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30 DECEMBRIE INTELIGENȚEI TEHNICE PROPRII
INGREST 
un colectiv tînăr 

cu realizări

La Șantierul naval Galati
1

prestigioase
INCREST-ul este cel mai 

tînăr institut din țară în care 
ciclul — idee, cercetare, pro
iectare, experimentare, execuții 
prototip — se finalizează' prin 
realizarea unei microproducții 
pusă la dispoziția solicitantelor. 
O tinerețe certificată mai întîi 
de cele 12 luni de existență. -O 
tinerețe ce se impune prin me

dia de vîrstă scăzută a celor 
care lîngâ aparate și instalații, 
în fața planșetelor sau în ate
liere, dau viață ideilor. Căci, 
așa cum remarca- unul din in-

IOAN VOICU
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Ample preocupări pentru reînnoirea

producției de scule

Sfiecialiștii Cen
trului de cercetare și 
proiectare pentru 
mecanica fină și 
scule din Capitală, 
și-au înscris în pla
nul de muncă lucrări 
pentru realizarea u- 
nor aparate de mă
sură și control, scule 
de așchiere, dispozi
tive pentru controlul 
proceselor de pro
ducție și altele, cu o 
greutate specifică 
mică, competitive pe 
piața externă. In 
momentul de față, 
specialiștii Centrului 
execută lucrări pen
tru reconsiderarea și

reproiectarea produ
selor aflate în fabri
cație. urmînd ca pî
nă lă sfîrșitul cinci
nalului 60 la sută din 
ele să fie reînnoite, 
miniaturizarea con
stituind unul dintre 
principalele obiecti
ve. Mărturie a aces
tei preocupări o con
stituie noul planime- 
tru care va fi oferit 
pentru omologare și 
asimilare Uzinei de 
mecanică fină Bucu
rești. produs care 
constituie un model 
de valorificare supe
rioară a metalului. 
De asemenea, s-a

trecut la extinderea 
folosirii oțelurilor 
înalt aliate și a ta
blei emailate placate 
cu mase plastice, in 
construcția manome- 
trelor, pasametrelor, 
debitmetrelor și a 
aîtor aparate de mă
sură. Se fac cercetări 
pentru folosirea pe 
scară mai largă a în
locuitorilor din ma
teriale plastice. Au 
fost realizate o serie 
de repere din mase 
plastice pentru trei 
dispozitive destinate 
instalațiilor de iri
gare.

(A ger preș)

DE CE MANUAL 
CIND SE POATE MECANIZAT!

„Hotărît, așa nu mai mergea. 
Oricît de multă atenție se acorda 
fasonării compensatorilor de di
latare calitatea lor lăsa de dorit

Ca sa nu mai vorbim de produc
tivitate... Căci ce productivitate 
poți obține cind operația se

GH. GHIDRIGAN
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A» dîscaat recent Coab
itai Națteeal al O-țatirj;:?. 
Pionier--:r, c- --verist Sitve»- 
tr» Pat:;*.  vttețeessdte^ al 
CnnaiHtrm. itspn preot jpâttle 
de aruau te creanțe*  ar —r: .co- 
lar, ale eelcr care poartâ cra
vata roșie si =ai ea oea-
pre ecourile deeiapsate de Che
marea adresată de Forattol Na- 
țior.a' al piaalertjov către toți 
polarii țări Tcvarăți Patxa 
ne eon rretixeszâ :

— Acmatk ribraatA rhrmare 
la muncă si dăruire patriotică *-  
dresau de FxusX N ați trai al 
pionierilor a stfmi: cei mai au
tentic răspuns : faptele pâonie- 
reșt. La lași. Casa pto- 
nierilor. cu copt care acti
vează aici. a prelua: Îngriji
rea serelor din gradina Copoa 
și parcul tineretului pentru ca
re au sădit 1M0 garoafe si au 
pregătit 500 ghivece cu flori. în 
județul Timiș. Ia școala gene
rală din Gâbo.dri. pionierii s-au 
constituit în brigăzi de muncă 
patrioucă și au recoltat 3 va
goane de roșii, iar în Ilfov, e- 
levii școlilcr generale din Urzi- 
ceni au dedicat 1 000 ore muncă 
patriotică la construirea unei noi 
școli. Din Prahova, ne parvine 
vestea că, în orașul Ploiești ac
țiunea de răspuns la chemare se 
numește sugestiv .Mici gospo
dari ai orașului- — asta Insem- 
nlnd că s-au angaja: și lucrea
ză la curățenia și înfrumuseța
rea intrărilor în oraș și a 
parcurilor ; bilanț — 10 006 ore 
muncă. Elevii șco.il generale 
nr. 6 din Turda — județul Cluj 
— au construit un atelier-soca- 
14. Pionierii din comuna Ceah- 
lău-județul Neam; — și-au luat 
angajamentul sâ aprovizioneze 
tot timpul Internatul scolii eu 
legume de pe lonfl școlar. Și 
pionierii Capitalei îmbogățesc 
paleta faptică de nmd eu Ini
țiative demne de laudă. In toate 
sectoarele Capitalei, copiii au 
lucrat șl lucrează intens. ei pre- 
iuînd, de pildă, în obligația lor 
de goepodari mare parte din 
parcurile cartierelor. Remarc că 
în sectorul VII, deviza .Pionie
rii iubesc musca, ocrotesc natura 
si se poartă exemplar in toate 
împrejurările- însoțește, stimu
lativ, munca copiilor, taaem- 
nlnd printre altele, participarea 
lor Ia construcția scolii gene
rale 103 și amenajarea parcului 
Străulești.

— Dar nu sînt prezenți în a- 
ceste zile și In școlile lor •

— Bineînțeles, ei sin: prezenți 
si acum, și au veni: adesea Ia 
școală și în vacanță, să ajute la 
treburi. Dar acțiunea mare, cu 
tradiție de abia un an, începe 
în 7 septembrie și se încheie în 
preziua deschiderii cursurilor. E 
vorba de săptămîna în care 2 
milioane de pionieri se adună 
laolaltă să ajute școlii la pre
gătirile pentru 
cursurilor.

deschiderea

L. L.
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Prin strădania fi priceperea constructorilor de la Șantierul naval Galați, prind contururi noi vase 
vor înfrunta întinsul nesfîrșit al apelorce

Ceea ce se uită uneori i I

Foto-

ancheta

„Scînteii

SPORTUL 
£ 0 DISCIPLINĂ
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tineretului" ȘCOLARA!
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STRĂLUCEȘTE, TOTUȘI...

președintelui Consiliului de Stat
al Republicii Socialiste România,

NICOLAE CEAUȘESCU, 
adresat particîpanților 

la cea de-a lll-a Conferință Mondială 
de Cercetare a Viitorului

I
I
I
I

Cum bine se știe, la 15 septembrie, un sfert din populația 
țării - copiii de vîrstă școlară - va redeveni activă prin reluarea 
multiplelor activități din cadrul școlii. Pregătirile pentru deschi
derea noului an școlar, începute încă de la sfirșitul celui trecut, 
sînt în general aproape terminate. Există, insa, o problema care, 
în unele școli este lăsată pe ultimul plan sau, ceea ce este mai 
grav, în unele locuri uitată complet : amenajarea bazelor sportive 
școlare.

Zilele trecute, vizitînd cîteva școli din sectorul 7, am avut pri
lejul să găsim situații care, după părerea noastră, constituie in 
această privință exemple tipice de nepăsare și neglijență.

cu privire la amenajările spor
tive. Pista de alergări este plină

CONSTANTIN BUȘU

(Continuare în pag. a HI~a)

de nepăsare și neglijență.

I
I
I.

Corespondență de la trimisul nostru la Jocurile Olimpice de 
la Munchen, VASILE CĂBULEA.
Ieri la Craiova, reprezentativa României, in primul meci 
amical din noul sezon fotbalistic a terminat nedecis (1—1) 
cu echipa Austriei.
Alte rezultate sportive.

I
I
I
I

Școala generală 193 din str. 
Băiceni, cartierul Drumul Ta
berei, prima pe care am vizi
tat-o, te întîmpină încă de la 
intriare cu o mostră de lipsă de 
simț gospodăresc : pe trei din 
cele patru laturi ale curții școlii 
porțiuni întregi de gard sînt că-

zute sau stau gata să cadă. Vi
zitând baza sportivă a școlii îm
preună cu tov. Eugenia Welther. 
comandant instructor al unității 
de pionieri, am constatat că 
pînă la această dată nimeni nu 
știe ce măsuri — pe cînd, atunci, 
acțiunile practice ? — se vor lua

SĂ DISCUTĂM DESPRE

n

arăta terenul de baschet de la Școala generală 164, cu cîteva 
zile înainte de 15 septembrie

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez 
dumneavoastră, participanților la cea de-a treia 
Conferință Mondială de Cercetare a Viitorului, 
întrunită in București, un cordial salut din 
partea Consiliului de Stat, a guvernului Repu
blicii Socialiste România și a mea personal.

Poporul român este bucuros să găzduiască în 
Capitala patriei sale acest important forum al 
Specialiștilor din 39 de țări, de pe toate con
tinentele. spre a dezbate o temă de cel mai 
mare interes pentru lumea contemporană : ..Vi
itorul comun al oamenilor**.

Intr-adevăr, popoarele — și îndeosebi tînăra 
generație — sînt profund preocupate să cu
noască cum va arăta viitorul, în ce direcții «e 
va dezvolta omenirea ; ele aspiră cu deplină în
dreptățire ca ziua de miine să fie mai bună 
decât cea de azi. să le aducă noi îm
pliniri pe calea unei vieți libere și prospere, a 
păcii și colaborării internaționale. De aceste 
dorințe și aspirații este animat și poporul nos
tru, care-și consacră întreaga energie și forță 
creatoare edificării orânduirii socialiste. înflo
ririi multilaterale a României ; avind în fată 
țeluri clare de viitor el muncește cu abnegație 
și dăruire pentru a făuri o civilizație materială 
și spirituală avansată, bazată, pe relații de de
plină egalitate între oameni, care să permită 
afirmarea nestingherită pe planuri multiple, a 
personalității umane. Liber si stă pin în țara sa. 
poporul nostru își făurește în mod conștient 
propria istorie, propriul destin. Sner, stimati 
oaspeți, că in zilele pe care Ie veți petrece 
țara noastră veți putea cunoaște mai îndea
proape poporul român, munca și preocupările 
sale, aspirațiile sale de viitor.

Conferința dumneavoastră are loc într-o epocă 
în care popoarele continuă să fie confruntate 
cu probleme majore, însă nesoluționate, în care 
există numeroase fenomene negative ce ridică 
mari obstacole în calea progresului, a un”i 
viitor luminos pentru întreaga omenire. In 
aceste condiții, țelul științei viitorului — pe care 
dumneavoastră o slujiți — mi se Dare a fi toc
mai acela de a studia, cerceta si deschide pers
pectiva soluționării problemelor spinoase care 
frământă astăzi lumea, accelerării mersului îna
inte al omenirii pe calea organizării mai rațio
nale si echitabile a societății, precum si a con
lucrării fructuoase între toate națiunile, libere 
si egale în drepturi, într-un climat de n«*ce  si 
bună înțelegere.

Vi’torologia își pronunț să estimeze perspec
tivele ^i căile dezvoltării sociale, a producției 
de bunuri materiale, modalitățile de rezolvare a 
problemelor de care depinde ameliorarea conti
nuă a condițiilor de viață ale oamenilor. In 
acest sens știința viitorului poate aduce, dună 
părerea noastră, o contribuție importantă Ja 
perfecționarea relațiilor de producție în vede
rea creării cadrului cel mai propice pentru dez
voltarea nestăvilită a forțelor de producție, 
pentru înflorirea multilaterală a științei și teh
nicii moderne, pentru folosirea largă a cuceri
rilor revoluției tehnico-științifice mondiale — 
inclusiv a epocalei descoperiri a secolului nos
tru, energia nucleară — în scopul nrogresului 
multilateral al popoarelor, al ridicării pe un 
plan superior a civilizației umane.

Cercetarea viitorologică nu poate ignora tot
odată problemele legate de evoluția progresistă 
a structurii societății umane, necesitatea lichi
dării tarelor sociale care mai pricinuiesc încă 
mari suferințe oamenilor, cum sînt exploatarea, 
inegalitatea, asuprirea altor popoare.

Este necesar ca studiile asupra viitorului să 
fie asociate în permanență cu preocuparea de 
a așeza societatea pe baze noi, echitabile, de a 
promova principii democratice, progresiste în 
viața socială, care să ofere maselor largi de 
oameni ai muncii — făuritorii tuturor bunuri
lor materiale și spirituale — posibilitatea de a 
lua parte activă Ia conducerea statului, la crea
rea conștientă a propriei lor istorii, la clădirea 
liberă și neatîrnată a propriului lor destin, co
respunzător intereselor și aspirațiilor lor vitale.

De asemenea, după părerea noastră, una din 
marile probleme care nu pot să nu preocupe 
astăzi cercetarea viitorologică este lichidarea 
fenomenului subdezvoltării, a stării de înapo
iere economică și socială în care se mai afla 
popoarele dintr-o serie de regiuni ale globului,

Vreau să fiu un om, nu un nevrednic
Printre prevederile înscrise 

în proiectul noului cod al mun
cii se numără și aceea privind 
datoria tuturor tinerilor care 
au atins vîrstă de 16 ani de a 
avea o ocupație — fie continu- 
îndu-și pregătirea școlară, fie 
lucrînd efectiv în producție. 
Discutînd cu mai mulți tineri 
care nu au reușit să fie admiși 
în liceu, discutînd și cu părin
ții lor. care îi „țin pe lingă 
casă" în așteptarea unor noi 
examene, am înțeles că înca
drarea în muncă la numai 16 
ani este privită de unii dintre 
ei cu rezerve, că în legătură 
cu acest posibil debut profe
sional o serie........................
Dărinți se zbat 
se dileme. „E 
sâ muncească 
„încă nu și-a 
ția", „NuFn 
ajungă om“ __ ___
din răspunsurile primite,

spatele cărora se întrevede fie 
Ignorarea forței educative a 
muncii, fie speranța ușuratică 
potrivit căreia și altfel decît 
muncind se- poate ajunge la 
realizare. Ne-am gîndit că pen
tru a combate o astfel de op-

ani Incercînd să găsim în modul 
în care ei și-au organizat exis
tența răspunsuri convingătoare 
pentru cei de aceeași vîrstă, 
nentru cei ce nu s-au hotărît 
încă să pătrundă pe porțile u- 
zlneL

Gîndurile unor tineri care au 
dobindit titlul de muncitor

//

de tineri și de 
în reale sau fal- 
prea fraged ca 

de Ia 16 ani“, 
încheiat educa- 

„Numai cu școală o să 
" — iată doar cîteva 

în

tică, forța argumentării teore
tice nu e îndestulătoare, câ 
suprema demonstrație a caduci
tății unor asemenea „dileme" 
nu o pot oferi decît faptele. 
Iată de ce ne-am oprit la U- 
zina mecanică de utilaj chimic 
din București, unde lucrează 
numeroși tindri între 16 și 18

— Cum v-ați hotărît să ve- 
niți la ucenicie ?

— Eu, intervine Ion Cornel. 
(18 ani, sculer matrițer) am 
stat de vorbă cu tata — l-am 
întrebat încotro s-o apuc. Tata, 
care mi-e cel mai bun prie
ten, mi-a spus : alege tu, dacă 
vrei să te duci la liceu, te

duci că bani am să te întrețin 
eu la școală. Dacă vrei să mun
cești cum am făcut eu, n-am 
nimic de zis. am muncit de la 
14 ani și munca nu mi s-a pă
rut o corvoadă. Adevărul e că 
eram nehotărît... Am dat exa
men la liceu și ăm reușit Dar 
toată vara n-am avut pace. U- 
nii dintre prietenii mei au in
trat în fabrică, le cercetam fe
țele cînd se întorceau de la 
muncă și-i vedeam fericiți. Eu 
stăteam, că de. eram în vacan
ță ! într-o seară, mai era pu
țin pînă la începerea cursuri
lor, m-am hotărît. Mi-am re
tras actele de la liceu și m-am 
înscris aici, la cursul de cali
ficare. La liceu n-am renun
țat, doar că am să-1 fac la se
ral.

