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Primele rezultate ale inițiativei organizației
U.T.C. de la Uzina „Autobuzul"

FRUNTAȘUL-»

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Secretarul U. T. C. în forul de conducere al întreprinderii

LUNI 28 AUGUST 1972

SĂPTĂMINII
* în cele patru zile lucrătoare sec

ția a produs, peste prevederile pla
iului, piese pentru patru autobuze și 
patru autoutilitare.

* A crescut cu cincisprezece nu
mărul celor care au depășit normele 
zilnice în condițiile în care treizeci de

A îtrunqari sînt în prima lună de muncă.
* Fruntașul acestei săptămîni este 

strungarul loan Șuhai, dar întrecerea 
continuă.

Prima săptămînă, așadar, în 
care cei 120 de tineri strungari 
din secția mecanică a Uzinei 
„Autobuzul" din Capitală și-au 
confruntat măiestria și discipli
na profesională, răspunderea și 
spiritul de dăruire pentru ocupa
rea rîvnitului loc de cinste și 
laudă — Fruntaș pe organizație 
pe săptămînă în curs —— S-a in- 
cheiat. A fost o săptămînă mar
cată de marea sărbătoare națio
nală a eliberării patriei — ziua 
de 23 August — de hărnicia și 
efervescența întrecerii pentru în
deplinirea sarcinilor trasate de 
Conferința Națională a partidu
lui, de voința unanimă a între
gului popor de a urma îndem
nul înflăcărat al secretarului ge
neral al partidului, pentru un 
nou avînt în muncă, pentru noi 
eforturi în măreața epopee a e- 
dificării României socialiste. In 
secția uzinei bucureștene, de 
unde a fost lansată inițiativa — 
pe care am prezentat-o în zia
rul nostru de lunea trecută — 
sîmbătă, după încheierea pro
gramului, maiștrii, împreună cu 
membrii biroului organizației 
U.T.C. au tras linia de adunare 
în caietul lor de evidență și au 
calculat cu 
tate. Primul 
tiției 
loan

Să 
ideea 
n iz a ți a U.T.C. în lansarea aces
tei inițiative, de la scopul pe 
care și-l propune. El vizează în 
primul rînd — cum subliniam și 
în articolul precedent — dinami
zarea activității tinerilor în pro-

atenție și obiectivi- 
cîștigător al compe- 

declarat utecistula fost
Șuhai.
revenim însă, mai întîi, Ia 
de la care a pornit orga-

ducție, creșterea 
la efortul general al colectivului 
pentru îndeplinirea sarcinilor și 
angajamentelor asumate, stimu
larea mâi operativă, morală și 
materială, a celor ce se remar
că prin rezultatele zilnice în pro
ducție, prin comportarea și răs
punderea lor muncitorească. 
Participarea însăși la această 
competiție, cu întreaga capaci
tate și pricepere, cu voința de 
a obține de la o zi la alta, de la 
o săptămînă la alta, rezultate 
mereu mai bune, constituie o 
faptă , o atitudine, o conștiință 
de adevărat utecist.

— Cum ați pregătit și cum 
urmăriți practic competiția în 
cursul săptăminii ?

— După hotărirea luată de 
biroul organizației, de a lansa 
această inițiativă — ne spune 
tovarășul Gheorghe Dumitrescu, 
secretarul U.T.C. — împreună 
cu maiștrii am stabilit criteriile 
întrecerii, de fapt aceleași pe 
baza cărora se desfășoară între
cerea socialistă organizată de 
sindicat, dar mai bine precizate 
în ceea ce-i privește pe tineri, 
în ceea ce le revine lor. Apoi 
am trecut la popularizarea ei 
prin afișe, printr-o adunare ge
nerală U.T.C., prin șefii de echi
pe și maiștrii. Ajutați de organi
zația de partid, și de conducerea 
secției, susținem permanent at
mosfera de întrecere, astfel 
fiecare tînăr să se simtă 
competiția pentru un loc

OM DE
ACȚIUNE

Ei despre ei

DE OPINIE,
LIDER

contribuției lor

n-am 
afirma

și ini-
noas-

a Uzina fl și Fabrica de șuruburi, ambele din 
Brașov, n-am fi putut aborda cu tinerii de aici un 
subiect mai actual decit cel legat de ultimele eve
nimente petrecute în viața colectivelor, și anume 
desfășurarea adunărilor generale ale salariaților

menite să dezbată sarcinile noi ce le revin in spiritul hotărî- 
rilor Conferinței Naționale a partidului. Și deoarece in în
treprinderile respective numărul tinerilor este foarte mare, 
nimic mai firesc, deci, decit să dorim a cunoaște aportul pe 
care ei, organizația lor, și l-au adus la roadele cu care s-au 
încheiat adunările. Pentru a ne realiza intenția am optat 
pentru calea care ni s-a părut că duce direct la ceea ce do
ream să aflăm, adică felul în care s-au prezentat secretarii 
U.T.C. în adunări, măsura în care luările lor de cuvint au 
marcat contribuția pe care uteciștii sint hotâriți să și-o aducă 
la îndeplinirea obiectivelor aflate acum pe masa de lucru a 
colectivelor din care fac parte. In acest sens, ne-am adresat 
cîtorva secretari U.T.C., cărora le-am solicitat să ne relateze, 

ei înșiși, conținutul îndemnurilor pe care le-au făcut Ne-am 
adresat, totodată, și .altor tineri, cerindu-le să-și spună pă
rerea despre modul în care reprezentanții lor, cu acel prilej, 
s-au achitat de mandatul pe care li l-au încredințat.

FOTOANCHETA 
SCÎNTEli TINERETULUI"

ca 
atras în 
cit mai

De la muncitorii mai bâtrini 
am deprins seriozitatea, îmi spu
nea Serafim Drăcea, strungar în 
secția prelucrări prin așchiere. 
Eu am muncit de mic, de la 11 
ani, dar la cîmp, unde sint mai 
puțin aspre tiormele disciplinei 
muncitorești. De aceea, in prime
le luni de lucru în uzină se în
tâmpla să mai întârzii, să mai 
lipsesc. M-a chemat un mun
citor mai bătrîn... Măi băiete, 
mi-a zis, ia uită-te la nea Dinu 
Chiriță sau la nea Nicolae Chm-

IOAN SUHAI3
Lucrează de șase ani in a- 

ceastă secție, de la absolvi
rea școlii profesionale. Ni
meni nu-și amintește să fi 
lipsit vreodată de la pro
gram, să fi rămas vreodată 
sub normă, să dea piese ne
corespunzătoare. Rezultatele 
prin care cîștigă titlul 
fruntaș al ' 
stau 
nului 
ție de 
altfel __ __ .. ___
rea a 25 de piese peste plan. 
Dar ceea ce îl satisface în 
cea mai mare măsură pe u- 
tecistul loan Șuhai este alt
ceva.

— Toți cei șapte tineri din 
echipa pe care o conduc — 
Ion Nastase. Dumitru Vasile, 
Ion Mîndrilă, Ștefan Turcea. 
Marin Vîrîci, Mihai Runcău, 
Nicolae Safelea — și-au rea
lizat și depășit în această 
săptâmînă normele. Chiar și 
Mîndrilă și Runcău care lu
crează doar de la 1 august.

Portretul lui Șuliai este 
de fapt portretul echipei lui.

săptăminii 
in realizarea 
personal în propor- 

116 la sută. sau, 
exprimat, strunji-

NICOLAE PĂDURE,

secretar al organizației U.T.C.
3 C., secția sculerie, Uzina II

garu, sînt oameni bătrini, au fa
milii, necazuri, greutăți, l-ai vă
zut tu vreodată să întârzie sau să 
lipsească de la muncă ? Ia să te 
faci băiat serios, că-i păcat de 
meseria pe care o știi. Că nu-i 
de-ajuns să-ți meargă miinile și 
mintea, trebuie să-ți bată ‘ 
ma pentru uzina asta, a 
tră...

— Eu, drept să spun, 
avut asemenea probleme, 
lăcătușul mecanic Gheorghe Mă- 
gureanu din aceeași secție. Cînd 
am venit de la „profesionala", 
ca orice tânăr nou în meserie 0- 
ram numai ochi și urechi, voiam 
să le prind celorlalți „secretele". 
Așa am remarcat că unii mun
ceau mai mult, alții mai puțin, al 
unii lucrau din plin, alții se cam 
eschivau. Am mai remarcat că 
cei ce munceau mai cu sîrg erau 
și ca oameni mai buni, săritori, 
gata să ne învețe pe noi, puștii, 
să ne ajute atunci cînd era ceva 
mai greu de făcut. Ceilalți cam 
ocoleau asemenea gesturi. Firew'. 
fără vreun îndemn, am început 
să-i resnect pe primii. Să-i res
pect și să-i urmez, să-mi propun 
să trăiesc toată viața ca ei. De 
la Gheorghe Izbăsoiu sau Gheor
ghe lonescu, de la alții cum sînt 
maiștrii Bucur Bădulescu și Vir
gil Enache am căpătat fi sfaturi 
folositoare pentru viață.

— în primul rînd acestor oa
meni le datorăm că sîntem și 
noi, astăzi, printre, constructorii 
lui A.R.O.. a adăugat strungarul 
Nicolae Țîru. Pentru că. asa cred

Am venit în adunare cu 
gindul de a sprijini soluțio
narea unei probleme pe care 
am văzut-o cu insistență a- 
mintită în cuvîntarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la Conferință, aceea a unei 
mai bune valorificări a resur
selor interne de care dispu
nem. în numele tinerilor, am 
propus și mi-am luat între al
tele angajamentul să nu 
mai aruncăm, ca rebuturi, cu
țitele rupte in timpul lucru
lui. Tinerii de la forja secției 
s-au arătat gata să le prelu
creze incit să devină din nou 
utilizabile. Această acțiune, 
care poate aduce însemnate 
economii întreprinderii, este 
primul nostru răspuns la che
marea secretarului general al 
partidului.

— Dacă nu-mi plăcea, nu ră- 
mîneam. în altă parte aș fi pu
tut primi un salariu de două 
ori mai mare. E vorba că aici 
sînt tot printre motociclete și 
motoare. Fac schițe, constru
iesc. Am în copii niște colabo
ratori pasionați. I-am învățat 
să muncească. Motoarele nu 
mai au secrete pentru ei. I-am 
îndrăgit. Am primit propuneri 
de angajare avantajoase. Une
ori îmi fac reproșuri că n-am 
mai adus un salariu în casă de 
luni de zile. Totdeauna avem 
nevoie ba de un lanț, ba de o 
bujie, ba de un piston, care 
trebuie cumpărate. Mai e și 
benzina. Am noroc că soția 
mea e cel mai înțelegător om 
din lume. Cînd am venit aici 
existau două carturi. Acum a- 
vem nouă carturi și două mi
croautomobile de curse, scute
re și motociclete.

— Am văzut și o șalupă me
talică.

— Asta e a doua. Avem și 
motorul pentru ea. Prima e pe 
lacul Ciric, unde am avut ta
băra pînă acum cîteva zile. A- 
ceea e din placaj.

— Cum ați reușit să vă do
tați atelierul ?

— Ne-au ajutat unele între
prinderi. Ne-au donat 
care trebuiau date la

instructor Dumitru Prisăcaru.
★

— M-au poreclit Trăsnitu’. 
Așa-mi ziceau . în cartier : 
Trăsnitu. Asta pentru că-mi 
plăcea să gonesc pe motocicle
tă, sâ-i simt motorul. Timp de 
13 ani am fost alergător la 
club. Acum trei ani m-am îm
bolnăvit. Au prins ocazia și au

chisă. Se vede cît de colo că 
e îndrăgostit de munca lui. 
Copiii lucrează și ei fără vorbă 
multă, ca niște mecanici cu 
experierfță care fac ultimele 
retușuri la mașinile de curse. 
Sînt murdari pe mîini de ulei 
și vopsea...

— Unde vă pregătiți să ple
cați? — îndrăznesc eu.

— Hai, băieți, dați-i zor. • La 
ora unu trebuie să fim la gară,

Vreo patru băieți și o fată 
își fac de lucru pe lingă două 
carturi. Unul din ei dă ultima 
vopsea cu șprițul; Un lac al
bastru. frumos.

— Ține-1 mai aproape ! Așa. 
Corneluș. adu căștile.

— Vreau să-i dau altă culoa
re pe roți. Pot să pun verde ?

— Crezi tu că merge pe al
bastru ? Ia mai bine niște roșu, 
dar unul mai închis. Da, acela 
e bun, dar grăbește-te.

Copiii muncesc concentrați. 
Imprimă acum cu un tipar de 
carton pe tăblia cartului și pe 
căști o inscripție : Moto-car- 
ting Iași.

Se lucrează afară, în soarele 
fierbinte al amiezii. Ușile ate
lierului și ale magaziei sînt 
larg deschise. înăuntru, alte 
carturi așteaptă întoarcerea 
din vacanță a micilor mecanici 
și piloți. Printre ele văd două 
microautomobile de curse, două . 
scutere transformate din moto
ciclete. Afară, vreo trei moto
ciclete cu ataș, vechi și despe
recheate, par triste și părăsite 
în soare.

— Sandu, caută un scaun mai 
bun și dă-i o vopsea. Ferește 
motorul.

Mă învîrt de vreo douăzeci 
de minute pe lîngă ei, fără să 
mă hotărăsc să-i întrerup din 
lucru. Cel care-i îndrumă e 
un bărbat tînăr, blond, de sta
tură potrivită, cu o privire des-

OVIDIU PĂUN

LAL

(Continuare în pag. a Il-a)

Avionul decolează• Hunedoara

MIHAI ELIN

(Continuare în pag. a Il-a)

REPORTAJUL NOSTRU

utilaje 
casare.

fost 
cli-

desființat secția moto. Am 
și în aviație... Tace cîteva 

ar dura zigzagul 
unei parașute în

al 
în 

Cu-

lucrați la Casa
ani. înainte am 

atelierele

ROMULUS

• • • •

PARADA CULORILOR
Prin telefon de la trimisul nostru • Cupa tinere

tului de la sate
Primul succes romanesc:

• Știri din fotbal
DAN IUGA

a ciștigat medalia de argint
hotarefa prsba de pistol liber La „bătaie" — Teleormanul, la „prindere" — Suceava.(Continuare în pag. a 111-a)

JOCIME OLIMPICE DE MM

întreprinderile industriale raportează 
îndeplinirea planului pe opt luni

Antrenați cu eforturi sporite 
în marea întrecere socialistă ce 
se desfășoară în cinstea aniver
sării unui sfert de veac de la 
proclamarea Republicii, oamenii 
muncii din industria județului 
Hunedoara au îndeplinit înainte 
de termen planul de producție 
pe 8 luni. în perioada care a 
trecut de la începutul anului, 
colectivele unităților industria
le din acest județ au produs 
peste prevederile de plan

55 000 000 Kw/h energie electri
că, 17 000 tone fontă, peste 
20 000 tone oțel martin și elec
tric, 12 000 tone laminate finite, 
6 000 mc. prefabricate din beton, 
2 000 mc. cherestea, însemnate 
cantități de alte bunuri materia
le. Producția industrială obținută 
de la începutul anului pe an
samblul județului reprezintă o 
creștere de peste 325 000 000 lei 
față de realizările din perioada 
corespunzătoare a anului trecut.

