin judecarea asoră 
a unei vîrste la care am făcut și noi destule „năzdrăvănii". 
Apoi nu trebuie să uităm un lucru tot atît de important si 
anume că tinerii reprezintă noutatea iar odaia cu „acuzarea" 
unor tendințe să nu acuzăm și acest miez viu al noutății. Ti
nerețe înseamnă romantism și problema orincipală a unui 
tînăr nu este neapărat aceea că poartă plete sau pantaloni 
cow-boy ci a idealului. Majoritatea tinerilor au un ideal 
idealul societății noastre, iar situațiile limită revoltătoare de 
sigur și neavenite nu pot caracteriza un întreg tineret. însuși 
secretarul general al partidului ne îndeamnă ca aorecieriie 
asupra tineretului să pornească de la minunatele lui reali
zări, așadar de la subliniere unor calități de fond si carac
teristice. Poate de aceea un preambul și nu numai o pre
zentare a faptelor nude, fapte pe care spectatorul le poate 
cunoaște din viață, în care să se facă unele delimitări în

(Continuare în pag. a Il-a)
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ilustrate de vacantă

Pe adresa

tovarășei

învățătoare...
La marginea pădurii, acolo 

unde Lotrul întânește Oltul, 
Iînga geana tremurătoare a 
apelor în care se oglindesc 
munții semeți, flutură pe ca
targ ca o flacăra vie — stea
gul pionieresc. Este primul 
ceas a! dimineții. Pacea nopții 
nu s-a risipit încă, dar pe ne
așteptate zeci de glasuri cris
taline punctează în ritm vioi 
tăcerea ce se înstăpînise. Pen
tru cei peste 100 pionieri a- 
flați în tabăra de la Lotni- 
Bîezoi începe o nouă zi. O 
zi de vacanță.

Au venit aici de pe înde
părtate meleaguri ale Tulcei, 
de la Smîrdan, Topolov și 
Nieulițel o parte din cei mai 
buni școlari care s-au eviden
țiat pe multiple planuri în 
precedentul an de învățămînt. 
Decorul i-a cucerit de îndată. 
Cunoștințele s-au legat firesc, 
iar constituirea celor 5 deta
șamente și apoi a unității ta
berei nu au făcut decît să 
consfințească prieteniile care 
s-au închegat din prima clipă.

„Orartir zilei următoare a 
cuprins cele dinții puncte ine
dite ale programului: o dru
meție al cărei scop nu a fost 
doar cunoașterea împrejuri
milor pline de farmec, ci și 
pregătirea unei surprize. Lu
ni după amiază caravana ca
ve purta pe Valea Oltului fla
căra olimpică a fost întîm- 
pinată de pionieri cu minu
nate buchete de flori. Coman
dantul unității, Doina Bolbo- 
ceanu ne înfățișează cîteva 
din acțiunile preconizate pen
tru următoarele 2 săptămîni : 
o întîlnire cu un activist de 
partid, o excursie la hidrocen
trala de pe Lotru, unde pio-

bcseala. E ▼ 
firească deci 
în timpo: sn 
3 ore. Ol m 
este o s*.Ictt

La Oradea pe malul Crifukii Repede

nierii vor fi oaspeții brigadie
rilor șantierului național al 
tineretului, mai multe ex
cursii la obiective istorice din 
împrejurimi — Cozia, Tcmn, 
Masa lui Traian, Castrul de 
la Bivolari etc. — acțiuni de 
muncă patriotică pentru în
frumusețarea taberei și bine
înțeles multe, multe acțiuni 
recreative : plajă, jocuri și 
marșuri pionierești, întreceri 
sportive.

— încă de la început — 
remarca directorul taberei, 
profesorul Nicolae Coacă — 
s-a observat o predilecție de
osebită pentru acțiunile cul
turale. Fiecare detașament 
pregătește un program sur
priză. A fost declanșat con
cursul pentru cel mai bun so
list și recitator. Așa cum au 
hotărît copiii, cele mai reușite 
numere din programele serii
lor următoare vor fi selecțio
nate pentru serbarea focului 
de tabără care se va desfă-
șura chiar de sărbătoarea eli
berării.

I-am cunoscut pe cîțiva 
membri ai taberei. Pe Mari
ana Vlșan („Natura, aerul de 
munte sînt formidabile. Ne 
simțim minunat"), pe Marian 
Sandorino: („Ne distrăm
foarte bine iar mîncarea este 
excepțională"), și pe Elena

iept Un nou spectacol
studențesc

I

CRONICA FILMULUI

Foto: VICTOR CMECll 
(din subredacția județeană

Caraignat, cea mai mică din 
tabără. A terminat data a 
treia cu media generală 10. 
Cîntă fermecător și — in loc 
de orice declarație — ea a 
adresat o rugăminte : „Vă 
rog să-i transmiteți salutari 
tovarășei învățătoare Paras- 
chiva Tărcatu de la școala 
noastră, din NiculițeL Mi-e 
așa dor de dînsa..."

Cînd am plecat din tabără 
peste dealurile Coziei cobo
rau umbrele înserării...

DORI’ MOTOC

Cabane neprimitoare
in ospitalitatea

munților
Unde mergem ? In Rete

zat Masivul e impunător, 
iar lacurile, ale căror nume 
ne apropie parcă de oameni
— Lia, Ana, Florica, Viorica
— aduc ceva din farmecul 
mării. Nici studenții nu au 
putut spune nu atîtor fru
museți și, în grupuri de cîte

-â. e scâtc. * 
deshidratarea 

d dresa de 7—
oe apt nune-

rîH. Dar asa re%-a na se 
poate! Vrei „Bcraee-? Pof
tim șprițîți arde gura 

â o stidâ de ^JBâbcr^?- 
? Iei și ju btru de JDrâ- 
uu-, câ nu-i btne sâ bei 
arineralâ stapli, eâei ba- 

! a cabaniera! LECN
FSDER nu-și fac* la
• inafirt- De altfel, nepoli- 
tețea si chiar obrâzrriria ca
banierului au indigna: între
gul grup— în fond apâ gâ- 
sesri și la București, și la 
izvor ; La rabară vii w bei 
vfa, vodcă, rom. câ de! 
Pepsi sau Cico nu s-a po
menit pe aici. Ciuda: este 
câ la CCnie. pfaă unde se 
merge cu mașina, exis-â o a- 
Lmer.tarâ și aprovizionarea 
cabanei ar putea fi irepro
șabilă. Dar nu-i! Pasăm:’•. 
cei de la Oficiul județean de 
turism D*'-*a și cei de la sa
nepid urcă greu pe munte, 
fiindcă urme ale trecerii ier 
nu se prea râd. Martoră stă 
curățenia care, vorba Iui 
nea Iancu. e sublimă, dar 
lipsește cu desâvîrșire.

Un alt aspect faedit la 
„Pietrele- este posibCitatea 
de petrecere a timpului a- 
tunci cînd plouă si nu se pot 
face excursii. Lumina cu se 
aprinde decît după șapte 
seara, adică atunci cînd în
cepi sâ-ți bagi degetele în 
ochi. N-ai lanternă — dormi 
sau vorbești pe întuneric — 
lucru periculos de altfel, de
oarece se pot ivi încurcături. 
De aici se poate vedea gri
ja administrației pentru o- 
dihna turiștilor : ai, n-ai chef 
trebuie să te „odihnești-. 
Trebuie sâ mărturisim însă 
că deși aceste carențe nu 
reușesc să șteargă farmecul 
Retezatului care constituie o 
permanentă invitație la dru
meție, totuși ele umbresc zi
lele frumoase ale excursio
niștilor.

MIHAELA COMAN

CONSTRUCȚIILE
ȘCOLARE
9

citdrî, dar excela D.rin absență. 
,**i nu sînt speranțe că au va 
persevera cu absența ae care 'j 

« practica din 2iua de 15 iur.ie. 
cinci s-a angajat, scris, că în- 
tr-n săptăminâ va remedia to- 
Lui încît să se poată face re
cepția școlii. De atvnd aj tre
cut 8 săotâmînl. Ce-i dre_\ e 
drept, ceva au realizat, -.-taj.. 
interioară — pe care ’re.
sj-o facă de mult — ri ' mezi
nele de Ia Intrările principale. 
A mai făcut ceva • a ir. er v 
să remedieze — o gravă gre
șeală la fundație — spjnem 
noi. lată cum au început : 
lucrătorii au stricat zidul — se 
ved^ pămîntul care a apărut 
fundație — au plecat și n-au 
mal venit. Dacă asta ar fi 
tu!, ar fi bine. Dar mai a : 
încă de revizuit o mulțime de 
lucruri catalogate cu prea n*.a*e 
ușurință la capitolul ..remedi
eri" în loc de capitolul irespon
sabilitate. Oare cînd o :r 
face? Din luna m?i
pildă, o dispoziție de șan-.ier 
pentru a se reface ins.=.2;i- 
electrică a școlii ea trebui . . .
să fie dimensionată la ce*. 1> 
<le forță ale atelierelor cota:? 
de către întreprinderea tute
lară — dotare care stă ne- 
utilîzată din acest motiv re 
vorba de un aparat electric de 

' sudură și de un cuptor per.tru 
prelucrarea maselor plastice’’. 
Si ae ce nimeni nu se gir.-e --.- 
încă la caloriferele care curg. 
— două au făcut explozie. Se 
va repeta iar o iarnă plină de 
defecțiuni... de încălzire? D? 
mirare este câ In afara scs’.i: 
nimeni nu ia în seama făptui 
că gdriie de canalizare —• r.v- 
merOase — din curte au . 
stricate de către utilajele c 
sîructorulul și rămîn de multa 
vreme descoperite.

Să zicem că acum s-ar putea 
trece peste toate aceste nereguli 
d& construcție — deși cheltuielile 
pentru repararea unui lucru a- 
bîa făcut sînt foarte mari — 
dacă ele măcar ar fi remediate 
1$ timp. Dar nu știm ce în«e^m- 
iil pentru I.C.M.-l expresia .Xa 
timp". în nici un caz, după cum 
se prezintă lucrurile la ora ac- 
tîîala, nu înseamnă 15 septem
brie. Păcat. Spunem păcat, 
pentru că tot personalul școlii, 
avindu-1 alături pe elevi — și 
un sprijin direct din partea co
mitetului de părinți — e pre
zent să pună !a punct clădirea 
pentru nou! an : au văruit cla
sele, fac curățenie, au lucrat la 
înzestrarea șî înfrumusețarea 
șcplii, au amenajat laboratoa
rele, ar.gajîndtl-se ca în 22 au
gust, tn cinstea marii sărbători, 
totul să fie gata — din punctul 
lor de vedere. Teamă ne este 
cȘ angajamentul nu va putea 
fi respectat întrucît constructo
rul încurcă cu „remedierile-, re- 
l'âetnd pardoseli, ori mai exact, 
trebuind să le refacă, pentru că 
linoleumul se ridică. Ar mai 
trebui să ridice tablele în cla
se, pentru că ele nu se află la 
nivelul stabilit, normal, de 
proiectant, Iar elevii au greu
tăți la lecții, dar peste acest 
lucru s-a trecut.

Da, s-a trecut cam peste 
multe lucruri și ar fi o gre
șeală a Inspectoratului școlar- 
București dacă ar mai face 
concesii si ar accepta recepția 
școlii cu lista de viitoare re
faceri la o clădire nouă.

încă nu-I întrebăm pe con
structor ce are de gînd. deoa
rece vrem sâ mai înfățișăm și 
o aitâ situație. Aici, pe lo
cul acesta împrejmuit de lur.! 
de zile, același I.C.M.-1 ar fi 
trebuit sâ lucreze la o con
strucție nouă pentru Școala ge
nerala nr. 114. N-o sâ vă reți
nem atenția cu toate tergiver
sările. (Normal ar fi trebuit să 
înceapă construcția fa martie, 
cînd școala a fost restrir.sâ ca 
spațiu în vederea demolărilor.

silită fiind să-și desfășoare ac
tivitatea cu destule greutăți, 
pentru câ spațiul eliberat a- 
runci stă și acum neutilizat — 
o luăm doar din săptămîna a- 
ceasta. Constructorul a promis 
ferm că va deschide șantierul. 
Fermitatea promisiunii se.„ ve
de : pînâ în 16 august n-a ve
nit nici un lucrător. Școala — 
pentru peste o mie de elevi — 
ar trebui sâ intre în funcțiune 
nu la 15 septembrie, întrucit 
torment ii a fost prelungi*, pînă 
ta anul 1973. dar așa cum se 
prezintă lucrurile, nu este nici 
un semn că măcar prelungirea 
se va respecta. Dacă Inspecto
ratul școlar al Capitalei i-ar 
obliga pe toți cei care trebuie 
sâ lucreze ori răspund de raer- 
su! acestei cogistrucții, sâ-și în
scrie copiii la Școala 114, exis
tă poate ceva speranțe.