MONICA ZVIRJINSCHI

(Continuare în pag. a Il-a)

ca o consecință a îndelungatei dominații colo
niale, a exploatării și asupririi. Un imperativ 
fundamental al vremii noastre este asigurarea 
condițiilor ca fiecare națiune, fiecare popor să 
se poată dezvolta în mod liber și independent, 
să-și valorifice la maximum, în interes propriu, 
potențialul material și uman, să se poată bucura 
din plin de binefacerile progresului și civiliza
ției moderne.

Știința viitorului poate, după convingerea 
noastră, să se înscrie cu o contribuție deosebit 
de importantă în lupta forțelor înaintate ale 
omenirii pentru schimbări progresiste în viața 
internațională. Nu este posibilă, credem, ela
borarea unei perspective realiste asupra viito
rului, făcând abstracție de faptul că astăzi în 
lume mai ard încă flăcările războiului, mai e- 
xistă încă focare de încordare și animozitate 
care pun în pericol pacea întregii omeniri.

Studiile viitorologice trebuie să țină în per
manență seama de aspirațiile popoarelor spre 
pace, de dorința lor de a se elibera de coșma
rul unor noi conflagrații, de a exclude din viața 
societății războaiele și înfruntările militare, de 
a scoate în afara legii arma nucleară și celelalte 
mijloace de distrugere în masă. Descriind cum 
va arăta ziua de miine, cercetarea viitorologică 
nu poate să nu studieze și să înfățișeze popoare
lor marile avantaje pe care le-ar aduce omeni
rii orientarea importantelor resurse materiale 
care se irosesc astăzi pentru susținerea cursei 
înarmărilor, către asemenea obiective cum sînt 
îmbunătățirea condițiilor de viață ale oameni
lor, apărarea sănătății publice, înflorirea învă- 
țămîntului, științei și artelor, înfrumusețarea 
mediului ambiant și alte acțiuni destinate ridi
cării gradului de civilizație și bunăstare al po
poarelor. X

Prospecțiunea viitorului, ridică, de asemenea, 
pe primul plan, necesitatea imperioasă a instau
rării pe planeta noastră a unor raporturi noi în
tre națiuni, bazate pe principiile deplinei egali
tăți în drepturi a tuturor popoarelor, respectu
lui reciproc al independenței si suveranității 
naționale, renunțării la forță și Ia amenințarea 
cu folosirea forței în relațiile dintre țări, pe 
respectarea dreptului sacru al fiecărei națiuni 
de a-și hotărî singură calea dezvoltării fără 
nici un amestec din afară. Scrutînd viitorul, po
poarele aspiră la o lume mai bună, mai dreaptă, 
la o lume a păcii și conlucrării nestingherite pe 
calea civilizației și bunăstării.

Este știut că viitorul se clădește pe temeliile 
prezentului, că ziua de mîine își trage izvoarele 
din ziua de azi ; previziunile viitorului se ba
zează și ele pe realitățile prezentului, pe preo
cupările și aspirațiile de azi ale popoarelor. 
După convingerea noastră nu te poți preocupa 
de viitor fără a acționa și a face ca prezentul 
să ofere premisele îmbunătățirii zilei de mîine. 
Oamenii de știință care cercetează viitorul au 
de aceea datoria de a participa activ Ia solu
ționarea marilor probleme ale veacului nostru, 
Ia promovarea idealurilor de progres, colabo
rare și pace în lume. Am convingerea că Confe
rința dumneavoastră — preocupîndu-se de ceea 
ce este de făcut în viitor, pentru ca lumea să 
trăiască și să se dezvolte în condiții optime — 
se va preocupa în aceeași măsură și de ceea ce 
trebuie făcut astăzi pentru a pregăti acest vii
tor.

Desfășurîndu-se în acest spirit, Conferința 
dumneavoastră va găsi, fără îndoială, un profund 
ecou în viața internațională, va fi salutată cu 
satisfacție de toți cei care militează pentru dez
voltarea progresistă a omenirii, pentru stator
nicirea trainică pe planeta noastră a unui cli
mat de pace, destindere și colaborare fructuoasă 
între națiuni.

Vă doresc să realizați în cadrul reuniunii 
dumneavoastră un schimb rodnic de idei care 
să dezvolte mai departe și să deschidă noi pers
pective științei căreia vă dedicați, pusă în slujba 
mărețelor idealuri de viitor ale popoarelor, ale 
umanității.

Urez celei de-a treia Conferințe Mondiale de 
Cercetare a ^itorului deplin succes în desfă
șurarea lucrărilor sale, iar dumneavoastră, tutu
ror, realizări cît mai însemnate în activitatea ce 
o desfășurați, multă sănătate și fericire.

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România,

NICOLAE CEAUȘESCU:

SUB ÎNALTUL PATRONAJ
AL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT, 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Zilele acestea au loc în Capitala 

patriei noastre

DOUA PRESTIGIOASE
MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE

INTERNAȚIONALE
• A TREIA CONFERINȚĂ MONDIALĂ DE 

CERCETARE A VIITORULUI

• CONGRESUL INTERNAȚIONAL MiNIER

amănunte în pagina a il-a
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IERI A ÎNCEPUT A TREIA CONFERINȚĂ 
MONDIALĂ DE CERCETARE A VIITORULUI

Ieri dupa-amiază, la Bucu
rești, în Aula Academiei de 
studii economice, s-au deschis 
lucrările celei de-a IlI-a Con
ferințe mondiale de cercetare a 
viitorului. Desfășurată sub înal
tul patronaj al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, această 
reuniune mondială a viitorolo
gilor va dezbate, timp de 8 zile, 
o temă de mare importanță : 
„Viitorul comun al oamenilor".

Conferința de la București re
flectă o preocupare sporită pen
tru cercetarea viitorului, chiar 
o adevărată explozie a științei 
viitorului în lumea de azi. Re
uniunile precedente au dezbătut

Preambul la Congresul Internațional Minier 
ale cărui lucrări se deschid astăzi in Capitală 

EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALĂ 
DE MAȘINI Șl UTILAJE MINIERE

In complexul expozițional din Piața Scînteii s-a deschis 
duminică dimineața Expoziția internațională de mașini și uti
laje miniere. La această manifestare economică organizată de 
Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei și de Camera de 
Comerț a Republicii Socialiste România cu prilejul celui de-al 
VII-lea Congres Internațional Minier, care își va începe luni 
lucrările în Capitala țării noastre, sub înaltul patronaj al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, expun pe o suprafață de aproa
pe 6 000 m.p. o gamă variată de utilaje de mare tehnicitate și 
productivitate, 42 de firme din 12 țări cu tradiție în acest 
domeniu : Anglia, Austria, Elveția, Finlanda, Franța, R. D. 
Germană, R. F. a Germaniei, Polonia, România, Suedia, Uni
unea Sovietică și Ungaria.

Expoziția, prima de acest gen ce se organizează în țara 
noastră și care precede a doua ediție a Tîrgului Internațional 
„București—1972", prezintă cele mai noi realizări în dome
niul mecanizării și automatizării tehnologiei miniere. Publi
căm mai jos, cu acest prilej două microinterviuri cu :

Ing. ION MĂRĂSCU,
director adjunct 

în Ministerul Minelor, 
Petrolului și Geologiei

— Ce metode și tehnologii noi 
de lucru și ce utilaje moderne 
prezintă pavilionul României în 
cadrul expoziției?

— In ultimul timp industria 
noastră minieră a produs uti
laje apte să valorifice orice ca
tegorie de zâcămlnt cu materii 
minerale utile din țară și din 
afara. Multe din utilajele ro
mânești pentru minerit sînt 
solicitate la export. Concasoa- 
rele giratorice, locomotivele și 
vagoanele sînt doar cîteva din
tre acestea. Avfnd în vedere 
interesul deosebit pe care-1 re
prezintă automatizarea în in

Printre produsele industriei românești solicitate la export se nu
mără și locomotivele și vagoanele destinate industriei miniere

mc BEST —
un colectiv tinăr

CONTINUĂRI

terlocutori „în știință ideile nu 
sînt simple fantezii ci verita
bile unelte — uneori de prim 
rang — cu ajutorul cărora se 
transformă lumea și se accele
rează progresul". Iată de ce 
specialiștii de aici și-au propus 
de la biin început ca activitatea 
institutului să se concretizeze 
prin cercetare si să stabilească 
modalitățile de aplicare în 
practică a ideilor novatoare. A 
acelor idei capabile să adueă 
prin conținutul și valoarea lor 
un aport substanțial la progre
sul economic și social al țării.

Să amintim pentru exempli
ficare atenuatorul de zgomot 
„SILENS — COANDA". Este un 
aparat ce valorifică^ una din 
multiplele posibilități pe care 
le oferă fenomenul aerodinamic 
cunoscut sub numele de „efec
tul Coandă". Cîți dintre noi, a- 
flîndu-se în preajma termo
centralelor sau unor unități 
chimice, nu am fost asurziți de 
un șuierat puternic, de un zgo
mot din cele mai supărătoare ? 
Era un zgomot de natură ga- 
zodinamicâ generat de expan
siunea liberă a aburului și ga
zelor si care are urmări fizio
logice importante asupra orga
nismului și a capacității de 
muncă a omului. Cu „Silens— 
Coandă" se obține o atenuare 
maximă de 43 decibeli la o 
frecvență de 2 000 Hz. Este o 
invenție remarcabilă, apreciată 
ca atare și pe piața externă, 
întruck nici un sistem folosit 
în prezent nu atenuează atît de 
substantial în toată gama frec
vențelor audibile pînă sub ni
velul zgomotului prescris de 

probleme cuprinse într-o sferă 
mai restrînsă, aceea a viitoru
lui științei și tehnicii în țările 
avansate; dezbaterea care a în
ceput ieri reprezintă un evident 
salt calitativ și cantitativ, atit 
din punct de vedere tematic, cit 
și în privința reprezentării.

In ceea ce privește tematica, 
se cere a fi subliniat faptul că 
pe agenda de lucru sînt înscri
se probleme de un larg Interest 
responsabilitatea socială a cer
cetării viitorului, perspectivele 
dezvoltării umanității, raporta
rea la om, la evoluția sa a pro
blemelor dezvoltării economice, 
tehnice, social-politice, cultura
le, educația în viitor, creativita
tea maselor etc. în colaborare 

dustria minieră, prezentăm apa
ratură de circuite tehnologice 
pentru operațiuni miniere și 
pentru cele de preparare a ma
teriilor prime utile. Institutele 
de cercetări și proiectări ale 
ministerului nostru au elaborat 
tehnologii și au proiectat insta
lații și aparate destinate îmbu
nătățirii condițiilor de tehnica 
securității și protecția muncit

Am obținut succese în dome
niul informaticii geologice. în 
explorarea prin sonde. In con
struirea de aparate și instru
mente de măsură, telecomandă 
etc. Cu toate acestea vizitatorii 
români și străini vor face cunoș
tință pe o suprafață de 1300 m.p. 
rezervată exponatelor românești. 
Se află expusă aici întreaga 
gamă de instrumente necesară 
efectuării ridicărilor topo-geo, 
studiilor de verificare com
plexă a zăcămintelor, studiilor 

normele de protecția muncii. Și 
încă ceva. Acest atenuator are 
o durată de funcționare practic 
nelimitată și nu ridică nici o 
problemă în exploatare.

Se cuvine a menționa un 
nume în legătură cu această in
venție. Cel al tînărului inginer 
Grigore Vasilescu, proiectantul 
aparatului despre care am a- 
mintit mai înainte. I-am spus 
inginerului Vasilescu, ieșit de 
cîțiva ani de pe băncile facul
tății, că mi s-a vorbit de pro
iectele intermediare ale lui „Si
lens—Coandă" L-am întrebat 
ce l-a determinat să nu se o- 
prească la primul tip, de ce a 
continuat să caute alte soluții. 
„Pentru ca la un moment dat 
— mi-a răspuns — mi-am dat 
seama că nu este suficient să 
produci un bun aparat, ci să 
oferi beneficiarului ceva care 
să fie modern și cit mai acce
sibil ca preț".

Pornind de la cerința strin
gentă a prevenirii și ccfrnbaterii 
poluării în unitățile industriale, 
colectivul secției de gazodina- 
mica efectului Goandă, a urmă
rit introducerea unor noi sis
teme de ventilație. „Față de 
sistemele clasice — precizează 
tînărul ing. Sorin Ioanițescu — 
tributare dispozitivelor in miș
care, consumului de energie e- 
lectrică și de regulă inutiliza
bile în medii încărcate cu gaze 
ușor inflamabile, explozive, co- 
rozive, noile dispozitive au a- 
vantaje de necontestat : lipsesc 
piesele în mișcare, siguranța 
funcțională mare, simplitate 
constructivă, silențiozitate și 
eficiență ridicată". Utilizarea 
încă în acest an în industrie 
a noului sistem de ventilație 

cu Federația Internațională de 
Marketing s-a organizat un pro
gram special privind viitorul 
consumului șl viitorul marke
tingului. După cum cititorii zia
rului nostru au mai fost infor
mați despre unul dintre subiec
tele dezbaterii : „Tineretul vii
torului și viitorul tineretului".

Și acum despre reprezentare. 
Peste 450 de oameni de știință, 
veniți din aproape 40 de țări, al
cătuiesc un forum cu adevărat 
mondial de dezbatere a proble
melor viitorului. Este semniii- 
cativ că la reuniunea de la 
București participă remarcabili 
oameni de știință din toate con
tinentele: sînt prezenți repre

de fezabilitate a obiectivelor 
miniere noi sau în dezvoltare 
ca șl celor de rentabilizare sau 
optimizare a proceselor de ex
tracție și concentrare a mine
reurilor.

Pentru susținerea în galerii 
și a altor lucrări miniere, pre
zentăm și o mașină de torcretat 
de mare productivitate. Vor 
reține fără îndoială atenția și 
modernele utilaje destinate mă
surării parametrilor de me
canica rocilor, carotierele, scu
lele de săpare cu diamante etc.

IOAN VOICU

Prof. dr. ing. GUNTER 
DORSTEWITZ (R.F.G.).

— Republica Federală a Ger
maniei este cel mai mare expo
zant în cadrul prezentei expo
ziții internaționale de mașini și 
utilaje pentru minierit de la 
București. Ce a determin2< 
după părerea dv. acest fapt ?

— In țara noastră există o 
buni tradiție și experiență In 
domeniul utilajului minier, 
dup*  cum același lucru *e  poate 
spune și despre Rcmânia. Desi
gur, este avantajos pentru țările 
noastre să-și lărgească schim
burile economice, tehnice și 
științifice In acest domeniu. 
Climatul politic actual dintre 
țările noastre asigură, fără în
doială. premise deosebite pen
tru dezvoltarea unor asemer.ea 
legături. In acest context tre
buie privită, cred, participarea 
firmelor noastre la expoziția de 
la București. •) CĂLĂREȚII — o pro

ducție americană și MESA
GERUL — o producție en
gleză.

perfecționa, de a face cit maJ 
mult. La început mă mulțu
meam să-mi execut comenzile. 
Apoi, sigur, mi-am impus să 
fac din ce în ce mai mult si 
mai bine (Ion Cornel).

— Independența materială 
(Manea Nelu, 18 ani, strungar). 
Mă întrețin singur și trimit și 
bani acasă. Nu că n-ar 
părinții! De altfel le trimit, 
doar așa, simbolic, 100 sau 200 
de lei. Dar mă bucură faptul 
câ pot nu numai să trăiesc din 
banii mei, dar pot să și trimit 
acasă. Soră-mea mi-a destăinuit 
că mama mi-i pune tot mie pe 
C.E.C., dar asta e treaba lor...