— La concursul „Ex-Terra“, 
la București. începe poimîine. 
Le trimitem de azi cu trenul.

— Cine concurează de aici ?
Aflu că e vorba de fata sub

țirică îmbrăcată băiețește.
— E cel mai bun pilot 

nostru, îmi explică tînărul 
cămașă galbenă. A cîștigat 
pa Moldovei.

Fac cunoștință cu maistrul

pe. Atît cît 
portocaliu al 
flăcări.

— De cînd
Pionierilor ?

— De doi __
lucrat o vreme la 
Politehnicii.

— Vă place aici, la pionieri ?

(Continuare in pag. a ll-a)

ORGOLIU
de NEAGU UDROIU

Este prima corespondență pe 
care o transmit și de la început 
aș vrea- să precizez că, oricît ar 
fi’ de avizat ■ cronicarul, orice 
cantitate de informații ar fi 
consumat înainte de debut, ră- 
mîne totuși uluit de ceea ce 
vede. La această ediție jubilia
ră, tehnica și ingeniozitatea o- 
mului au făcut minuni. Măsură
torile întrecerilor se fac elec
tronic. Pînă si startul în probe
le atletice nu se mai dă prin 
tradiționalul pocnet de pistol, ci , 
printr-un impuls electric pe 
care piciorul concurentului fi-

xat în bloc-ștart îl simte la co
manda electronică.

Impresionează efortul organi
zatorilor de a explica membri
lor delegațiilor sportive și tu
riștilor ce să facă și «cum să a- 
jungă acolo unde doresc ca și 
drasticile măsuri de ordine 
Pentru a pătrunde în Satul O- 
limpic, la bazele sportive, la 
centrul de presă, trebuie să ai

VASILE CABULEA

baschet, rugbi 
și de peste

Nu e nevoie de un cît de mic efort, radiografiind paleta 
preocupărilor cu caracter formativ enunțate și angajate în 
ultimii ani, pentru a desprinde dominanta productiva a pre
gătirii școlare începînd cu limita cea mai de jos a registru
lui de vîrste posibilă a intra în discuție. Măsuri de extremă 
noutate și de presantă actualitate și-au găsit locul în an
grenajul instituționalizat al învățămîntului și cine le-a urmărit 
în interdependența lor poate să-și dea seama cu ușurință 
câ nu avem de-a face cu oarecari deplasări cantitative mai 
la stînga ori mai la dreapta situațiilor consacrate, mai sus 
sau mai jos de poziția tradiționala a echilibrului ci ne aflam 
efectiv în fața unei răsturnări de optică privind pe cei aflați 
astăzi pe băncile școlii. Deci pe cei care vor prelua peste 
un număr de ani, mai tîrziu sau mai curînd, unii destul de 
curînd, mesajul plenar al răspunderii înfăptuirii planurilor 
stabilite de noi astăzi. Cine va trebui să fie acest om, ne dam 
seama cu toții răsfoind, cu gestul încărcat de răspunderea 
cuvenită, datele-etalon respirînd în fiecare frază a documen
telor Conferinței Naționale. Renunțînd la metafore inutile, 
abandonînd orice tentație de invenție hibridă în jurul mode
lului adevărat, va trebui să recunoaștem în omul de mîine 
pe omul industriei în primul rînd, pe creatorul-gînditor ori, 
fiind același lucru, pe gînditorul-creator, amplasat în cîmpul 
tensional al celui mai important pion ce-l avem de mutat pe 
tabla de șah a societății viitorului, societatea socialistă mul
tilateral dezvoltată : industrializarea. Știm bine ce trebuie 
făcut în acest sens, semnalele focalizatoare sînt dimensionate 
cu precizie microscopică și știm la fel de bine că o asemenea 
operație de calibru nu e posibilă decît cu oameni structura! 
pregătiți pentru a-i face față. Laboratorul de modelare al 
acestora se află în solul prezentului și eficiența investiției 
ca atare se leagă tocmai de măsurile la care ne refeream 
în deschiderea rîndurilor de față. Dorința ca școala generală 
să pregătească tineri capabili a face o muncă utilă este o 
nevoie reală a societății conjugata cu ambiția de a asigura 
oricărui absolvent de liceu calificarea într-o meserie anume. 
O necesitate și nu o modă. Din acest unghi trebuiesc înțelese 
eforturile materiale așezate la fundația obiectivului în sine, 
acțiunea, deloc ușoară, pentru a răsturna o mentalitate.

Trebuie să fim mîndri câ în ctîtea locuri n-a fost nevoie 
nici de cea mai mică insistență pentru a pune pe picioare o 
operă de durată, șocantă prin noutatea ei, strălucitoare 
prin efect. Am devenit martori ai punților de legătură dintre 
fabrici și școli generale, am văzut în scurtul timp lăsat în

(Continuare în vag a ll-a)
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NOTE DE LECTOR IN LUNA SEPTEMBRIE VA APARE

EVOCAREA
O : „Dar cum putem juca asemenea piese ?“ — ne-a în- 
metodistul cu probleme de teatru ăl casei de cultură

FORME DE PARAZITISM ÎN CULTURA

INSURECȚIEI NAȚIONALE

ANTIFASCISTE
Apreciatului volum de evo

cări din zilele lui august 1944, 
cunoscut cititorilor sub titlul 
„Inimi de viteji", f s-a alătu
rat nu de mult un nou și in
teresant volum, sugestiv intitu
lat „Drum lung bătut de 
gloanțe" (avînd ca subtitlu 
„Inimi de viteji"), ♦ care înmă- 
nunchiază o suită de episoade 
eroice din timpul bătăliilor du
se de ostașii români pentru e- 
liberarea teritoriului țării de 
sub jugul fascist și, mai de
parte, în Ungaria și Cehoslo
vacia, oferind astfel noi măr
turii grăitoare ale contribuției 
eroice a poporului nostru la 
înfrîngerea definitivă a hitleris- 
mului.

Scrise pe baza unei migăloase 
munci de cercetare a documen
telor vremii și a consemnării 
mărturiilor unor veterani, e- 
vocările cuprinse în cele două 
volume, publicate la Editura 
militară, poartă amprenta unei 
certe autenticități, avînd me
nirea de a înfățișa cititorilor 
emoționante fapte de vitejie și 
eroism sâvîrșite de ofițeri, sub
ofițeri și soldați și de către 
alți luptători români, simpli 
muncitori sau țărani, în timpul 
insurecției naționale antifas
ciste din august 1944 și al răz
boiului antihitlerist, în numele 
eliberării patriei și al libertății 
popoarelor subjugate de fas
cism.

Pagini emoționante închină 
autorii tinerilor luptători, unii 
uteciști, care, răspunzînd che
mării partidului • comuniștilor, 
s-au încadrat în formațiunile 
de luptă patriotice, luînd par
te activă la acțiunile insurec
ționale ce au dus la înfrînge
rea forțelor hitleriste în Capi
tală, pe Valea Prahovei și în 
alte zone ale țării,' iai;, apoi la 
aorigele lupte care au.asigurat 
alungarea trupelor hitleriste 
dincolo de hotarele întregite 
ale țării.

...Intr-unui din numeroasele 
episoade ce alcătuiesc primul 
volum, intitulat „Fiii cartieru
lui", de pildă, sînt evocate fi
gurile unor tineri ca Tudor 
Marin, Iile Stoica, Pândele Din- 
că, Iulică Voinea, Stan Anghel, 
Constantin Staicu și alții, din 
cartierul Rahova, care în pri
mele zile ale insurecției, atunci 
cînd hitleriștii amenințau să

Fii calm !“ Și într-adevăr 
l-a părăsit. Viteazul pilot 
angajat lupta cu păsările 
pradă dușmane, a doborît 
din ele, salvînd în cele

nu
de 

una 
______ — . .__din 

urmă viața tovarășului său de 
luptă cu prețul propriei sale 
vieți.

Cu aceeași emoție și recu
noștință se apleacă autorii a- 
supra faptelor de bravură ale 
acelor tineri, mulți din ei ute
ciști, înrolați voluntar în uni
tățile militare care luptau din
colo de granițele patriei. După 
o perioadă foarte scurtă de 
instruire, în imediata apropie
re a frontului, tinerii voluntari 
s-au avîntat în luptele aprige 
duse zi și noapte pentru stră
pungerea pozițiilor hitleriste, 
făcînd dovada unor înalte vir
tuți ostășești. Mulți dintre vo
luntarii uteciști și-au înscris 
pentru totdeauna numele în 
cartea tradițiilor eroice ale or
ganizației revoluționare de ti
neret din patria noastră.

...în episodul „Sublocotenen
tul post-mortem", de pildă, este 
evocată pilduitoarea faptă 
bravură a Iui Constantin 
deanu — membru al C.C.

de
Go

al
U.T.C. în timpul atacului pen
tru cota 568, în munții Javori- 
na, Godeanu, aflat în fruntea 
unei grupe, a pătruns în pozi
ția hitleriștllor și a asaltat 
prin surprindere un cuib de 
rezistență dușman, capturînd 3

prizonieri, o armă automată, 
un telefon șl un aparat de ra
dio. Bravul voluntar a căzut 
însă curînd străpuns de schi
jele unui proiectil. Pentru vi
tejia de care a dat dovadă, 
Constantin Godeanu a fost de
corat post-mortem cu ordinul 
„Apărarea patriei** clasa a IlI-a 
și -avansat la gradul de sublo
cotenent.

în pagini emoționante descriu 
autorii și actele de eroism ale 
altor voluntari uteciști ca Lu
dovic Czelleț-Gal, Petre Vîșcu, 
Ion Grădinaru, Iosif Petre, I- 
lie Cotova, Gheorghe Cardiș și 
ale multor tineri care s-au a- 
coperit de glorie nepieritoare 
în luptele duse pentru înfrîn- 
gerea fascismului.

Cele două volume de evocări 
amintite constituie un însufle- 
țitor omagiu adus vitejiei și 
jertfelor luptătorilor români — 
soldați sau ofițeri, muncitori 
sau țărani, uteciști sau comu
niști — în neuitatele zile de foc 
ale insurecției din august 1944 
și ale războiului antihitlerist, 
readucînd în fața cititorilor, a 
tinerelor generații, o parte din 
glorioasele fapte de arme ale 
fiilor poporului nostru în bătă
liile purtate pentru eliberarea 
patriei de sub jugul fascist, 
pentru libertatea și independen
ța altor popoare subjugate de 
hitleristi.

Lt. col. GH. PREDA

Revistă teoretică și social-politică a C.C. al P.C.R.
Ținînd seama de etapa de dezvoltare a țării noastre, de cerințele ac

tuale ale activității politice-ideologice, revista „Lupta de clasă" se trans
formă într-o publicație cu apariție bilunară, purtînd denumirea Era 
socialistă.

Prețul de vinzare al publicației ERA SOCIALI STA este de 3 Iei exemplarul.
Abonamentele se fac la oficiile poștale, prin factorii poștali și difuzorii din întreprinderi, 

vinzare in librării și chioșcurile de difuzare ainstituții și de la sate. Revista se va găsi de 
presei.

Prețul abonamentului anual

CRONICA
U.T.C

Sîmbătă a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre patrie, de
legația Tineretului Comunist 
din Peru (J.C.P.) alcătuită din 
Carlos Sivirich Revatta, mem
bru al Biroului Executiv Națio
nal, prim secretar al Comite
tului regional lea al J.C.P., 
Pedro Mateu Bendezu, secretar 
cu probleme organizatorice al 
Comitetului regional Lima 
J.C.P. și Pedro Aspillaga Con
de. membru al Comisiei națio
nale de presă și propagandă al 
J.C.P. care, Ia invitația C.C. al 
U.T.C., a efectuat o vizită în 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul 
București-Otopeni, membrii de
legației au fost salutați de to
varășul Gabor _Cseke2 membru 
al Biroului 
activiști ai

al

C.C. al U.T.C., de
C.C. al U.T.C.

¥

a părăsit Capitala, 
spre Manche-

Tot ieri 
îndreptîndu-se 
ster, tovarășul Axente Frăsin- 
caru, șef de sector la C.C. al 
U.T.C. care va participa la cea 
de-a 8-a Adunare Generală a 
W.A.Y. (Adunarea Mondială a 
Tineretului).

24 de numere : 72 lei.

Cultul datoriei
(Urmare din pag. I) 

eu, adevărata pricepere profesio
nală pe care am căpătat-o de la 
ei se leagă obligatoriu de calități
le morale. Nu m-aș fi putut con
sidera un bun muncitor dacă aș 
fi știut doar meserie, dacă nu 
m-aș fi străduit să le semăn ce
lor care-mi dădeau exemplul cin
stei, corectitudinii, demnității.

— Lucrez aici de 24 de ani, 
am venit în 1948, cu încă 300 de 
muncitori, să ajutăm la consoli
darea uzinei, îmi relata maistrul 
Robert Spanelll. Eram și eu des
tul de .tînăr, dar am observat 
repede că noii muncitori, mai a- 
les cei proveniți de la sate au de 
învățat nu numai meserie. Mi-am 
pus și eu întrebarea, și alții, tot 
muncitori ca mine, cum îi putem 
ajuta pe băieții aceștia. Am a- 
juns la concluzia că, țn primul 
rînd, prin propria noastră com
portare, prin atitudinea față de 
muncă, prin modul în care ne 
facem datoria. Soluția s-a dove
dit bună, cred că am reușit să 
sădim la cea mai mare parte din 
tineri principiile juste ale munci
torimii, să le transmitem tradi-

Secretarul U. T. C. în forul de conducere al întreprinderii

(Urmare din pag. I)

modare a tinerilor nou veniți 
în întreprindere, doar 2 săp
tămâni. In asemenea condiții 
ei nu reușesc să-și cunoască

utilajele, să-și însușească do
cumentația tehnică necesară 
unei munci corespunzătoare. 
De aici normele neîndeplinite, 
salariile care îi nemulțumesc 
și îi fac să-și caute de muncă

în altă parte. Vina este nu a 
lor, ci a reglementărilor care 
hotărăsc perioada de acomo
dare, evident insuficientă. Am 
propus ca acest interval să

fie prelungit la 3 luni, timp 
■ în care organizația își 

sarcina de a-i pregăti 
nerii nou angajați 
cursurile de calificare.

asumă 
pe ti- 
pentru

țiile cele mai înaintate ale clasei 
noastre.

— Exemplul personal e hotărî- 
tor, _ __J_ * __
ghe Ionescu., Intîi faptele^ și a- 
poi vorbele. Dacă eu n-am lip
sit 
de ani de __ ______ _
nărui o să mă asculte, o să bage 
la cap observațiile mele, nu o să 
i se pară că-l cicălesc, că fac 
demagogie.