Problema rămîne deschisă, 
deplasările noastre rizind alte 
șantiere de construcții școlare, 
după care, neapărat, vom mer
ge la constructor — și nu nu
mai Ia LC.M.-1 — să aflăm 
răspunsul. Deocamdată, l-am 
pus în temă și i-am pus pri
mele întrebări.

Orașul Sfintu Cheorghe se 
înalță cu fiecare zi

Fotografia :
VASILE RANGA

Enm ir. sala „Podul" câte- 
ra duzini de oameni ațintind 
o dușumea goală, ne strangu
la cfUura. simțeam acoperișul 
încins de deasupra, iar spre 
acoperișul încins de alături 
zăceau deschise ferestre za
darnice. Apoi au venit cițiva 
tineri, au oblonit, spre neli- 
nifTea noastră, ferestrele, și 
am rărr.as ca intr-o etuvă. 
Dar eurind nu ne-am mai dat 
seama de fețele noastre asu
date, de Cămășile lipite de 
trup : fusesem smulși din ma
terialitatea toridă a unui etaj 
IV intr-un august ’72, eram 
proiectați in răcoarea timpu
rilor dindărăt ji în adincul 
nostru de conștiință.

..Om de omenie" cu subtitlul 
„Cine poate face bine și nu 
face, păcătuiește" se numește 
spectacolul unor pasionați de 
la Casa studenților din Bucu
rești, care, spre a omagia tra
diție omeniei in țara „comu
nismului de omenie" ; au re
nunțat la tihna vacanței și au 
infrunsat zilnic, in repetiții 
prelungi (spre a fi gata din 
vreme -naive de 23 August), 
zăpușeala. Textele, fericit se- 
sctate de Stanca Fotino și Me- 

ăeea lonescu. sint extrase din 
ulcior — colinde, descintece, 

-alaâe. proverbe — sau simple 
confesiuni de viață curentă 
culese pe teren. în afara fap
tului artistic. Cei nouă inter
pret, (și eu... instrumentistul, 
zeceschițau personaje ti
mone dar fi — decorative și 
dinamice totodată — elemente 
ale naturii (pisări, jivine, ar
bori, rîuri) în acea comutare 
S> comuniune de regnuri pro
prie folclorului, în acea tran- 
scendere continuă de la o con
diție Ia aita. Omul perimetru
lui românesc se dovedea una 
cu ambicn^t, exprimind-o și 
"hnd exprimat de ea. Singuri 
pe dușumeaua nudă, actorii 
erau interpreți ,i decor une
ori funcția lor devenea mai 
abstractă : o anume plantare 
in scenă, potrivită unor rit
muri vizuale, nu mai sugera 
acțiuni concrete ale unor su
biecți identificabili (oameni 
sau elemente antropomorfiza
te), ci stări psihice. Actorii 
suplineau și banda sonoră : ei 
emiteau sunetele păsărilor, 
ale apei, ale vintului (exce
lentă compoziția sonoră — Io
sif Herțea).

Acest spectacol, succint ca 
mijloace dar generos ca pute-

re asociativă, datorat lui Că
tălin Naum, unul dintre regi
zorii tinerii care și-a găsit 
un timbru propriu și de bună 
calitate. Spectacolul, benefici
ind de același colectiv care, 
cu „Pretutindeni ești tu, pă- 
mîntulu, a obținut astă pri
măvară Marele premiu al Fes
tivalului național al artei stu
dențești, conturează linia pro- 
filatorie spre care tinde an
samblul de teatru al Casei 
studenților bucureșteni, un 
teatru angajat, ferm din 
punct de vedere ideologic, fo
losind însă mijloace suple, in
genioase, eludînd decorul arhi
tectural și costumul cu preten
ții, anhilînd frontul de contact 
scena-sală într-o contopire in
terpret-spectator prin aderarea 
la un sistem sugestiv de semne 
teatrale. Formă de teatru cult 
inspirată nu de preluare mi
metică a unor mode de import, 
ci din înțelegere contemporană 
a permanențelor noastre spiri
tuale, acest spectacol „folclo
ric" captivează prin notele 
lui de poezie și de tîlcuri im
plicite, vădește esențe preva- 
lînd aparențele: poporul ma
rilor balade triste e contem
plativ și totuși de o vitalitate 
funciară ; puterea lui de in
vestigare sensibilă depășește 
cu mult imediatul; confrunta
rea permanentă a vieții cu 
moartea nu îl inhibă ci îi de
clanșează energii. Acest spec
tacol va fi prezentat prin di
verse tabere studențești și îl 
bănuim liant între tineri și 
tinerele noastre pămînturi 
străvechi.

MIHAI DIMIU

Un muzeu
al sculpturii
în aer liberA

Consiliul tinerelor fete
nu putea sâ fie o problemă de 
durată, pentru motivul că fon
dul problemei impusese deja 
mai dinainte diferențierea acti
vității.

Și totuși anumite situații pe 
care le fatllnim . în cazul Con
siliului județean Iași al tine
relor fete ne obligă să cădem 
pe gin duri. Judecind după rit
mul mult prea încet în care se 
face încă consolidarea consiliu
lui și după faptul că și astăzi 
conducta de aducțiune a ideilor 
și a propunerilor pornite de la 
tinerele fete către comitetul 
județean se află tet cu robine- 
tu-nchis, putem desigur să ne 
facem o impresie exactă despre 
modul cum comitetul județean, 
biroul și secretariatul său au 
înțeles lucrurile și despre felul 
în care au încercat să le re
zolve.

Mai mult decît ati*„ „notele 
de probleme- ale consiliului, 
care conțin de fapt activități 
grupate tematic ș; calendaris
tic, nu sînt fixate în raport ne
mijlocit cu viața tinerelor fe
te, cu realitatea, ci prin de
ducție (grupa activităților de 
educație igierdeo-sanitară). prin 
imitarea unor preocupări ale 
consiliului județean al femeilor 
sau prin transportarea unor 
probleme de ordin general fără 
concretizări specifice (grupa ac
tivităților educativ-politice, a- 
proape aceleași cu cele ale co
misiei de propagandă, de pilda). 
Psihologia feminina își găsește, 
ce-i drept, într-o măsură mult 
mai mare un corespondent în 
preocupările consiliului jude
țean al tinerelor fete (grupa 
activităților etico-cetățenești) 
ceea ce e un lucru deosebit de 
bun și pe care îl salutăm, mai 
ales câ am avut ocazia de a 
participa la cîteva activități 
croite pe substanța vie a reali
tăților. De ce însă nu s-a fixat 
într-o măsură similară rapor
tul și specificul și-n cazul al
tor grupe de probleme cum ar 
fi cele profesionale, sociale și 
politice, pe care deja le-am e- 
nunțat ?

Răspunsul la această întreba
re scoate în evidență șl un alt 
aspect care, menținîndu-se, 
devine din ce în ce mal re
gretabil. E vorba despre înver-

□eî

sarea raportului ce care ne o- 
cupam ia Început, citind-o ca 
d eficiență generală. In cazul 
Comitetului județean Iași al 
U.T.C. experiența organizațiilor 
U.T.Q, doblndt’Ji în direcția 
muncii fa rfadul* •merelor fete 
a fost aproape uitată fa fața 
hotărîrii de înființare a consi
liilor. Zestrea bogată, ca să zic 
așa, pe care consiliul tinerelor 
fete se cuvenea s-o sporească, 
.•nenținînd-o fa patrimoniul 
. rgauizațici tineret, n-a fost 
fa nici un fel preluată și valo
rificată, pentru a o dezvolta.

De aici și exclamația : Uâsa- 
ți-i să se 
presie ce 
ignorarea 
n -re.

In cazul Consiliului munici
pal Iași al tinerelor fete clar
viziunea asupra lucrărilor pare 
însă a se fi încetățeni’. Anali
zată în mai multe rtaduri fa 
secretariat și fa birou și nu nu
mai din punct de vedere orga
nizatoric, problema și-a găsit 
soluții mult mai fericite. Circu
itul de idei Intre categoria ti
nerelor fete, între cifra 29 460 
pe care o citam la Început, și 
organul municipal U.T.C. ca 
principal factor de analiză și 
soluționare e in genere bine 
reglat, datorită soluțiilor con
crete pe care le conduce către 
jrgarJzațiile-n care ponderea 
o au fetele. Problema integră
rii sociale și profesionale a ti
nerelor fete, condițiile de mun
că și de viață ale acestora au 
format obiectul unor intense 
preocupări ale consiliului, și, 
prin acesta, a tuturor organi
zațiilor U.T.C. care la început 
considerau și ele că de vreme 
ce s-a înființat consiliul au 
scăpat de-o sarcină.

Comitetul municipal U.T.C., 
biroul și secretariatul acestuia 
s-au simțit în urma activității 
consiliului mai deplin stăpîne 
și mai în profunzime pe o pro
blemă care le era de fapt fa
miliară, reușind să evite pri
mejdia de a se înstrăina de-a- 
cest domeniu în urma înfiin
țării consiliului tinerelor fete. 
Lucrurile sînt departe de a fi 
perfecte și aici, dar lansarea 
noii unități de conținut și for
mă către ținta prevăzută și în 
parametrii proiectați poate fi 
astăzi considerată un succes.

r exclamația : „iăsa- 
mai cczsoUdeze", ex- 
demor. «trează tocmai 

experienței ante-

Stanley Kramer
despre un trist dresaj•••

La Consiliul Culturii si Edu
cației Socialiste al Municipiului 
București se află în studiu 
crearea unui original muzeu de 
sculptură românească contem
porană în aer liber. El va fi 
amplasat pe^ o pajiște din parcul 
Herăstrău (în apropierea Arcu
lui de Triumf), a cărei supra
față este de circa 3 hectare. O 
serie de alei, într-un fel de cir
cuit închis vor conduce pe vi
zitatori către lucrările expuse. 
Institutul de proiectări Bucu
rești, care se ocupă de studiul 
amplasării întregului ansamblu 
mai propune în „regia“ ampla
sărilor denivelări de teren, a- 
menajarea zonei verzi înconju
rătoare etc. In acest muzeu 
realizat cu lucrări achiziționate 
deja, vor figura printre alții, 
Boris Caragea, George Apostu, 
Mihail Laurențiu, Ioana Kassar- 
gian, Constantin Lucaci, Geta 
Caragiu, Iulian Olariu, ș.a. Se 
preconizează ca aceste lucrări să 
rămînă numai un timp în acest 
„muzeu", după care să fie di
seminate în alte zone ale parcu
lui, fâcînd loc unor noi lucrări. 
Firește, ideea este foarte ge
neroasă, și tocmai de aceea, în 
aplicarea ei soluțiile trebuie să 
țină seama de faptul că fieca
re nouă amplasare necesită un 
nou proiect, deci un nou inter
val de timp (deloc scurt), o 
nouă remunerație bănească 
ș.a.m.d. S-ar putea !n „final- ca 
soclul „ultimei statui din acest 
muzeu să coste mai mult decît 
lucrarea însăși. Convinși fiind 
că problema „mobilității- mu
zeului nu și-a găsit încă solu
ția cea mai adecvată, soluție 
care, nu ne Îndoim, nu va în- 
tirzia să se contureze, consem
năm totuși inițiativa ca atare. 
Cu atît mai mult, cu cît pînă 
la sfirșitul acestui an, se pre
conizează ca noul muzeu să-și 
deschidă „porțile- publicului 
bucureștean.

în ultimii ani publicul nostru 
a făcut cunoștință cu un cineast 
a cărui filmografie constituie o 
prezență activă în dezbaterea 
unor probleme de interes acut 
pentru societatea nord-america- 
nă și, în general, pentru proble
matica lumii contemporane: in
tegrarea rasiala, demistificarea 
fanatismului religios, radiogra
fia hitlerismului. Stanley Kra
mer mai prezintă și un alt inte
res în afară de tematica „neli
niștitoare" a filmelor sale : în- 
tr-o perioadă — ultimii 15 ani 
— în care cinematografia a fost 
bintuita de fel de fel de mode, 
de experimente reușite sau nu, 
el a rămas fidel narațiunii cla
sice, asumîndu-și riscurile unor 
spectacole de amploare. Să fi se
sizat el mai înaintea altora că 
ceea ce contează rămîne totuși 
ceea ce spui ?