— Să nu vă mirați dacă am 
să vă spun că tot ajei, la locul 
de muncă am învățat cum să 
mă comport și în societate. 
iMitu Angliei. 17 ani. ucenic 
lăcătuș). Venisem de la țară, e- 
ram și din fire timid și stân
gaci, sufeream cînd cineva rî- 
dea de mine. Muncitorul pe 
lingă care am fost repartizat 
n-a rîs. Din contră, mi-a dat 
mai întîi curaj, apoi a-nceput 
să-mi dea sfaturi, cum să mă 
port într-un loc, cum să mă 
port în altul... Șl totul fără să 
mă jignească nici măcar o dată.

Munca, sau mai bine zis, re
lațiile stabilite între oameni în 
timpul celor 8 ore petrecute cot 
la cot în efortul comun, le-a 
format tinerilor caracterul, le-a 
consolidat acele trăsături ne- 
prețuire care se numesc : în
credere în forțele tale si ale 
oamenilor în general, întraju
torare, tovărășească, comportare 
demnă față de vîrstnici și de 
colegi, voință, disciplină con
știentă (cu toate trăsăturile ei : 
punctualitate, corectitudine, res
pectarea normelor etc.), respon
sabilitate, dorință continuă de 
perfecționare, perseverență în 
urmărirea scopului...

Cum, toate acestea numai din 
muncă ? poate veți întreba. Da, 
numai din muncă, numai din 
procesul de educație desăvîrșit 
in timpul producției.

Discuția a continuat pînă 
tîrziu. Noi și noi replici ve
neau să demonstreze că uzina, 
care este încă pentru unii o 
sperietoare, a însemnat pentru 
nenumărați tineri locul de for
mare ca specialiști și ca oa
meni, cea mai sigură treaptă 
de lansare în viață. Că munca, 
accesul direct la creația ma
terială, este unicul mijloc dc 
realizare, unica formulă de or
ganizare a unei existențe dem
ne, cinstite, sănătoase. Că, în 
sfîrșit marele colectiv al celor 
ce muncesc este singura școa
lă autentică de formare a ca
racterelor, singur i școală care 
.eliberează diploma de onoare 
pe care scrie cu majuscule : 
MUNCITOR

— Cum ap reci ați, domnule 
profesor, nivelul tehnico-știin- 
ți fie al actualei expoziții ?

— Cu toate câ expoziția nu 
este exhaustivă, ti ’ este. cred, 
foarte bine că nu și-a propus 
acest lucru, ea reflectă din plin 
schimbările și înnoirile deose
bite care au loc. In prezent, !n 
acest domeniu economic atit de 
important. Prin ceea ce oferă 
specialistului — omului de ști
ință și Inginerului din exploa
tare — ea reprezintă tot ce se 
putea strînge mal bun la ora 
actuală. Este fără îndoială un 
mare succes. Personal, mâ o- 
cup demult de exploatarea 
noutăților tehnice și științifice 

reprezintă doar un prim pas 
făcut pe calea aplicâril în prac
tică a principiilor gazodinami- 
cii. Etapele următoare ? Specia
liștii secției amintite vor abor
da două probleme pe cit de 
noi, pe atît de interesante. Este 
vorba de realizarea unor sis
teme de ventilație și despră- 
fuire eficientă a gazelor ema
nate în unitățile industriale, 
precum și studierea unor arză
toare de mare randament, ba
zate pe noi principii funcțio
nale.

Cuvlntul revine destul de des 
în discuțiile cu specialiștii de 
ia INCREST. Este firesc, dacă 
avem în vedere faptul câ, chiar 
și o simplă enumerare a teme
lor Înscrise In planurile de lu
cru ale laboratoarelor, ne poar
tă pe drumuri Încă neumblate 
sau insuficient explorate. Este 
și cazul contribuției de prim 
ordin pe care specialiștii ro
mâni au adus-o la dezvoltarea 
tribologiel — știință de frontie
ră ce îmbrățișează aspecte le
gate de lubrificație, frecare și 
uzură. A fost deja brevetată 
aplicarea lubrificațiel cu gaze 
la broșele de rectificat pe la
găre cu aer. Prezența și apor
tul tinerilor specialiști la rea
lizările din acest domeniu sînt 
într-un fel justificate de grija 
cu care specialiștii cu expe
riență îi îndrumă pe cei veniți 
de curînd în institut.

Realizările de mai sus repre
zintă doar o parte din succe
sele de prestigiu pe care s-au 
înscris inițialele INCREST. Su
ficiente însă pentru a proba 
căutările ce se fac aici în ve
derea descoperirii ideilor origi
nale, de valoare, de punerea lor 
cit mai grabnică în circuitul in
dustriei pentru ca ceea ce re
voluționează știința și tehnica 
să revoluționeze pozitiv econo
mia, să contribuie în cele din 
urmă la ridicarea bunăstării 
oamenilor. Căci institutul din 
a cărui activitate am desprins 
cîteva exemple, este un loc de 

zentanți ai țărilor socialiste, cu- 
noscuți viitorologi din numeroa
se țări occidentale, precum și 
cercetători din multe țări în 
curs de dezvoltare.

Din România*  una din puține
le țâri ale lumii în care există 
un organism specializat. în ge
nul Comisiei naționale ae prog
noză, unde liniile directoare pri
vind progresul multilateral al 
societății sînt elaborate pe baza 
unor ample studii prospective, 
participă o delegație numeroa
să, fapt ce exprimă interesul 
manifestat în țara noastră față 
de problemele cercetării viito
rului.

A. VASILESCU 

din acest domeniu. Trebuie să 
vă mărturisesc însă ci de i- 
ceastă dată am avut prilejul să 
întîlnesc exponate cu totul re
marcabile, In special In dome
niul extragerii cărbunelui și al 
tehnicii exploatării și condu
cerii utilajelor. De aceea mi-am 
propus să revin in această re
marcabilă expoziție.

— Ce impresie v-a lăsat pa
vilionul românesc ?

— Cu totul remarcabilă. Ro
mânia prezintă rezultatele dez
voltării sale, la nivel european, 
al construcției de mașini pentru 
industria minieră. In competiția 
mondială cu celelalte ramuri 
similare, industria românească 
de utilaj minier se afirmă tot 
mai mult, exportul românesc în 
acest domeniu fiind tot mai 
mult apreciat In diverse țâri ale 
lumii.

PETRE JUNIE

SE PRIMESC SI FETE! ;
I CENTRALA INDUSTRIALĂ DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE ! 

FĂGĂRAȘ
recrutează pentru combinatul chimic Făgăraș

; ABSOLVENȚI Al ȘCOULOR GENERALE DE 8-10 ANI <
► Pentru înscrierea la concursul de admitere la următoarele *
► meserii și forme de invâțâmint : «

ȘCOALA PROFESIONALA <
► • operator ia fabricarea compușilor azotului și ingrășămin- <
’ telor cu azot, " <

• operatori la fabricarea compușilor sulfului și îngrășăminte- <
► lor cu fosfor, <
► • operatori la fabricarea coloranților și intermediarilor, «
î o operatori la fabricarea materialelor plastice, <
► o lăcătuși mecanici industria chimică, <
J o lăcătuși mecanici cazane turbine cu aburi, J
► o operatori la fabricarea produselor explozive, <
► • tâmplari manuali universali. <

UCENICIE LA LOCUL DE MUNCA : ;
► • lăcătuși mecanici in industria chimică, <
► o strungari, frezori, rabotori, mortezori, sudori. <
► înscrierile se fac zilnic la Centrul școlar pentru industria chi- }
» mică Făgăraș, pină in ziua de 6 septembrie 1972. <
î LA MESERIILE DE OPERATORI SE PRIMESC Șl FETE I <

unde se scrutează viitorul. Un 
viitor pe care oamenii se stră
duiesc sâ-1 înceapă chiar azi, 
sub semnul noului și modernu
lui. Este viitorul pe care cei 
tineri îl conturează cu elanul și 
cutezanța caracteristice vîrstei 
alături de experiența celor ce 
și-au făcut cu ani In urmă uee- 
nicia în ale științei. Astăzi, mai 
mult de jumătate din cei ce 

La Șantierul naval Galați

UTECIȘTII, 0 PREZENȚĂ 
ACTIVĂ

efectuează manual, cu ciocanul? 
Oare nu se poate și altfel ?“ — 
se tot întreba muncitorul Nico
lae Negoiță. Altfel cum ? Cu ce? 
Prin ce mijloc ? întrebări peste 
întrebări. Și așa cum se întîmplă 
de obicei, cînd vrei cu tot dina
dinsul să rezolvi o problemă care 
te preocupă, în cele din urmă 
răspunsul se conturează. In cazul 
nostru, prin adaptarea unui dis
pozitiv de ambutizare.

— Astfel se muncește mai re
pede, se muncește mai bine — ne 
informează tovarășul inginer Mareș 
Fain, șeful cabinetului tehnic. 
(Eficiența economică de pildă este 
apreciată la circa 20 000 Iei a- 
nual, calitatea compensatorilor 
este excelentă). Așa cum de altfel 
s-a întîmplat și prin aplicarea 
inovației propuse de tînărul ingi
ner Aurel Gheorghiță).

UN ELECTRICIAN 
ÎNVAȚĂ CHIMIA

Nu o dată tehnicianului Petri- 
că Năstase i se întîmplă să cons
tate că firele de cablu ce trebu
iau integrate rețelei electrice a 
vaselor sînt necorespunzătoare. 
Deși veneau decapate, nici nu se

IMPORTANT PENTRU SERALIȘTI!
In oc*(t  an da in«â|âmint, categoria de elevi care învață la 

seral începe cursurile la 15 septembrie. Precisarea este valabilă 
pentru toți anii de studiu de la seral.

ÎNTRE 1 Șl 12 SEPTEMBRIE 
SE DESFĂȘOARĂ ÎNSCRIERILE

Trebuie reținute aceste date : de către părinții celor de șase 
ani, care vor intra in clasa întii, de către elevii liceelor de spe
cialitate, de cultură generală și școli profesionale. Elevii din 
invătămintul școlilor generale sint declarați înscriși din oficiu, 
fiind vorba de invâțămintul obligatoriu (minus școlarii care intră 
in prima clasă).

NOUL AN ȘCOLAR 
ÎN JUDEȚUL TIMIȘ

• Numărul atelierelor școla
re va fi la începutul noului an 
de învățămînt de 362, cu 50 mai 
mare declt în urmă cu un an. 
Dintre acestea, 203 sînt în me
diul rural, unde elevii vor pu
tea realiza în cadrul practicii 
tehnico-productive covoare, o- 
biecte de uz casnic, împletituri 
din sîrmâ, reparații radio și ma
șini și unelte agricole. Pentru 
desfacerea lor au și fost întoc
mite comenzile necesare. Men
ționăm că numai școlile din 
municipiul Timișoara au reali
zat anul trecut un venit net de 
345 000 lei. Din păcate, deși re
glementările există, nu toate 
C.A.P.-urile acordă sprijinul cu
venit atelierelor școlare. Cu 
toate demersurile făcute, C.A.P. 
Beregsăul Mare și Coștei stă
ruie în refuzul i „N-avem cum 
să-i ajutăm”.

• Experiența dobînditâ pînă 
în prezent a făcut ca suprafața 
celor 161 micro-C.A.P.-uri să 
crească, ajungîndu-se ca din 
primăvara anului viitor fiecare 
100 de elevi să albă de îngrijit 
cite 5 hectare .

• Au luat ființă, pe lingă 
micro-lntreprinderea școlară a 
Liceului nr. 6 din Timișoara, 
încă 2 unități de acest gen. U- 
zinele mecanice Timișoaara vor 
patrona pe cei de pe lingă li
ceul „C. D. Loga”, iar F.A.E.5L 
și Electro Banatul pe cei ai Li
ceului nr. 10. La acesta din ur
mă au si fost montate liniile de 
fabricație.

• Pentru buna desfășurare a 
practicii tehnico-productive în 
tndreprinderi a elevilor în ora- 

creează la INCREST sînt tineri. 
„In viitor — ne spunea ing. 
Cornel Florea — secretarul co
mitetului U.T.C. — ponderea ti
nerilor va crește simțitor, tot 
mai mulți' ingineri, fizicieni, 
chimiști, matematicieni tineri 
fiind aduși în institut". Este o 
dovadă în plus a încrederii de 
care se bucură specialiștii care 
abia au părăsit facultățile.

termina bine montarea lor și 
prezentau simptome de „îmbătrî- 
nire“, care nu se știe cînd, poa
te după livrarea navei, putea de
termina scurtcircuite.

— Soluția chimică — s-a scuzat 
— soluția este de vină. Și ce era să 
fac ? Deși nu sînt de meserie 
chimist ci electrician, am căutat 
să-mi însușesc acele cunoștințe 
de specialitate care să mă ajute 
să ofer eu o soluție adecvată, 
căci asta mă batea gîndul să fac. 
Nu a fost deloc ușor, nici eu 
singur nu maK știu de cîte ori 
eram gata să las totul baltă, pen
tru ca a doua zi să iau totul de 
la capăt. Acum însă, nu mai am 
nici o grijă. Am reușit. Firele de 
cablu decapate, folosindu-se so
luția propusă de mine, nu mai 
au nevoie să fie cositorite, nu 
mai „îmbătrînesc" înainte de 
vreme. Iar noi, electricienii, cîș- 
tigăm astfel zilnic cel puțin o 
oră.

MULT PREA MULTE SUDURI...
Sînt cuvintele ce-i veneau pe 

buze maistrului Savu Olteanu, 
ori de cîte ori se gîndea la mo
dul cum erau îmbinate grinzile 

șui Timișoara au fost asigurate 
circa 3 500 locuri de muncă.

• In orașul Lugoj se va des
chide un nou magazin pentru 
desfacerea produselor realizate 
de elevi în cadrul orelor de 
practică tehnico-productlvă.

• Au fost instruiți în perioa
da vacanței de vară toți maiștrii 
instructori și profesori de agri
cultură în vederea acordării li
nei competente asistențe de 
specialitate în timpul orelor res
pective.

• Suprafeței școlare existen
te în județul Timiș trebuia să 
i se adauge la 15 septembrie 
încă 32 săli de clasă. Șl în a- 
cest an, însă, constructorii nu 
și-au respectat obligațiile. Pro
iectul întocmit și dat spre exe
cuție I.G.O. — Lugoj prevede 
supraetajarea școli generale din 
Jdioara, datorită superficialită
ții în studierea construcției 
vechi, a dus la o întîrziere a 
lucrărilor cu încă o lună și ju
mătate. Primarul comunei Mă- 
năștiur toată vara îi apostrofa 
pe cei ce II întrebau cînd se 
vor termina lucrările pentru 
construirea a altor 4 săli de cla
să, ziclnd că „e treaba lui*.  Re
zultatul : sălile nu vor fi- gata 
pe 15 septembrie. Cum își vede 
atunci de treburi, primarul ?

I. DANCEA

TIN AR
LAUREAT

La concursul de vioară 
„Tibor Varga- încheiat de 
curînd la Sion (Elveția), vio
lonistul român Eugen Sîrbu 
a obținut premiul întîi cu 
Concertul „Finlandia- de 
Jean Sibelius, sub acompania
mentul Orchestrei Radiotele- 
viziunii din Budapesta.