Majoritatea muncitorilor de la 
U.M.M. Cîmpulung sînt tineri și 
foarte tineri. A.R.O.----autoturis
mul care traversează jungla, 
trece peste dunele Saharei 
linia drumurilor desfundate 
munții Atlas- — este, poate, 
mai semnificativă dovadă a fap
tului că „bătrinii*4 au sădit în ei 
înaltele principii ale moralei co
muniste, în primul rînd îndato
rirea de a munci, de a munci cu 
pricepere, disciplinat, de a-și per
fecționa neîncetat îndemînarea, 
cunoștințele profesionale.

Carpent tua poma nepotis — 
Nepoții îți vor culege roadele, 
spunea Virgiliu. Roade care con- 

'stau aici, în primul rînd în a- 
ceastă mai greu sesizabilă cultură 
a datoriei predată cu perseve
rență tineretului la marea școala 
a uzinei.

susține la rîndul lui Gheor-

niciodată de ta lucru 28
muncă, sigur că tî-

sau 
sau 
din 
cea

n văd tinerii
ȘCOALA PROFESIONALA 

LUPENI

ANUNȚA

TRAGEDII NUMAI
INTR-UN ACT

Centrul de îndrumare a creației populare din București -i 
a mișcării artistice de masă, editează an de an cu justificată 
rîvnă, în principiu, numeroase piese într-un act destinate for
mațiilor teatrale de amatori de pe lingă casele de cultură 
și cluburile tineretului. Dintre acestea puține ajung să vadă 
însă lumina rampei. Se înșiră, de regulă, mai modest, în raf
turile bibliotecilor, ori, mai spectaculos, în vitrinele din bi
rourile metodiștilor. Atenți Ia orice nedreaptă umilință a o- 
perei ne propunem, forînd adine, pînă la nobilele ei rădă
cini, să scoatem aceste produse artistice din umbra răcoroa
să, cu proprietăți germinative, a anonimatului. Să le păzim 
de se Vă putea o dată pentru totdeauna de trucurile și capca
nele felinei veșnicii (în ochiul drept al căreia strălucește 
grumand uitarea, în ochiul stîng al căreia strălucește onctuos, 
unanimă adulație, uitare specializată, în vocabularul sufletesc 
al spiritelor „altruiste").

Temerară încercare ! Prețuirea autorilor ne va însoți, sîn- 
tem aproape siguri, ne va da puteri. O piesă, fie ea și într-un 
act, se joacă sau nu se joacă. Dar asta n-o împiedica, se vede 
treaba, sa fie creație. Teatru și antiteatru par a fi niște cu
vinte și încă niște cuvinte cu circulație extrem de redusă, ca 
logaritm, impact, distrofie, cuvinte simbol fără de care acti
vitatea (și gîndirea creatoare) a specialiștilor ar cădea în di
letantism. Ca să nu mai spunem că o piesă odată intrată în
tr-o dezbatere poate fi recuperată pentru scenă, poate fi — 
cum se spune — optimizată. Multe din aceste piese, privesc 
„profund" realitatea, dincolo de conexiunile ei logice, profund, 
acolo unde se ascunde minereul rar al absurdului. Noi, 
cu slabele noastre puteri, nu-1 vom putea găbui. De aceea 
ne și limităm inaugurînd poate o nouă direcție critică, la ci
tirea ..llii inversă, exclusiv cu terestrele noastre posibilități lo
gice. Zău, merită, credem, încercarea ! Așadar, începem seria
lul nostru cu :

Podul fărâ felinar
de LEONIDA TEODORESCU

Să ne permitem deci să oferim 
și niște...

Ni șe propun două personaje i 
Cineva și Trecătorul. Cineva 
n-are vîrstă, și a venit primul 
pe podul fără felinar (ars de 
cîțiva ani sau cîteva. zile, și 
lăsat anume așa „ca să-i rămî- 
nă numele" (podului, firește). Pe 

'‘aici nu se circulă. Se circulă 
în schimb pe podul de vizavi, 
în trafic intens și sens unic 
(tema morții irevocabile și 
organizate). Numai umbre de 
păsări („blestemate**) și cîini 
(„lățoși"). Ca să le audă fîlfîi- 
tul care e un fel de 
trecătorul este sfătuit 
mere pînă la șapte, 
două personaje intră

Indicații 
pentru tinerii regizori 
și interpreți amatori

și tnterpre- 
corec:. Nu

semnal, 
să nu- 

Aceste 
___  într-n'n 

conflict oarecare. T. îi promite 
lui C. că nu-1 ca omorî, deși 

nobilei 
promite 

numai 
înfăp- 
spune

«si
■ ------- f — -------

răzbească spre centrul Capita
lei, n-au pregetat să pună mîna 

v pe arme și să lupte ca niște a- 
devărați ostași făcînd, acolo la 
..Barieră", stavilă de netrecut 
în calea dușmanului.

...într-un alt episod, ce poar
tă semnificativul titlu „Strada 
copilăriei" este înfățișat minu
natul act de eroism al unui tî
năr muncitor ploieștean — Pe
tre Mihăilescu. în ciuda vîrstei 
sale fragede, de numai 17 arii, 
el s-a alăturat din primul mo
ment unei grupe de ostași care 
aținea calea vrăjmașului. Luînd 
parte la înfruntările cu hitle
riștii de la periferiile orașului 
Ploiești, tînărul Mihăilescu a 
rămas neclintit Îîngă mitralie
ra pe care o asigura cu muni
ție, ppărînd, pînă în ultima cli
pă a vieții sale, strada copilă
riei.

...In aceleași zile eroice, în
tr-o altă zonă a țării, pe plaiu
rile Bîrsei, de astă dată un bă- 
iețandru de la țară, pe nume 
Gheorghe Olaru. făcea dovada 
unei uimitoare fapte de curaj, 
descrisă de autori în episodul 
,.Un. flăcău de isprava". înar
mat cu O pușcă, tînărul Olaru 
a dezarmat singur 12 hitleristi 
făpîndu-i prizonieri. Pe cînd 
1 recea pe ulițele Dobîrlăului, 
bătrînii satului l-au întîmpi- 
nât ca pe un viteaz, exclamînd 
ou admirație : „Bravo băiete ! 
Fă un pic de instrucție cu ei 
Gheorghe".

...Răsfoind filele celui de-al 
doilea volum amintit, aflăm cu 
emoție despre dăruirea și spi
ritul de jertfa al unui elev, pe 
nume Virgil IOvănaș. într-una 
din zilele lui septembrie 1944, 
în timp ce se afla la Arad pen
tru a se înscrie în clasa a V-a 
a Liceului industrial „Aurel 

-Vlaicu", Virgil primise zgudui
toarea veste 
aflau mama 
ocupat de 
Fără a mai 
s-a alăturat __ _
tun din bateria comandată 
căpitanul Petre Romulus,

TRAIAN TUDOSE, membru al 
organizației U.T.C. 3 C., secția 

sculerie Uzina II

Știam ce va spune secreta-1 
rtil U.T.C. Încă înainte de a- 
dunăre se sfătuise îndelung cu 
toți uteciștii. Este adevărat, 
inițiativa i-a aparținut lui, dar 
aș zice că a izvorît tocmai din 
acest sfat al colectivului. A 
vorbit atunci la fel cum ar fi 
vorbit oricare dintre tineri, eu 
însumi. Pentru că ruperea și 
recondiționarea cuțitelor ne 
privește, în primul rînd, pe 
noi, era firesc ca tot noi să 

venim cu o rezolvare.

FRUNTAȘUL5

u

SĂPTĂMINI1

TĂNASE FLOREA, membru al
organizației U.T.C. din secția 3 

forjă, Fabrica de șuruburi

GHEORGHE ISTRATE, mem
bru al organizației U.T.C. 14, 
secția mecanică fina, Uzina II

I Ce apreciez eu mai mult la 
tovarășul Ghevrec este că știe, 
întotdeauna, să valorifice pu
terea noastră de muncă. Și a- 
cum, în adunare, a dovedit a- 
cest lucru. De pildă, cînd a 
cerut ca tinerii să preia lucră
rile de manevrare a inateriilo* 
prime de la depozit. Eu am 
fost acolo și știu ce înseam
nă aceasta pentru asigurarea 
ritmului procesului tehnologic. 
Nu o știu numai tinerii, ci toți 
cei care lucrează în fabrică și 
care ne apreciază pentru a- 
ceastă acțiune întreprinsă de 
organizația U.T.C.

I

Vă voi spune părerea mea, 
relatîndu-vă un fapt petrecut 
nu de mult. La un reper teh
nic, se ceruse unui grup de 
tineri să suplimenteze într-un 
termen scurt, cu 30 la sută, 
cantitatea de piese de schimb. 
Acțiunea a fost dusă la bun 
sfîrșit, nu se putea altfel. Dar, 
zi de zi, a fost alături de noi 
secretarul comitetului U.T.C. 
Asta cred despre el, că este 
întotdeauna în mijlocul 
tru, că pune umărul la 
că înainte de a ne cere 
își pretinde lui însuși.

argumentate a acestui dezide
rat. Fie că este vorba despre 
inițiativă, despre apropierea 
de masa de tineri, sau expri
marea frămîn tarilor acestora, 
ca și capacitatea de a-i mo
biliza, toate conduc la același 
lucru, al angajării pe drumul 
ce duce la podiumul frunta
șilor. Participarea secretarilor 
U.T.C. la recentele adunări 
ale salariaților s-a dovedit po
zitivă, rodnică. Rămîne ca și 
în continuare, toate angaja
mentele luate să fie duse la 
îndeplinire. Aceasta presupu
ne, bineînțeles, ca în activi
tatea zijnică, în mijlocul tine
rilor și împreună cu ei, secre
tarii U.T.C. să se arate la fel 
de dinamici, să-l reprezinte 
în adevăratul sens al cuvîntu- 
lui, așa cum au făcut-o, de 
altfel, în adunările salariaților.

TRAIAN GÎNJU 
Foto : AL. PRUNDEANU

De la 1 August 1972 
fac înscrieri la concursul 
de admitere anul I, curs de 
zi, ce se ține între l-r-10 
septembrie 1972 pentru 
meseriile :

se

nos- 
greu, 
nouă

Mecanizator minier 
Lăcătuș de mină 
Electrician de mină 
Sudor
Mecanic utilaje de 
construcții și tera- 
samente.

primesc absolvenți aiSe 
școlii generale pînă la vir
sta de 18 ani din toate ju
dețele țării, iar pentru me
seria de mecanizator mi
nier 
ani 
tare 
tul
nr. 27 Lupeni, telefon 210.

pînă la virsta de 20 
Informații suplimen- 

— zilnic la secretaria- 
școlii, str. Viitorului

nu-1 cunoaște (tema 
inutilități), iar C. îi 
lui Ț. că-I va judeca 
dacă îi va spune ce-a 
tuit, dar, vezi, T. nu _r__ _
căci nu vrea să-1 toarne niște 
„baliverne". El „nu poate să 
mintă", și la el, asta „e un fel 
de boală" (ideea sincerității to
tale). Dar C. îi stoarce — prin- 
tr-un ■ subtil procedeu intelec
tual (maientică), adevărul. T. 
este^ urmărit cu intenția de a 
fi băgat la pîrnaie pe cîțiva ani 
de către 20—30 de oameni, „sau 
de . mai mulți", pentru imposi
bilitatea de a alege între a fugi 
și a sparge vitrina unei floră
rii (ideea complexului culpa
bilității). C. deși T. nu merită 
(ideea de sacrificiu) se oferă 
să-i spargă el vitrina și-i mai 
dă pe deasupra adresa dragos
tei sale de a 
bună" (ideea 
ve) împreună 
rigoare (una 
mînd ca ea , 
rest". Bănuim că T.
urmă prins de „cei 
mai pe acest pod 
Versurile finale, cu 
cheie piesa apoteotic, sună a- 
mar dar fără deznădejde r „Și 
vin ți-oi da, și bani ți-oi da / 
Și haina de pe mine**...

doua „și cea mai 
fidelității relati- 

i cu o parolă de 
cu cactuși), ur- 

„să aibă grijă de 
este pînă la 
cinci", toc- 
necirculat. 

care se în-

Citiți, înțelegeți
tați piesa cît mai_____  __
vă lăsați seduși de formalisme. 
Nu uitați că piesa are totuși și 
ceva simbolic. Dați-i, în conse
cință, cît se poate, o tentă filo
zofică. Nu e vorba nici de 
Dîmbovița, nici de Podul Elef- 
terie. C. nu este un pisălog iar 
T. nu este urmărit pentru cîștig 
ilicit. Să fie clar! Nu vă spe- 
riați, pe de altă parte, de ideea 
conținută în replica personaju
lui Cineva : — „Faci multi fi
lozofie. Cred că ai comis o cri
ma mare". E vorba doar de o 
metaforă și metafora e doar o 
noțiune. Noțiunile nu fac râu 
nimănui. Nu interveniți sub 
nici un motiv în text, mai a- 
les în final unde ați fi poate 
tentați să înlocuiți propicele 
versuri cu : „Du-mă acasă măi 
tranvai..." Fiți foarte atenți 
cum pronunți și trăițî replici 
ca i Cineva — „N-ai cumva o 
floare de vînzare?-

Trecătorul — „Taci! Am un 
cactus. Dar nu-1 port la mine. 
Și vecina mea are un cactus, 
Iar vecinul de jos are trei".

Pentru uzul personal (la pe
treceri în familie sau cu in
timi) puteți reține pentru im
presie monologul Trecătorului : 
„Zîmbesc. De scîrbă. Vine un 
om la tine. Și te roagă. Să-1 
ajuți. Să scape. De închisoare. 
Și tu începi să-1 bați la cap. 
Cum și de ce. Pentru că ești 
moral. Și vrei să afle toată lu
mea. Și probabil că-ți înșeli 
nevasta-.

S-ar putea ca piesa să în- 
tîmpine și mici rezerve. Nu vă 
enervați, nu răspundeți. Nu vă 
lăsați provocați. Valoarea dacă 
e valoare, pînă la urmă răz
bește sau ițu răzbește. E numai 
o chestiune de timp, dar una, 
absolut numai una de timp.

(Va urma)

T. STANESCU
C. R. CONSTANTINESCU

ca satul unde se 
și surorile, fusese 
trupele fasciste, 

sta pe gînduri el 
servanților unui 

de 
__r_____  , cu
gîrtdul de a participa, împreu
nă cu ei la eliberarea localită
ții natale. în timpul aprigei în
cleștări cu forțele fasciste din 
zona Sofronea, un glonț a 
curmat pentru totdeauna firul 
vieții voluntarului Virgil Iovă- 
naș, caro abia împlinise 15 pri
măveri. Numele său, ca și al 
altor bravi luptători, a fost dăl
tuit în marmura monumentului 
înălțat pe locul supremei jertfe. 