Ce ne spune în acest film al 
său cu titlul atît de vag: BTNE- 
CUVÎNTAȚI ANIMALELE ȘI 
COPIII ? Sub pretextul prezen
tării procesului complicat al edu
cării unor tineri, la celebra 
școală a bărbăției americane, ci
neastul aruncă miturilor socie
tății de consum o sfidare cum
plită. „Trimiteți-ne un băiețel și 
vă vom înapoia un cow-boy" — 
e sloganul publicitar al unei ta
bere de vară care adună cîțiva 
adolescenți provenifi din medii 
diferite, copii traumatizați de pă
rinți. Educația la care sînt su
puși trebuie să facă din ei acei 
oameni capabili nu numai să 
„dea piept cu viața" dar să în
vingă cu orice preț. Acest „cu 
orice preț" fiind mitul unei so
cietăți pentru care nu mai con
tează nimic altceva, adică nu 
contează mijloacele, cît scopul 
cu cinică sinceritate afișat: pu
terea, banul. Această educație 
seamănă mai mult cu un dresaj, 
un dresaj trist prin care sufle
tele copiilor sint „modelate" — 
mai bine zis schilodite — cu o 
violență pe care preceptele pe
dagogice enunțate zilnic, nu o 
pot ascunde.

în tot acest univers închis,

restrictiv, ceea ce învață cu ade
vărat adolescenții nu le este ofe
rit de abilii lor superpedagogi ci 
de un eveniment care le dă reala 
măsură a societății în care tră
iesc. Lingă tabăra lor se află o 
rezervație naturală de bizoni, a- 
nimale care pot fi vînate la un 
preț accesibil. Adolescenții văd 
în aceasta un fel de crimă or
ganizată în fața căreia trebuie 
să ia o atitudine. Finalul filmu
lui ne propune o metaforă ale 
cărei sensuri nu sint prea clare. 
Cu riscuri mari copiii eliberează 
bizonii tocmai într-o zi în care cî
țiva turiști vînători, dornici de 
trofee, își plătiseră costul unei 
vînători simulate, lipsite de orice 
bărbăție, de orice demnitate. Eli
berați, bizonii refuză să fugă, 
preferind moartea unei „libertăți* 
pe care nu o cunosc. Să fie oare 
această „renunțare" o incrimina
re pe care regizorul o adresea
ză conveniențelor societății sale 
sau, încețoșat, regizorul ne pro
pune o blîndețe religioasă, o re
semnare pioasă ? Credem eă nu 
acesta din urmă este sensul fil
mului său și că Stanley Kramer 
în „Binecuvîntați animalele și 
copiii" oferă discuției publice, 
spectatorilor filmului său imagi
nea unei lumi, (a lumii în care 
cineastul trăiește fi creează) ala 
căror valori sînt în mod con
știent confundate. Educația 
bătească" nefiind altceva, din 
moment ce ea se face m pofida 
oricărei morale, decît o imagine 
la scară redusă a unei societăți 
în derivă, lipsită de aspirații, tră* 
ind sub amenințarea unei violen
țe care generează, la nesflrfit, 
tot violență.

Stanley Kramer ni se prezmtă 
cu acest film, o ecranizare după 
un roman de Giendon Swarthout, 
ca fidel unei arte angajate prin 
care după cum declară dorește 
să adreseze „un mesaj conștiin
ței umanității". Ceea ce ca în a- 
tîtea dăți a și reușit.

TUDOR STĂNESCV

•) Binecuvântați animalele si 
copiii" o producție a studiouri
lor americane.

Despre tineri

C. R. C.

S (Urmare din pag. I) ,
< legătură cu caracteristica acestora de cazuri, se impunea * 
C anchetei. O minte mai puțin aripată, și din nefericire sint < 
\ și din acestea, ar putea să exclame : „uite cum sint tinerii' I 1 
C Tocmai de aceea consider că este necesar să se scrie si ’ 
1 să se studieze mult mai mult viața tinerilor. La lucrurile bune
C care s-au făcut pînă în prezent se pot adăuga altele de o ’
c mai mare diversitate și acuitate. Iar cei care privesc, citesc 1
C aceste lucruri sâ nu exclame : „iată cum sînt tinerii' I cum 1
< de altfel se întîmplâ dintr-o prejudecată comună de care 1
C sîntem minați unii dintre noi ; ci să detectăm cu atenție și '

înțelegare, în orice loc ne-am afla, cauzele concrete ale si- ' 
\ tuațiilor respective cit și unele mai generale ale lumii mo- ' 
v derne, cum ar fi acelea ale influențelor și împrumuturilor, rit- 1 
C mului uneori delirant, alienării tehnice, lucruri care daca nu 1 
\ sînt privite cu atenție și reglementate se pot manifesta în- 1 

tr-un chip negativ. Se pot face, de asemenea, în vederea eu- ’ 
Inoașterii tineretului mai multe studii, anchete, cărți, filme de 1 

un mai larg interes care să investigheze multilateral aceste ’ 
probleme. Cred că, de asemenea, nu facem un serviciu nici ’ 
artei și nici lor cînd le oferim opere de o valoare îndoiel- ’ 
nică. Nu o dată se întîmplâ ca în edituri, în cinematografie ’ 
să se ocupe de aceste probleme autori mediocri. Multe din- < 
tre lucrările lor nu au sorți de izbîndâ la tineri. Se pornește ’ 
adesea de la o preconcepție și anume că literatura și arta ’ 
în genere „pentru tineret" este ușoară, se poate face deci < 
de către oricine. Așa se întîmplâ cu o serie de scriitori și * 
artiști care nu s-au putut „realiza" în sfera problematicii ’ 
„mature" dar sînt buni și se pot realiza aici. O alta viziune 1 
tot atît de neîntemeiata este considerarea acestor probleme ’ 
de „sus", de la marea noastră profunzime de maturi. Intor- ’ 
cîndu-mâ la filmul cu care am început, desigur nu-i putem * 
nega utilitatea. Dar asemenea anchete se pot face, după < 
cum spuneam mai sus, după un program mai bine susținut, ] 
ținînd seama de un întreg complex de idei și probleme care ] 
privesc la ora asta pe tineri. ’
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Din vremuri imemoriale o- 
mul s-a folosit de plantele 
medicinale in prevenirea și 
vindecarea bolilor de tot je- 
tuL Redeecopenndu-le impor
tanța, civilizația actuală a gă
sit, cum era și firesc, și mij
loacele prin care folosirea a- 
cestor plante să dea maximum 
de randament.

Sursă de materie primă 
pentru industria chimică-far
maceutică in fabricarea medi
camentelor, ori puse la dispo
ziția populației fără vreo pre
lucrare prealabilă, recoltarea, 
conservarea și exploatarea a- 
cestor plante a căpătat carac
terul unei industrii în toată 
puterea cudntului.

In flora spontană a Româ
niei fondul natural de plante 
medicinale este deosebit ca 
valoare, dar și ca întindere 
dat fiind condițiile pedocli
matice de care dispunem. Ele 
se pot recolta incepînd de 
primăvara și pînă toamna tir- 
ziu. Au însă cîteva „pretenții" 
ușor de respectat de către ti
neri, de către pionieri. Să le 
recunoști, să le știi perioada 
de recoltare, să stăpînești pro
cesul de conservare și, de ce 
nu. să știi și prețul cu care 
pot fi valorificate. In sprijinul 
însușirii unor asemenea cu
noștințe, strict necesare, ne 
vine în ajutor CECONA prin 
specialiștii săi. Iată cîteva a- 
mănunte utile furnizate:

• Amica (in denumirea la
tină i se spune amica mon
tana). O găsim răspîndită 
printre fînețele de munte, dar 
nu pe tot cuprinsul țării, ci

mai cu seamă in județele Su
ceava, Cluj, Bistrița, Alba. Se 
recoltează floarea de pe tul
pina principală. După recol
tare trebuie acut însă grijă să 
fie pusă la uscat în poduri la 
umbră, așezată în straturi 
(carte subțiri pe foi de hir- 
tie. Curentul puternic de aer 
•< conservă calitățile. Preț de 
achiziție in stare uscată : 20

• Nemțișorn de cîmp (Del- 
phinum consolida). Aici lu-

la umbră. Recoltarea acestei 
plani, aduce venituri foarte 
mari, prețul de achiziție fiind 
de 70 lei/kg.

• Salcimul japonez (Sopho- 
ra japonica). Denumirea ii 
desconspiră originea. Florile 
sale plăcute la vedere au de
terminat pe specialiști să-l a- 
ciimatizexe la noi in grădini 
fi parcuri. Alți specialiști i-au 
găsit însă întrebuințări in me
diană. Pentru aceasta trebu
iesc culese la timpul respec-

sau pe marginea drumurilor. 
Se culeg frunzele fără codiță 
în lunile iulie-august. Se usu
că pe rame sau rogojini fie la 
soare fie la umbră. Preț de a- 
chiziție: 5 lei/kg.

• Coada șoricelului (achilea 
millefolium). De asemenea, o 
plantă răspîndită în toată 
țara. Iarba întreagă, în plină 
floare, se culege tăindu-se la 
20—25 pm. Se usucă la soare 
sau la umbră. Preț: 25 lei/kg.

• Cimbrișorul de cîmp

Strîngerea plantelor
medicinale

crurile sînt mai simple întru- 
cit planta crește în lanurile de 
cereale fiind răspîndită în 
toată țara. Două luni sînt op
time pentru recoltare: iulie și 
august. Se culeg florile, fără 
codiță, care se întind apoi la 
uscare tot la umbră și tot în 
strat subțire. Preț achiziție : 
40 lei/kg.

• Lamium album nu este 
alta decît urzica moartă. Te
renurile umede și umbrite 
din zonele de deal și munte ti 
„convin" cel mai mult. De la 
ea trebuie recoltate numai flo
rile albe în lunile iulie-august. 
După aceea se usucă în func
ție de posibilități: la soare sau

tio, bobocii florali și mai pu
țin florile deschise. Uscarea se 
face la soare ori la umbră. 
Preț de achiziție: 19 lei/kg.

• Podbalul (Tusilaga farfa- 
ra). Planta crește pe văile nu
rilor de deal și munte. Se cu
leg frunzele fără codiță în lu
nile iulie-august. Operația de 
uscare impune aici o mică și 
lesnicioasă ordine. Se usucă 
la început, la soare și apoi la 
umbră. Preț de achiziție: 5 
lei/kg.

• Cașul popii (halva ne- 
glecta). Plantă mai mult decît 
cunoscută în toată țara și în 
toate zonele. Crește mai cu 
seamă în curțile gospodăriilor

(thymus serpylum). Acum este 
perioada cînd se află în pli
nă floare. Se recoltează iarba 
întreagă, dar fără părțile lem
noase. Operația de uscare este 
mai mult decît simpla, ea fă- 
cîndu-se pe cale naturală la 
umbră. Prețul de achiziție 
este de 3 lei/kg.

• Feriga (Dryopterix filix 
uras). Cine nu este informat 
ea crede că feriga e un adaos 
necesar numai ca decorație la 
un buchet de flori. Dar, cres
cută pe căile nurilor de 
munte, ea e, totodată, o plan
tă medicinală căutată. I se re
coltează rizomul gros care.

după fasonare, se usucă în 
poduri. Prețul: 4,50 lei/kg.

• Măceșele. Luna august 
este timpul cel mai prielnic 
de recoltat avînd însă grijă ca 
fructele să fie culese atunci 
cînd ele încep să aibă culoa
rea portocalie începînd să ca
pete o nuanță roșcată. Se pre
dau în stare proaspătă, prețul 
de achiziție fiind de 1,60 lei/ 
kg.

• Fructele de soc. Se cu
leg la sfîrșitul lunii august, 
cînd bobițele au culoarea 
neagră. Se usucă atîrnînd 
ciorchinii pe sfoii undeva în
tr-un pod sau la soare. Prețul 
de achiziție este de 8 lei/kg.

• Lichenul de stejar. Dacă 
foarte multe din plantele a- 
mintite pînă acum cer o anu
mită perioadă de recoltare, în 
privința lichenului nu sînt 
probleme. El se recoltează în 
tot cursul anului avîndu-se 
grijă numai să fie desprins u- 
șor de pe tulpina și ramurile 
de stejar pentru ca apoi să fie 
pus la uscat la soare. Prețul 
de achiziție este de 4 lei/kg.