„ VREAU
(Urmare din pag. I)

— Sigur, explică Ciupăgcl Ion 
(17 ani, ucenic lăcătuș) toți oa
menii pe care-i cunosc mun
cesc. Eu cu ce sînt mai prejos 
decît ceilalți ? Vreau să fiu în 
rîndul oamenilor. Voi avea o 
familie, va trebui să o între- 

de cală. Sînt 10 grinzi, fiecare 
are 10 metri lungime, sînt nece
sare cîteva cordoane de sudură. 
O muncă imensă. Și imobiliza 
tocmai sudorii, adică tocmai 
muncitorii necesari în șantier ca 
aerul. Iar barele de metal tre
buiau debitate la dimensiuni 
STAS. Deci altă operație, deci 
alt timp, în condițiile în care 
timpul ne este mai scump decît 
aurul. De oe așa, cînd tabla este 
livrată la dimensiuni suficient de 
mari pentru ca prin îndoire să 
fie evitată sudura de la colțuri 
— în aceste condiții debitarea 
fiind și ea eliminată — de ce 
așa cînd aici la noi avem un 
utilaj care poate executa opera
ția de îndoire ?

Receptată, ideea maistrului 
Savu Olteanu n-a întîrziat să se 
materializeze aducînd astfel o 
eficiență economică postcalculata 
de peste 25 000 lei, reducînd 
cordoanele de sudură la numai 
50 la sută din volumul lor ini
țial...

Trebuie să punem punct. Deși 
am fi putut la fel de bine să 
vorbim în continuare de inova
țiile uteciștilor Visarion Ghinea, 
sau Anastasie Marga, muncitori, 
ale tehnicianului Victor Diaco- 
nu, ori a maistrului Dinu Olariu, 
ca de altfel ale tuturor celor 
care numai în primul semestru 
au adus Șantierului naval din 
Galați peste un milion lei econo
mii postcalculate. Ne oprim aici, 
nu fără a nota că la șantierul 
naval de pe malul Dunării acti
vitatea de invenții și inovații se 
bucură de un interes la fel de 
mare din partea tuturor salaria- 
ților, comuniști sau uteciști, e- 
fortul lor în promovarea noului 
punîndu-și vizibil amprenta asu
pra eficienței economice, asupra 
rezultatelor bune, devenite o tra
diție a constructorilor de nave.

CRONICA FTLMULUI

PITORESCULUI
Șl FACILITĂȚII

După „Trenul", „Marele pre
miu" și „Jocul de-a moartea", 
în mai puțin de 2 ani putem 
vedea un al patrulea film re
gizat de John Frankenheimer : 
„CĂLĂREȚII", ecranizare după 
un roman de Joseph Kessel (a- 
părut nu de mult și în librăriile 
noastre).

O secvența de la începutul 
filmului devine simbolul între
gii povestiri : deasupra stepelor 
din nordul Afganistanului trece 
in viteză un reactor pe care ci- 
țiva zeci de călăreți, adunați la 
un tradițional concurs denumit: 
„buzkași" (o întrecere cu legi 
aspre, unde e permisă chiar 
biciuirea adversarului), aproape 
nici nu-1 observă. Sîntem în
tr-o lume închisă, trăind după 
legi străvechi, de un patetism 
aparte, și aproape un sfert din 
film are un caracter documen
tar. Nu este vorba numai de a- 
mintitul concurs dar și de o 
lungă prezentare — spre exem
plu — a bazarului din Kabul, 
cu meșteșugarii săi, cu forfota 
ulițelor Iui prăfuite. O prezen
tare ce ne captivează mai mult 
decît subiectul propriu-zis, 
subiect care constă într-o deci
sivă confruntare tată-fiu. A- 
mîndoi la fel de impulsivi, 
ființe voluntare, trăiesc într-o 
continuă agitație și pentru o 
singură pasiune : Întrecerile de 
cai încununate de o teribilă 
cursă capabilă sâ ofere ciștigă- 
torului ei o glorie legendară.

Frankenheimer știe nu numai 
să-și aleagă subiecte spectacu
loase dar, ca in toate filmele 
sale, știe să și ni le prezinte 
cu o remarcabilă profesionali- 
tate cinematografică. Amintin- 
du-vă de cursele auto din 
„Marele premiu" ori de acro
bațiile parașutiștilor din „Jocul 
de-a moartea" e ușor de înțeles 
că și în „CĂLĂREȚII" ciudatul 
concurs unde participanții tre
buie să smulgă de pe pămînț 
trupul unui animal decapitat și ’ 
să-1 ducă după un lung și isto
vitor galop pînă într-un cerc, 
cursă la care sînt permise 
din partea adversarilor ori
ce violențe, este spectacolul 
ce interesează cel mai mult 
pe regizor. Dar această par
te, excelent filmată, e prea 
puțin susținută de acțiunea din 
restul filmului, detașîndu-se 
doar ca o admirabilă sec
vență dintr-un posibil film 
despre obiceiurile din diferitele 
părți ale lumii. Filmul propriu- 
zis nu insistă prin subiectul 
său deloc pe ceea ce era nara
tiv mai interesant : Întoarcerea 
tînărului Uraz (interpretat de 
Omar Sharif) în ținutul său, 
după înfrîngerea suferită în ca
pitala țării. O întoarcere ce cul
minează cu un conflict dintre 
tată și fiu datorită trădării a- 
cestuia din urmă de către grăj- 
darul său și de o femeie întâl
nită in drum. Fără să cadă în 
melodramă banală acțiunea este 
împinsă intr-o duritate fortuită, 
foarte puțin explicată psiholo
gic.

54 FIU OM...
țin...

Obligațiile capului de familie 
par a atârna încă de pe acum 
pe umerii firavi ai tînărului ! 
Iată, exprimate în cuvinte sim
ple,teoriile pedagogilor care 
susțin că la 16 ani tânărul își 
manifestă spiritul de indepen
dență, vrea să trăiască pe pi
cioarele sale. Și mai mult de
cît atît : eu cu ce sînt mai pre
jos decît ceilalți ? întreabă tî
nărul, iar din întrebare se în
țelege că în sufletul său simte 
că munca e o cinste și că tre
buie să fii un nevrednic pe 
lingă ceilalți ca să nu o faci 
la rîndul tău.

Desigur, sentimentul acesta, 
al demnității muncii, s-a for
mat pe nesimțite, mai întîi în 
familie, la căldura sfaturilor 
părintești și, mai ales, avînd în 
față modelul părinților.

— Ce ți-a adus nou munca ? 
l-am întrebat pe unul dintre 
ucenici.

— Titlul de muncitor — mi-a 
răspuns la iuțeală Voichin Au
rel, un puști de 16 ani.

Cei mai „bătrîni" au rîs 
și au explicat cu competență 
că muncind îți însușești mese
ria, dar te formezi și tu însuți 
ca om. „Ce mai, devii om", 
trăgea concluzia Boldi Ștefan 
(19 ani, frezor)..

Și totuși răspunsul — „mun
ca mi-a adus titlul de munci- 
tor“, conține mult adevăr. Căci 
a fi muncitor astăzi este, in
tr-adevăr, un titlu de onoare. 
Muncitorul este un specialist
— un om capabil să înțeleagă 
tehnica avansată și să execute 
cu mina lui repere dintre cele 
mai complicate. Muncitorul... 
Dar mai bine să dau cuvîntul, 
așa cum am promis, tinerilor 
de la U.M.U.C.

— Muncitorul nu mai este 
numai o rotiță într-un meca
nism, un simplu executant. 
Astăzi el trebuie să gîndească. 
Acțiunile lui devin creație 
(Boldi Ștefan).

— Muncind (explică loan Cor
nel) capeți un orizont larg, fi
indcă trăiești între oameni 
care au într-adevăr un orizont 
larg.

— Dar, să revenim la între
bare. Ce altceva ți-a adus nou 
munca ?

— Satisfacții profesionale și, 
de aici, încrederea în mine, 
sentimentul că sînt cineva. 
.Primesc comenzi și le execut 
la mașina mea. Răspund de 
producția pe care o realizez și 
de mașina care mi s-a încre
dințat. Și mai am o răspundere
— mi s-au încredințat de cu
rînd doi ucenici — răspund de 
pregătirea lor profesională și, 
în același timp, de formarea 
lor ca muncitori (Boldi Ștefan).

— Iar mie, dorința de a mă

Marele interpret al acestui 
film nu este însă Omar Sharif 
ci Jack Palance (în rolul tată
lui) al cărui joc nuanțează un 
personaj complex, singurul re
lief în subiectul filmului ,,CĂ
LĂREȚII".

★
„MESAGERUL" filmul Iul 

Joseph Losey, deținător al 
Marelui Premiu al Cannesului 
în 1971, nu face decît să ne tre
zească nedumeriri asupra cri
teriilor celebrului festival in
ternațional care i-a acordat 
înalta distincție. Presa străină 
a lăudat acest film fără rezer
ve : „un romantism sfîșietor și 
tulburător, interpretare magni
fică, imagini splendide" (Le 
Film Francais), „a pierde „Me
sagerul" înseamnă a pierde 
cel mai inteligent și frumos 
film realizat vreodată" (Inter- 
viev), „O capodoperă de o in
credibilă delicatețe, eleganță vi
zuală și extraordinară inteli
gență". (Show Magazine) sau 
chiar s-a afirmat precum în 
The Morning Telegraph : „Un 
film minunat, una din acele 
opere care se bucură atât de 
mult de considerația tuturor în- 
clt unii preferă să o savureze 
în întregime, furați de grația 
și romantismul ei decît s-o des
pice în bucățele printr-un exa
men minuțios".

Publicitate deșănțată pen
tru că filmul realizat după un 
roman de L. P. Hartley e o 
modestă realizare a cărui acțiu
ne îmbracă haina romantismu
lui ieftin, seducînd cel mult pe 
o latură formală, ceea ce a dus 
și poate să mai ducă la regre
tabile confuzii valorice. Legă
tura scandaloasă dintre o lady 
și un fermier, plus „mesage
rul lor“ un băiețel de 12 ani, în 
decorul unui domeniu englez 
de la începutul secolului, nu 
ne semnifică nimic. Adausul de 
mister, puștiul face vrăjitorie, 
este și el neavenit. Singura 
parte interesantă a filmului, 
unde simți calitățile unui regi
zor de talia lui Losey, e doar 
umorul fin al prezentării proti
pendadei, falsa ei vacanță la 
tară. Un fel de plictis ereditar 
pe care personajele vor să-l 
alunge vremelnic organizîndu-și 
fără noimă bucurii de sezon. Pe 
acest fundal, legătura unei ti
nere cu un fermier, iubire insi
nuant imposibilă, duce tot la un 
plictis rudimentar pe care fil
mul încearcă zadarnic să ni-1 
prezinte într-o aură roman
tică.

Acesta-i tot filmul „MESA
GERUL" : o încercare disperată 
de a fabrica emoții tandre. In 
ciuda oricăror eforturi ceea ce 
captează atenția e nereușita re
gizorului cit și a cuplului de 
interpreți principali : Julie
Christie si Alan Bates.

TUDOR SȚANESCU
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JOCURILE OLIMPICE MERIDIAN

DOAR AURUL
STRĂLUCEȘTE, TOTUȘI...

...Și zilele trec și medaliile nu 
vin. Orice «-ar «pune, în analele 
olimpiadelor nu rămîn ca figuri 
de legendă decît cîștigătorii me
daliilor de aur, campionii. Și, bi
neînțeles, întâmplările deosebite 
care dau culoare zilelor de luptă 
încordată și care se povestesc cu 
plăcere peste ani. Da, este o per
formanță să te califici în finală, 
dar dacă nu vin și medaliile... 
Aici la Miinchen se doboară cu 
ușurință sau cu dificultate recor
duri mondiale și olimpice, marii 
favoriți sînt învinși și asistăm la 
scene atît de dramatice și atît de 
umane în același timp. Cehoslo
vacul Danek, un veteran al J.O. 
îl bate pe americanul Silvester, 
campionul olimpic Bob Seagren și 
recordmanul lumii suedezul Isaks- 
son sînt învinși de atletul vest- 
rerman Nordwig, halterofilii so

vietici cedează 3 medalii de aui 
în ordine: unui norvegian, unui 
maghiar și unui polonez, cîștigă- 
tori neindicați de calculele hîr- 
tiei. S-a bătut recordul de spec
tatori prezenți într-o singură zi 
la manifestațiile sportive, stabi

lit în Mexic. Și cred că se va 
bate cu mult recordul total de 
asistență. Probele atletice conti
nuă să se desfășoare în fața unui 
stadion arhiplin : 80 000. In sa
tul olimpic se sărbătoresc victo
rii, se numără medalii, noi, din 
nefericire, nu prea avem ce, decît 
ieșirea unor sportivi de-ai noș-

DE LA TRIMISUL

NOSTRU

tri din cursa pentru aur, argint 
și bronz. După volei, polo, după 
pentatlon, tir, iată că scrima nu 
se poate impune nici ea. Sîm- 
bătă seara încă 2 boxeri, Culi- 
neac și Marian L&zăr, «-au des
părțit definitiv de ringul olimpic, 
în orice caz, 80 din sportivii 
noștri vor sosi astăzi, luni, acasă. 
Printre ei se află atleți, boxeri.

scrimeri, apoi cei de la tir și pen
tatlon, gimnastică, poloiștii. 
Lupta lor în marea confruntare 
olimpică nu a fost decît pentru 
unii și în mică parte încununată 
de succes.

Bilanțul întrecerilor din prima 
săptămînă olimpică — o medalie 
de argint, 3 de bronz, ne situează 
în clasamentul pe medalii pe lo
cul 22. Un bilanț, să recunoaș
tem, cam departe de speranțele 
noastre.

Dar cum fiecare zi, fiecare 
ceas al olimpiadei ne aduce alte 
și alte surprize, de ce să nu cre
dem și «ă nu sperăm încă ? Mo
tive am avea încă. Ieri dimineață 
Carol Corbu s-a calificat în fi
nala probei de triplu salt, Argen
tina Menis sosește astăzi de la 
București pentru disc, luptătorii 
de la greco-romane, boxerii care 
au rămas în cursă și handbaliș- 
tii se jură că sînt puși pe ambi
ții și fapte mari. Să-i așteptam. 
Aurul rămîne totuși cel mai stră
lucitor și prețios metal.

V. CÂBULEA

Ștefan Tudor, Petre Ceapura și cârmaciul Ladislau Lovrenschi 
după epuizanta lor cursă

REZULTATE 
ALE SPORTIVILOR

ROMANI

PODIUM
CANOTAJ ACADEMIC • Disc (b) : 1. Ludvlk Danek (Cehoslovacia)

• Comportindu-se bine, ramerii români Ște
fan Tudor și Petre Ceapura, dirijați de cîrma- 
ciul Ladislau Lovrenschi au reușit, în urma 
unui finiș electrizant, să aducă culorilor țării 
prima medalie Olimpică la această dificilă disci
plină.

Bronzului cucerit de ei i se adaugă locurile 
5 și 6 obținute de echipajele de patru și, respec
tiv, doi fără cîraaaci. Dar iată clasamentele t

• Schif simplu : 1. Iuri Malîșev (U.R.S.S ) 2. 
Alberto Demidi (Argentina) 3. Wolfgang Gul
denpfennig (R.D.G.).

• Shit doi fără cîrmaci : 1. R.D. Germană 2. 
Elveția 3. Olanda... 6. România (Echipajul Oan- 
ță—Grumezescu care a condus 1 300 metri s-a 
prăbușit inexplicabil pe ultimele sute de metri 
ai cursei).
• Schif doi fără cîrmaci : 1. R.D. Germană 2. 

Cehoslovacia 3. România (Ștefan Tudor—Petre 
Ceapura 4- Ladislau Lovrenschi).

• Schif patru fără cîrmaci : 1. R.D. Germană 
2. Noua Zeelandă 3. R.F. a Germaniei... 5. RO
MANIA (Emeric Tușa, Adalbert Agh, Mihai 
Naunescu, Franclsc Papp).

• Schif patru plus unu : 1. R.F. a Germaniei
2. R.D. Germană 3. Cehoslovacia.

• Schif dublu vlsle : 1. U.R.S.S. 2. Norvegia
3. R.D. Germană

• Schif opt plus unu ; 1. No.ua Zeelandă 2. 
S.U.A. 3. R.D. Germană.