...Plină de căldură este și e- 
vocarea închinată de autori u- 
nui tînăr pilot — sublocote
nentul Petre Mihăilescu, 
grupul 6 vînătoare român... 
cursul acelei zile însorite 
septembrie Mihăilescu se ridi
case pentru a șasea oară cu a- 
paratul său LA.R.-81 de pe ae
rodromul de îîngă Mediaș, ve
nind în sprijinul atacului tru
pelor române și sovietice care 
dădeau lovituri zdrobitoare 
forțelor hitleriste. Pe cînd se 
întorcea din ultimă misiune, a 
observat că avionul coechipie
rului său este grav avariat pu
țind deveni astfel o pradă a- 
proape sigură pentru vînătorii 
dușmani.. Fără a mai sta o cli
pă pe gînduri, i-a 
coechipierului său 
salvatoare : „Nu te

din
In 
de

comunicat 
cuvintele 

• părăsesc.
sînt s€m- 

Lupășteanu,
x Ambele volume

»ate de col. A. _ ,
col. L. Tarco și V. Bîrză.
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de cinste în bilanțul de la sffr- 
șitul săptămînii.

— Poate fi contestat titlul de 
fruntaș, odată acordat ?

— Nu, pentru că evidența 
realizărilor fiecăruia — preci
zează tovarășul Gheorghe Bun- 
get, secretarul organizației de 
partid — este foarte exactă. Fie
care maistru consemnează zil
nic în caietul său realizările 
fiecăruia. Așa că, la sfîrșitul săp
tămînii, ei n-au de făcut decît 
simple calcule. Să-1 lăsăm 
chiar pe șeful secției, inginerul 
Grigoriță Constantinescu, să ne 
vorbească despre rezultatele pri
melor 7 zile.

— Sîntem, în primul rînd 
mulțumiți de faptul că față de 
săptămîna cealaltă, numărul ti
nerilor care și-au realizat și de
pășit normele zilnice a crescut 
cu 15. Saltul este și mai eloc
vent dacă ținem seama că 30 de 
strungari nu au decît o lună în 
producție. S-au redus apoi la ju
mătate absențele nemotivate — 
dar aici nu ne declarăm nici pe 
departe mulțumiți — s-au în
treprins acțiuni de ordine și cu
rățenie. Și, în sfîrșit, colectivul 
nostru, format în proporție de 75 
la sută din tineri, a produs su
plimentar în cele patru zile lu
crătoare ale săptămînii, piese 
pentru patru autobuze și patru 
autoutilitare.

Ultima opinie poate fi con
siderată dacă nu concluzia an
chetei, în orice caz ca un a- 
testat al terenului pe care or
ganizațiile U.T.C. din care fac 
parte tinerii pe care i-am în- 
tîlnit la Uzina II și Fabrica 
de șuruburi, secretarii lor, își 
desfășoară activitatea prezen-

tă. Privite dintr-o singură per
spectivă, aceea a afirmării re
prezentanților uteciștilor ca 
lideri de opinie ai colectivelor 
pe care le conduc, faptele și 
gîndurile relatate conturează 
tabloul cîtorva condiții indis
pensabile îndeplinirii și mai

ORGOLIU
(Urmare din pag. 1) 

urmă prinzînd viață ateliere de producție școlare, ne-am în- 
tîlnit deja — cîteva expoziții au fost ilustrative — cu produse 
ieșite din mina elevilor. Avem, prin urmare, primele certifi
cate de garanție ce țin de efectul imediat al lucrurilor, pro
mițător pentru ce rămîne de făcut de acum încolo.

Cu privire la acest „de acum încolo" aș avea de zis două 
vorbe, pornind de la.adevărul că dată fiind importanța ieșită 
din comun (nu greșesc deloc) a devizei propuse, oricine 
poate să dea o mînă de ajutor în această direcție este dator 
s-o facă în cît mai mare grabă, fără a găsi cîndva cu cale 
a considera treaba încheiată. Am salutat, este aproape un 
an de-atunci, o idee extrem de promițătoare și de fertilă 
prin angajamentul ei. Aparținea uteciștilor de la „Timpuri 
Noi" și se năștea tocmai din declarata pornire de a sprijini, 
prin căile aflate la îndemînă, pregătirea practică, instruirea 
tehnico-productivă a elevilor din licee, din școli generale. 
Acțiunea a prins și în alte organizații. Acum cînd ne pregă
tim de deschiderea unui nou an școlar, și mai cu forță an
corat în imperativele viitorului, mi-am amintit de sus-pome- 
nita inițiativă, cu speranța că ea ar putea constitui simbolul 
unui orgoliu, al atitudinii declarate din partea organizațiilor 
U.T.C. din întreaga țară consacrată formării unor tineri bine 
pregătiți din punct-de vedere tehnic, devotați producției, 
educați sub semnul tonifiant al spiritului muncitoresc. De la 
amenajarea atelierelor școală și confecționarea de scule, la 
cultivarea dorinței de a lucra în fabrică alături de ei, iată 
cadrul de exprimare materială a orgoliului Io care ne re
feream

(Urmare din pag. I)
Motocicletele pe care le-ați vă
zut le-am obținut de la I.CJVI. 
prin mari intervenții. A fost o 
alergătură.... Pe unele le recon
diționăm, ’de la altele folosim 
numai motoarele pe care 
punem singuri la punct.

— Vorbiți-mi despre copii 
despre pe înseamnă pentru 
cercul pe care-1 conduceți.

— Dacă te gîndești bine, me
canica și motoarele le întîlnești 
oriunde te-ai duce. In uzine, 
în agricultură, în transporturi 
auto, în aviație, în marină, 
peste tot. Chiar dacă ajungi 
medic, trebuie să știi să des
chizi capota automobilului. Co
piii învață în clasă teorie. Noi 
aici facem practica. Ținem și 
noi lecții, dar pe material con
cret. Copiilor le place să vadă 
ei totul, să pună mîna, Să meș
terească ei. Am acum aproape 
două sute de elevi înscriși. La 
începutul anului vin de două 
ori mai mulți. Unii vin îndem
nați de colegi sau aduși de pă
rinți. Pe cei pe care îi văd eu 
că nu-i atrage tehnica și stau 
pe margine și se plictisesc, nu-i 
rețin. Eu le spun băieți, aici 
trebuie să ne murdărim un pic 
mîinile. Au salopete, halate și 
ne apucăm de treabă. I-am- în
vățat să lucreze la strung, să 
sudeze, să taie, să pilească, să 
demonteze și să monteze la 
loc. In alte părți am auzit că 
au fost împărțiți pe grupe i în
cepători, avansați și așa mai 
departe. Eu îi amestec. Cel care 
știu meseria îi învață și pe no
vici. înainte de a ieși pe au- 
todrom, pentru cursurile prac
tice de conducere, îi chestio
nez. Celor care nu știu ce s-a 
predat pînă atunci le spun i 
voi mai așteptați pînă data.vii
toare, ca să aveți timp să în- 
vățați teoria. Ii văd cu lacrimi 
în ochi, dar rezist. A doua oa
ră îi vezi că știu totul ca pe 
apă. Vin uneori părinții cîte 
unui elev și mă întreabă j 
„Ce-ați făcut cu copilul ? îna
inte avea 5 și 6 la fizică 
matematici iar acum are 
mai 9 și 10 !“. Eu le cer 
cînd în cînd și carnetul 
note.

Apropo de expoziții. La 
nitehnicus știți că era și 
juriu de pionieri cu putere de 
decizie. Ei s-au opus cu hotă-

le
și 
ei

Șl nu- 
din 

de

Mi-
un

rîre la premierea unor carturi 
care se vedea cît de colo că 
sînt făcute de meseriași în u- 
zină. Copiii din juriu au spus i 
Astea nu sînt lucrate de pio
nieri I Și nu le-au premiat. 
Mi-a plăcut decizia lor. Dacă 
alergăm după evidențieri de 
acest fel, înseamnă că nu cu
noaștem adevărata menire a 
activității noastre. Nu mai vor
besc de efectul negativ ăl unor 
asemenea practici asupra mora
lului copiilor.

— Ce-ați făcut în tabăra de 
la Cîric ?

— Casa Pionierilor a organi
zat șapte tabere de profil care

școală ce fac la orele alea de 
muzică? I-am învățat eu „Va
lurile Dunării" și alte melodii 
vechi pe care le cîntam și noi 
în grup cînd eram foarte tineri. 
In serile următoare le cîntau 
atît de frumos îneît clienții 
restaurantului de pe malul o- 
pus își lăsau paharele și ve
neau ia marginea terasei să ne 
asculte.

— Am observat că elevii nu 
îes din cuvîntul dumneavoas
tră...

— Știți ceva ? Dacă copilul 
simte că ești unul care vrei cu 
tot dinadinsul să-i „faci edu
cație" atunci el începe să

Avionul decolează
o-

educațle fizică și sport să ni 
se cedeze una din încăperile 
de sub tribuna stadionului, 
pentru a amenaja acolo un mic 
atelier de moto-carting pentru 
tinerii din oraș, mai ales pen
tru cei formați la noi. Am fost 
refuzat tot timpul sub diferite 
pretexte. Ba că n-au fonduri, 
ba că au nevoie de absolut 
toate încăperile de acolo. Fon
duri n-am cerut. Eu aș 
acolo muncă voluntară, 
scule ar aduce fiecare de aca
să. Motoretele și motocicletele 
ar fi tot personale. Am putea 
organiza și niște competiții de 
amatori. Asta se numește sport 
de masă. Pe cei de lâ județ 
nu-i interesează însă sportul 
de masă, iar pentru cel de per
formanță într-adevăr n-au fon
duri. Eu cred că performerii 
ies din amatorii tineri iar des
pre fonduri, dacă va fi cazul, 

va putea discuta peste cî
țiva ani. La primul anunț ama
torii s-ar găsi în oraș cu ze
cile, dacă nu cu sutele. Anul 
trecut a făcut vîlvă deschide
rea unei „Case a tehnicii" care 
a fost însă înmormîntată în 
grabă. Așa cum stau lucrurile 
acum, tinerii noștri bat străzile 
fără rost iar cei îndrăgostiți de 
motoare care au reușit să-și 
cumpere o motocicletă, gonesc 
pe calea publică cu miliția pe 
urmele lor.

Afară a început să se întu
nece. Se aud bătăi în ușă. Sînt 
cîțiva pionieri care vin să-1 a- 
nunțe pe instructor că au făcut 
rost de bani si au cumpărat bi
lete, /Unii pentru tren, alții 

■ pentru, avion.
— Bun. Acum acasă și la 

culcare. Trebuie să vă treziți 
devreme. N-au stare, îmi spu
ne după ce copiii au plecat. Se 
duc la București numai ca 
să-și susțină colega.

Mă pregătesc și eu de ple
care.^ Pe șifonier strălucește o 
cască pe care scrie cu roșii Si- 
derurgistul. Intr-un colț al în
căperii peretele e plin de di
plome înrămate, puțin îngălbe
nite de vreme. j

Dumitru Prisăcaru mă con
duce o bucată de drum pe stră
zile liniștite ale Copoului. Po
vestește frumos. Pe dedesubtul 
cuvintelor îl ghicesc însă că 
nici el „nu are stare".

Avionul de București decolea
ză dimineața la 7,55.

face 
iar

să continue activitățile cercuri
lor celor mai potrivite pentru 
lunile de vară.. Cazarea s-a fă
cut în căsuțe și corturi. Ne-am 
transportat acolo toată zestrea 
noastră tehnică. Am amenajat 
un poligon pentru conducere, 
am instalat atelierul de între
ținere, am lansat barca noas
tră la apă și totul a mers ca 
pe roate. Am construit și o re
morcă la un cart pentru tran
sportul apei potabile. Fiecare 
dorea să aducă el apa. Am con
tinuat cursurile de perfecțio
nare în conducerea auto și mo
to. Avem cîțiva ași ai volanu
lui și ghidonului. Unii sînt a- 
tît de mici că nu ajung cu pi
cioarele la pămînt cînd sînt pe 
scuter dar fac adevărate acro
bații. Ar putea ieși niște mari 
campioni de aici. Păcat că nu 
mai există nici o secție moto 
în oraș.

In afară de asta, înotam, ne 
plimbam cu barca. Intr-o sea
ră frumoasă pe lac, le-am 
spus i hai, copii, să cîntăm 
ceva. Au început să lălăie pe 
ici, pe colo, zai-zai-zai-zai și 
alte prostii de-astea. Și am a- 
flat cu tristețe că acești copii 
nu știau să cînte. Oare în

Șipună o anumita rezistență 
n-ai făcut nimic. Eu sînt prie
tenul lor mai mare.. Zilnic mă 
caută acasă în grupuri. Cînd nu 
avem treabă la atelier, scot 
mingea și facem un meci, sau 
le povestesc ceva, stăm de 
vorbă.w

— Ce simțiți la despărțirea 
de o promoție ?

— Drept să spun, mă doare 
inima. Mai ales pentru cei care • 
văd eu că au prins patima mo
toarelor. -Atelierul e mediul în 
care aceștia se simt ca pește- 
le-n apă și mașinile sînt ale 
lor, ei le-au lucrat. Și deoda
tă, cînd nu mai poartă cravata 
de pionier, li se închide ușa 
în nas. Pe unii îi mai țin eu 
un an, doi, iar conducerea mai 
închide^ ochii. Dar uite, de pil
dă astăzi, cartul pe care va 
concura eleva noastră la Bucu
rești „aparține" unui băiat din 
clasa a noua, care nu mai are 
dreptul să concureze. Tot el 
este cel care cu doi ani în ur
mă a inițiat-o pe fată în con
ducere. Merge și el la Bucu
rești să urmărească evoluția 
mașinii și a „elevei** lui.

Am cerut de nu știu cîte orî 
la Consiliul județean pentru

T
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JOCURILE
OLIMPICE
DE VARA

(Urmare din pag. I)

DAN IUGA, 
vicecampion

olimpic
Din Miinchen primim o veste 

plAcută. Dan Iuga — născut la 
12 noiembrie 1945 în Tg. Ocna 
— obține medalia de argint la 
proba de pistol liber cu 562 
puncte. Prima probă disputată, 
prima probă încheiată în 
cursuj zilei de ieri, prima per
formanță a olimpicilor noștri 
aflați în capitala bavareză. 
Așadar bilanțul primei zile este 
excelent. Cu atît mai mult cu 
cit înscrierea lui Dan Iuga la 
această probă a fost făcută cu 
intenția declarată de a-și men
ține forma sportivă pînă la dis
putarea probelor de pistol vi
teză la care este specialist.

Cu toate acestea succesul lui

Dan Iuga nu este chiar atît de 
surprinzător.