In final e necesară o preci
zare pentru toți cei interesați 
în recoltarea plantelor medi
cinale. Toate produsele, în a- 
fara măceșelor, trebuiesc pre
date în stare uscată la între
prinderile, agențiile sau cen
trele care preiau aceste plan
te. Atunci însă cînd cantități
le recoltate sint mari, plante
le pot fi predate și în stare 
proaspătă, urmi nd a fi usca
te de către întreprinderi pe 
cale artificială în uscătoiii spe
ciale. (Reportaj publicitar)

f

f



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 3 LUNI 21 AUGUST 1972

Laureat» județului Ilfov

Stadionul Tineretului — Bucu
rești a fost, din nou, gazda u- 
unei frumoase competiții spor
tive de masă. Pe pistele de aler
gări, la sectoarele de aruncări și 
sărituri, pe terenurile de hand
bal, volei și fotbal s-au întrecut 
peste 500 de tineri, veniți din mai 
multe comune și sate ale jude
țului Ilfov. Erau finaliștii edi
ției 1972 a „Cupei tineretului 
de la sate“, competiție care a 
cunoscut în acest an o partici
pare numeroasă. Bunăoară, la 
întrecerile preliminare, etapa 
pe centre de comune, și-au dis
putat întîietatea aproape 12 000 
de tineri săteni din județ.

Asistînd la întrecerile etapei 
județene de pe stadionul „Tine
retului “ î " - *J’~
unor noi 
pe harta 
ma oară, 
concurat 
comunele _____,._____ __
siei, Naipu, Cornetu, Corbean- 
ca, Ileana etc. Și debutul lor a 
fost promițător. Ba, au avut și 
laureați la întrecerile de ci
clism, atletism, volei și trîntă. 
Vasile Grigore (Moara Vlăsiei) 
a cucerit titlul de campion pe 
județ la ciclism, tînăra Elena 
Ene, din aceeași localitate, a 
obținut medalia de bronz la 800 
m., echipa din Cornetu a fost 
finalistă la volei fete.

Dintre asociațiile sportive cu 
cea mai mare participare la fi
nale se remarcă: Unirea-Bolin- 
tin Vale, Fulgerul-Fierbinți 
Argeșul-Hotarele, Victoria-Schi- 
tu, Steaua roșie-Ulmeni. Corni- 
tetele U.T.C. și profesorii de e- 
ducație fizică din comunele a- 
mintite s-au ocupat cu atenție 
de pregătirea loturilor de spor
tivi și, în final, au avut satis
facția de a obține rezultate 
bune. Reprezentanții acestor a- 
sociații sportive sătești au cu
cerit o suită de medalii de aur 
si au ocupat locuri fruntașe la 
toate probele de atletism, ca și 
Ia jocurile de volei șl handbal. 
Unirea-Bolintin Vale a avut 
trei echipe finaliste (volei-bă- 
ieți și handbal-băiețl și fete), 
iar asociația Fulgerul-Fierbinți 
a dominat întrecerile de atle
tism, obținînd cinci medalii de 
aur, prin: Elena Dobre — 100 
m. plat, Stelian Răpună — 2 000 
m., Maria Ciobanu și Nicolae 
Nicolae la aruncarea greutății 
(acesta a cîștigat și proba de 
aruncarea mingii de oină). Prin
tre cîștigătorl! probelor de at
letism s-au mai numărat: Mi
hai Păun — Hotarele, învingă
tor- la. 100 m.; Petruța Roșu — 
Bolintin Vale, locul I la 800 m.; 
Elena Dumitru — Gîrbovi, lo
cul I la aruncarea mingii de 
oină.

am consemnat apariția 
i centre sportive sătești 
i județului. Pentru pri- 
, la finalele Cupei au 

numeroși tineri din 
Ciolpani, Moara Vlă-

Turneul final de handbal mas
culin a reunit 9 echipe, cu o 
bună pregătire, prilejuind jocuri 
viu disputate șl care s-au în
cheiat cu scoruri strînse: Ve
dea—Ulmeni 15—14, Bolintin 
Vale—Mihăilești 27—24, Ulmeni 
—Schitu 19—13 etc. Meciul de
cisiv pentru primul Ioc a opus 
formațiile Unirea-Bolintin Vale 
și Știința Vedea. Victoria a re
venit, aupă prelungiri, handba- 
Iiștilor din Bolintin Vale, cu 
20—19. La fete, Argeșul Mihăi
lești a dispus, în finală. cu 
12—4 de Unirea Gîrbovi. Meda
liile de aur la volei au revenit, 
atît la fete cit și la băieți, e- 
chipelor din comuna Bolintin 
Vale. Iată și campionii jude
țeni la întrecerile de trîntă. în 
ordinea categoriilor: Ion De- 
vencea — Fierbinți, Marin Bă- 
jenaru — Călugăreni, Ștefan 
Ghercă — Călugăreni, Constan
tin Nicolae — Bolintin Vale și 
Nicolae Nicolae — Fierbinți.

M. LERESCU

OLIMPICE

HANDBALUL

TENIS
TORONTO 

în finală :
Ilie Năstase — An

drew Pattison
• La dublu perechea 
română întîlnește pe
rechea cehoslovacă

MONTREAL 28 (Agerpres). — 
Finala probei de simplu băr
bați din cadrul turneului Inter
național de tenis de la Toron
to, se va disputa între campio
nul român Ilie Năstase și ju
cătorul rhodesian Andrew Pat
tison. în semifinale, Ilie Năs
tase l-a întîlnit pe francezul 
Patrick Proisy, pe care l-a în
vins în două seturi cu 6—4, 
7—6. Partida a fost echilibrată, 
tînărul tenisman rrancez opu- 
nlnd o dîrză rezistență. Dar, 
clasa șl rutina lui Năstase 
și-au spus cuvintul în 
nai, cină jucătorul român 
obținut o meritata victorie

fi- 
a 

___ ___________ _  _ _ în 
urma unui „tie Break*4 specta
culos. La rindul său, Andrew 
Pattison (care în tururile an
terioare i-a eliminat pe cunos- 
cuții Andres Gimeno și Bob 
Hewitt), a trebuit să se între
buințeze la maximum pentru 
a-l Întrece cu 2—6, 6—2, 7—5 pe 
chilianul Jaime Filoll.

în semifinalele probei _ de 
dublu, cuplul român IJie Năs
tase — Ion Tiriac a dispus cu 
2—G, 6—1, 6—2 de perechea aus
traliană Ross Case — Geoff 
Masters. Tenismenii români vor 
juca în finală cu cehoslovacii 
,lan Kodes și Jan Kukal, Învin
gători cu 6—2, 7—5 în fața cu
plului sud-african Bob Hewitt— 
Fred McMillan.

Proba de simplu femei s-a 
încheiat cu succesul australien- 
r-ei Evonne Goolagong. care a 
învins-o în finală cu 6—3, 6—1 
pe Virginia Wade (Anglia).

Rezultatele
primei etape 
a diviziei A 

de fotbal
Sportul studențesc—S.C. Ba

cău: 0—2 (0—1). A înscris Pană 
în minutele 26 și 81.

Petrolul—Dinamo: 1—1 (1—1). 
Au înscris Dumitr&che (16*), res
pectiv Grozea (36’).

U.T.A.—F.C. Argeș: 2—1, 1—0). 
Autorii goluriloi — Axente (13’) 
și Petescu (77’), respectiv Troi 
(55’).

U. Craiova—Rapid: 2—1 (1—1). 
Au marcat Oblemenco (45’) și 
Bălan (68’) pentru învingători, 
Dumitriu III (8’) pentru Rapid.

C.S.M. Reșița—Steagul roșu : 
0—0.

U. Cluj—Jiul: 2—2 (0—0). Au 
înscris Crețu (55’) și Barbu (76’) 
pentru studenți, Stoian (47’) și 
Mulțescu (87’) pentru. Jiul.

Meciurile Steaua—A.S.A. Tg. 
Mureș și Farul—C.F.R. Cluj 
s-au "disputat după închiderea 
ediției.

Un grup de sportive românce pe scara avionului care le transportă la Miinchen
A

amt mult de lucru și eă mai 
avem inci. După cite s-au in- 
timplat pe pianul vieții sportive 
— conștiinciozitatea la pregăti
re, disciplina — după procesul 
de restructurare al echipei, pro
ces 
nit 
rea

TIRUL SPERĂ
care după mine a interve
ne tirxin, după promova- 
unor elemente tinere, eare

VIZEAZA
UN REZULTAT DE RĂSUNET

• CU ANTRENORUL EMERIT IOAN KUNST-GHERMANESCU, 
DESPRE PREGĂTIRI, DESPRE ȘANSELE CAMPIONILOR LUMII

RESPECTAREA TRADIȚIEI
CU ANTRENORUL EMERIT ȘTEFAN 

GATIRILE, DESPRE ȘANSELE
PETRESCU, DESPRE PRE< 
TRĂGĂTORILOR

PREMIERE
IN CIMPIA 

bărăganului

In inima Bărăganului, la 
Slobozia, se pregătește in 
ritm intens o nouă premie
ră industrială. Constructorii 
și beneficiarii își mobilizează 
eforturile, punind în acțiune 
noi și noi resurse ale capaci-

desțâșuratâ zMe acestea, 
după probele efectuate deja, 
cit și in anii viitori, producînd 
la parametrii proiectați. „De
oarece ide ea devansării luna
re cu 5 zile a planului ne a- 
parține. avem ambiția de a fi 
noi cei dinții care să rapor
tăm miotdeauna că ne-am fă
cut datoria* — mărturisea o- 
peratorul chimist Ion Asavi, 
secretarul organizației U.T.C. 
din secție (foto 2).

Zile ie trecute au început să 
sosească m combinat cei mai

...ca Ion D. Mihai (foto 4).
Dialogul permanent, racor

dul complex al activităților 
întreprinse de „constructor" și 
„beneficiar" cunoaște coti
dian noi dimensiuni, particu
larizat într-una din ipostazele 
sale de preocupările secretari
lor celor două organizații 
U.T.C. — Nicolae Leonte și 
Nicolae Toma (foto 5). Prin
tre obiectivele vizate in co
mun, în scurta perioadă cit o 
parte din tinerii constructori

Includerea handbalului în 
programul J.O. a avut un ecou 
puternic în rîndurile opiniei 
sportive din tara noastră. Ex
plicația rezidă în aceea că în 
acest sport sintem (incă) suve
rani, in ultimul deceniu repre
zentanții noștri repurtînd succe
se strălucite, dobîndind, cum se 
știe, o performanță unică : cu
cerirea de trei ori a titlului 
mondial. Marea performanță 
exprimă condiții, muncă, dărui
re din partea jucătorilor și an
trenorilor, care "-
tigioasă școală 
handbal.

Este capabilă,_____________
echipă de o nouă performanță 
de răsunet, cucerirea titlului 
olimpic ?

— Cu toate dificultățile care 
au apărut pe parcurs — 
NE SPUNE TOVARĂȘUL 
IOAN KUNST-GHERMANES
CU, CONDUCĂTORUL TEHNIC 
AL LOTULUI — pregătirile 
s-au desfășurat după toate ri
gorile, s-a depus o muncă de 
calitate, superioară altor perioa
de, așa că acumulările ar trebui 
să-și dea roadele exact la J.O. 
de Ia Miinchen. Rezultatele con
tradictorii nu ne îngrijorează pe 
noi, pe tehnicieni, cit ne preo
cupă unele defecțiuni pe care 
n-am reușit încă să le înlătu
răm cu desăvîrșire. dar pe care 
sperăm să le lichidăm pînă la 
ora „H“. Și in ultimele meciuri, 
chiar și recenta confruntare cu 
echipa U.R.S.S., s-a manifestat 
o imprecizie la finalizare. Va 
trebui insistat pe cîteva combi
nații precise pentru finalizare : 
mai sînt de făcut cîteva lu
cruri pentru menținerea capa
cității de efort, apoi se mai 
cer unele retușuri în jocul de 
apărare. în sensul îmbunătăți
rii mecanismului de funcționare 
al acestuia. Problema ritmului 
de joc. al surprinderii adversa
rului cu acțiuni în viteză, prin 
contraatacuri, prin desfacerea 
jocului pe extreme, sînt alte 
preocupări ale noastre, pe care 
le vom avea în vedere în zilele 
care ne-au mai rămas. Din cele 
expuse se poate înțelege c-am

au creat o pres- 
românească de

actuala noastră

a determinat intr-un fel și re
considerarea jocului — revizui
rea concepțiilor și ideilor tacti
ce — putem spune că am în
vins o serie de greutăți, de re
zistente interioare. Se știe, am 
avut de luptat serios pentru re
facerea unității psihologice a e- 
chipei. Și am reușit. Sînt mul
țumit de băieți : Gruia a re- 
eiștigat mult din forța sa de 
joc, Gațu, noul căpitan al echi
pei, este mai constructiv, are 
frumoase preocupări de atac, 
Chicid și Guneș au prins o for
mă bună, iar tinerii — Cosma, 
Schobel. Tudosie, Voina — s-au 
încadrat bine în ansamblul e- 
chipei. Nu mă mulțumesc por
tarii. Și ce rol mare au porta
rii în obținerea victoriei în 
handbal. Nu sînt solicitați in 
campionat, echipele nu-s preo
cupate să-și formeze portari de 
clasă.