NATATIE

în .,Olympia Schwimmhalle*  continuă fantas
tica feerie a recordurilor declanșată de între
cerea dintre așii natației mondiale. Rezultate 
finale :

• 100 m spate (f): 1. Melisa Belote (S.U.A, 2. 
Andrea Gyarmaty ^Ungaria) 3. Sue Atwood 
(S.U.A.).

• 100 m bras (f) : 1. Catherine Carr (S.U.A.) 
— timpul cîștigătoarei — l’13”6/10 reprezintă 
un nou record mondial și olimpic — 2. Galina 
Stepanova (U.R.S.S.) 3. Beverley Whitfield (Au
stralia)

• 200 m bras (b) : 1. John Hencken (S.U.A.) — 
3*21**6/10  — nou record mondial 2. David Wilkie

, (Anglia) 3. Nobutaka Taguchi (Japonia).
/ • 200 m spate (b) : 1. Roland Mathes (R.D.

Germană) — 2’02”8/10 — record mondial egalat 
2. Mike Stamm (S.U.A.) X Mitch Ivey (S.U.A.).

ATLETISM

Mulți favoriți olimpici în probele de atletism 
au gustat din cupa înfrîngerii. Printre ei, nume 
celebre ca Isaksson, Seagren (prăjină), Sylves
ter și Bruch (disc), Hemmery — la 400 m gar
duri.

Rezultatele tehnice sînt următoarele :
• Prăjină : 1. Wolfgang Nordwig (R.D. Ger 

mană) — 5,50 m. 2. Robert Seagren tS.U.A.) 3 
Jan Jonsson (S.U.A.).

— 64,40 m. 2. Jay Sylvester (S.U.A. 3. Rixky
Bruch (Suedia).

• 400 m garduri: 1. John Akii-Bua (Uganda)
— 47,8 sec. — nou record mondial 2. Ralph 
Mann (S.U.A.) 3. David Hemmery (Anglia).

• 800 m plat (b): 1. David James Wottle 
(S.U.A.) 2. Evgheni Arzanov (U.R.S.S.) 3. Mike 
Boit (Kenia).

SĂRITURI

întrecerea săritoarelor de la platforma de 10 
metri s-a încheiat cu victoria suedezei ULRIKA 
KNAPPE. Medalia de argint a revenit ceho
slovacei Milena Ducikova. iar cea de bronz Ma
rinei Janicke (R.D.G.).

CICLISM

Pistardul francez Daniel Morelon a confir
mat calculele hîrtiel adjudecîndu-șl titlul în 
firoba de viteză. Pe locul doi s-a clasat austra- 
ianul G. Nicholson, iar Omar Pakhadze 

(U.R.S.S.) a obținut medalia de bronz.

TIR

Pentru desemnarea primilor clasați în proba 
de skeet (talere aruncate din turn) a fost nece
sare un baraj de 25 focuri. A cîștigat Konrad 
Wirnhier (R.F. a Germaniei) cu 195 talere, ur
mat în ordine de Evgheni Petrov (U.R.S.S.) și 
Michael Buccheim (R.D.G.).

• Lones Wigger (S.U.A.) a cucerit titlul olim
pic In proba de armă liberă calibru mare 
3x40 focuri). Argintul și bronzul au fost cuce
rite de Boris Melnik (U.R.S.S.) și, respectiv, 
Lajos Papp (Ungaria).

scrima
în finala competiției masculine de floretă pe 

echipe, formația Poloniei a întrecut cu 9—5 
selecționata U.R.S.S. Victoriile echipei poloneze 
au fost realizate de Woyda (4), Kosiejowski (3), 
Dabrowski (1) și Kaczmarek (1). Pentru U.R.S.S. 
au punctat : Stanko viei (2v), Romanov (2v) și 
Denisov (1).

în continuare clasamentul se prezintă astfel : 
3. Franța — medalie de bronz ; 4. Ungaria ; 5. 
R. F. a Germaniei ; 6. Japonia ; 7—8. România 
și Cuba.

HALTERE

Clasament final la categoria 82.500 kg : 1. Leif 
Jenssen (Norvegia) — 507,500 kg — medalie de 
aur ; 2. Norbert Ozimek (Polonia) — 497,500 kg 
— medalie de argint; 3. Gyorgy Horvath (Un
garia) — 495 kg — medalie de bronz ; 4. Bern- 
hard Radtke (R. D. Germană) — 492,500 kg; 5. 
Christos Iagovu (Grecia) — 490 kg ; 6. Kaarlo 
Kangasniemi (Finlanda) — 480 kg.

• Victorie pentru Ion 
Alexe

Evoluînd excelent în gala 
de ieri, greu nostru, Ion 
Alexe a dispus clar la puncte 
de maghiarul Reder. Din pă
cate alți doi boxeri români 
au părăsit ringul învinși. Este 
vorba de tînărul Marian La- 
zâr, care, în cadrul categoriei 
cocoș a cedat la puncte în 
fața sovieticului Solomin. 
(Decizia juriului, deși dată 
cu 4—1 a fost contestată de 
public, sportivul român im- 
presionînd prin curajul cu 
care a înfruntat pe puterni
cul său adversar) și de Marin 
Culineac, care, luptînd cu 
semigreul argentinian Cuello 
a fost numărat de două ori 
în repriza secundă și, în cele 
din urmă, puternic marcat 
de loviturile primite, a fost 
abandonat de arbitru,

• Polo pe apă :
Competiția de polo pe apă 

a programat in cursul dimi

neții trei Intîlniri pentru 
turneul secund (locurile 7— 
12). Selecționata României a 
jucat cu formația Olandei. 
La capătul unei partide viu 
disputate scorul a fost egal: 
5—5 (2—2, 1—2, O-l, 2—0). E- 
chipa Cubei a întrecut la li
mită cu 4—3 (2—1, 1—2, 0—0, 
1—0) reprezentativa Spaniei, 
iar formațiile Australiei și 
Bulgariei și-au încheiat me
ciul lor la egalitate: 4—4

• Ileana Gyulai a ră
mas în sferturi de fi
nală

Floretista română Ileana 
Gyulai, singura care Izbutise 
să treacă prin sita calificări
lor, nu a făcut față extraor
dinarelor dispute din sfertu
rile de finală. Ea a realizat 
trei victorii, dar, avind un 
tușaveraj mai slab nu s-a 
calificat pentru semifinale.

B R E V D A R
învingătoare în proba de săritură de la platformă, suedeza 

Ulrika Knape este în vîrstă de 17 ani. Ea este elevă și este 
originară din orașul Goteborg. Ulrika Knape s-a antrenat în 
ultimul timp în S.U.A.

Doi arbitrii finlandezi de handbal : Tuominen și Reppo au 
fost excluși de pe lista oficialilor acestei olimpiade, deoarece 
s-au făcut vinovați de grave greșeli comise în cursul meciului 
Ungaria—S.U.A. în urma unei anchete s-a constatat că în 
cursul acestui an cei doi arbitri au condus doar cîte ...3 meciuri. 
Desigur, insuficient pentru a putea oficia un turneu de o ase
menea anvergură.

într-o declarație făcută reprezenților presei internaționale, 
Roland Matthes (R. D. Germană) a spus următoarele : „Inten
ționez să abandonez înotul de performanță. Cred că voi face 
acest lucru după campionatele mondiale, programate anul viitor 
la Belgrad".

A fost consemnat primul caz de doping la J.O. de la Mtin- 
chen. In urma unui control efectuat de o comisie specială, a 
fost descoperit cu analiza pozitivă halterofilul iranian A. Na- 
sehi (categ. 52 kg), care s-a clasat pe locul 10. Comisia medicală 
a cerut federației internaționale de haltere descalificarea spor
tivului iranian.

Cronicarii de box subliniază comportarea deosebită a campio
nului român la categoria semiușoară, Vasile Antoniu, care l-a 
învins înainte de limită pe nigerianul Abayomi. în comentariu 
se arată că un alt pugilist puternic la această categorie este 
Tai Ho Klm (Co'reea de sud), învingător prin KO In fața fran
cezului Bananier. „Dacă Antoniu se va întîlni cu Tai Ho Klm, 
atunci vom fi martorii unui meci de mare spectacol- — se arată 
in comentariul respectiv.

Și sportul e o disciplină școlară!
(Urmare din pag. I)

de iarbă, nisipul din groapa pen
tru sărituri împrăștiat, iar cel 
rămas bătătorit. Panourile de la 
terenul de baschet nevopsite, cu 
seînduri lipsă, cu coșurile stînd 
gata să cadă. Terenul de hand
bal nu se prezintă nici el în 
condiții mai bune : e plin de 
iarbă și pietre. Toate acestea 
demonstrează că aici, preocupa
rea pentru crearea condițiilor 
necesare desfășurării orelor de 
educație fizică, a activității spor
tive de masă, lipsește aproape 
cu desăvîrșire. Conducerea 
școlii, organizația U.T.C., orga
nizația de pionieri și asociația 
sportivă au uitat că au și ase
menea îndatoriri ?

Am plecat de la această școală 
cu multe promisiuni și angaja
mente că la începutul anului 
școlar, totuși, baza sportivă a 
școlii se va prezenta într-o cu 
totul altă stare decît cea pe 
care am întîlnit-o noi.

O situație asemănătoare cu 
cea de mai sus am întîlnit-o și 
la Școala generală 164, situată 
tot în cartierul Drumul Taberei. 
La intrarea în această școală, 
afișat Ia loc vizibil, se găsește 
un bogat program de activitate 
pe perioada vacanței. Ne-a atras 
în mod deosebit atenția : „Acti

vități sportive, zilnic între orele 
9—12". Aveam să constatăm, 
însă, vizitînd baza sportivă a 
scolii, că acest punct din pro
gram figura numai pe hîrtie, el 
nemaierializîndu-se prin pre
zența factorilor care ar fi tre
buit să-1 realizeze : profesorul 
de educație fizică și elevii.

Stînd de vorbă cu tov. direc
toare adjunctă, Viorica Șucu, 
n-am putut afla prea multe a-

mănunte în legătură cu planul 
de măsuri al reamenajării ba
zelor sportive ale școlii. Și aici, 
ca și la Școala generală 193, 
terenul de baschet este în sufe
rință — unul dintre panouri s-a 
prăbușit — pista de alergări și 
groapa de sărituri năpădite de 
ierburi. în schimb terenul de 
handbal se găsește într-o fază 
ceva mai avansată de bitumi- 
zare.

Am plecat și de aici cu re
frenul acelorași asigurări că 
pînă la 15 septembrie bazele 
sportive vor fi puse la punct 
cum trebuie.

Ne aflăm la Liceul 33. Aici 
tov. director adjunct Gheorghe 
Antimia ne însoțește in viziț; 
noastră prin perimetrul școlii 
Ne-au fost prezentate pe rînd 
o sală de gimnastică curat? 
bine utilată și o bază sportiv

TENIS: llie Năstase - 
a doua victorie 
la Forest Hills

Campionatele internaționale 
de tenis ale S.U.A. au continuat 
la Forest Hills sub semnul sur
prizelor, mulți dintre favoriți 
căzînd pradă „poftei" de victo
rie a outsiderilor. După Kodes, 
eliminat vineri seară, a fost 
rîndul asului profesionist Ken 
Rosewall să părăsească terenul 
învins de englezul Mark Cox. 
Evoluînd în compania unui alt 
jucător britanic, Roger Taylor, 
campionul nostru llie Năstase 
a trebuit să facă «erioase efor
turi pentru a se impune In 
cinci seturi i 7—5, 6—2, 6—7,
2—6, 7—6. Partida a fost deose
bit de spectaculoasă, Năstase —» 
egalat la seturi după ce părea 
că va clștlga fără probleme a 
reușit să-și apropie victoria 
după un dramatic tle-breack. 
La fel de dramatic a fost și 
tle-breack-ul în urma căruia 
Ion Țirlac a părăsit terenul în
vins, tot în cinci seturi, de pu
ternicul jucător profesionist Ni
cola PilicL Mai consemnăm 
cîteva din celelalte rezultate i 
Newcombe (Australia) — Dibs 
(S.U.A.) 6—3, 6—4, 6—3 ; Rami
rez (Mexic)—Prolsy (Franța) 
6—2, 2—6, 1—6, 7—6, 6 4 ; Rles- 
sen (S.U.A.)—Anderson (Aus
tralia) 6—3, 7—5, 6—7, 7—5 ; O- 
rantes (Spania)—Parun (N. Ze
elandă) 6—1, 2—6, 3—6, 7—5,
6— 4 ; Okker (Olanda)—Salomon 
(S.U.A.) 6—1, 6—2, 6—2.

HOCHEI : Reprezen
tativa sovietică în Ca
nada

Evoluînd la Montreal în com
pania unei selecționate profe
sioniste canadiene, reprezenta
tiva de hochei a U.R.S.S. s-a 
impus cu categoricul scor de
7— 3 (2—2, 2—0, 3—1).

ȘAH : „Cea mai fru
moasă zi din viața mea 
este aceasta'...

... a declarat marele maestru 
american Robert Fischer în ca
drul festivității în care a fost 
firoclamat oficial campion al 
urnii. Jack Collins, profesorul 

care l-a inițiat pe noul campion 
al „eșichierului" In tainele ce
lor 64 de pătrate a declarat câ 
merite egale pentru succesul a- 
cestui meci epocal revin și în
vinsului, Boris Spasski, care a 
evoluat foarte bine în cea de-a 
doua parte a întîlniriî. Al 11-lea 
campion mondial de șah are 29 
de ani, locuiește la New York 
și este primul jucător american 
care cucerește invidiatul titlu.

★
Selecționata de fotbal a Ar

gentinei va efectua un turneu, 
în Europa. Fotbaliștii argenti
nieni vor susține mai multe în- 
tîlniri într-o perioadă de 30 de 
zile. Ei vor evolua în compa
nia 'selecționatelor R. F. a Ger
maniei, Iugoslaviei, Greciei și 
Ungariei. Federația argentinia- 
nă de specialitate a arătat prin- 
tr-un comunicat că internațio
nalii Semenewicz și Dominicchi 
nu vor face parte din echipă. 
Ei au fost suspendați pe viață 
cu ocazia competiției „Cupa mi- 
ni-mondială“, desfășurată la 
Rio de Janeiro, în cursul lunii 
iulie. Ulterior, cel doi jucători 
au fost grațiațl de această pe
deapsă aspră, ca urmare a u- 
nui memoriu, însă ei nu vor a- 
vea dreptul să joace în echipa 
națională timp de un an.

★
O nouă grupare profesionistă 

de tenis a fost înființată cu o- 
cazia unei ședințe, care a avut 
loc la Forest Hills. Noua gru
pare cuprinde 56 de jucători și 
se numește „Asociația jucăto
rilor profesioniști de tenis". ,U- 
nul din membrii Comitetului de 
conducere al acestei grupări 
este cunoscutul tenisman ame
rican Arthur Ashe. Printre ju
cătorii care fac parte din acest 
grup se numără Andres Gimeno 
(Spania), Cliff Drysdale (Repu
blica Sud-Africană), Mark Cox 
(Anglia), Nikola Pilici (Iugosla
via) și Jim Mc Manus (S.U.A.).