Antrenorul emerit Ștefan Pe
trescu, într-o convorbire avută 
înaintea plecării lotului spre 
Miinchen, ne vorbea ’despre 
debutantul- în arena olimpică, 
Dan Iuga, ca despre unul din. 
tre punctele forte ale țintașilor 
români. Și dinamovistul nu s-a 
dezmințit. Palmaresul său 
sportiv și așa destul de bogat 
— locul' cinci la Campionatele 
mondiale din 1970, titlul su
prem în Campionatele euro
pene din acest an Ia proba de 
pistol cu aer comprimat — îi 
adaugă această atît de rîvnită 
și prețioasă medalie de ar
gint, medalie a cărei strălucire 
vine să încununeze talentul, 
stăpînirea de sine și voința de 
a învinge, vine să răsplătească 
efortul depus pe ștandurile de 
antrenament.

D. ALEXANDRU

prinse în piept cîteva insigne 
plus permisul cu fotografie. Nu 
ai unul din aceste însemne, riști 
să creezi dubii militarilor — 
24 000 în total — care păzesc in
trările în așa fel îneît nu pă
trunde nici pasărea cerului.

Dar să revenim la evenimen
tul festivității de inaugurare a 
Jocurilor care suscită și acum 
aici cele mai intense comentarii. 
Ca de fiecare dată, fantasticul 
spectacol oferit de ceremonia 
deschiderii este mereu altul și 
a fost și aici datorită autentici
tății solemne și ineditului asigu
rat de țara gazdă. Cititorii au 
urmărit, desigur, desfășurarea 
deschiderii fes.tive a Olimpiadei 
mtincheneze la televizor, de a- 
ceea nu vom zăbovi reluînd lu
cruri și aspecte cunoscute. Pri
vind coloanele de sportivi în 
marș, chiar și cei aflați depar
te s’-au emoționat recunoscînd 
în purtătorii de stindarde, în ti
nerii care treceau într-un șuvoi 
neîntrerupt pe unii dintre cei 
mai iubiți sportivi ai lor. Au 
simțit în acele momente că vii
toarea impresionantei lupte, iu
reșul disputelor, încordarea fi
nișurilor, bătălia cu distanțele 
și cu timpul a început.

Dar și alte amănunte au sub
liniat uvertura ediției miinche- 
neze a Olimpiadei. 800 de mili
oane de oameni din 90 de țări, 
deci un sfert din populația lu
mii, a urmărit ceremonia des
chiderii Jocurilor, defilarea a 
9 000 de sportivi —■ și n-au sosit 
încă toți — din 122 de țări. Cum 
se știe, au fost prezente înalte 
personalități politice, somități 
din lumea artei și culturii, îm
părați, prinți și regi încoronați 
și neîncoronați. însăși regina 
Angliei și-a anunțat sosirea 
pentru marți. Miinchen-ul va fi 
vizitat în cele 16 zile ale Olim
piadei de 2 milioane de turiști 
străini. Aici se consideră că 
prima medalie de aur a Olim
piadei a fost cucerită încă din 
ziua deschiderii de către... or
ganizatori ! O medalie de aur 
s-ar cuveni poate și compozito
rului și dirijorului Kurt Edel- 
hagen care a compus muzica 
marșului de intrare prin poar
ta maratonului a delegațiilor de 
sportivi. Această opera inedită, 
unică, a durat cît defilarea, 70 
de minute. Ea s-ar putea inti
tula simbolic „Simfonia Univer- 
sală“. Este opera muzicală cu 
cele mai multe laitmotive întru- 
cît autorul a prelucrat melodii 
populare specifice tuturor țâri
lor participante, îneît de la pri
mele acorduri recunoaștem Satn- 
ba braziliană, Ceardașul maghiar 
sau Hora românească. Delegații 
numeroase ca cele ale U.R.S.S., 
S.U.A., R.D. Germană, sau a ță-

rii gazde — alcătuite din »ute 
de sportivi, sau restrinse ca 
cele din Mali și Somalia — for
mate dintr-un conducător șl un 
sportiv — au fost primite la fel: 
cu aplauze șl aclamații freneti
ce. Aceasta demonstrează că 
Jocurile sint ca o punte arun
cată Intre oameni și popoare, un 
mijloc de concordie și convie
țuire pașnică. Un moment ine
dit l-a oferit anunțul că din de
legația Angliei face parte cea 
mal vlrstnică concurentă : dre- 
soarea de cai Nona Johnson, 70 
de ani. In singura fată purtă
toare de drapel, am recunos- 
cut-o pe Olga Konolly din 
S.U.A., campioană olimpică. Sa-
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în întrecere, echipele de handbal ale Teleormanului și Mureșului. 
Foto: PAVEL TÂNJALĂ

• TENTSMANUL ROMAN 
ILIE NÂSTASE s-a calificat in 
finala turneului internațional de 
la South Orange (New Jersey). 
După ce l-a eliminat cu 7—6. 
6—4 pe americanul Roscoe Tan
ner, campionul român l-a intilnit 
in semifinală pe australianul Ian 
Fletcher. La capătul unei parti
de disputate, cu multe schimburi 
spectaculoase de mingi, Ilie 
Năstase, a obținut o meritată 
victorie în trei seturi cu 6—3. 
6—7, 7—5. în finală, Ilie Năstase 
va juca cu învingătorul partidei 
dintre spaniolul Manuel Oran- 
tes și americanul Bob McKinley, 
partidă care s-a întrerupt, din 
cauza ploii, la situația de 3—3 
în primul set.

• FINALA PROBEI DE SIM
PLU BĂRBAȚI DIN CADRUL 
TURNEULUI INTERNAȚIO
NAL DE TENIS DE LA HA- 
VERFORD (Pennsylvania) se va 
disputa între australianul Mal 
Anderson și englezul Roger Tay
lor. Jn semifinale, Anderson l-a 
întrecut cu 3-6, 6-2, 6-2, 4-6, 
6-0 pe Mark Cox (Anglia), iar 
Taylor a dispus cu 7-6, 6-1, 4-6, 
1-6, 7-6 de Jimmy Connors
(S.U.A.).

într-o partidă contînd pentru 
proba de dublu, cuplul austra

lian Ross Case-Geoff Masters a 
învins cu 7—6, 6—4 perechea 
neo-zeelandeză Onny Parun-Jeff 
Simpson.

• LA SOFIA AU LUAT SFlR- 
SIT ÎNTRECERILE BALCANIA
DEI DE ȘAH. Competiția mas
culină pe echipe a fost câștigată 
de formația Iugoslaviei, care a 
totalizat 18,5 puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat selecțio
natele Bulgariei — 16,5 puncte, 
României — 15 puncte, Greciei 
— 7 puncte și Turciei — 3 punc
te. în ultima rundă s-au înre-

MERIDIAN

gistfat următoarele rezultate : 
Iugoslavia-Turcia 5,5—0,5 punc
te ; Bulgaria-România 4,5—1.5 
puncte.

Turneul individual feminin 
(desfășurat sistem tur-retur) a 
revenit maestrei bulgare Gheor- 
ghieva cu 4,5 puncte, urmată de 
Elisabeta Polihroniade (Româ
nia) — 3,5 puncte, Stadler (Iu
goslavia) — 3,5 puncte și Czakyr 
(Turcia) — 0,5 puncte.

• ÎN LOCALITATEA IUGO
SLAVA SVILAJNAC au început

Flacăra olimpică a fost aprinsă.

lutul tinereții a fost adus de 
3 200 de copil care au executat 
pe pista de atletism un dans 
feeric. O orchestră de maria
chis și un ansamblu de balet 
folcloric ne-au adus imaginea 
Mexicului cu soarele și cînte- 
cul lui fierbinte, iar un ansam
blu bavarez ne-a familiarizat cu 
atmosfera și culoarea locală. 
Cînd cei 5 000 de porumbei își 
iau zborul, o voce de oracol 
glăsuiește patetic: „Zburați po
rumbei și vestiți lumii că s-au 
deschis J.O. de la Miinchen**.

Festivitatea se încheie, Încep 
Jocurile pentru care se face 
urarea ca să fie dominate de o 
luptă dreaptă, de spirit cavale-

resc pentru cucerirea gloriei 
sportive așa cum spune legă- 
mintui antic. Intr-adevăr, festi
vitatea de deschidere s-a con
stituit într-un moment emoțio
nant, grandios. Willy Brandt, 
prezent în tribuna oficială, a 
declarat unor reporteri : „M-a 
copleșit. Nu aș fî gîndît nicio 
dată că o ceremonie de deschi
dere a Olimpiadei să mă im 
presioneze atlt de mult- Bikila 
Abebe — omul care a cucerit 
titlul olimpic la Roma, aler- 
gînd maratonul desculț, și a 
reeditat performanța la Tokio 
— a privit ceremonia dintr-un 
cărucior, unde ÎI țintuiește pa
ralizia : „O ceremonie fantas-

FOTBAL

REZULTATELE DIN PRIMA ZI
Pină la închiderea ediției rezultatele obți

nute în prima zi de sportivii români la marea 
confruntare olimpică sint următoarele :

PISTOL LIBER — Medalie de argint — 
DAN IUGA, 562 puncte.

LUPTE — Petre Coman, Dumitru Nicolae 
și Petre Cemău obțin victorii și se califică 
pentru turul următor.

HALTERE — După trei probe Ton Horto- 
pan se află pe locul trei, cu 310 kg. (cifră su
perioară cu 5 kg. celui mai bun rezultat ob
ținut anul acesta de halterofilul român).

CANOTAJ ACADEMIC — Echipajul de 
4 f.c. cîștigă primul loc în serie calificîndu-se

• La Miinchen a fost 
prezentată emblema Jocu
rilor Olimpice de la Mon
treal (1976). Emblema a 
fost realizată de graficianul 
canadian Georges Huel.

• Cu prilejul lucrărilor 
Congresului federației in
ternaționale de handbal

stabilit ca întrecerile
campionatului mondial fe-
s-a

pentru turul următor. Cel de 2 f.c. a venit in 
seria respectivă pe locul secund urrnind să 
reia disputa în recalificări.

SĂRITURI ÎN APĂ — Sorana Prelipceanu, 
după două probe se afla pe locul patru, dar 
proba următoare o coboară pe locul 25.

GIMNASTICA ECHIPE — Fetele conduc 
seria după primele două probe de exerciții 
impuse (paralele și bime), dar evoluează slab 
la sărituri, astfel că se află pe locul 3 in seria 
respectivă, după echipele Ungariei și S.U.A.

TALERE ARUNCATE DIN ȘANȚ — Geor
ge Florescu și Ion Dumitrescu ocupă locurile 
11 și 12 cu 79 și, respectiv, 70 de puncte.

OLIMPIC
minin să aibă Ioc în no
iembrie 1973, în Iugoslavia. 
Cel de-al 15-lea congres al 
acestui for va avea loc în 
1974 în Italia.

• înotătorul american 
Steve Genter a fost inter
nat la spital, suferind de un 
început de pneumonie. Me
dicii au declarat că, în mod 
sigur, Genter nu va parti-

cipa la întrecerile con
cursului olimpic de natație.

• După cum se știe, atle
tul vest-german Giinther 
Zahn a purtat flacăra olim
pică pe pista stadionului 6- 
limpic. El a fost încadrat 

4 prestigioși atleți: 
(Kenya), Jimmy 

(S.U.A.), Kamihara

de 
Kcino 
Ryun 
(Japonia) și Clayton (Au
stralia).

CUPA TINERETULUI E)E LA SATE

FINALA A ÎNCEPUT
sub semnul echilibrului
Căpătîndu-și 

incontestabil în 
rii sportive din țara noastră, 
Cupa tineretului de la sate se 
impune de la an la an atenției 
generale prin numărul mare 
al tinerilor antrenați în compe
tiție, prin posibilitatea pe care 
o oferă asociațiilor sportive de 
a-și face cunoscută activitatea, 
prin nivelul tehnic ce înregis
trează, cu o constanță lăudabi
lă, un curs ascendent. Actua
lele finale de Ia oină șl hand
bal vin să confirme dezidera
tele de mai sus.

Jocurile programate sîmbătă 
și duminică pe terenurile de la

un prestigiu 
cadrul mișcâ-

întrecerile celei de-a 7-a ediții 
a Jocurilor Balcanice de baschet, 
rezervate echipelor de junioare.

In primul meci s-au _ intilnit 
selecționatele Bulgariei și Româ
niei. Baschetbalistele bulgare au 
obținut victoria cu scorul de 
88—60 (39—28).

• CAMPIONATUL EURO
PEAN DE AUTOMOBILISM 
(viteză în coastă) a fost cîștigat 
în acest ari de sportivul elvețian 
Xavier Perrot cu 150 puncte, ur
mat de Herve Bayard (Franța) 
— 42 puncte, Jean Claude An- 
druet (Franța)) — 31 puncte etc.

în ultima cursă a competiției, 
desfășurată la Les Rangiers (El
veția), victoria a revenit lui Xa
vier Perrot, care a concurat pe 
o mașină „March-722“.

• LA TORONTO s-a disputat 
întîlnirea dintre selecționatele 
Mexicului și Canadei, contînd 
pentru preliminariile campio
natului mondial de fotbal. Fot
baliștii mexicani au terminat 
învingători cu scorul de 1—0 
(0—0). Acest joc s-a desfășurat 
în cadrul grupei nord-amerlca- 
ne, din care mai face parte și 
formația S.U.A.

„Tineretului-*, „Dinamo", „Par
cul copilului*4, „C.P.B.**, „Insti
tutul agronomic*4, „Progresul4, 
„Voința*4 și „Electra** au reți
nut atenția prin participarea 
masivă — 39 de echipe de oină 
și 80 de handbal (băieți și 
fete) —, prin caracterul dîrz 
al disputei, prin nivelul tehnic 
relativ ridicat al evoluției în 
teren.

împărtășindu-ne impresiile 
despre meciurile echipelor de 
handbal, prof. Ion Sburlan 
menționa: „Handbalul practi
cat de tinerii săteni este în 
creștere din punct de vedere 
tehnic — de la o ediție la alta. 
Progresul realizat in ansam
blu este vizibil. Handbalul 
este un sport care prinde te
ren, este practicat de tot mai 
mulți tineri. Capacitatea sti- 
mulatorie, în acest sens, a „Cu
pei tineretului de la sale**, 
este deosebită. Un element 
nou îl constituie apariția unor 
echipe despre care pînă acum 
nu se știa nimic. Iată, de pildă, 
echipa reprezentativă a jude
țului Neamț. A cîștigat toate 
jocurile și încă la scoruri ce 
vorbesc de la sine : 9—2, 9—3. 
10—1, 10—4. Este o echipă 
despre care nu se știa nimi«. 
Abia acum am aflat că este 
antrenată de un tînăr profe
sor, specializat în handbal, pa
sionat șî competent. Toți cel 
prezenți au fost impresionați 
de ținuta îngrijită a sportive
lor, de disciplina fetelor în te
renul de joc și în afara lui, de 
faptul că profesorul, foarte 
atent. își nota greșelile hand
balistelor sale pentru a le co
recta la pauză sau în meciul 
următor44.