— Cunoașteți bine echipele 
participante la turneul final de 
la Miinchen : ce șanse acordați 
echipei noastre, campioană 
mondială ?

— Va fi o luptă grea. Noi 
trebuie sâ trecem un prim ob
stacol : Norvegia, în grupă, ca 
sâ ne calificăm. Pe urmă vom 
mai vedea. Pot sâ vă spun că 
raportul de forțe s-a echilibrat 
mult. Alături de campioana 
mondială, echipa României, sint 

patru formații care pot 
justificat la ______ - d. 

Iugoslaviei, U.R.S.S.

alte _ 
aspira în mod -----
titlu : reprezentativele R^ 
Germane. T_ 
și mai ales a R. F. a Germa
niei, pentru ca joacă pe teren 
propriu. Noi avem promisiunea 
jucătorilor, 
iubitorilor sportului
noastră, că vor da totul pen
tru o comportare pe măsura 
faimei și prestigiului hand
balului nostru. Este, aceasta o 
datorie de onoare, este un pri
lej de reafirmare internațională 
prestigioasă 
handbalului 
românesc.

Ne mai despart cîteva zile 
pînă la începerea întrecerilor 
Olimpiadei de la Munchen. Fe
bra inerentă unor competiții de 
asemenea amploare se face tot 
mai simțită în rîndul celor an
trenați în această manifestare 
sportivă de amploare. Am fă
cut această constatare vizitînd 
poligonul de la Tunari, zilele 
trecute, observînd „calmul" cu 
care trăgătorii noștri se pregă
tesc, stînd de vorbă cu fostul 
campion olimpic, antrenorul e- 
merit ștefan Petrescu ;

— După cum se știe, tirul a 
adus sportului românesc 
multe medalii olimpice.

— Zestrea de medalii olimpi
ce ale trăgătorilor noștri este 
într-adevăr un prilej de mîn- 
drie, dar nu numai atît. Este și 
o dovadă a afirmării tirului ro
mânesc pe arena internaționa
lă, un argument al valorii con
stante a sportivilor pe par
cursul a două decenii. In ace
lași timp, prestigiul, tradiția, 
implică generației de azi efor
turi sporite și dăruire totală 
pentru a le îmbogăți, pentru a 
le dezvolta. O astfel de zestre 
se acumulează foarte greu, dar 
se poate pierde sau diminua 
atît de ușor.

— Să înțeleg că în programul 
de pregătire al olimpicilor noș
tri ați avut în vedere acest 
considerent ?

— Am meditat foarte mult la 
acest lucru, dar nu ne-am li
mitat numai la el. Am mai avut 
în vedere faptul că, în momen
tul de față, tirul 
noaste o creștere 
masă. In sfîrșit, 
să introducem în 
măr de tineri cu 
te în concursurile internaționa
le de anul acesta, cu o compor
tare ce lasă să se întrevadă rea
le posibilități de afirmare în

mai

mondial cu- 
valorică de 
ne-am gindit 
lot și un nu- 
bune rezulta-

tr-un viitor apropiat. Poate 
chiar la actuala ediție a Jocu
rilor Olimpice. Vor cîștiga ex
periență, se vor aclimatiza cu 
atmosfera încinsă a competiții
lor de anvergură.

— Toate aceste criterii s-au 
materializat in alcătuirea iotu
lui ?

— Da, în mare. Dintre „vete
ranii" Jocurilor Olimpice am 
optat pentru Ion Tripșa (pistol 
viteză), Nicolae Rotaru (pușcă 
culcat 60 focuri), George Flo- 
rescu și Ion Dumitrescu (tale
re — șanț). Pentru prima oară 
participă la Olimpiadă Dan 
Iuga (pistol viteză), Eugen Sa- 
tala (pușcă calibru mare 3X40), 
Ilie Codreanu (pușcă calibru re
dus 60 culcat), Lucian Co- 
jocaru și orădeanul Pintilie 
Glebu (talere skeet). Am spus, 
în mare, pentru că au mai ră
mas în afara lotului o serie de 
trăgători valoroși. Dar cei no- 
materializat în alcătuirea lotu- 
te bine“ la toate Criteriile amin
tite.

— Un pronostic ?
— Este aproape imposibil. 

Chiar făcînd cele mai minuți
oase calcule nu putem avea cer
titudinea că, să zicem. Dan 
Iuga va1 cîștiga o medalie de 
aur, iar Nicolae Rotaru, alta. 
Dar valoarea lor individuală, șl 
nu numai a lor, rewltatolb ob
ținute, forma sportivă în care 
se află, ne îndreptățesc să spe
răm și să credem că vom cîș
tiga și medalii. Un pronostic 
care să fie corect e totuși greu 
de dat. Din motivele pe care 
le-am amintit. Oricum, ceea ce 
vă pot spune sigur este faptul 
că, sportivi și antrenori, vom 
avea o comportare bună pen
tru a apăra în felul acesta tra
diția și prestigiul internațional 
al tirului românesc.

AL. DOBRE

RUGBI

Seria I

pe care eu o 
din

fac 
tara etapă primele surprize

a valorii și forței 
nostru, a sportului

V. cabulea

Rezultatele diviziei B
Seria II-a

Progresul București —Știința 
Bacău 1—0; C—’ T'î-4—
Neamț — C.F.R. 
Dunărea Giurgiu 
Rîmnicu Vîloea 2—0; 
Plopeni — Politehnica 
a-i.

Ceahlăul Piatra
Pașcani 1—0; 

Chimia 
Metalul 

Galați

Oradea — Minerul
1—0; C.F.R. Timi-

Olimpia
Baia Mare
șoara — Chimia Făgăraș 1—0; 
Electroputere Craiova — Poli
tehnica Timișoara 0—1; Gloria 
Bistrița — Metalurgistul Cugir 
1—0.

■ Al 56-lea campionat național, 
a adunat la start 14 echipe di
vizionare, cu două mai multe 
ca In precedentul campionat, 
printre care și noile promova
te: Vulcan București, Precizia 
Săcele și Constructorul Su
ceava.

In Capitală, pe terenul Ghen- 
cea, în primul med al cupla
jului, STEAUA a trebuit să se 
întrebuințeze serios pentru a 
se „rupe" de adversar — PO- 
LITEHNICA-Iași. Studenții ie
șeni, puși pe fapte mari, au 
reușit chiar să conducă la pau
ză cu 6—3, prin două lovituri 
de pedeapsă realizate de Ru- 
joiu, față de una a militarilor, 
consemnată de Durbac. , Ploa
ia, care a transformat terenul 
în patinoar, a pus la grea în
cercare ambele echipe. Mai 
bună pe un asemenea teren, 
Steaua, și-a adjudecat, în fi
nal, victoria la scorul de 19—6. 
Cu toate dificultățile terenului 
jocul a fost plăcut, nu i-a ridi
cat probleme deosebite nid ar
bitrului S. Dragomirescu.

Al doilea meci al cuplajului, 
a constituit și surpriza zilei. 
VULCAN, echipă nou promo-

vată în divizia A, un XV fără 
nume „mari*4, a reușit o vic
torie muncită !n detrimentul 
SPORTULUI STUDENȚESC, la 
scorul de 15—12. Conducindu-i 
la un moment dat pe studerți 
cu 12 puncte, rugbiștil de la 
Vulcan s-au întrecut pe ei, 
desfâșurfnd un joc curat și o- 
fensiv, bine conceput tactic, a- 
daptat la starea terenului, dri
blingul de picior fiind axrr.a 
principală. Sportul studențesc 
a făcut greșeli de neiertat pen
tru o echipă cu jucători de cer
tă valoare, utilizfnd purtarea 
balonului mai mult cu mina, 
procedeu tehnic neindicat pe 
un teren greu și cu un balon 
îmbibat cu apă. Bun arbitrajul 
lui T. Wiring. Ne-a plăcut at
mosfera de sportivitate, a 
ambelor echipe, în care au 
înțeles să-și dispute întîie
tatea. Sîmbătă la Săcele, Di
namo a dispus de Precizia din 
localitate cu scorul de 7—8. In 
țară: Știința Petroșeni — Uni
versitatea Timișoara 4—8; Rul
mentul Blrlad — C.S.M. Sibiu 
7—6 ; Constructorul Suceava — 
Gloria București 8—8 (1).

GABRIEL FLOREA

tăța lor profesionale, pentru 
ca ziua tot mai apropiată a 
intrării în funcțiune a Combi
natului de îngrășăminte azo- 
toase să aducă victoria oame
nilor angajați în întrecere cu 
timpul.

I-am găsit pe tineri inte
grați acestei încordări finale, 
avînd conștiința răspunderii, a 
deplinei angajări fața de țe
luri a căror realizare este 
condiționată de randamentul 
muncii fiecăruia, de contribu
ția de inițiativă și cunoștințe 
intr-ale meseriei, în perma
nent proces de perfecționare. 
In această ambianță de pre
ocupări intervin, cu rol și e- 
ficiență. acțiunile proprii, spe
cifice ale organizațiilor U.T.C. 
de aici. Despre cîteva din
tre ele, vizînd permanent 
dezvoltarea capacității de mo
bilizare a tinerilor la îndepli
nirea calitativ superioară a 
sarcinilor de producție, ne-au 
vorbit, în fiecare loc de mun
că, uteciștii.

„A fost nevoie să colabo
răm îndeaproape cu construc
torii. Unii sudori au lucrat, cu 
ei, „în detașare", contribuie 
și acum la finisarea traseelor. 
S-a pus problema ca și aici să 
realizăm „prezoane" pentru 
montarea utilajelor chimice 
din toate secțiile, să nu le 
mai așteptăm toate dim altă 
parte — mai ales că au cam 
intirziat să fie livrate de că
tre întreprinderile furnizoare. 
Am răspuns imediat acestei 
cerințe, împreună cu alți 14 
uteciști'* — arăta strungarul 
Aurel Anghel (foto 1).

De la cei 67 uteciști ai or
ganizației U.T.C. din secția 
,amoniac" a pornit, nu de
mult" inițiativa unei între
ceri între organizații, a cărei 
ștafetă parcurge acum combi
natul, cu un reper concret: 
„In fiecare lună, tinerii să-și 
îndeplinească sarcinile de pro
ducție cu 5 zile mai devreme’.44 
Cu perspectiva aceluiași im
perativ al oamenilor muncii 
din întreaga țară, „Cincinalul 
în patru ani și jumătate", ti
nerii de la „amoniac" sînt ho- 
tărîți să-și îndeplinească an
gajamentul, atît în faza lucră
rilor de revizuire a utilajelor,

tineri muncitori ai săi, absol- 
t enții școlilor profesionale. 
Prin cei care se vor adăuga 
acestui detașament în perioa
da imediat următoare, rindu- 
rile organizației vor crește cu 
încă 150 de uteciști — opera
tori chtmiști, lăcătuși, strun
gari, laboranți. electricieni etc. 
Notind un obiectiv nou din 
programul de activități al co
mitetului pe combinat pentru 
acest trimestru „Sprijinirea 
birourilor U.T.C. pentru rea
lizarea acțiunilor in sprijinul 
integrării profesionale a ab
solvenților" — l-am întrebat 
pe secretarul organizației 
U.T.C. de la atelierul meca
nic. ce pregătiri au făcut ute
ciștii de-acolo pentru noii lor

tovarăși de muncă. „E drept, 
13 sosesc deja mîine la lucru 
și proiectele noastre pentru ei 
nu sînt concretizate în acțiuni 
din primele zile după angaja
re. Am rămas puțin în urmă. 
In principiu, urmărim luarea 
lor imediată în evidență și in
tegrarea în activitățile curen
te ale organizației noastre — 
olimpiada strungarului, adu
nări, muncă patriotică, întil- 
niri cu specialiștii, informări 
politice" — spunea Marian 
Dtișe (foto 3).