România-1
Austria: 1-1 FOTBAL
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Un mal fără menajamente
Așa cum am prevăzut, 

„testul Wunderteam" de ieri, 
de la Craiova, a solicitat la 
maximum capacitatea de e- 
fort, resursele tehnice și 
tactice ale tricolorilor. E- 
levii lui Statsny s-au bătut 
pentru fiecare minge, au 
marcat strict pe înaintașii 
noștri, în special pe Dobrin, 
au lansat contraatacuri ex
trem de periculoase. în 
urma unui astfel de contra
atac a fost înscris, de altfel, 
primul gol al partidei. (Au
tor — Hickersberger, în mi
nutul 43). Tehnica bună a 
austriecilor ca și ideea tac
tică aplicată de ei au impus, 
firește, o anumită prudență 
în jocul reprezentativei. To
tuși dominarea jucătorilor 
noștri a fost intensă, mai a- 
les în prima repriză, cînd 
Dobrin, Marcu, Lucescu și 
Dumitru au expediat nume
roase șuturi periculoase că
tre poarta lui Stachovitz și 
ratînd cîteva ocazii clare 
Dar golul nu a venit decît 
In minutul 44, cînd Dem- 
brovschi a reușit egalarea 
în urma unei excelente pase 
în adîncime a lui Dinu. Oas

peții au atacat mai mult și 
mai incisiv în a doua parte 
a jocului, profitînd și de 
randamentul defensiv mai 
scăzut al liniei de mijlocași, 
în special după ce Dumitru 
(foarte bun pînă atunci) a 
fost înlocuit cu Hajnal. în 
minutul 74 numai bara l-a 
salvat de gol pe Răducanu 
(inegal în acest meci). în fi
nal jucătorii noștri au pre
sat din nou, dar fără rezul
tat și arbitrul N. Mladeno- 
vici a consemnat această re
miză, e drept, o remiză de 
mare luptă, care nu ne poa
te însă satisface. Aceasta în 
primul rînd datorită slabei 
evoluții a liniei de atac, lip- 
sităi așa cum observam sîm- 
băta^ de aportul unui „me
seriaș" al golului cum ar fi 
Neagu, Oblemenco sau Du- 
mitrache.

In prologul partidei, echi
pa de tineret ne-a oferit sa
tisfacția unei victorii clare 
în fața formației similare a 
Austriei t 2—0. Cele două 
goluri sînt opera Iul Mul- 
țescu și Năstase.

P. OVIDIU

„ProgrejuF București a atacat in trombă poarta echipei oaspete, 
„Progresul" Brăila

Foto: P. TANJALA
SERIA I

Politehnica Iași — Știința 
Bacău 3—1 ; Dunărea Giur
giu — Politehnica Galați 
4—1 ; Progresul București — 
Progresul Brăila 0—0 ; Glo
ria Buzău — Delta Tulcea 
2—1 ; Ceahlăul P. Neamț 
— $. N. Oltenița 0—0. F. C. 
Galați — Metalul Plopeni 
2—2 ; C.F.R. Pașcani — Me
talul București 2—0 ; C. S. 
Tîrgoviște —’ Chimia Rm. 
Vîlcea 0—0.

SERIA a Il-a
Metrom Brașov — Chimia 

Făgăraș 2—1 ; Gloria Bistrița
— Minerul Anina 2—0 ; Cor- 
vinul Hunedoara — Metalul 
Drobeta .Tr. Severin 2—1. 
C.F.R. Timișoara — F. C. 
Bihor 0—0 ; Olimpia Oradea
— Olimpia Satu Mare 1—1; 
C.F.R. Arad — Politehnica 
Timișoara 2—2 ; Metalurgis
tul Cugir — C.S.M. Sibiu 
0—0 ; Minerul Baia Mare — 
Electroputere Craiova 3—1.

UN PROGRAM CARE
OBLIGĂ RUGBI

Groapa pentru sărituri de la baza sportivă a 
Școli generale nr. 193 din București, sector 7, 

cartierul Drumul Taberei

Elevele de la Liceul pedagogic de educatoare 1/ 
muncă patriotică pentru amenajarea și înfrumuse 

țarea bazei sportive a liceului

bine pusă la punct compusă dini 
terenuri de baschet, handbal, 
minifotbal și tenis. Urmează, ne 
spunea tov. director adjunct, 
ca pe terenurile din curtea 
școlii să înceapă revopsirea 
marcajelor, iar în sala de gim
nastică revopsirea pardoselii.

Și-acum, Liceul pedagogic de 
educatoare, o unitate școlară 
care a luat ființă anul trecut. 
Odată cu începerea noului an 
școlar elevele liceului — viitoare 
educatoare — vor constata, fi
rește, cu bucurie, că la liceul 
lor orele de educație fizică din 
anotimpul rece se vor desfășura 
intr-o modernă sală care, în 
acest moment, se află în plină 
construcție, urmînd ca pînă la 
primul semnal al clopoțelului, 
toate lucrările — inclusiv cele 
de finisare — să fie terminate. 
Am vizitat, împreună cu tov. 
profesoară de educație fizică, 
Lavinia Vasiliu, viitoarea sală 
de gimnastică și mărturisim că 
am rămas îneîntați de gradul ei 
de funcționalitate, de cum ’ va 
arăta în final. Terenurile de 
?port din curtea liceului (bas
chet, handbal, volei) vor intra 
;i ele, zilele acestea, în procesul 
imenajărilor. Două sute de eleve 
zor fi prezente la acțiunile^ d< 
nuncă patriotică, printre obîec 
ivele căreia este trecută și 
.menajarea și înfrumusețarea 
azei sportive a școlii.
Ultima unitate școlară vizitat? 

în cartierul Drumul Taberei a 
fost Școala generală 204. Cu 
toate că este o unitate școlară 
nouă (director Jean Mălin), sim

țul gospodăresc, se simte, se 
vede pretutindeni. Pe profesorul 
de eaucație fizică Mihai Hoară, 
comandant-instructor al unității 
de pionieri, l-am găsit împreună 
cu cîțiva elevi lucrînd intens la 
reîmprospătarea marcajelor te
renurilor de handbal, minifotbal 
și volei. „Vrem să facem din 
curtea școlii un ministadion, ne 
spunea directorul școlii, care să 
satisfacă cerințele de instruire 
și reconfortare a celor aproape 
900 de elevi pe care-i avem".

Nu ne îndoim că așa va fi 
deoarece, după cum menționam 
mai sus, la această școală am 
întîlnit oameni gospodari, oa
meni de inițiativă.

Nu știm care este starea ac
tuală â bazelor sportive a celor
lalte unități școlare din Muni
cipiul București dar, sperăm că 
nu mai sînt multe în situația 
celor de la școlile generale 193 
și 164. Acolo, însă, unde sînt si
tuații de proastă gospodărire și 
întîrziere a amenajărilor spor
tive, conducerile de școli, orga
nizațiile U.T.C. și asociațiile 
sportive ale elevilor sînt da
toare să întreprindă acțiuni ur
gente în vederea punerii lor la 
punct. Ne exprimăm convinge
rea că inerția va face loc ini
țiativei și în ziua de 15 sep
tembrie, bazele sportive . din 
toate școlile vor oferi condițiile 
necesare desfășurării normale a 
orelor de educație fizică și a 
activității sportive de masă. 
Sportul, educația fizică fac par
te integrantă din programul de 
învățămînt și această disciplină 
trebuie privită ca atare.

S-au consumat patru etape 
din campionatul național, la 
care anul acesta participă 14 
echipe dintre care șase din 
București. Vechiul deziderat al 
Federației a fost deci realizat, 
așteptîndu-se în continuare re
zultatele acestei noi formule. 
Peste cîteva săptămîni, mai pre
cis, pe 24 septembrie, echipele 
din divizia B șl juniori vor lua 
și ele startul în noua lor com
petiție anuală. La București și 
Timișoara va evolua pentru pri
ma oară în România, echipa 
americană „Bay Area Touring" 
din San Francisco. Este pro
gramat, cu începere din 4 oc
tombrie, un turneu al unei di
vizionare roimâne în Anglia. Pe 
22 noiembrie, echipa R.F. a 
Germaniei va întîlni România 
la București, iar la 26 noiem
brie va avea loc tradiționalul 
meci cu Franța, gazdă fiind 
țara noastră.

Dacă mal ținem seama și de 
faptul că sub egida Federației 
Internaționale de Rugbi Ama
tori (F.I.R.A.), țara noastră va 
trebui să organizeze în primă
vara anului 1973 Turneul inter
național de juniori (turneu 
care anul acesta a revenit ță
rii noastre) putem afirma că 
programul federației noastre de 
rugbi este foarte încărcat, iar 
răspunderea pentru o reprezen

tare cît mai bună impune mă
suri organizatorice și tehnice 
de strictă urgență.

Ni se pare, deci, foarte cu
rios, chiar îngrijorător, faptul 
că nici pînă la această oră fe
derația nu are un secretar ge
neral, omul care răspunde 
practic de toate problemele de 
specialitate. Știm că, în lipsa 
acestuia, multe din treburile 
federației sînt girate și rezol
vate de un colectiv obștesc (for
mat din vechi jucători și acti
viști sportivi) și chiar de antre
norul federal. Dar, față de cele 
arătate, sperăm ca în cel mai 
scurt timp la Federația Româ
nă de Rugbi să fie rezolvate! 
problemele organizatorice, pen
tru ca munca și entuziasmul 
miilor de rugblștl să fie îndru
mate în modul cel mai cores
punzător.

Rezultate din etapa a IV-a : 
STEAUA — DINAMO 13—6 ; 
SPORTUL STUDENȚESC — 
GRIVIȚA ROȘIE 10—10; FA
RUL — RULMENTUL BÎRLAD 
9—4; „U“ TIMIȘOARA —PRE
CIZIA SACELE 56—0; C.S.M. 
SIBIU — POLITEHNICA IAȘI 
15—0 șl ȘTIINȚA PETROȘANI 
— C.S.M. SUCEAVA 36-6.

GABRIEL FLOREA

I
!
i

I
IPe șoseaua dintre cabana Furnica și Hotelul Cota 1400 s-a dispu

tat etapa a Ill-a a campionatului national de viteză in coastă. 
La start s-au prezentat 65 de concurenți care au parcurs un traseu 

de 7,800 km

No.ua


Hanoi: Eliberarea
otare A

ceartă săptămină de 
«firșit de vară ne 
apropie de momen
tul in care Organi
zația Națiunilor U-
nite va începe tra

diționalul examen al realităților 
internaționale în cadrul lucrări
lor adunării sale generale. Fi

unor piloți americani
Direcția Politici a Armatei Populare Vietnameze. panunJ 

de la politica umanitari a Guvernului R.D. Vietnam, a emi- 
un ordin privind eliberarea a trei piloți americani luați pri
zonieri în timpul raidurilor aviației S.V.A. asupra R.D. Viet
nam, informează agenția V-N.A.

• CELE TREI MARI U- 
NTVNI SINDICALE ITA
LIENE sectorul căilor fe
rate au aauațat că, incepind 
de luai. tor declanșa o gre
vă generală 4e 24 de are, 
tranamite L P J.

rește, este un moment înscrii cu 
majuscule in calendarul diploma
tic mondial, and paralelipipedul 
din Manhattan Înregistrează a- 
nual punctul de maximă efer
vescență. Dezbaterea este pre
fațată de o amplă consultare a 
statelor membre menită să furni

într-o declarație dată publici
tății în legătură cu acest act, un 
reprezentant al Ministerului de 
Externe al R.D. Vietnam a rele
vat că piloții americani luați pri
zonieri în R.D. Vietnam ar fi a- 
vut posibilitatea să se reîntoarcă

mai devreme in sinul familiile - 
lor. dacă guvernul S.U-A. ar fi 
răspuns pozitiv la propunerile in 
șapte puncte ale Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Repub..- 
cii Vietnamului de Sud $i ir fi 
pus capăt războiului pentru a fi 
instaurată pacea in Vietnam.

zeze secretarului general al 
O.N.U. cadrul raportului său in 
legătură cu modul in care este 
îndeplinită Declarația asupra în
tăririi securității internaționale, 
adoptată in 1970. In această 
săptâminâ s-a făcut cunoscut 
punctul de vedere al Republicii 
Socialiste România. Nota ver

gmerneze relațiile dintre state. 
Acestui obiectiv esențial pentru a- 
sigurarea unui curs pozitiv al e- 
vduției pe plan mondial i-ar 
corespunde realizarea unei înțe
legeri cu caracter universal în 
care să-și găsească consacrarea 
comandamentele superioare de 
conduită și acțiime în raporturile 
interstatale, drepturile și îndato
ririle fundamentale ale statelor. 
Această nouă inițiativă — care 
decurge din ideile raportului to
varășului Nicolae Ceaușescu la 
Conferința Națională a P.C.R. — 
constituie o mărturie concluden
tă a spiritului constructiv ce a- 
nimă politica României, a înal
tului ei simț de responsabilitate 
față de destinele umanității, re
prezintă o valoroasă contribuție 
la aprofundarea procesului de

ritate, deoarece rămîn sectoare 
care se apropie mai lent de im
perativele realismului — înțele
ge responsabilitatea ce îi revine 
în actuala etapă a evoluției eu
ropene și năzuiește să-și facă 
datoria față de propriul său vii
tor.

Dialogul amplu desfășurat la 
Helsinki — în care s-au angajat 
forțe din cele mai diverse ca 
orientări politice — a devenit 
posibil grație unor inițiative an
terioare dintre care este adesea 
amintită „masa rotundă44 de la 
Snagov, organizată de U.T.C., 
care a fost prima manifestare 
realmente largă și reprezentativă 
în cadrul căreia exponenții ge
nerației tinere a Europei au fă
cut un fructuos schimb de pă
reri. Drumul parcurs de la Sna-

o largă circulație a valorilor ma
teriale și spirituale.

I
nformațiile din Vi
etnamul de sud au, 
deseori, laconismul 
propriu comunica
tului de front. Cu
vintele unei singu

re fraze încearcă să sintetizeze 
bătălii de proporții, să redea 
tabloul unui vast cîmp de lup
tă. Numele așezărilor de pe 
acest pămînt însîngerat ne-au 
devenit familiare : le regăsim 
în știri și le întîlnim pe hărți. 
Dar există realități pe care al
cătuirea obișnuită a textelor in
formative nu reușește să le ex
prime pe deplin. FRANCE 
PRESSE a transmis într-una din 
zilele acestei săptămîni, o știre

ale patriotilor
sud - vietnamezi

Unități ale Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud au lansat în ultimele 48 de 
ore puternice atacuri împotriva 
porțiunii nordice a perimetru
lui de apărare al Saigonului. O 
unitate a armatei saigoneze, al
cătuită din 500 oameni, a căzut 
într-o ambuscadă organizată de 
patrioți la 56 km nord de Sai
gon, în apropierea șoselei care 
leagă capitala sud-vietnamezâ 
de An Loc. Toate Încercările ar
matei saigoneze, care a f<’<t 
sprijinită de aviația S.U.A., de 
a face joncțiunea cu unitatea

Concurența,
sufletul
reclamei

„Numai un Watterman 
poate concura stiloul dum
neavoastră Watterman" — 
glăsuiește o reclamă care căp
tușește numeroase reviste oc
cidentale. Psihologii, grafi
cienii și textierii firmei au 
asudat, desigur, din greu 
pînă să nască afișul cu pri
cina pe cît de persuasiv pe 
atît de concis. Dacă reclama 
e sufletul comerțului și con
curența înseamnă ceva. In 
'hazul amintit auto-concu- 
rența, chiar aprigă, pare să 

șfie o remarcabilă descoperire^ 
cu elementara condiție să 
nu fie uzitată de... concu
rezi. Altfel spus dacă nu
mai un Watterman este mai 
bun decît un Watterman la 
fel de bine s-ar putea ca 
numai un Parker să fie mai 
bun decît un Parker și așa 
mult mai departe. Oricum, 
de regulă, firma rămine fir- 
mă si chiar dacă pe cărările 
abrupte ale comerțului ce a- 
duce ceasul nu aduce anul 
este previzibil ca în continua
re Rolls-Royce -- n" 
confundat cu o

să nu fie 
____ ___ fabrică de 

nasturi iar Coca-Cola cu una 
de pantofi. Totuși, sub zodia 
profitului cu orice preț, re
clama, această artă a năucim 
savante, înregistrează și pro
priul ei revers... De vină e 
motorul ei, adică tot concu
rența.