Iată, așadar, cîteva observa
ții de natură să situeze la lo
cul cuvenit competiția la care 
ne referim. Cu atît mai mult 
cu cît similare sînt opiniile și 
asupra desfășurării întrecerilor 
la cealaltă disciplină, oină.

„Această finală, ne spune 
prof, George Popa, este cea 
mai mare competiție de oină

din țară. Nu cunosc vreun caz 
in istoria acestui joc ca la <* 
finală pe țară sa fi participat 
39 echipe, cum se întîmplă 
acum. Este un adevărat festi
val al jocului de oină, festival 
ce strălucește nu numai prin 
recordul de participare, ci ai 
prin nivelul tehnic, prin cali
tatea jocului prestat. Față de 
anii trecuți echipele s-au pre
zentat mai bine pregătite, rea- 
lizind execuții tehnice și tac
tice de mare finele. îmbucură
tor este și faptul că aceste ca
lități tehui co-tactice sînt pro
prii tuturor echipelor, echili
brul valoric mărind tensiunea 
disputei, contribuind la cali
tatea spectacolului oferit de 
sportivi. în sfîrșit, aș menționa 
apariția pe teren a unor echi
pe, și încă foarte bune, din 
județe în care oină era foarte 
puțin practicată: Vrancea, 
Tul cea, Const anța etc“.

La ora cînd facem aceste, 
adnotări cunoaștem deja și 

. cîteva dintre
vor disputa 
handbal fete 
cîștigate de echipele județelor 
Bistrița-Năsăud, Neamț, Alba, 
Suceava, Tulcea, Olt, Buzău ; 
iar la handbal băieți de echi
pele din Timiș, Suceava, Pra
hova și Buzău.

în urma jocurilor de depar
tajare ultima parte a clasa
mentului competiției de oină 
arata astfel : locurile 11—15 : 
Arad, Buzău, Dîmbovița, Satu 
Mare, Tulcea ; 16—20 : Alba, 
Bacău, Botoșani, Sălaj, Vaslui; 
21—25 : Argeș, Bistrița-Nă
săud, Iași, Maramureș, Sibiu ; 
26—30: Brăila, Cluj, Galați, 
Hunedoara, Prahova ; 36—39 : 
Bihor, Brașov, Covasna, Me
hedinți. Pentru primele zece 
locuri s-au calificat echipele 
județelor Teleorman, Neamț, 
Suceava, Mureș, Ilfov, Dolj, 
Gorj, Vrancea, Constanța, Ia
lomița.

întrecerile continuă astăzi și 
mîine.

AL. DOBRE

echipele ce-ți 
tntîietatea. La 
seriile au fost

tică“, a spus el. Iată ce spune 
Jesse Owens care la J.O. de la 
Berlin din 1936 a cucerit patru 
medalii de aur : „A fost cel mai 
mare spectacol de acest fel pe 
care l-am văzut, vreodată41,

Iată alte recorduri înainte de 
cele... sportive. Prețul cel mai 
mare care s-a plătit pentru un 
bilet la deschidere (el costă 80 
de mărci) la bursa neagiti a fost 
de 500 de mărci. Dar în canto
namentul unde se află turiștii 
veniți cu B.T.T. a apărut un 
afiș prin care sîntem anunțați 
că găsim bilete la jumătate de 
preț pentru multe dintre disci
plinele olimpice. Presa scrie că 
este pentru prima dată cînd po
liția n-a înregistrat într-o zi 
nici o spargere, nici un furt. 
Acest fapt s-a consemnat în 
preziua deschiderii J.O. Sînt a- 
creditați aici 4000 de ziariști dar 
peste 1000 așteaptă pe la porțile 
centrului de presă cu banii în 
mînă să fie acreditați. Imposi
bil — răspund conducătorii.

Flacăra olimpică arde ! Spor
tivii noștri așteaptă cu emoție 
și încredere primele confruntări. 
De mare atracție și interes aici 
se bucură boxul, natația, hand
balul și gimnastica. Ieri primul 
dintre boxerii noștri care a ur
cat în ring a fost Pometcu care 
a întîlnit un adversar din Nor
vegia. Azi, luni, intră în focuri 
alți trei boxeri: Turei, în reedi
tarea semifinalei de la Cam
pionatele europene de tineret 
de la București, îl întîlneste pe 
spaniolul Rodriguez, Silberman 
întîlneste un boxer din Ghana, 
iar Culineac un tailandez. An
trenorul Ion Popa ne-a declarat 
că băieții nu au probleme deo
sebite și că se gîndesc la... tu
rul doi. Speranțe, încredere în 
forțele proprii, dar să nu ui
tăm că orice meci la Olimpiadă 
își are doze și de șansă și de... 
necunoscut.

BASCHET

La Constanta a început

DIVIZIA
Dinomo București—Universitatea Craiova 
C.F.R. Cluj—Steaua București
A.S.A. Tg. Mureș—Sportul Stud. București 
Steagul Roșu Brașov—Farul Constanța 
Jiul Petroșani—Petrolul Ploiești
F.C. Argeș—„U" Cluj
Sport Club Bacău—C.S.M. Reșița

„Cupa speranțelor
la mini-fotbal

în Parcul pionierilor din 
Constanța a început finala re
publicană a „Cupei speranțe
lor" la mini-fotbal, organiza
tă de Consiliul Național al 
organizației pionierilor și Fe
derația română de fotbal. A- 
flată la a doua ediție, această 
acțiune pionierească, menită

să extindă popularitatea fot
balului în rîndul tineretului 
școlar, antrenează sute de re
prezentanți ai disciplinei spor
tive respective din 20 de jude
țe ale țării. întrecerile se des
fășoară pînă la sfîrșitul aces
tei luni.

(Agerpres)

I RUGBI

JUNIORII
La Ploiești, în frumoasa sală 

„Victoria**, echipa națională de 
juniori a obținut, după cinci 
zile de furtunoase întreceri, la
urii de campioană balcanică 
cîștigînd toate cele cinci me
ciuri jucate. Lauri pe care îi 
mai dobîndise cîndva, cam de
mult însă, în 1964 și 1965. Dacă 
însă atunci victoria se datora în 
mare măsură slăbiciunii adver
sarilor, de această dată ea a 
fost cucerită în condițiile unei 
sensibile apropieri valorice tea- 
murile prezente la întrecere do- 
vedindu-se excelent pregătite. 
Juniorii greci, iugoslavi, bulgari 
și chiar cei turci au arătat ca
lități remarcabile,, meciurile fi
ind, tocmai de aceea, echilibra
te, spectaculoase. Cu atît mai 
mult no bucură, deci, acest ti
tlu balcanic, cu cit elevii lui 
G. Chiraleu și T. Giurculeecu 
au fost cei mai buni dintre cei 
mai buni, cu cît atuurile pe care 
le-au aruncat în luptă reprezin
tă promisiuni certe pentru evo
luțiile lor viitoare. Care au fost 
aceste atuuri ? în primul rînd, 
talia ridicată (în sfîrșit, o selec-

ție corespunzătoare I) care 
permis să fie stăpîni sub pano
uri, apoi omogenitatea, viteza 
de execuție, disciplina) taotică. 
Și, în «fîrșit, foarte buna condi
ție fizică, rod al unei pregătiri 
desfășurate sub imperiul serio
zității și disciplinei.

Juniorii noștri au controlat e- 
fectiv toate partidele, chiar a- 
tunci cînd au fost conduși, au 
arătat că și-au însușit ideile 
tactice modeme — presingul, a- 
tacul scurt, contraatacul. Cîțiva 
dintre ei s-au detașat chiar prin- 
tr-un* bagaj tehnic și printr-o 
precizie remarcabile, la nivelul 
bunilor jucători din echipele de 
divizia A.

Motiv pentru care ne îngă
duim speranța că Osacenco, U- 
glai, Popa, Vidican, 
Mihalache și ceilalți 
lor vor contribui, în 
revirimentul de atîta 
teptat al baschetului
vor întineri nu numai 
de seniori ci și rezultatele 
cest ora.

le-a

Fluturaș, 
colegi ai 
curînd, la 
vreme aș- 
nostru, că 

loturile 
a-

După trei etape de campionat, 
în clasament conduc cu același 
număr de puncte (șase) dar de
partajate de esaveraj. Steaua, 
și proaspăta divizionară A, 
Vulcan, revelația noului cam
pionat.

Ieri, în Capitală, pe Ghencea 
a avut loc un cuplaj intere
sant. In primul meci STEAUA 
a întîlnit pe ȘTIINȚA PETRO
ȘANI. Jucînd economic, între- 
buințîndu-se atît cît trebuie 
să-și asigure un avantaj de 
puncte suficient pentru o vic
torie comodă, militarii au cîș- 
tigat cu 13-3.

DINAMO—GLORIA. meciul 
al doilea al cuplajului a debu
tat vijelios, prin eseul lui Nica, 
care a Înscris ieri nu mai pu
țin de 18 puncte. Metalurgîștii 
de la Gloria, au fost partene
rii de joc greu de trecut pen
tru dinamoviști, pentru că au 
dorit și au știut să se bată pen
tru fiecare balon. Dinamo a 
cîștigat cu 27-14, învingătorii 
ca și învinșii meritînd felici
tări. Neconcludent arbitrajul 
lui P. Niculescu, care însă nu 
a influențat scorul.

VULCAN, pe teren propriu, 
a reușit a treia victorie conse
cutivă, învingînd tenacea echi
pă din Sibiu, C.S.M. cu «corul 
de 4-0.

In țară : Precizia Săcele—
Sportul studențesc 0-4 ; Con- 
strctorul Suceava—Farul 0-3: 
Politehnica Iași—Universitatea 
Timișoara 4-3 și Rulmentul Bîr- 
lad—Grivița Roșie 8-7 (grivițe- 
nii find la al treilea eșec în 
actualul campionat, ocupă ul
timul Ioc în clasament!).

P. OVIDIU GABRIEL FLORE A

Taberele de instruire a elevilor, viitori comandanți ai detașamentelor de pregătire pentru apărarea 
patriei și-au încheiat, într-un cadru solemn, activitatea. Fotoreporterul nostru, Vasile Ranga, a surprins 

în obiectivul aparatului tocmai un astfel de moment.
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TINERII EUROPEI ÎN SPRIJINUL 
SECURITĂȚII CONTINENTULUI Pinda 

recipientelor
clădire impunătoare care exprima tradițio
nalele trăsături ale arhitecturii finlande
ze. Blocuri de granit, așezate parcă pentru 
a adăposti pereții de xitiegia viaturilor din 
nord, întregesc imaginea peisajului speci
fic capitalei finlandeze, cu lacuri, stânci și 
multă vegetație. Gazdele ne-au informat 
că în aceeași clădire in care se desfășoară 
întîlnirea tineretului vor avea loc și con
vorbirile multilaterale pregătitoare in ve
derea convocării Conferinței pentru «ecu- 
ritate și cooperare a statelor europene.

DE LA TRIMISUL NOSTRU 
IOAN TIMOFTE

In numele gux eroului finlandez, partici- 
panții au fost salutați de ministrul aface
rilor externe K ale vi Sorsa In cuvintul său, 
șeful diplomației finlandeze s-a referit pe 
larg la actualul curs pozitiv de pe scena 
politică europeană, evidențiind condițiile 
existente in prezent pentru crearea unui 
sistem de securitate și cooperare pașnică in 
Europa. „Pregătirile practice pentru confe
rința securității și cooperării din Europa 
sînt deja pe drumul cel bun" — a spus Ka- 
levî Sorsa. El a avansat ideea că „prima 
intîlnire multilaterală în vederea pregă
tirii Conferinței la nivelul conducătorilor 
de misiuni diplomatice, poate avea loc la 
Helsinki la 22 noiembrie 1972“.

In ședința inaugurală au mai rostit cu
vântări de salut Erkki Liikanen, președin
tele Comitetului finlandez de organizare, 
membru al parlamentului. Hans Peter 
Weber, președintele Consiliului european 
al Comitetelor naționale de tineret 
(CENYC), șî Roberto Viezzi, președintele

Federației Mondiale a Tineretului Demo
crat (F.M.T.D.). Ei au trecut în revistă evo
luția pozitivă înregistrată pe continent ca 
urmare a eforturilor depuse de largi 
cercuri ale opiniei publice care năzuiesc ca 
Europa să fie ferită de ororile războiului. 
Trecind în revistă acțiunile întreprinse pe 
linie de tineret, acțiuni care, fără îndoială, 
au contribuit la crearea climatului de des
tindere, la colaborarea intre diferite orga
nizații de tineret în sprijinul convocări» 
Conferinței pentru securitate și colaborare 
europeană, vorbitorii au menționat „masa 
rotundă** organizată de Uniunea Tineretu
lui Comunist la Snagov in 1969.

Duminică au început lucrările propri*- 
zise. In ședința plenară de dimineață au 
luat cuvintul reprezentanți ai unor orga
nizații internaționale de tineret. Subliniind 
rolul care revine tinerei generații in pro
movarea destinderii și colaborării in Eu
ropa. vorbitorii au arătat că un sistem 4e 
securitate european trebuie să fie rezulta
tul conlucrării egale, fructuoase a tuturor 
celor interesați, că pentru a atinge scopul 
propus in practica relațiilor internaționale 
trebuie să se instaureze principii bazate pe 
respect și stimă mutuală. Ei au exprimat 
opinia potrivit căreia desființarea blocu
rilor militare, a bazelor militare străine de 
pe teritoriul altor state, renunțarea la a- 
menințarea cu forța sau folosirea forței ca 
mijloace de reglementare a diferendelor 
internaționale, indiferent de natura lor. ar 
constitui un important pas pozitiv in di
recția securității si colaborării. Ei s-au pro
nunțat pentru abolirea tuturor barierelor 
care împiedica cunoașterea, apropierea s» 
colaborarea intre popoare, intre tinerii d» 
pe continent. Ședința a fost reluată după- 
amiază cind au luat cuvintul reprezentanți 
ai unor organizații naționale de tineret. La 
ora cind transmit corespondența, lucrările 
in plenul conferinței continuă.
Helsinki, 27 august 1972

L
a Dipoli, în capitala Finlandei, 
domnește o atmosfera tine
rească de lucru, specifică în
tâlnirilor internaționale. De sim- 
bătă, aici au început lucrările 
Conferinței tineretului pentru 

securitate și cooperare europeană, o impor
tanta manifestare a tinerei generații de pe 
continent, in sprijinul convocării Conferinței 
general-europene, dl destinderii $i colabo
rării între popoarele Europei. Am observat 
printre participant! - al căror număr, con
form unei liste preliminare, depășește 300 — 
tineri proveniți din aproape toate statele 
europene, reprezentanți ai zeci de organi
zații de diferite orientări, politice, ideolcqi- 
ce, filozofice sau religioase. în primele con
tacte cu cîțiva din ei am remarcat dorin
ța de a-și aduce o contribuție sporită la e- 
dificarea unui sistem de securitate in Eu
ropa, de a găsi - printr-un larg schimb de 
păreri — modalități eficiente prin care tine
retul să-și poată intensifica eforturile în ve. 
derea stimulării acțiunilor menite să instau
reze pe continent un climat de pace și coo
perare.