Ulterior, în completare, am 
fost rugați să mai adăugăm o 
acțiune care se adresa direct 
noilor veniți: Vor fi reparti
zați pe lingă cei mai buni ti
neri meseriași, exemplu de 
conștiinciozitate profesională și 
de comportare, uteciști-model

vor mai rămîne la combinai, 
s-au hotărit acțiuni comune și 
pentru construirea unui „bloc 
al tineretului". Așteptat la 1 
august, proiectul acestuia nu 
a sosit, astfel că forțele tine
rești n-au putut încă intra în 
acțiune pentru grabnica edifi
care a acestui cămin de 225 
locuri. „Se speră că, totuși, 
documentația nu va întirzia 
tot atît de mult cit utilajele 
realizate de Uzinele „Grivița 
Roșie" și U.Z.U.C.-Ploiești" — 
ne-a declarat maistrul Nico
lae Toma, secretarul comite
tului U.T.C. al Grupului de 
șantiere.

ION TRONAC
Foto . O. PLECAN

• în cadrul competiției inter
naționale de tenis „Cupa Vale
rio** (zona italiană) pentru ju
niori, echipa României a între
cut cu 4—1 formația Iugo
slaviei. în finala zonei, tenis- 
menii români vor întîlni selec
ționata Italiei. întrecerile au loc 
la Viareggio.
• în cadrul competiției in

ternaționale de handbal „Cupa 
Prieteniei" (rezervată echipelor 
de juniori), selecționata Româ
niei a întîlnit reprezentativa 
Cehoslovaciei în fața căreia a 
pierdut cu scorul de 12—14 
(5—7). Alte rezultate: Ungaria— 
Polonia (B) 18—15 (11—7);
U.R.S.S.—R.D. Germană 18—12 
(9_4); Bulgaria—Polonia (A) 
17—15 (11—9).
• La Izmir, au început între

cerile campionatelor balcanice 
de natație rezervate juniorilor, 
în prima zi de concurs, înotă
torul român Nicolae Teodor a 
cîștigat proba de 100 m flutu
re cu timpul de l’03”3/10 (nou 
record balcanic de juniori). în 
ștafeta masculină de 4x100 m

liber, victoria a revenit echipei 
României, cronometrată în 4’00” 
9/10.

• Competiția Internațională 
de hochei pe gheață organizată 
de ziarul „Sovietski Sport" a 
programat alte două partide. 
La Riga, echipa României a ju
cat cu reprezentativa Poloniei 
în fața căreia a pierdut cusco-

• Campionul mondial de box 
la categoria „mijlocie-, argenti
nianul Carlos Monzon, și-a a- 
părat cu succes centura. îngălă 
disputată la Copenhaga, Monzon 
l-a învins prin K.O. tehnic în 
repriza a 5-a, pe șalangerul său. 
danezul Tom Bogs. Peste 15 000 
de spectatori au urmărit acest 
meci în care argentinianul a 
dat dovadă de o superioritate

MERIDIAN

rul de 1—14 (0—5, 1—5, 0—4).
• în sferturile de finală ale 

turneului internațional de tenis 
de la Fort Worth (Texas), au
stralianul Ken Rosewall l-a eli
minat cu 6—4, 6—2 pe englezul 
Graham Stilwell. S-au mai ca
lificat pentru semifinale ame
ricanul Arthur Ashe (6—1. 6—3 
cu Marty Riessen), australianul 
John Newcombe (4—6, 6—3, 
6—4 cu John Alexander) și o- 
landezul Tom Okker (7—6, 6—2 
cu Tony Roche).

evidentă. El și-a expediat ad
versarul la podea de două ori 
în cursul reprizei a 5-a.

Cunoscutul atlet finlandez Hannu 
Siitonen, unul dintre favorițu pro
bei de aruncarea suliței la jocurile 
Olimpice de la Miinchen, se dove
dește a fi intr-o formă remarcabi
lă. Recent, Siitonen a realizat per
formanța de 88,58 m., al doilea 
rezultat mondial al anului. Recor
dul mondial al probei este deținut 
de campionul sovietic Ianis Lusis, 
cu 93,80 m.

Primii olimpici români 
au ajuns la Miinchen

în vederea participării la cea 
de-a 20-a ediție a Olimpiadei de 
vară, sîmbătă seara a plecat la 
Munchen, prima parte a delegației 
sportive a țării noastre. Pe aero
portul internațional Otopeni nu
meroși amatori de sport, rude și 
prieteni au fost prezenți, urînd 
succes reprezentanților sportului 
românesc la această competiție de 
prestigiu. Delegația care a făcut 
deplasarea numără 98 sportivi și 
oficiali reprezentind disciplinele : 
box, caiac-canoe, canotaj acade
mic, polo pe apă, gimnastică, hal
tere și tir.

Din acest lot fac parte printre 
alții pugiliștii G. Pometcu, V. An- 
toniu, G. Cuțov, Al. Năstac, ca- 
noiștii I. Patzachln, S. Covallov, 
caiaciștii A. Vemescu, Dumitru 
Viorica, C. Coșniță, gimnaștii D. 
Grecu, El. Ceampelea. A. Grigo- 
raș. halterofilii I. Hortopan. V. 
Rus, țintașii D. Iuga, N. Rotaru, 
P. Șandor, I. Dumitrescu, G. Flo- 
>escu, jucătorii de polo Radu La- 
zăr, C. Frățilfi, Gruia Novac și 
D. Popescu.

Al doilea eșalon al delegației 
noastre va părăsi Capitala la 23 
august, iar ultimul la 31 august.a

(Agerpres)

FRUNTAȘUL SĂPTĂMÎNII
(Urmare din pag. I)

autenticul fruntaș pa perioada 
respectivi.

— Care sînt criteriile com
petiției ?

— Cele care decurg din ac
tivitatea concretă a secției: 
realizarea și depășirea sarcini
lor personale de plan î nici un 
rebut și nici o observație din 
partea controlului tehnic de ca
litate ; economii la cheltuieli 
materiale — scule, dispozitive 
și verificatoare, materii și ma
teriale ; exploatarea rațională, 
întreținerea corectă a utilajului, 
curățenia și organizarea locului 
de muncă; respectarea rigu
roasă a regulamentului de or
dine interioară a întreprinderii 
și a disciplinei tehnologice.

Stimulentele sînt generoase

și prompte: popularizarea frun
tașilor (pot fi și mai mulți cu 
aceleași realizări) prin gazeta 
secției și a uzinei, în adunări
le generale U.T.C. și a grupe
lor sindicale, la panoul de o- 
noare al fruntașilor, la stația 
de amplificare și prin foi vo
lante cu portretele lor ; organi
zarea o dată pe lună în sala de 
festivități a uzinei a reuniunilor 
dedicate fruntașilor; expedie
rea unor scrisori de laudă din 
partea organizației și a condu
cerii uzinei către părinții și fa
miliile lor ; acordarea de bilete 
gratuite la diferite spectacole 
și manifestări cultural artistice 
și. sportive : excursii gratuite 
in țară la fiecare sfîrșit de tri
mestru.

Tinerii au primit' cu entu
ziasm ideea biroului U.T.C.

Tovarășul Gheorghe Bunget, 
șef de echipă, secretar al or
ganizației P.C.R., este de pă
rere că întrecerea va fi foarte 
animată deoarece majoritatea 
dintre tineri — Ghiță Florea, 
Gheorghe Munteanu, Ion Voi- 
cu, Sebastian Simion, Ion Su- 
bai, Ion Andrei, Gheorghe Nițu, 
etc — vor aspira la acest titlu 
de onoare. Peste o săptămînă 
ziarul nostru va prezenta citi
torilor primul cîștigător al în
trecerii. Pînă atunci, i-am a- 
dresat șefului de secție, tova
rășul inginer Grigoriță Con- 
stantinescu, o ultimă întrebare i

— De la ce realizări ale co
lectivului demarează inițiativa 
organizației U.T.C. ?

— De la îndeplinirea încă de 
pe acum a planului de produc
ție pe opt luni, la indicatorul 
de bază.
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Succese

hotare Contestatarii albi
TINERETUL

ale patrioților
sud-vietnamezi

in valea Que Song
După efectuarea unui puternic tir de rachete și mortiere. 

patrioțil sud-vietnamezi au ocupat, duminică dimineața, 
partea estică a Văii Que Song, situată la sud de Da Nang. 
al doilea oraș ca importanță din Vietnamul de sud și impor
tant centru strategic al inamicului, anunță agenția Asso
ciated Press.

Ocuparea acestei văi oferă 
unităților Frontului Național 
de Eliberare posibilitatea de a 
lansa noi atacuri asupra șo
selei nr. 1 și zonelor de coastă, 
inclusiv asupra orașului Da 
Nang, care se află la numai 
25 de mile de Que Song. Po
trivit unui purtător de cuvînt 
militar, citat de agenția Asso
ciated Press, ocuparea părții 
răsăritene a Văii Que Song îi 
va obliga pe saigonezi să-si 
schimbe planurile. Purtătorul 
c’? cuvînt se referea la faptul 
că regimul de la Saigon con
centrase numeroase forțe în 
regiunea de nord, la Hue și 
Quang Tri, unde, după cum se 
știe, acestea fac cu greu față 
ofensivei viguroase a patrioți
lor.

Totodată, sîmbătă, unități 
ale F.N.E. au lansat un puter
nic atac asupra bazei militare 
amerlcano-saigoneze Ross, si
tuată în imediata apropiere de 
Que Song. în mai puțin de 
două ore, patrioții au reușit 
să preia controlul asupra a două

treimi din acest obiectiv. Ia tot 
cursul zilei de sîmbătă. presi
unea patrioților asupra bazei 
s-a intensificat, astfel câ ina
micul a fost nevoit s-o evacu
eze complet.

• CU PRILEJUL celei de-a 
27-a aniversări a Revoluției 
vietnameze (care s-a sărbătorit 
la 19 august) și a Zilei naționa
le a independenței Vietnamului, 
ce urmează să fie marcată la 2 
septembrie. Frontul Național de 
Eliberare și Guvernul Revolu
ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud au dat pu
blicității un apel adresat între
gii populații și luptătorilor din 
Vietnamul de Sud. După ce este 
reamintită desfășurarea eveni
mentelor de acum 27 de ani și 
se face o trecere în revistă a 
luptei continue, dusă de po
porul vietnamez împotriva agre
siunii străine, pentru salvarea 
națională, F.N.E. și G.R.P. re
afirmă că independența, suve
ranitatea, unitatea 
tea teritorială a 
sînt drepturi 
scriptibile ale
namez.

și integrita- 
Vietnamului 

sacre și impre- 
poporului viet-

„Contactele directe oferă
posibilități enorme pentru 

realizarea înțelegerii
reciproce"

— declară la Pekin ministrul

de externe al Canadei
Mitchell Sharp, ministrul de 

externe al Canadei, care între
prinde o vizită în R.P. Chineză, 
cu prilejul unui banchet, a spus, 
printre altele: „Oricît de diferi
te ar fi sistemele noastre social- 
politice, noi încercăm să abor
dăm multe probleme și putem 
beneficia de pe urma unor 
schimburi de vederi de genul 
celor prilejuite de actuala mea 
vizită. Diplomația contactelor di
recte oferă posibilități enorme 
pentru realizarea înțelegerii re
ciproce. De aceea, eu sper, că 
actualele contacte dintre chinezi 
și canadieni vor continua să se 
extindă și să se adîncească în 
toate domeniile".

La rîndul său, Ci Pîn-fei, mi
nistrul afacerilor externe al R.P. 
Chineze, arătând ca „au fost ex
plorate pe larg căile de extinde
re a schimburilor și contactelor 
prietenești între cele două țări în 
domeniile comercial, cultural, ști
ințific, sportiv și în alte domenii 
și că „s-au obținut rezultate po
zitive", a subliniat că actuala vi
zită constituie o contribuție va
loroasă la dezvoltarea înțelege
rii reciproce și a bunelor relații 
între China și Canada*. Ci Pîn- 
fei a mulțumit ministrului de ex
terne Mitchell Sharp pentru in
vitația de a vizita Canada, de- 
clarînd că a acceptat cu plăce
re această invitație.

nocturnă a stadionului olimpic din Munchen

are Republica iSud-Africană cunoaște o întîr- 
ziată contestație studențească ? Vînturile lui mai 
1968 încep să bată Ia Pretoria ? Un comentariu 
care a văzut lumina tiparului pe malurile Senei 
schițează o paralelă între actualul momeait sud- 
african și cel care cu patru ani în urmă a răsco

lit Cartierul Latin. Asocierea mi se pare, totuși, dificilă pen
tru că trebuie examinate nu numai aspectele de suprafață, ici 
și fondul problemei, elementele ei esențiale.