In Monaco, acolo unde ceie 
nuli mari firme internaționale 
plătesc cele mai mici impozi
te din lume, un chimist, Ro
bert Aries, face capital sfi- 
dînd blajin industriile mas
todont. Cînd o companie im
pozantă lansează pe piață un 
produs cu un nume conside
rat original, Aries lansează 
orice alt produs cu aceeași 
denumire Intrucît procesele 
în asemenea cazuri durează 
și impricinații se pot hăitui 
prin hățișurile legilor pînă la 
epuizare, firmele concurate 
de Aries preferă să facă pace 
contra unei sume relativ mo
deste. 300 de companii au 
vărsat pînă acum în buzuna
rele domniei sale sume 
împreună constituie un 
celent fond de rulment.

Cel mai recent vinat 
chimistului din Monaco este 
noua marcă de benzină „Ex- 
xon“ lansată de binecunoscu
ta firmă americană Standard 
Oii. Conform metodei, .Aries 
a aruncat pe piață zgărzi de 
clini „Exxon" și apoi „elixi
rul Exxon*',  moartea muște
lor... Vexată, dar necoborînd 
pînă la a-i intenta proces, 
Standard Oil a trimis cu un 
dispreț strivitor 10 000 de do
lari — prețul cumințeniei nu
mitului Robert Aries, excroc 
modest care batjocorește re
gulile sfinte ale comerțului, 
reclamei, concurenței, și, în 
general, ale principiilor sa- 
crosante ce trebuie să domine 
încleștările negustoriei cea 
de toate zilele.

Fie și excepție, afaceristul 
din MonacQ probează cu vîrf 
și îndesat regula de la care 
Rentabil se abate.■■ De unde 
se vede încă o dată că re
clama e sufletul comerțului, 
iar concurența duhul recla
mei

RADU BUDEANU

care 
ex-

al

bală transmisă secretarului gene
ral al O.N.U. exprimă c onset- 
vența politicii de pace, cooperare 
și înțelegere promovată de țara 
noastră, realismul și dinamismul 
acestei politici, spiritul de mi- 
țiativă ce • caracterizează, coo- 
știința răspunderii ce revine fie
cărui stat — indiferent de dimen-

lt. dam

D
marinăreasca

Vocația

încercuită au eșuat, p 
provocînd grele pierderi 
lor regimului Potrivit w 
se apropiate 
american de Ia Saigon, 
agenția U.P.I., în luptă 
pierdut pînă acum 
ximativ 200 militari

ebarcaderul vuia de 
glasurile celor dor
nici să străbată un
duioasa Ne vă, din- 
tr-un punct situat 
nu departe de Er

mitaj pinâ la renumitele gră
dini ale Petrodvorețului. Ele
ganta „Rachetă**,  plutind 
deasupra undei, a intrat a- 
gitâ in fîșia subțire de de
barcader ce-i fusese predes
tinată. La cirtnă — un băie- 
tan, să fi avut 17—18 ani. Îm
brăcat intr-un costum mari
năresc ca in zile de gală, pri
vea călătorii cu o expresie 
matură. In colțul reverului 
tunicii, o insignă : absolvent 
al Școlii medii pentru mari
nari din Leningrad. Călăto
ria cu o asemenea nașă, con
dusă de un asemenea cir- 
maci priceput, prin locuri de 
un pitoresc inedit, i-a satis
făcut și pe cei mai exigenți 
turiști aflați la bord.

La sfirșitul călătoriei, după 
un dialog la care Sașa Ne
krasov participase destul de 
zgîrcit deși, extrem de po
liticos — „Știți. îndatoririle 
de pe navă, regulamentul™" 
— deținem o informație pre
țioasă : unde anume se află 
in oraș ace! laborator visat 
cu atîta ardoare de zeci de 
mii de adolescenți sovietici 
și în care se pregătesc cei ce 
vor dirija nave comerciale 
sau de călători, tehnice sau 
de pescuit, pe fluvii, pe mă
rile și oceanele lumii.

Intervenția unui marinar 
ceva mai in vîrstă a avut da
rul de a ne aduce un plus de 
informație. Acesta spunea : 
„Și eu învăț ia aceeași școală 
în care nu se cunoaște, însă, 
cuvintul „vacanță* 4, iar elevii 
lipsesc uneori chiar luni de 
zile". Am rămas nedumerit. 
Și totuși astfel am aflat de 
existența Școlii medii fără 
frecvență care funcționează 
în Palatul cultural al mari
narilor din Leningrad.

Am cunoscut directorul 
școlii... Alexandra Șcenina. 
Da, nu am greșit, director al 
Școlii medii fără frecvență 
de marinari este... o femeie, 
cunoscută bine atît pe nave
le care navighează la mii de 
kilometri depărtare, pe ma
rele Șantier de construcții 
de nave, ca și in port. Peste 
1 500 de elevi sînt înscriși la 
cursuri. Profesorii nu pre
dau ci elaborează seturile de 
manuale șapirografiate care 
sînt transportate pe nave.

La secretaria-tul școlii ni 
s-a arătat corespondența : 
plicuri pe care se pot vedea 
ștampile ale oficiilor poștale 
din porturi de pe toate con
tinentele ; in dreptunghiu
rile albastre se află răspun
surile elevilor la întrebări 
din fizică, chimie, istorie, 
compuneri, rezolvări de pro
bleme. Un complex de ase
menea lucrări expediate cu

re ui •-

i italieae.

posta face ca ua elev 
treacă diatr-e clasă ia alta.

Seriozitatea acestei forme 
de iavâțăxaiat se tede șâ dia 
faptul că pe aumeroase vase 
activează profesori valutari, 
uneori chiar căpitaasl ia 
persoană, scenarii Im. ofițe
rii navăgatnri. Ei dan cna- 
sultații și verifică lucrările 
de coatroL

(a biroul directoarei am 
remarcat o hartă imensă pe 
care era coesenuuii situa
ția „la zi- a aumeroase sase, 
direcția ia care navighează 
si porturile de stațioaare. 
Am t rut să știn la ce ser
vește harta, in mod practic. 
Directoarea mi-a răspuns cu 
amabilitate : -Să zicem că 
ua vas va pnpnsi mai maite 
zile la Odesa- Ia această si
tuație trimitem cu ua avion 
un grup de profesori pentru 
a da consultații și a examina 
pe elevi—"

A deschis o mapă $i mi-a 
citit radiograma expediată in 
urmă cu puține zile de că
pitanul cargoului mineralier 

„Knvoi Rog- : 3’e apropiere 
de .Murmansk. Rugăm trimi

teți profesori de matematică 
și fizică-. Simplu, concis, e- 
ficace— Uneori, grupul de 
profesori rămine mai multă 
\reme intr-un port, cunos- 
cind îndeaproape graficul de 
călătorii ai vaselor.

De ce ne-am referi cu pre
cădere la elevii de la cursu
rile fără frecvență ? Deoa
rece viitorii colegi ai lui Sașa 
Nekrasov, elevii școlii cu 
frecvență, erau in vacanța. 
Și totuși, o discuție cu cîți- 
va dintre ei — aveau de în
tocmit o lucrare pentru cer
cul școlar al constructorilor 
de nave — mi s-a părut edi
ficatoare pentru preocupă
rile acestora. Cu puține zile 
înainte vizitaseră Șantierul 
naval din Leningrad și afla
seră o sumedenie de lucruri 
despre noul tip de spărgător 

de gheață atomic. „Arkuka". 
Erau pur și simplu entuzias
mați. Evident, toți ar fi vrut 
să fie repartizați la sfirșitul 
școlii pe acest vas de un tip 
deosebit : erau incintați de 
faptul că specialiștii din in
dustria atomică creează pen
tru noul spărgător de gheață 
un reactor perfecționat care 
va asigura • durată de na
vigație fără realimentare cu 
combustibil timp de mai muiți 
ani. Nu au uitat sâ mențio
neze că in fiecare cabină se 
va putea crea microclimatul 
dorit de ocupantul ei, vasul 
va avea un club si o sală de 
sport și, pentru prima dată, 
pe un vas spărgător de 

gheață, va fi amenajat un 
bazin acoperit de înot

...Leningradul nu-și dez
minte străvechea sa vocație 
marinărească.

CAROL ROMAN
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SFlNTA TEREZA ȘI DIAVOLII: 
rulează la Patria (orele 10; 12.30; 
15,30; 13; 20,30); Gloria (orele 9: 
11,15; 13,30; 16; 18.1=: 20.30).

SATUL MEU, PATRIA MEA : 
rulează la Lumina (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18.15; 20,30).

GENTLEMENII NOROCULUI : 
rulează la Festival (orele 9; 11,15: 
13,30: 16; 18,15; 20,30).

MESAGERUL : rulează la Capi
tol (orele 9: 11.15; 13.45; 16) ; la 
ora 20 — Gala filmului din R.P.D. 
Coreeană FATA CARE VINDE 
FLORI ; Grădina Capitol (ora 
19,15).

TORA ! TORA ! TORA ! : rulea
ză la București (orele 8,15; 11.15: 
14,15; 17.15; 20.15); Grădina Doina 
(ora 19).

CĂLĂREȚII : rulează la Scala

(orele 8.30: 11; 13.30; 18; 18,30; 31) ; 
Grădina Select (ora 19.30): Favo
rit (orele 9.15; 11,39: 13.45; 16; 18,15; 
20.30); Melodia (orele 8.45, 11,15; 
13.45; 16: 18.30; 20.45).

SATUL CARE MOARE : rulează 
la Cotroceni (orele 15.30: 18; 20,15).

PROVINCIALII : rulează Ia Lu
ceafărul (orele 9: 11.15; 13.30: 16; 
18.30: 21); Modem (orele 9; 11.15; 
13.30: 15; 18.15; 20.30): Grădina Mo
dem (ora 19,30).

creierul : rulează la Victoria 
(orele 9: 11,15; 13.30: 16; 18,30;
20,45); Excelsior (orele 8,45; 11;
13.15: 15,45: 18.15 : 20,30): Aurora 
(orele 9; 11.15: 13.30; 15,45; 18:
20.15): Grădina Aurora (ora 19,15).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA rulează la Ferentari (orele 
15.30; 19).

BALADA LUI CABLE HOGUE : 
rulează la Central (orele 10; 12,30: 
1": 17.30; 20); Flamura (orele 9: 
11,39; 15: 17.30; 20). *

TINTIN ȘI TEMPLUL SOARE
LUI : rulează la Doina (orele 11.15: 
13.30: 16; 18,15; 20.30 — la ora 10

cerințele esențiale ale legalității 
fi moralei internaționale.

Documentul subliniază că re-
bfiile României cu toate statele 
se întemeiază neabătut pe prin
cipiile deplinei egalități in drep
turi. respectului independenței d 
suveranității naționale, neameste
cului in treburile interne ale al
tor state, avantajului reciproc, no*  
recurgerii la forță sau Ia amenin
țarea cu folosirea forței. Româ
nia apreciază că — respectarea 
riguroasă a acestor principii DE 
CĂTRE TOATE STATELE ȘI
FAȚA DE TOATE STATELE
constituie chezășia întemeierii ra
porturilor intre țări pe baze noi 
— de stimă ■ încredere mutuală.

na ța abolirii politicii de forță in 
toate % ariantele ei, înlăturării dic-
tatului și imixtiunilor, necesita
tea recurgerii la metoda tratati
velor și contactelor nemijlocite 
pentru găsirea soluțiilor pașnice 
Berninrs — care a adus o con
tribuție deosebită h elaborarea 
Declarației asupra securității In
ternationale fi militează cu fer
mitate pentru realizarea prevede
rilor acestui document — consi
deră că este necesar să fie con
tinuate și amplificate eforturile 
pentru întărirea legalității inter
na ți emile. pentru perfecționarea 
sistemului de norme ce trebuie sâ

Gunnar Jarring s-a 
reîntors la Moscova

• GVXXAK JARRING, reprr- 
zectantul special al secretarului 
ce ne ral al O.N.U. in Orientul A- 
propiat, a părăsit simbătă Ga- 
■eva. indreptiadu-sc spre Mov 
cava, pentru a-șa relaa misiunea 
de ambasador al Suediei ia U- 
naunea Soiietici.

Expoziție româneas
că în Chile

• IN S.U.A DE EXPOZIȚII » 
Universității din Santiazo d- 
Chile a avut Joc iaaucurarea u- 
nei expoziții de artă populară 
românească.

La deschiderea acestei mani- 
festări culturala a fost de față 
soția președintelui Republicii, 
Ortensia Bussi Allende. Au fost 
prezente, de asemenea, cunoscu
te personalități ale xieții cultu- 
ral-artistice din Santiaca d« 
Chile, ziariști.

A participat Vasale Dumitres
cu. ambasadorul României In 
Republica Chile-

MPTAMIM PE GLOB

destindere, la afirmarea dreptului 
fiecărui popor de a se dezvolta 
potrivit propriilor sale aspirații.

H
elsinki și-a asociat 
numele de efortu
rile pentru institui
rea unui sistem de 
securitate europea
nă. Capitala nordi

că este scena contactelor care 
preced trecerea la o examinare 
in cadru multilateral a pregăti
rilor în vederea conferinței ge- 
neral-europene. In același timp, 
orașul acesta de o frumusețe so
bri, in care omul a știut să-și 
armonizeze fantezia cu cea a na
turii. a găzduit o serie de mani
festări simptomatice pentru ten
dințele generației tinere de pe 
continent Conferința europeană 
a tineretului pentru securitate și 
colaborare, desfășurată în ulti
mele zile la Helsinki, a repre
zentat o concludentă expresie a 
amploarei curentului favorabil 
securității europene în rîndul ti
nerilor de pe continent, a orga
nizațiilor lor. S-a vădit într-nn 
mod remarcabil, progresul înre
gistrat de această idee, convin
gerea tot mai larg înrădăcinată 
că ferirea Europei de noi con
flagrații, asigurarea dezvoltării 
libere și suverane a fiecărei na
țiuni de pe continent, se află în 
strinsă legătură cu făurirea secu
rității europene. Tineretul Euro
pei — firește, în marea sa majo-

gov și pînă la ultima întîlnire 
de la Helsinki este semnificativ 
pentru angajarea tineretului în 
eforturile consacrate securității 
europene. Documentul final a- 
doptat conține nu numai o che
mare la realism, un îndemn la 
înțelegerea prefacerilor interve
nite în Europa, ci și o afirma
re clară, categorică, a convinge
rii că trebuie să se renunțe Ia 
folosirea forței în reglementarea 
diferendelor internaționale, că 
relațiile interstatale trebuie clă
dite pe respectul deplin al inde
pendenței și suveranității națio
nale, integrității teritoriale, ega
lității tuturor statelor, neameste
cului în treburile interne, avan
tajului reciproc.

La Helsinki, glasul tineretului 
român s-a făcut din nou auzit. 
Reprezentanții U.T.C. au desfă
șurat o rodnică activitate, inter
vențiile lor — prin nota realistă, 
constructivă ce le-a caracterizat
— găsind un puternic și justifi
cat răsunet. S-a afirmat, încă 
o dată cu energie, hotărîrea tine
retului României socialiste, ca 
de altfel a întregului nostru po
por, de a milita în continuare 
pentru ca Europa să fie defini
tiv eliberată de coșmarul răz
boiului, pentru a se înălța edi
ficiul securității europene cu 
participarea tuturor statelor — 
indiferent de dimensiunile lor
— pentru a se deschide calea 
spre o amplă colaborare, către

lapidară: în ultimele 24 de ore 
aviația S.U.A. a efectuat 320 de 
misiuni de bombardament asu
pra Vietnamului de sud. 320 de 
bombardamente în 24 de ore 
înseamnă mai mult de 13 a- 
tacuri pe oră, adică un atac la 
mai puțin de cinci minute! 
Bombele au căzut din nou în 
principal, asupra provinciilor 
Quang Tri și Thua Thien. Bom
be care au explodat, care au dis
trus, care au ucis. Bombe care 
au fost aruncate asupra Viet
namului de sud, adică asu
pra acelui teritoriu care — 
potrivit declarațiilor oficiale 
— s-ar afla sub „protecția44 
militară a Washingtonului. Bom
bardamentele au vizat zonele 
eliberate ale Vietnamului de 
sud, aflate sub controlul forțe
lor patriotice. Dar ceea ce șo
chează este brutalitatea acestor 
atacuri care confundă în mod 
deliberat modestele așezări ale 
unor oameni greu încercați, cu 
„obiective militare44 de pe linia 
frontului. Ziarul american NEW 
YORK TIMES relata că în ulti
mele luni numărul victimelor 
bombardamentelor americane în 
rîndul populației civile din Viet
namul de sud a crescut cu 
„peste sută la sută44. Rețineți : 
este vorba de victimele CIVILE. 
Nici un fel de considerent mi
litar nu poate justifica extermi
narea sistematică a populației 
unor provincii sud-vietnameze.