Sînt prezente la lucrările Conferinței di
ferite organizații internaționale, reprezen
tanți ai unor organisme specializate ale 
O.N.U., tineri din Europa ca și din S.U.A. 
și Canada. La lucrări participă din partea 
Uniunii Tineretului Comunist din Româ
nia o delegație condusă de tovarășul Va- 
sile Nicolcioiu, secretar al C.C. al U.T.C.

Ani vizitat cu câteva ore înainte de des
fășurarea ceremoniei oficiale de deschide
re a conferinței edificiul modern care găz
duiește reuniunea. Imbinînd în mod armo
nios elementele de construcție specifice 
Finlandei — granit, lemn, beton și metal 
— constructorii au reușit să realizeze •

CHILE:

Ripostă fermă împotriva 
provocărilor reacțiunii

Luînd cuvintul la posturile de 
radio chiliene, Jaime Suarez, 
ministrul afacerilor interne al 
Republicii Chile, a condamnat 
recentele tulburări provocate 
de elementele reacționare de

CANCELARUL 
AUSTRIEI 
DESPRE 

RELAȚIILE 1 

INTER 
EUROPENE

într-un interviu acordat 
unui corespondent al ziarului 
vest-german „RHEINISCHE 
POST", cancelarul Austriei, 
Bruno Kreisky, a salutat 
eforturile de reglementare a 
relațiilor dintre țările din 
vestul și estul Europei, rele- 
vînd că această politică fa
vorizează adoptarea pe con
tinentul nostru a unor mă
suri în direcția reducerii re
ciproce a efectivelor milita
re și a înarmărilor. în con
text, Bruno Kreisky s-a 
pronunțat pentru convoca
rea Conferinței general-eu
ropene pentru securitate și 
colaborare.

Cu același prilej, cance
larul Austriei a apreciat ca 
„realistă" hotărîrea oficiali
tăților vest-germane „de a 
renunța la politica de ne- 
recunoaștere a R.D. Germa
ne", arătând că nici un fel 
de „doctrină Hallstein" nu 
poate împiedica alte state să 
ajungă la relații normale cu 
R.D. Germană.

LUNI, 28 AUGUST 1972

SATUL CARE MOARE : rulează 
la Central (orele 9.15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30).

CĂLĂREȚII : rulează la Scala 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30),
21). București (orele 8,30; 11; 13,30; 
15; 18.30; 21), Grădina Select 
(ora 20) ; Grădina Festival (or^
19.45) .

PROVINCIALII : rulează la Sala 
Palatului (ora 19.30), Patria (orele 
9,30- 12; 14,30: 17,30: 20,30), Favorit 
(orele 9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 : 13,15;
20,30),  Luceafărul (orele 9: 11,15;
13,30: 16: 18,15; 20,30). Grădina Doi
na (ora 19,30).

BINECUVÎNTAȚI ANIMALELE 
ȘI COPIII : rulează la Capitol 
(orele 9.30; 11,45: 14: 16,15; 13,30;
20.45) , Tomis (orele 8,45; 11; 13,15; 
15,30; 18), Grădina Capitol (ora
19.45) , Grădina Tomis (ora 20).

EXPLOZIA ALBA : rulează la 
Rahova (orele 15.30: 13; 20,15).

PROCESUL UNEI STELE : ru
lează la Festival (orele 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21), Melodia (orele 
9; 11,15; 13.30; 16; 13,30; 20,45). 

dreapta In capitală și In alte 
cite va orașe.

Autoritățile din Santiago de 
Chile au luat hotărîrea de a 
suspenda activitatea postului 
de radio „Agricultura", care în 
emisiunile sale a incitat la ac
țiuni antiguvernamentale. S-a 
instituit, totodată, un control 
mai sever asupra activității co- 
mercianților străini și a fost for
mată o comisie pentru ancheta
rea recentelor evenimente. O i 
serie de comercianți străini, im- ■ 
plicați în acțiuni ilegale, ur- I 
mează să fie expulzați.

La Santiago de Chile a fost 
dată publicității declarația Co
misiei Politice a C.C. al P.C. din 
Chile In care se exprimă indig
narea față de activitatea anti
statală a elementelor reacțio
nare. Declarația cheamă masele 
de oameni ai muncii să dea o 
ripostă hotărîtă manevrelor for
țelor de dreapta, subliniind că 
uneltirile reacțiuni se desfășoară 
potrivit unui plan bine gîndit, 
al cărui scop constă în a opri 
procesul de transformări, de e- 
liberare a poporului, inițiat de 
Guvernul Unității Populare.

Elveția 
în O.N.U. ? ♦

• PREȘEDINTELE CONFE
DERAȚIEI HELVETICE, Nello 
Celio, a declarat în cadrul unei 
întruniri a persoanelor de ori
gine elvețiană, care locuiesc în 
străinătate, că, o dată cu resta
bilirea drepturilor legitime ale 
R.P. Chineze la O.N.U., această 
organizație tinde sâ devină uni
versală. ..De aceea, a relevat 
Nello Celio. noi trebuie să re
vizuim politica noastră și sâ 
punem relațiile cu O.N.U. în 
concordanță cu interesele noas
tre". El a precizat, însă, că nu 
a fost adoptată încă o hotârîre 
guvernamentală în ceea ce pri
vește o eventuală cerere a El
veției de a fi primită în O.N.U.

DIRECTORUL : rulează la Dru
mul Sării (orele 16; 19).

NAUFRAGIAȚI ÎN SPAȚIU : 
rulează la Victoria (orele 8,45; 
11.30; 14,15; 17,15: 20,15).

BARBAȚI CUMSECADE : rulea
ză la Buzești (orele 15,30; 18).

CREIERUL : rulează la Feroviar 
(orele 8.45; 11; 13,15: 15,45; 18,15;
20,45),  Gloria (orele 8,30; 11; 13,30; 
16: 18,30; 20,45), Modern (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30) Grădi
nă Modern (ora 19,30).

FLOAREA SOARELUI : rulează 
la Dacia (orele 9; 11,15; 13,30 ; 16 ; 
18,30 ; 20,45).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL : rulează la Lumina (orele 
fl; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

MIHAIL STROGOFF : rulează la 
Unirea (orele 15,30; 18), Grădina 
Unirea (ora 20,15).

FERMA DIN ARIZONA : rulează 
Ia Gri vița (orele 9: 12.15; 16; 19.30), 
Floreasca (orele 15,30 ; 19), Arta 
(ora 15,30), Grădina Arta (ora
19,30).

DACA E MARTI. E BELGIA : 
rulează la Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 13,15; 20,30), Aurora (ore

Lupte violente 
în Vietnamul

de Sud
• Zona Que Song sub focul patrioților
* Grele pierderi ale trupelor saigoneze

Lupte înverșunate continuă 
să se desfășoare între unități 
ale Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud și 
trupele saigoneze, In zona Que 
Song. Patrioții sud-vietnamezi 
au ocupat poziții pe versar.ții 
munților re străjuiesc Valea 
Que Song și efectuează un pu
ternic baraj de artilerie asupra 
unităților saigoneze.

Lupte violente au loc și la 
nord de Saigon, unde patrioții 
atacă pozițiile inamicului 'de pe 
șoseaua nr. 13. și în orașul în
cercuit An Loc. Ca rezultat 
al unei operațiuni desfășurate 
la 55 km nord de Saigon, trupe
le saigoneze au suferit pierderi 
mari în oameni și tehnica de 
luptă. De asemenea, sînt sem
nalate acțiuni viguroase ale 
patrioților sud-vietnamezi hi 
zona bazei militare Lai Khe și 
a bazei aeriene Da Nang.

Trupele saigoneze, care în
cearcă fără succes să reintre în 
capitala provinciei eliberate 
Quang Tri, suferă pierderi mari 
în Luptele pe care le angajează 
cu unități ale Frontului Națio
nal de Eliberare în împrejuri
mile acestei localități. Potrivit 
agenției de presă „Eliberarea", 
la 23 și 24 august, patrioții sud- 
vietnamezi au atacat pozițiile 
trupelor saigoneze. s cotând din 
luptă 750 soldați și ofițeri. De 
asemenea, patru avioane au fost 
doborîte, Iar zece tunuri au fost 
distruse. în timpul unui atac a- 
supra bazei de la Bien Hoa, 
patrioții au scos din luptă 571 
de soldați americani, 21 de con
silieri și tehnicieni. 46 de ofi
țeri. 39 piloți și 103 tehnicieni 
militari de aviație. Totodată. 74 
de avioane, 13 vehicule milita
re, o stație radar șl un centru 
de alarmă au fost distruse. Un 
depozit de napalm, un altul de 
muniție, precum șl două depo
zite de carburanți au fost a- 
runcate în aer.

le 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18). Grădina 
Aurora (ora 20,15).

FUGA DE LINIȘTE : rulează la 
Lira (orele 1Ș.30; 18).

BALADA LUI GABLE HOGUE: 
rulează la Bucegi (orele 15,30; 18), 
Grădina Bucegi (ora 20,15), Miori
ța (orele 10; 12,30; 15; 17,30; 20).

APA VIE : rulează la Pacea 
(orele J6; 18; 20).

ROBIN HOOD : rulează la Doi
na (orele 11; 13,30; 16; 18,15; 20,30 
— Program de desene animate 
pentru copii ora 9,45).

FARMECUL ȚINUTURILOR 
SĂLBATICE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9,45—20,15 în conti
nuare).

TINTIN ȘI TEMPLUL SOARE
LUI : rulează la Cotroceni (orele 
15,30; 18; 20,15), Flamura (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

LUPUL NEGRU : rulează la Mo
șilor (orele 15.30 ; 18), Grădina Mo
șilor (ora 20,15).

O AFACERE : rulează Ia Flacăra 
(orele 15,30; 18; 20,15).

JOCUL DE-A MOARTEA : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 
17,45; 20).

Agenția V.N.A. anunță că, la 
26 august, avioane americane au 
efectuat raiduri asupra Haifon- 
gului, arunci nd bombe în dis
trictul Hong Bang și in alte 
zone din suburbiile localității. 
De asemenea, avioanele ameri
cane au bombardat suburbiile 
Hanoiului și o serie de zone 
populate din provincia Ha Tay. 
La 23 august, formații de avi
oane ale S.U.A. au efectuat rai
duri asupra orașelor Nam Dinh 
și Vinh, asupra capitalei pro
vinciale Ninh Binh și asupra 
altor zone din mai multe pro
vincii ale R.D. Vietnam. Unele 
localități au fost bombardate de 
superbombardierele „B—52". în 
urma acestor bombardamente, 
numeroase străzi, sate, fabrici, 
școli, diguri și piețe au fost 
distruse, iar mulți civili au fost 
uciși sau răniți. O porțiune din 
digul care înconjoară orașul 
Nam Dinh a fost distrusă.

Negocierile 
de Io Beit Mery

• LA BEIT MERY, mica sta
țiune montană din apropierea 
capitalei libaneze, continuă ne
gocierile dintre statele produ
cătoare de petrol din zona Gol
fului Persic și companiile occi
dentale care acționează în a- 
ceastâ regiune. După cum s-a 
anunțat, statele respective — A- 
rabia Sauditâ, Abu Dhabi, Irak, 
Kuweit și Qatar — solicită o 
cotă inițială de minimum 20 la 
sută din acțiunile companiilor, 
urmînd ca. în perspectivă, a- 
ceasta să ajungă la 51 la sută.

• IORDANIA ȘI-A ANUN
ȚAT PARTICIPAREA la reuni
unea Ligii Arabe, ce urmează 
să aibă Ioc la Cairo în cursul 
lunii septembrie.

NIKOLET1NA BURSAC : rulea
ză la Volga (orele 9,45; 12,30; 11,15; 
18; 20.45).

20 000 DE LEGHE SUB MĂRI : 
rulează la Giulești (orele 15,30; 18;
20,30).

DESPRE DRAGOSTE : rulează la 
Popular (orele 15,30; 18: 20,15).

CASA DE SUB ARBORI : rulea
ză la Cringași (orele 15,30; 18; 
20,15).

WATERLOO : rulează la Viitorul 
(orele 15.45: 19).

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

RĂZBOIUL MINELOR : rulează 
la Cosmos (orele 15,30; 17,45; 20).

VEDERE DE PE POD : rulează 
la Progresul (orele 13,30 : 18; 20,15.

DRAGOSTE Șl AMENZI : rulea
ză la Vitan (orele 15,30; 18).

DACII : rulează la Laromet (o- 
rele 15,30; 17,30; 19,30).

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

FANFAN LA TULIPE : rulează 
la Grădina Vitan (ora 20).

upă ce s-au stri
cat de tot auto
mobilele sînt 
părăsite, cu o 
jale moderată, 
la cimitirele de

specialitate. Lăcașurile cu 
pricina sînt organizate in 
zone chibzuit delimitate, 
oarecum la adăpost. deși 
vizibile de la distanță. Spre 
deosebire de un autocamion 
sau chiar un Fiat-500 care 
nu pot fi azvirlite, după ce 
și-au dat obștescul rfirșit, 
de sticlele goale te poți de
barasa mai ușor intr-un coș 
de hirtii. Asta in cazul cind 
sint citeva. Dacă depășesc 
mai multe sute de milioane 
chestiunea se schimba și 
devine spinoasa problemă a 
recipientelor de plastic 
(goale) care, fiind mai u- 
șoare. mai elegante, mai 
igienice și in plus nespăr- 
gindu-se au luat locul, in 
proporție de masă, sticlelor 
de sticlă.

Dar, dacă oda:ă cu moar
tea accelerată a cailor pu
tere s-au găsit soluții re
zonabile pentru a se scăpa 
de limuzinele-deșeu, recipi
entele de plastic par să aibă 
o longevitate care sfidează 
fără milă peisajul interna
țional. Mormane de butelii 
de plastic de toate formele, 
culorile și mărimile som
nolează pe cheiurile Senei, 
in poienele britanice, pe 
țărmurile insulelor poline
ziene. pe străzile New-Yor- 
k-ului și a atitor alte mari 
centre de consum. Ba, cul
mea. in Pacific au fost re
perate insule flotante, com
puse din zeci de mii de 
sticle azvirlite de peste tot 
și înfrățite in matca unică 
și implacabilă a curenților 
oceanicii. Peste tot recipi
entele cu pricina dau nă
vală goale enervind publi
cul și sădind angoase in 
creierele lucide ale statis
ticienilor. S-a calculat că 
numai in Franța creșterea 
anuală cu 25 la sută a pro
ducției de butelii de plastic 
va determina acumularea, 
în *J75, a 850 000 tone de 
recipiente care, separate, 
fiind extrem de ușoare vor 
fi împreună deosebit de nu. 
meroase. Deocamdată in 
fața ofensivei „mareei de 
plastic* s-au tras primele 
salve defensive. Oricum, 
modeste. Marile uzine fran
ceze de incinerare a poli- 
clorurii de vinii au și reu
șit să polueze atmosfera 
pariziană cu 4 000 tone de 
acid clorhidric... (E drept 
un mizilic pe lingă cele 
250 000 tone de anhidridă 
sulfuroasă eliminată de co
șurile caselor și centralelor 
termice...). Dar in 1975 și 
după ?