Intrarea în scenă a studenților «ud-africani, îndelungata și 
curajoasa lor rezistența în fața represiunilor a dus pe primul 
plan lumea universitară cu neliniștile ei. La Pretoria s-a des
coperit cu îngrijorare că tineretul studios refuză să accepte 
ca un fapt definitiv politica „dezvoltării separate", adică dis
criminarea rasială ce afectează marea majoritate a populației 
țării. Nu-i vorba de o simplă contestare a anacronismelor uni
versitare, ci de respingerea apartheidului în totalitatea sa. 
Scînteia incendiului a pornit dintr-o universitate neagră l— 
cea din nord — unde un student cerînd „un sistem de educa
ție comun tuturor sud-africanilor“ a fost exmatriculat. A 
urmat reacția colegilor săi și clasica represiune : 1146 jstudenti 
obligați să părăsească amfiteatrele. Dosarul nu s-a închis 
și cu aceasta începe partea cea mai spectaculoasă a evenimen
tului. Studenții albi, „elita" de miine a acestei societăți a 
apartheidului, educați cu perseverență într-o manieră rasistă, 
dovedesc o neașteptată opoziție față de politica regimului, 
pun în discuție nu numai ceea ce se întimplă în universitate, 
ci și situația din afara ei. Unica deputată a partidului pro
gresist constata că „după 24 de ani de îndoctrinare printr-un 
invățămint injust încrederea în ideile democratice n-a nutnt 
fi smulsă din inimile tinerilor".

Mai întîi s-au răspîndit manifeste, s-au organizat mitinguri 
în amfiteatre după care protestul a ieșit în stradă. Pe trep
tele catedralei anglicane St George de la Capetown mai multe 
sute de studenți s-au așezat în liniște ascultînd cuvîntul unui 
coleg al lor. Poliția a intervenit cu sălbăticiune. Experiența 
acumulată în reprimarea negrilor era folosită de (astă dată îm
potriva... albilor. Nici măcar interiorul catedralei n-a fost cru
țat de asaltul polițiștilor. Au urmat arestări, proteste în ziar 
și un discurs al lui Vorster care a aplaudat brutalitatea sluj
bașilor săi, promițînd reeditarea ei. Evident, represiunile n-au

Conferința Ligii 

Tineretului TANU
In localitatea Dodoma au 

început lucrările Conferinței 
naționale a Ligii tineretului a 
Partidului Uniunea Națională 
Africană din Tanganika 
(T.A.N.U.). Conferința va dez
bate probleme privind lărgi
rea mișcării de tineret din 
țară, va adopta modificări la 
statutul ligii și va alege noile 
organe de conducere. Primul 
ministru al Tanzaniei, Rashidi 
Mafaume Kawawa, a adresat 
celor 600 de participanji la 
lucrările conferinței un mesaj 
de salut.

A

In cinstea
zilei de

23 August
• LA SEDIUL am^sadei 

române din Hanoi a acut loc 
o conferință de presă consa
crată celei de-a 28-a aniver
sări a eliberării patriei de sub 
jugul fascist.

In prezența reprezentanților 
principalelor cotidiene ți re
viste din capitala R.D.V. și a 
unor funcționari din MAE., 
despre semnificația actului is
toric de la 23 august 1944 a 
vorbit Xfaxele Decan, însărci
natul cu afaceri ad-tnierim al 
țârii noastre.

CONGRESUL P.C. DIN 
SHRI LANKA

• LA COLOMBO au început 
lucrările celui de-al VUI-Iea 
Congres al Partidului Comunist 
din Shri Lanka, la care iau par
te aproximativ 660 de delegați 
și oaspeți din partea a 300 de 
organizații de partid. Pe ordinea 
de zi a Congresului se află ra
portul Comitetului Central al 
partidului și alegerea organelor 
sale conducătoare.

La lucrările congresului par
ticipă, ca reprezentant al Parti
dului Comunist Român, tovară
șul Miu Dobrescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R.

• NOI acte de violență s-au 
înregistrat, simbâtă, în Irlanda 
de Nord. In urma ciocnirilor, 
un civil a fost ucis, iar patru 
soldați britanici au 
informează agenția 
Press International.

fost răniți. 
Associated

60 de ani

de la întemeierea
• VREMEA se_ _ _ _ _ arată mai

mult decît capricioasă In uneîe 
zone ale Europei occidentale. In 
ultimele 48 de ore, în regiunea 
Cbamonix-ului a nins, îacepînd 
de la 1400 de metri în sus. Pe 
crestele cele mai înalte stratul 
de zăpadă a atins 10 centimetri, 
iar mercurul termomentrului 
indica simbâtă 
grade.

Timp de două zile, in ora* 
' șui Ruse au avut loc mani- 
' festări consacrate aniversării 

a 60 de ani de la intemeie* 
rea mișcării revoluționare de 

: tineret din Bulgaria. Cu a* 
cest prilej a avut loc un mi- 

I ting festiv.

• AGENȚIA Taniug infor
mează câ guvernul R.S.F. Iugo
slavia a transmis, prin reprezen
tantul său la OJf.U., o scrisoare 
secretarului general Kurt Wald
heim, solicitînd ca cererea Re
publicii Bangladesh de primire 
in rîndurile membrilor O.N.U. 
să fie înscrisă pe agenda viitoa
rei sesiuni a Adunării Generale.

• GREVA personalului com
paniei columbiene de aviație 
„Avianca" s-a extins in toate 
aeroporturile deservite de acea
sta. Greviștii cer îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și viață și 
încetarea presiunilor patronatu
lui, care a concediat 36 de mun
citori considerați a fi conducă-

între Tokio și Washington
Ritmul real de numai 

5,9 la sută al creșterii e- 
conomiei nipone pe anul 
fiscal aprilie 1971 — mar
tie 1972 este considerat, 
Iară surprindere, Ia To
kio ca destul de scăzut. 
Ceea ce a influențat în 
mod negativ un ritm, al
tădată printre cele mai 
ridicate din lume, se poa
le exprima sub termenul 
general de recesiune. Fe
nomenul respectiv a apă
rut la începutul anului 
1970, a persistat de-a lun
gul întregului an 1971 ce- 
d.ind, după părerea exper- 
ților japonezi, spre a doua 
jumătate a acestui an. 
Noul guvern al premie
rului Tanaka urmărește 
o politică de redresare e- 
conomică care să contra
careze în egală măsură 
efectele nefavorabile pe 
care condițiile economice, 
financiare și comerciale 
externe, grevate de o ac
centuată instabilitate a 
sistemului monetar inter
național, le au asupra e- 
conomiei japoneze. Și 
poate, mai mult ca altă
dată, în ultimul timp, fo

carul acestor efecte în
grijorătoare a fost identi
ficat ca Tiind recesiunea 
înregistrată de economia 
americană conjugată cu 
un dolar ajustat și o ba
lanță externă deficitară, 
încurajate constant timp 
de două decenii, legături
le comerciale ale celor 
două țări au devenit ex
trem de sensibile la rela
ția cauză-efect. Fluctua
țiile din economia ame
ricană se repercutează 
imediat in cea niponă. 
Japonezii și-au exprimat, 
întîi, temerile și nemulțu
mirile pentru lipsa unor 
măsuri de redresare a c- 
conomiei americane ~ și 
mai tîrziu pentru măsu
rile protecționiste între
prinse de administrația 
S.U.A. care au tins sa 
i-estrîngă prezența niponă 
pe piața americană. A- 
tunci protestele și ame
nințările au luat locul ne
mulțumirilor. Cadrul des
fășurării lor l-a constituit 
întrevederile la diverse 
nivele, rundele de nego
cieri. Cele mai recente au 
dat din nou greș, apro-

pierea punctelor de vede
re rămînînd doar o inten
ție.

In aceste condiții se 
atribuie o importanță spe
cială rezultatului convor
birilor la nivel înalt in
tre președintele Nixon și 
premierul Tanaka care 
urmează să aibă loc in
tre 31 august și 1 sep
tembrie pe insulele Ha- 
wai. Ce vor discuta cei 
doi interlocutori la acest 
capitol ? In primul rînd 
deficitul tot mai mare, de 
la an la an. în relațiile 
comerciale ale S.U.A. cu 
Japonia. Cea din urmă a 
pătruns pe piața america
nă amplifieîndu-și volu
mul exporturilor cu 150 la 
sută în perioada 1969-71, 
în timp ce creșterea în
registrată de S.U.A. 
de numai 55 la sută.
aceeași ordine de idei, de
ficitul american ar putea 
atinge 3,5 miliarde de do
lari pînă Ia sfirșitul aces
tui an. Este, de data a- 
ceasta, rîndul exportato
rilor americani să fie

era
In

nemulțumiți și să în
cerce prin toate mijloa
cele să facă o breșă în 
sistemul importurilor ja
poneze peniru a-și pla
sa convenabil mărfurile. 
Cum deficitul este mare, 
oamenii de afaceri ame
ricani s-au gindit la ar
ticole de export costisi
toare, care, insă, fac par
te mai mult din sfera mi
litară decît din cea a bu
nurilor de consum (avi
oane, elicoptere, aerobu
ze, uraniu). Pînă în pre
zent, partea japoneză a 
opus rezistență acestui 
„program" de înarmare în 
:ontul echilibrării balan
ței comerciale americane. 
După sondarea în nenu
mărate rinduri a impasu
lui s-a făcut ceva lumi
nă, în sensul că progra
mul exportatorilor ame
ricani ar putea să sufere 
unele modificări : va ră- 
mîne uraniul și vor fi 
importate în cadrul unei 
„liberalizări controlate" 
calculatoare electronice, 
cosmetice etc. Cum mai 
înainte, după multe in
sistențe, reproșuri și ar-

gumente, yen-ul a fost 
reevaluat cu 17.88 la sută 
ar fi posibilă în cele din 
urmă atingerea unui com
promis. Premierul Tana
ka, fost ministru al co
merțului internațional, 
deci expert in materie, 
va încerca să stabilească 
nu atit un echilibru in 
comerțul dintre cele două 
țări, ci mai degrabă să 
cîntărească implicațiile 
politice pe care ar putea 
să le aibă pătrunderea 
masivă a trusturilor ame
ricane în economia japo
neză în urma liberaliză
rii comerțului bilateral. 
Prezentă tot mai activ in 
ultimul timp pe planul 
relațiilor internaționale, 
diplomația japoneză va 
avea incontestabil de su
ferit, contradicțiile din 
sfera economică tinzînd 
să îmbrace și sfera poli
tică. In acest context pare 
justificat interesul pe 
care îl trezește apropiata 
întîlnire la nivel înalt a- 
mericano-japoneză.

DOINA TOPOR

mișcării revolu

ționare de tineret

din Bulgaria

torii mișcării. După cum infor
mează agenția Prensa Latina, 
forțe polițienești și militari au 
ocupat aeroportul ,,EIdovado“ 
din capitala Columbiei.

INUNDAȚII LA SEUL
• PLOILE torențiale care s-au 

dezlănțit în zona Seulului au 
produs inundații soldate, potri
vit ultimului bilanț, cu moartea 
a 268 de persoane ; 61 sînt date 
dispărute, iar 254 au fost rănite. 
Peste 160 000 de oameni au ră
mas fără locuințe.

• DESFĂȘURATA la Tron- 
heim, plenara conducerii Uniu
nii pescarilor norvegieni, a ho- 
tărit. cu 15 voturi contra 1, să 
se pronunțe împotriva aderării 
Norvegiei la Piața comună.

• BUCĂTĂRII din localitatea 
spaniolă Lugo au hotărît să 
prepare o omletă de 80 de kilo
grame, prin care să doboare re
cordul mondial în materie deți
nut de o echipă de gastronomi 
din Tara Bascilor, cu o omletă 
de numai... 50 kilograme. „Ope
ra*. lor va avea un diametru de 
135 de centimetri și va fi pre
gătită între altele din 400 de 
ouă, 100 kilograme de cartofi, 3 
kilograme de ardei și 2 kilogra
me de ceapă.

r^uvemo
BINECUVÎNTAȚI ANIMALELE 

ȘI COPIII : rulează la Patria (ore- 
le 9. _ ia ora 20 Gală cu filmul 
SFINTA TEREZA $1 DIAVOLII); 
Capitol (orele 9,30; 11,45; 14: 16,15; 
18,30; 20,45), Feroviar (orele 9;
11.15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30), Gră
dina Capitol (ora 19,45).