Chiar comandamentul de la 
Saigon pretinde că numai în 
patru luni, 24 788 civili sud- 
vietnamezi au fost grav răniți 
sau mutilați de bombele lansate 
de aviația S.U.A. Cifra este, 
fără îndoială, diminuată pentru 
a evita reacțiile opiniei publice. 
Faptele nu pot ii, însă, contes
tate. Raidurile asupra zonelor 
eliberate din Vietnamul de sud 
au fost intensificate pe măsură 
ce forțele americano-saigoneze 
s-au găsit în dificultate pe cîm- 
purile de luptă. Numai în zone
le dens populate din Delta 
Mekongului au fost lansate peste 
9 000 tone de bombe într-o 
perioadă scurta. Asupra citade
lei de la Quang Tri — care are 
o suprafață de 3 kmp — au fost 
aruncate mii de bombe, inclusiv 
bombe de mare tonaj, perforan- 
te, cu napalm etc. Au fost dis
truse cartiere de locuințe, mo
numente de o valoare inestima
bilă, au fost uciși numeroși oa
meni nevinovați.

Declarația Ministerului Afa
cerilor Externe al Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud de
nunța aceste bombardamente, 
subliniind că bombele și obuze
le „nu vor putea niciodată să 
zdruncine hotărîrea eroică a 
poporului vietnamez de a lupta 
pentru independență, libertate 
și reunificarea patriei". De pe 
Platourile înalte și pînă în Del
ta Mekongului, de la Tri Thien 
și pînă în cîmpia Trung Bo, 
forțele patriotice desfășoară ac
țiuni ofensive care vădesc capa
citatea lor de a rezista interven
ției străine, de a elibera terito
riul țării. Zonele controlate de 
G.R.P. din Vietnamul de Sud au 
fost extinse considerabil. In 
cursul ultimelor luni, ca urma
re a unor vaste ofensive și in
surecții populare, au fost elibe
rate o serie de regiuni care se 
întind pe mari suprafețe, atît 
în partea muntoasă a țării, cit 
și pe coastă, avînd o populație 
extrem de densă. Noile regiuni 
eliberate întăresc bazele de care 
dispun forțele patriotice, sînt un 
punct de sprijin de mare impor
tanță în continuarea ofensivei 
lor generalizate.

Bombardamentele întreprinse 
asupra provinciilor eliberate ale 
Vietnamului de sud nu vor 
reuși să modifice evoluția situa
ției militare. In schimb, aceste 
bombardamente, produc nenu
mărate victime civile. Conștiința 
umanității cere să se pună capăt 
acestor raiduri. Rațiunea îndeam
nă la o soluție pașnică în cadrul 
tratativelor de la Paris pentru a 
se restabili pacea*  în această par
te a lumii, pentru ca popoarele 
Indochinei să dispună de dreptul 
lor suveran de a-și hotărî singure 
destinul.

EUGENIU OBREA

Rezultatele alegerilor 
din Singapore

• IN VRMA ALEGERILOR 
generale desfășurate simbâtă la 
Singapore, toate cele 65 de man
date parlamentare au revenit 
Partidului Acțiunii Populare 
(P.A.P.), condus de actualul 
prim-ministru, Lee Kuan Yew. 
Aproape 70 la sută din electo
ratul singaporez s-a pronunțat 
in favoarea acestui partid aflat 
la putere din anul 1959. și care, 
din 1963 nu are opoziție par
lamentară.

• ÎN URMA UNUI SCHIMB 
DE FOCURI care a avut loc la 
Montevideo între unități ale po
liției și un grup de persoane a- 
parținînd organizației de gueri
lă urbană „Tupamaros“, Râul 
Sendic, unul dintre liderii aces
teia, a fost arestat.

în urmă cu cîtva timp acesta 
izbutise să evadeze din închi
soarea Punta Arenas, aflată în 
centrul capitalei uruguayene.

• PREȘEDINTELE PAKIS
TANULUI, Zulfikar Aii Bhutto, 
a reafirmat hotărîrea țării sale 
de a traduce în viață acordul 
încheiat la Simla. Vorbind zia
riștilor în localitatea Lahore, 
Bhutto a menționat că forțele 
pakistaneze și indiene din Kaș- 
mir vor reveni pe pozițiile de
ținute la 17 decembrie, chiar 
dacă aceste poziții ar putea fi 
dezavantajoase pentru una sau 
alta din părți.

Manevrele dreptei chiliene
Declarația Comitetului Executiv 

al Unității Populare
Comitetul Executiv Național al Unității Populare din Chile 

a dat publicității o declarație în care denunță acțiunile și pro
vocările elementelor de dreapta împotriva regimului președin
telui Allende.

In declarație se menționează 
că forțe de dreapta urzesc pla
nuri prin care urmăresc, în în
țelegere cu cercuri financiare 
străine, să lovească în guvernul 
țării, constituțional și legal, gu
vern care nu are decît vina de 
a fi făcut Republica Chile mai 
chiliana decît ieri, pentru a o fi 
transformat într-o patrie mai 
liberă, mai democratică si mai 
avansată.

Unitatea Populară cheamă. în 
aceste zile cînd se remarcă o 
recrudescență a activității drep
tei, la mobilizarea tuturor parti
delor populare și democratice, la 
o poziție activă și hotărîtă pen
tru a apăra, în cadrul legii, prin 
toate mijloacele necesare, con

tinuitatea procesului constituțio
nal chilian și a schimbărilor 
profunde pe care le necesită so
cietatea chiliana.

Unitatea Populară adresează 
un apel cetățenilor să se adune 
la Santiago și în întreaga ța»*â  
pentru a participa la marșul de 
la 4 septembrie — ziua celei 
de-a doua aniversări a instau
rării guvernului de Unitate 
Populară, pentru a respinge ac
tivitatea elementelor sedițiosisp 
și să acorde întregul sprijin gu 
vernului legitim al republicii, 
președintelui constituțional a1 
țării, Salvador Allende, demon- 
strînd astfel forța nestăvilită * 
unui stat chilian demn și suve 
ran.

CRONICA
U.T.C.

• SIMBATA s-a înapo
iat in Capitală, venind de la 
Manchester (Anglia) tovară
șul Axente Frăsincaru, șef de 
sector la C.C. ai U.T.C. care 
a participat la lucrările celei 
d»-a VUI-a adunări gene
rale a Adunării Mondiale a 
Tineretului (W.A.Y.)

• IERI a părăsit Bucureș- 
tiul. indreptindu-se spre pa
trie, delegația Uniunii Ti
neretului Comunist din Uru
guay (UJ.C.), alcătuită din 
Ana Maria Garcia, membra 
a C.C. al UJ.C. și Luis Baz- 
zano, secretar al secției stu
dențești a UJ.C. care la in
vitația C.C. al U.T.C. a efec
tuat o vizită in țara noastră.

• A PĂRĂSIT Capitala, 
indreptindu-se spre Santiago 
de Chile, o delegație U.T.C. 
formată din tovarășii Nicolae 
Miltiade Boborodea, membru 
al Biroului C.C. ai U.T.C. și 
Uie Pirvu, activist la C.C. 
al U.T.C., care la invitația 
Comitetului Central al Tine
retului Comunist din Chile 
va participa la lucrările ce
lui de-al Vn-lea Congres al 
acestei organizații.

ZAIR:

PROGRESELE ȘCOLII

C
u 2 345 000 km.p., cu peste 21 000 000 locuitori și 
cu imensele sale resurse naturale, Republica Zair 
este nu numai unui dintre cele mai mari, mai 
populate și mai bogate state africane, ci și una din 
țările cu ritmuri constante de dezvoltare de »• 
continent. Se știe că în primii cinci ani de exis- 
tență de sine stătătoare, între 1960 si 1965. fostul

Congo belgian a trecut prin numeroase si acute încercări da
torate amestecului imperialist din afară și mișcărilor secesio
niste. După 1965, in perioada celei de a doua republici, derura 
economică și insecuritatea socială aveau să ia sfîrșit. Adeziune 
populară la actele legișlative și normative ale guvernului pre
ședintelui Mobutu Șese Seko a condus în scurt timp la pro
grese în cele mai diverse domenii. Pe fondul redresării eco
nomice și al avintului activității productive a avut loc, de ase
menea, o puternică efervescență în domeniul culturii și învă- 
țămîntului. Statul a început să încurajeze și să sprijine efectiv 
dezvoltarea^ artelor și științelor, să subvenționeze instituțiile 
de învățămînt și cultură, să apere și să conserve patrimonii*!  
cultural-artistic național. Fondurile alocate domeniului culturii, 
educației și instrucțiunii publice au crescut continuu, ponderea 
acestor cheltuieli în bugetul statului ureînd numai între 1969 
și 1970 de la 16,5 la 30 la sută. Importanța care se acordă acestui 
domeniu este, de altfel, firească și explicabilă, pentru tinerele 
state una din problemele decisive fiind tocmai pregătirea de 
cadre naționale capabile, necesare atît dezvoltării unei economii 4 
independente cît și constituirii unei culturi naționale puternice ' 
și distincte. Progreselor evidente ale alfabetizării și ale învă- 
țămîntului elementar și mediu li s-au adăugat în ultimii ani 
realizările de seamă ale învățămintului superior. In cele trei 
mari centre urbane ale țării — Kinshasa, Lubumbaschi și Kisan
gani — funcționează tot atîtea universități. Crește, de aseme
nea, numărul celorlalte institute de învățămînt superior și, 
odată cu el, numărul elevilor și studenților. Cifrele sînt extrem 
de semnificative. Astfel, dacă în cei 80 de ani de dominație 
colonială au terminat cursurile unui institut de învățămînt 
superior numai... 80 de persoane din rîndul populației băștinașe 
— cu un ritm elocvent de 1 absolvent pe an, numai la Univer
sitatea din Kinshasa sînt înmatriculați în acest an 3 300 de 
studenți — un puternic detașament de viitori profesori, medici 
și economiști. Zairul, o țară care în perioada colonială se re
marca printr-un înalt procent de analfabetism, număra în 1969 
1.8 milioane de elevi și studenți. Aproximativ 9 la sută din 
populație se afla așadar pe băncile școlii, o situație de invidiat 
nu numai pe continentul african — și aceasta Ia numai 9 «fiii 
de existență și dezvoltare independentă.

Republica Zair oferă în prezent imaginea unui stat în plină 
ascensiune economică, a unei națiuni care pășește sigur pe calea 
descoperirii și conturării viguroase a propriei sale identități. 
Experiența zaireză este, fără îndoială, pozitivă.

BAZIL STEFAN

program de desene animate pen
tru copii).

NIKOLETINA BURSAC : rulează 
la Flacăra (orele 15,30; 18; 20,15).

PROCESUL UNEI STELE : rulea
ză la Feroviar (orele 8.45; 11: 13,15; 

.15,45; 18.15; 20,30); Tomis (orele 9; 
HI,15: 13.30: 16: 18.15); Grădina To
mis (ora 20).

PĂDUREA PIERDUTA : rulează 
la Vitan (orele 15,30; 18).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL: 
rulează la Timpuri Noi (orele 9— 
18 in continuare): Program de do
cumentare (ora 20.15).

DESPRE DRAGOSTE : rulează Ia 
Unirea (orele 15,30: 18).

BINECUVINTATI ANIMALELE 
ȘI COPIII : rulează la Grivița (o- 
rele 9; 11.15: 13.30: 15,45; 18,15;
20.30).

DACA E MARTI. E BELGIA ; 
rulează la Bucegi (orele 15.45; ia);

Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30); Arta (orele 15,30, 18; 
20,15); Grădina Bucegi (ora 20,15); 
Grădina Arta (ora 19,30).

FELIX ȘI OTILIA : rulează la 
Progresul (orele 15,30; 19).

ROBIN HOOD : rulează la Bu- 
zești (orele 15,30; 18); Grădina Bu- 
zești (ora 20,15).

FERMA DIN ARIZONA : rulea
ză la Dacia (orele 9; 12,30; 16;
19.30) ; Grădina Lira (ora 19,30); 
Lira (ora 15,30).

NAUFRAGIAȚI ÎN SPAȚIU *. ru
lează la Drumul Sării (orele 15,30; 
19); Miorița (orele 9; 12,30; 16:
19.30) .

DRAGOSTE ȘI AMENZI : rulea
ză la Giulești (orele 15,30; 18;
20.30) .

TREI DIN VIRGINIA : rulează la 
Pacea (orele 15,45: 18; 20).

MĂRTURISIRILE UNUI COMI
SAR DE POLIȚIE FĂCUTE 
PROCURORULUI REPUBLICII : 
rulează ia Crîngași (orele 15.30; 18;
20.15) ; Popular (orele 15.30: 18;
20.30) .

FUGA DUPĂ LINIȘTE : rulează 
la Laromet (orele 15.30; 17.30;
19.30) .

VEDERE DE PE POD : rulează 
la Floreasca (orele 15,30; 18; 20.30).

JOCUL DE-A MOARTEA : rule.'- 
ză la Moșilor (orele 15.30: 18):
Grădina Moșilor (ora 20,15).

BĂRBAȚI CUMSECADE : rulea
ză la Viitorul (orele 16; 18: 20).

CASA DE SUB ARBORI : rulea
ză la Munca (orele 15,30; 18; 20.15).

20 000 DE LEGHE SUB MĂRI : 
rulează la Cosmos (orele 15.30: 18;
20.15) : Grădina Unirea (ora 2045).

CINCI PENTRU INFERN : rulea

ză la Rahova (orele 15,30; 18;
20.15).

RIO BRAVO : rulează la Grădi
na Festival (ora 19.15).

KING KONG EVADEAZĂ : ru
lează la Grădina Vitan (ora 20).

LUNI, 4 SEPTEMBRIE 1972

Teatrul ..C. Tăr.ase" (la Grădina 
Bcfcma> : TRÂSNITUL MEU. DRAG 
— ora 20.

LUNI, 4 SEPTEMBRIE 1972
PROGRAMUL I

13.60 Jocurile Olimpice de vară 
— 1972. Rezumatul filmat al zilei
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Pentru străinătate abonamente prin „ROMPRESFfLATELIA‘ - Serviciul Import-Export Presă - București - Calea Gn’viței nr. 64-66. P.O.B. - ..Box 2001" - Tiparul: Combinatul poligrafic „Casa Scinteii.

anterioare. înregistrare de la Mun- 
chen. 16,30 Atletism. Transmisiune 
directă de la Munchen. 18,55 Pu
blicitate. 19.00 Săptămîna în ima
gini. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Reflector. 20,15 Plaiuri 
sucevene. Concert-spectacol. 21,05 
Roman foileton. Rațiune și sensi
bilitate (III). Surorile dezamăgite. 
21,55 Avanppemieră. 22,00 ,,24 de 
ore“-. Contraste în lumea capitalu
lui. 22.30 Jocurile Olimpice de vară 
— 1972. Bofc, haltere, ciclism, judo. 
Transmisiuni directe de la Mun
chen.

PROGRAMUL II

20,00 Emisiune pentru copii: 
..Năzdrăvanii și Scufița Roșie*.  
20,30 Ghișeul. 20,50 Sub cupola cir
cului. 21,05 Romantic-club. 22,30 
Cronica literară.