Fiind economicoase, aca
să. sticlele de plastic devin 
un dușman înrăit și miria- 
podic cum au trecut, goale, 
de ușa bucătăriei. Fiind 
arse în loc să fie conser
vate în multicolore Everes- 
turi, recipientele se întorc 
pe calea aerului și mărunt 
otrăvitoare în plăminii 
consumatorilor... De peste 
tot pindește insidioasă re- 
gina-butelie-de-plastic al 
cărui mormint avantajos nu 
a fost inventat încă...

RADU BUDEANU

PROGRAMUL 1
15,00 Jocurile Olimpice de vară 

— 1972. Gimnastică — exerciții li
bere, echipe femei și Box — eli
minatorii. Transmisiune directă de 
la Munchen. 18,00 Al 7-lea Con
gres internațional de estetică — 
București 1972. Dezbateri — con
fruntări. 18,30 Săptămîna în ima
gini. 18,50 1001 de seri. 19,00 Jocu
rile Olimpice de vară — 1972. Na- 
tație — finale — transmisiune di
rectă de la MGnchen. 20,00 Tele
jurnal. 20,30 Reflector. 20,45 Roman 
foileton: RAȚIUNE ȘI SENSIBI
LITATE. Seria a Il-a. „O DES
PĂRȚIRE ȘI O CĂLĂTORIE'*. 
21,35 Reportaj TV. „împreună". 
21,55 Selecțiuni din Festivalul de 
muzică ușoară „Lira" din Bratisla
va — 1972. 22.10 24 de ore. Con
traste în lumea capitalului. 22,30 
Jocurile Olimpice de vară — 1972. 
Gimnastică — exerciții libere. Hal
tere — categoria 56 kg. Sărituri de 
la trambulină — femei. înregistrări 
de la Mflnchen.
PROGRAMUL 2

20.30 Vin năzdrăvanii — cu Iurie 
Darie și Mihaela Istrate. 21.00 Ro- 
mantic-club. 22,15 Ghișeul. 22,35 
Cronica literară.

O
 fierbințeală epui
zantă plutea în at
mosferă. Simțeai 
cum discul de foc 
— pironit pe cerul 
ce părea o pînză 

albăstrie decolorată — te urmă
rește nemilos. întinderea de pă- 
mint strînsă în centura unor zi
duri bătrine purta vizibile ur
mele năpraznicei arșițe. Iarba se 
sufocase sub dogoarea soarelui. 
Nici un strop de ploaie nu mai 
atinsese, de săptămîni, pămîntul 
uscat, sleit de o zadarnică aștep
tare.

Locurile acelea de la „Purana 
Quila". blntuite de tăceri ciu
date, oferă privirii nu numai 
resturile unor monumente fas
tuoase. a căror măreție o per
cepi chiar din detalii, ci și sur
priza unei tulburătoare incursiu
ni în secole cu mult mai îndepăr
tate decit cele în care s-au înăl
țat zidurile din jur, mutilate de 
furtunile vremii. însoțitorul m-a 
purtat lingă un șanț către care 
coboară o duzină de trepte de 
ciment. Am contemplat șanțul 
nedumerit. Pămîntul fusese să
pat în pantă iar rogojini acope
reau porțiuni întinse. în vecină
tate — mici tăblițe cu inscripții 
greu descifrabile pentru vizitato
rul venit din depărtare. „Enigma4* 
lor am aflat-o imediat: săpătu
rile arheologice efectuate aici au 
dus Ia prețioase descoperiri. 
Pe măsură ce s-a înaintat în 
adincime s-au obținut noi indi
cii privind trecutul orașului Delhi. 
Tăblițele în strania lor supraeta
jare semnalează, fiecare, o epocă. 
Cei cîțiva centimetri care le des
part înseamnă sute de ani, răz
boaie. speranțe, înfăptuiri și dis
trugeri. Panta aceea a devenit o 
fantastică măsurătoare a veacu
rilor.

La suprafață se află, firește, 
secole mai apropiate. Straturile 
de jos — al patrulea sau al cin
cilea in unele locuri — te poartă 
in momente pierdute în negura 
timpului. Din pîntecele pămîn- 
tului au ieșit la iveală inestima
bile relicve — veritabile comori 
care aduc mărturii esențiale pen
tru ințelegerea destinului acestei 
așezări. Rogojinile le feresc de 
cruzimea soarelui, in timp ce in
vestigațiile continuă. Un lucru 
este cert: istoria mai are destule 
taine pe care oamenii in alb, cu 
mici unelte, care răscolesc răb
dători pămîntul. își propun să le 
dezlege.

„Parana Quila" este ..vechiul 
fort44, șatra orașului Delhi. Pă- 
mintul uscat, avid de mingiierea 
stropilor de ploaie, poartă in a- 
dineurile sale dovezi ale unor asii 
care sfidează memoria omenirii. 
Aici se presupune că a existat 
orașul Indraprastha despre care 
pomenește Mahabharata. Chiar 
ceea ce a rezistat distrugerilor și 
distrugătorilor de tot felul apar
ține secolului XVI. O inscripție 
precizează cu exactitate data 
construcției lui Sher Shah Sur: 
1538—1545.

I
storia te invită pe 
cărări ascunse. Dar 
ziua de ieri nu o 
descoperi doar lingă 
zidurile roase de 
timp, mușcate de 

flăcări și schingiuite de proiec
tile, lingă construcțiile ce evocă 
glorii apuse și pe care ghidurile 
le descriu cu lux de amănunte. 
Delhi este un oraș în care epo
cile se învecinează, în care ul
tramodernul coexistă cu rămăși
țele unui mod de viață descins 
din secolele trecute. Imaginile 
sînt, deseori, șocante pentru că 
frontiera dintre ele — care nu 
poate fi confundata cu delimi
tarea administrativă — aparține 
imperceptibilului. Desigur, nu mă 
gîndesc în primul rînd la spec
taculosul contrastelor de genul 
elefantului care se plimbă agale 
printre biciclete și limuzine de 
ultimul tip sau la vacile sacre 
dar costelive care se odihnesc, 
netulburate de agitația străzii, 
împreună cu pasagerii ce așteap
tă în stația de autobuz. După 
cum nu doresc să subliniez di
stonantele pe plan arhitectural — 
aglomerarea de tarabe șubrede 
și de căsuțe pipernicite din Old 
Delhi și construcțiile solide, ma
sive. cu linii avîntate din New 
Delhi. Vechiul Delhi izbutește, 
totuși, să reproducă legendarul 
tablou indian, cu strada întorto
cheată, devenită scenă pe care se 
consumă toate întâmplările vie
ții, cu frenetica luptă pentru e- 
xistență, cu zbuciumul dramatic 
care nu poate fi trecut în contul 
pitorescului. Paradoxal, neliniș
tea perpetuă a străzii se conto
pește cu o moleșeală cronica. Ve
chiul Delhi poate surprinde, 
poate tulbura, dar imaginile sale 
definesc o situație rezultată din- 
tr-un trecut care înseamnă nu 
numai monumente încărcate de 
celebritate, ci și nefericirile do
minației străine, moștenirea grea 
pe care ea a lăsat-o Indiei.

Noul Delhi este altceva. Bule
vardele lui largi, cu vile pierdute 
în verdeață și cu ronduri îngrijite 
care ușurează circulația vehicu
lelor nu-ți divulgă o identitate 
precisă. Copacii puternici și gar
durile înalte ocrotesc pe locatari. 
Vegetația luxuriantă ascunde pri
virilor indiscrete vilele tihnite. 
Strada este calmă, neobișnuit de 
calmă și doar graba autoturisme
lor ce se revarsă într-un fluviu 
neistovit îți amintește ritmul ma
rilor metropole. Bineînțeles, New 
Delhi nu se rezumă la cartierele 
rezidențiale cu liniștea lor deru
tantă. New Delhi a apărut pe 

harta Indiei la începutul secolu
lui XX. Stăpînii de ieri l-au con
ceput ca o „rezervație4* ruptă de 
lumea pestriță din Old Delhi, o 
replică la supra-aglomerarea din 
vechiul oraș. De aceea, în New 
Delhi prima impresie este cea a 
risipei de spațiu. De altfel, peri
metrul care cuprinde palatul pre
zidențial (fosta reședință a vice
regelui venit de pe malurile Ta- 
misei), edificiul parlamentului și 
„India Gate44 („Poarta Indiei44 — 
un arc de triumf închinat indie
nilor căzuți în primul război 
mondial) însumează mulți kilo
metri în care monumentalele 
construcții se învecinează nu nu
mai cu splendide amenajări ver
zi, ci și cu spații virane.

New Delhi nu cunoaște sufo
carea străzilor strimte, contorsio
nate. Constructorii se pot desfă
șura în voie, au la dispoziție te
renuri pe care pot să zidească 
la îndemnul fanteziei. Se încear
că, uneori, în noile construcții o 
sinteză între tradiția indiana și 
exigențele modernității. Rezulta
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tele sînt remarcabile. Dar de 
multe ori, tradiția este si
lită să se retragă lăsînd loc 
doar pentru exercițiile de 
virtuozitate modernistă. Une
le străzi nu-și relevă a- 
partenența Ia New Delhi, par 
decupate dintr-o metropolă euro
peană. Pentru ca după numai 
citeva sute de metri să plonjezi 
într-un decor răscolitor prin de
suetudinea lui, prin ciudățeniile 
pe care le etalează. Imaginile a- 
cestea nu pot fi separate, după 
cum între Old Delhi și New 
Delhi nu se poate trage o linie 
de demarcație. Delhi trebuie pri
vit ca un singur oraș iar tablou
rile străzii — diferite, contras
tante — trebuie împreunate și 
examinate ca un tot unitar. Con
naught Place — punctul „fier
binte44 al comerțului local — sau 
Rashtrapathi Bhavan, reședința 
președintelui, sau Qutab Minar 
sînt inseparabile deși, într-un fel, 
contrastează. Strada este împîn- 
zită de prăvălioare. Dughenele 
sînt, de fapt, niște tarabe și de
seori marfa se vinde direct pe 
pămîntul uscat de dogoarea soa
relui. Fiecare vinde ceva — doua 
borcane, cinci ba«iane, o sticla 
cu soda și gata un negoț. Cele 
mai surprinzătoare ateliere înflo
resc pe trotuar —- al meșterului 
care, săptămîni în șir, se chinuie 
să finiseze o dantelărie în fil
deș, al reparatorului de biciclete 
care nu duce lipsă de clienți în 
acest oraș în care se circulă, mai 
ales, pe două roți, al frizerului 
care le poate bărbieri impertur
babil așezindu-te direct pe pă- 
mînt. Dar in același Delhi am 
trecut pragul unor magazine care 
rivalizează cu cele de pe malurile 
Senei — cu aer condiționat, cu 
un rafinat aranjament al mărfu
rilor și cu vînzătoare înveșmîn- 
tate în elegante sariuri, învăluind 
pe cumpărători cu un zîmbet bla
jin, tulburător.

P
entru unii New 
Delhi înseamnă 
doar ministerele și 
funcționarii lor. A- 
ceștia — este ade
vărat — sînt nume

roși. îi recunoști după îmbrăcă
mintea lor, după felul de a vorbi 
și de a se purta. Orașul are, în- 

și, peste patru milioane de lo
cuitori. In ultimele două dece
nii populația a crescut vertigi
nos. Capitala îi atrage pe cei ce 
au curajul să spere că rupindu- 
se de petecul lor de pamînt vor 
izbuti să reușească în viață. Iar 
numărul acestora crește : edilii 
orașului apreciază că la sfîrșitul 
acestui deceniu populația capi
talei indiene ar putea depăși șase 
milioane de locuitori. O aseme
nea aglomerare umană creează 
probleme nevralgice — de la cea 
a locuințelor pînă la obțfinerea 
de locuri de muncă. La Delhi se 
construiește cu o intensitate pe 
care o certifică șantierele. Sche
lăria de bambus suplă dar trai
nică — ciudată pentru cel obiș
nuit cu rigiditatea barelor meta
lice — este vizibilă în multe car
tiere. Uneori se valorifică spa
țiile virane, îhtinderile de pă- 
mînt care își așteaptă un alt rost 
decit acela de a adăposti recla
mele pictate pe tablă ale unor 
firme sau vacile obosite de pere
grinări. Alteori, dispar căsuțe îm- 

bătrînite, mărunte, cu pereți pu
trezi de lemn pentru a face loc 
unor edificii impunătoare. Noile 
cartiere de locuințe (plafonul a- 
nual al construcțiilor din fondu
rile statului atinge 25 000 aparta
mente) se înmulțesc, adăugind 
peisajului urban imagini noi 
caracterizate prin sobrietate. 
Construcțiile nu se reduc la 
locuințe. Zona industrială a 
orașului se extinde într-un 
ritm care depășește cel în
registrat pe ansamblul Indiei. 
Delhi, care în momentul inde
pendenței abia avea cîteva coșuri 
de fabrică, consemnează un bi
lanț concludent al progreselor pc 
acest plan: valoarea producției 
industriale reprezintă aproape 
trei miliarde și jumătate de rupii, 
cifră de dimensiuni impresio
nante la care trebuie să adăugăm 
diversificarea pe ramuri a noilor 
întreprinderi, faptul că unele din 
acestea sînt modern utilate și au 
perspectiva amplificării.

„Qutab Minar44 are 70 metri 
înălțime și trebuie să urci pe o 
scară în spirală 376 trepte pen
tru a ajunge în vîrful lui. Turnul 
acesta a fost plantat aici cu a- 
proape o mie de ani în urmă. 
Calculele constructorilor săi s-au 
dovedit de o exactitate desăvâr
șită. S-au scurs seoolele cu ura
ganele lor devastatoare, de șapte 
ori Delhi a devenit ruină și dt* 
tot atâtea ori a renăscut din pus
tiirea lăsată de cataclisme dar 
„Qutab Minar** a înfruntat vici
situdinile și s-a înfățișat genera
țiilor ca martor ocular al unei 
istorii zbuciumate. „Qutab Mi
nar44 sintetizează puterea de cre
ație a oamenilor acestui pămînt, 
capacitatea lor de a făuri opere 
durabile, capabile să se adreseze 
viitorului. Șantierele prezentului 
din Deliii mărturisesc aceeași vo
cație constructivă, chiar dacă un 
„Qutab Minar44 nu poale să se 
ivească în fiecare deceniu. Con
strucțiile pe care indienii le înalță 
pe această treaptă a istoriei lor 
stol cele menite să aproprie 
condițiile de viața a 548 000 000 
de oameni de exigențele secolu
lui.
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