DESPRE DRAGOSTE: rulează la 
Central (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,30).

FUGA DUPĂ LINIȘTE : rulează 
la Lumina (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18.15; 20,30).

PROVINCIALII : rulează la Lu
ceafărul (orele 9: 11,15: 13,30; 16: 
18,30; 21), Grădina Doina (ora 
19,30).

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), Favorit (orele 8,30; 10,45; 
13,15; 15,45; 18; 20,30), Melodia (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45), 
Grădina Festival (ora 19,45), Gră
dina Select (ora 20).

PROGRAM DE DOCUMENTA
RE; SUB SOARELE LUI AUGUST 
23 : rulează la Timpuri Noi (ore. 
le 9,45----- 16,30 în continuare), SOLI
AI POPORULUI ROMAN PRIMIȚI 
CU DRAGOSTE ȘI RESPECT ÎN 
LUME : (orele 18,15; 20,15).

DACII : rulează la Cotrocenl 
(orele 15,30; 18; 20,15).

MĂRTURISIRILE UNUI COMI
SAR DE POLIȚIE FĂCUTE PRO
CURORULUI REPUBLICII : ru
lează la Dacia (orele 9; 12,30; 16; 
19,30).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA : rulează la Doina (orele 12; 
16; 19), Pacea (orele 16; 19), Dru-

„Dezvoltarea separata", adicâ apartheidul, este impusa chiar 
pe stadioane. Bariera artificiala dintre albi și negri este, in 

prezent, contestata.

readus liniștea în universități. Chiar personalități marcante 
care în trecut nu s-au evidențiat prin împotrivirea față de 
apartheid au considerat necesar să-și alăture glasul celor ce 
condamnă practicile regimului.

Nemulțumirea față de apartheid și de consecințele sale de
pășesc sectorul universitar. „Le Monde diplomatique0 se refe
rea la acele cercuri de afaceri care se tem că decalajul din
tre salariile albilor și cele ale negrilor au atins „cota de alar
mă" și că amplificarea acestui decalaj poate submina econo
mia sud-africană. Expansiunea industrială în R.S.A. revendică 
mină de lucru calificată, de o calificare mereu mai înaltă, 
care nu poate fi acoperită doar prin resursele minorității 
albe. Or, inegalitatea flagrantă din salarizare care anulează 
atracția pentru munca în uzine și refuzul oficialităților de a 
crea condiții de instruire profesională pentru muncitorii de 
culoare vin, în ultimă instanță, în contradicție chiar cu inte
resele unei anumite pături de industriași albi dornici sa dez
volte întreprinderile lor. Publicații care de obicei ignorează 
realitățile sumbre au început să descopere aspectele drama
tice ale situației și să exprime neliniște.

Frămîntările din rîndul studenților asociate cu îngrijorările 
deschise ale oamenilor de afaceri, ale profesorilor universi
tari, ale editorialiștilor ziarelor și chiar ale unor politicieni, 
demonstrează faptul că apartheidul este respins nu numai de 
populația de culoare ca o doctrină inumană, o rămășiță a unor 
practici medievale reînviate în secolul nostru de hitlerism. 
Contestația albilor este cu atît mai semnificativă cu cît vă
dește că realismul cîștigă teren și în acele sectoare pe care 
Vorster le considera ca fiind atașate necondiționat de apart
heid.

Vînturile incertitudinii resimțite Ia Pretoria nu flint un ecou 
întîrziat al unor mișcări europene, ci expresia unor realități 
specifice. Chiar dacă dificultățile Pretoriei se aseamănă sub 
unele aspecte cu cele ale altor societăți occidentale, problema 
nr. 1 a Republicii Sud-Africaine rămîne cea a raporturilor din
tre deținătorii puterii și majoritatea de culoare a țării. Această 
problemă este sursa tuturor frămîntărilor. Fără soluționarea ei, 
structurile sud-africane rămîn supuse unei eroziuni cronice...

M. RAMURA

R.P.D. COREEANA : Construcții noi la Phenian

Regele Marocului a 
preluat conducerea 
Ministerului Apărării 

Naționale
• LA RABAT s-a anunțat 

oficial că regele Marocului, 
Hassan al II-lea, a preluat 
— în urma atentatului ne
reușit de la 16 august — con
ducerea Ministerului Apără
rii Naționale și a Statului 
Major General ale forțelor 
armate marocane. Hotărîrea 
a fost anunțată sîmbătă 
seara, la Palatul Skhirat, in 
prezența comandanților ma
rilor unități ale armatei ma
rocane, în frunte cu genera
lul Driss Benomar El Alami, 
ministru ad-interim 
rării.

In baza hotăririi șefului 
statului marocan, au ' ’
primate funcțiile de ministru 
al apărării, deținută de fos
tul general Oufkir, și cea de 
adjunct al acestuia.

al apă-

fost su-

Unde se termină binele și 
unde începe răul să ne în
trebăm, dacă mai merită, 
după ce vom vedea cum se 
amestecă cele necurate cu 
cele sfinte în numele unora cu 
„remunerație... mare după 
buget*.

Băgată în sperieți de creș
terea grăbită a spargerilor și 
hoțiilor de tot felul, negusto- 
rimea din San Diego și-ar fi 
luat de mult cîmpii dacă in 
locul poliției lenevite n-ar fi 
apărut, ca un dar al cerului, 
întreprinzătorul Bob McKin
ney, clasic în viață al lovitu
rilor în stil mare. Pentru a e- 
limina orice confuzie precizăm 
că McKinney, ieșit din pușcă
rie cu gînduri onorabile, s-a 
hotărît să pună pe roate o a- 
genție în cadrul căreia ex- 
perți cu renume într-ale ho
ției să-și schimbe și pielea și 
năravul, învățîndu-i pe co- 
mercianți cum să-și apere a- 
vutul împotriva răilor în vi
goare. Devenit directorul, ou 
acte și contabilitate în regu
la, al noii întreprinderi. Mc 
Kinney secondat de loooie- 
nenții săi predă cursuri săp
tămânale în care se învață, 
teoretic și practic, cum să-ți 
aperi avutul și să pui pe fugă 
inoportunii. Cîștigtnd masiv 
și neriscînd nimic foștii pușcă
riași fac un susținut și cinstit 
apostolat printre lacomii urbei 
care și-au șlefuit, astfel, prin- 
tr-un firesc instinct de conser
vare, reflexe gangsterești...

Dacă la San Diego marele 
bandit de altădată predă bla
jin la catedră, la Birmingham 
un reverend, misionar, și-a 
lăsat amvonul și face parale 
tot pe seama celor cu veni
turi simandicoase. L. T. Os
born, realizînd la timp că in 
această vale a plângerii „times 
is money*, s-a gindit să des
chidă o fundație religioasă în 
care funcționari în sutană, in 
posesia garantată a duhului 
sfînt, să execute rugăciuni pen
tru cei mult prea ocupați cu 
cele lumești, evident contra 
taxă. După campania publici
tară de rigoare ofertele au în
ceput să curgă. Pentru două 
lire sterline pe lună orice su
flet devine neîntinat și zglo
biu în urma serviciilor divi
ne ale „Fundației Osborne*. 
Astfel toată lumea e mulțu
mită. Clienții își văd de afa
ceri, fundația se roagă pentru 
dînșii, complet automatizată, 
iar reverendul L. T. Osborne 
își depune la bancă, cu do- 
bîndă bună, suma de 100000 
lire sterline încasată în por
ții de 2 lire pe cap de păcă
tos.

Ca și ex-pușcăriașul Mc 
Kinney, reverendul Osborne 
scoate bani albi pentru zile i 
negre în stricta sa specialita
te. Ambii sădesc în inimile 
cotropite de nesiguranță ale 
clienților o dulce împăcare. 
Și cu toții fac afaceri înain- 
tînd rentabil pe muchia de 
cuțit ce desparte binele de 
rău, noțiuni care deși în sine 
nu oferă nici un divident, duc 
la propășirea buzunarului dacă 
sînt cu bunătate amestecate 
numai și numai în numele se
menilor.

RADU BUDEANU

PENTRU TI MP~UI. DV. LIBERĂ

mul Sării (orele 16; 19,30).
NIKOLETINA BURSAC : rulea

ză la Giulești (orele 15,30; 18;
20,30).

BĂRBAȚI CUMSECADE : rulea
ză la Moșilor (orele 15,30; 18).

TINTIN ȘI TEMPLUL SOARE
LUI : rulează la Miorița (orele 10; 
12,30; 15; 17,30; 20).

FELIX și OTILIA : rulează Ia 
Rahova (orele 15,30; 19).

PENTRU CA SE IUBESC : ru
lează la Unirea (orele 15,30; 17,45), 
Grădina Unirea (ora 20).

RĂZBOIUL MINERILOR : ru
lează la Vitan (orele 45,30; 18).

PĂDUREA PIERDUTA : rulează

la Ferentari (orele 15,15; 17,45; 20).
PROCESUL UNEI STELE : ru

lează la Festival (orele 9; 11,15;
13,30: 16; 18,30; 21), Modern (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Grădina Modern (ora 19,45).

DACA E MARTI, E BELGIA : 
rulează la Tomis (orele 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18), Gloria (orele »; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Excel
sior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Grădina Tomis (ora 20,15).

BALADA LUI GABLE HOGUE r 
rulează la Aurora (orele 8.45; 11;
13,15; 15.30; 18), Gri vița (orele 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18,15; 20,30), Gră- 
din Aurora (ora 20,15).

NAUFRAGIAȚI ÎN SPAȚIU : 
rulează la Arta (ora 16), Grădina 
Arta (ora 20).

FERMA DIN ARIZONA : rulea
ză la Bucegi (ora 16), Victoria 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30), Volga 
(orele 8,30; 12; 15,45; 19), Grădina 
Bucegi (ora 19,30).

LUPUL NEGRU : rulează la 
Cringași (orele 15,30; 17,45; 20.

ASTA SEARA DANSAM IN FA
MILIE : rulează la Flacăra (ore
le 15,30; 18; 20,15).

NEVĂZUT, NECUNOSCUT : ru
lează la Floreasca (orele 15,30; 18), 
APA VIE (ora 20,15).

FANFAN LA TULIPE : rulează 
la Flamura (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30).

EXPLOZIA ALBA : rulează la 
Munca (orele 16; 18; 20).

DRAGOSTE ȘI AMENZI : rulea
ză la Progresul (orele 15,30; 18;
20,15).

20 000 DE LEGHE SUB MARI : 
rulează la Buzești (orele 15; 17,30), 
Grădina Buzești (ora 20,15).

DIRECTORUL : rulează la Vii
torul (orele 15,45; 19).

19 FETE ȘI UN MARINAR : ru
lează la Laromet (orele 15,30; 17,30; 
19.30).

CASA DE SUB ARBORI : rulea

ză Ia Popular (orele 15,30; 18;
20,15).

TREI DIN VIRGINIA : rulează 
ia Lira (orele 15,30; 18), Grădina 
Lira (ora 20).

ROBIN HOOD : rulează la Cos
mos (orele 15,30; 17,45; 20).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILLL : rulează la Grădina Vitan 
(ora 20).

MAREA SPERANȚĂ ALBA : ru
lează la Grădina Moșilor (ora 20).

LOANA (orele 12: 14; 16: 18,15), 
OMUL CU RICȘA (ora 20,30), ru
lează la Cinemateca Union.

Ansamblul „Rapsodia Română" : 
PE PLAIURILE MIORIȚEI — ora 
18,30.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii",. TeL 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele «e fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și instituții.
Pentru străinătate abonamente prin „RQMPRESFIEATEMA* — Serviciul Import-Export Presă — București — Calea Griviței nr. 64—66. P.O.B. — „Box 2001°. — Tiparul: Combinatul poligrafic „Casa Sciniri»'

LUNI, 21 AUGUST 1972 
PROGRAMUL I

17,30 Curs de limba rusă. Lecția 
a Xll-a. 18,00 Căminul. 18,40 Ecra
nul. 19,00 Săptămina în imagini. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurna
lul. 20,10 Reportaj TV. : Oamenii 
nopților albe. 20,30 Film artistic : 
Mihai Viteazul seria a Il-a : U- 
nirea. 22,05 Vedete ale muzicii u- 
șoare. 22,30 „24 de ore“. 22,45 Con
traste în lumea capitalului.
PROGRAMUL II

20,00 „Se caută o... năzdrăvană" 
emisiune pentru copii. 20,30 Ghi
șeul. 20,50 Recital Anda Călugă- 
reanu. 21.05 Romantic-Club. 20,30 
Cronica literară.


