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Eleganță și plus de frumusețe : cartierul Nițu Vasile din Capi toii.
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Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunea București

Alianța dintre clasa muncitoare 
și țărănime — chezășie 

a trăiniciei orînduirii noastre
socialiste

După trecerea prin pădurea 
„Tufanii Grozii", unde un grup 
de vînători, potrivit unui 
vechi obicei al locului, invită 
pe oaspeți să poposească cî- 
teve clipe, să ciocnească vin 
din căni de lut și să guste din 
bucate pregătite după datină, 
ne îndreptăm spre Drăgă- 
nești-VJașca, comună cu sate 
curate de vrednici gospodari. 
Echipe de dansatori, prinse în 
joc, formații de fluierași ves
tesc începutul ceremoniei tra
diționale de bun sosit. La coo
perativa „înfrățirea", se afla 
o expoziție cu produse agri
cole, care ilustrează sugestiv 
rodnicia întinselor tarlale ale 
cooperativei, muncite cu hăr- 
micie, după metode științifice. 
Țăranii cooperatori au obți
nut, anul trecut, recolte de 
peste 1 800 kilograme grîu și 
circa 3 260 kilograme porumb 
boabe la hectar, cifre care 
i-au situat printre fruntașii 
regiunii și pe care ei se stră
duiesc să le sporească con
tinuu.

în numele locuitorilor co
munei, bătrînul Gheorghe Do- 
brescu adresează din inimă 
conducătorilor de partid și de 
stat cuvintele : „Va întîmpi- 
năm iubiți oaspeți cu cea mai 
mare dragoste". Urări de bun 
venit sînt exprimate și de to
varășii Butan Nunta, prim-se- 
cretar al comitetului raional 
de partid Drăgănești-Vlașca. 
și de Ion Zachiu, președintele 
sfatului popular raional. Pre
ședintele cooperativei. Radu 
Rîciu, îi invită pe oaspeți la 
sediul gospodăriei, unde, în 
fata unei machete, le vorbește 
despre dezvoltarea economică 
a unității. „Prin unirea celor 
1 808 de familii care au adu
nat laolaltă 4 291 de hectare, 
cu sprijinul statului, al tehni
cii, a spus el, pămîntul nostru

a devenit tot mai fertil. Ave
rea obștească se ridică astăzi 
la 11 968 000 lei, ceea ce a fă
cut ca valoarea zilei muncă să 
atingă aproape 29 de lei. Dar 
cum se spune pe la noi, des
pre fapte să vorbească faptele. 
Poftiți dragi oaspeți să le a- 
preciați". Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a interesat de or
ganizarea și evidența muncii 
în cooperativă, făcînd reco
mandări pentru folosirea mai 
eficientă a timpului de lucru.

Urmează vizitarea sectoru
lui zootehnic, a cîtorva dintre 
numeroasele grajduri și îngră- 
șătorii care adăpostesc 1219 
bovine, din care 400 vaci și 
juninci, aproximativ 1 000 de 
porcine și 2 000 de ovine.

Interesîndu-se de condițiile 
de întreținere ale animalelor, 
despre creșterea în greutate a 
tineretului bovin, despre felul 
cum sînt aplicate metodele 
zootehniei moderne, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu discută cu 
ing. Elena Nine și Florica Do- 
brea, cu îngrijitorii, des
pre posibilitățile îmbunătăți
rii continue a muncii în acest 
sector.

Fetelor, membre ale coope
rativei, venite în număr mare, 
cu brațele încărcate de flori, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
le spune : „Vă doresc multă 
fericire, flăcăi frumoși și har
nici, și copii mulți".

între timp, pe terenul din 
fața cooperativei s-au adunat 
mii de oameni. Aici, are loc 
un însuflețit miting. Sosirea 
oaspeților la tribună este salu
tată cu îndelungi ovații.

Cuvîntul de deschidere este 
rostit de Radu Rîciu, preșe
dintele C.A.P. „înfrățirea", 
care a dat glas hotărîrii mem
brilor cooperatori de a munci 
din ce în ce mai bine, de a-și 
duce la îndeplinire îndatori

* * * * * * * * * *

Lingă lanurile grele' de rod din raionul Drăgănești Vlașca

rea patriotică de a contribui 
la ridicarea economică a țării.

Primit cu puternice aplauze 
și urale, a luat cuvîntul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU.

După ce a transmis locuito
rilor raionului Drăgănești 
Vlașca un salut călduros, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
spus: Vizita în regiunea
București am început-o în 
mod simbolic în locul unde 
cu aproape 2000 de ani în 
urmă a fost cetatea geto-dacâ 
a lui Burebista, Argedava, 
adică unde strămoșii noștri 
au luptat și au muncit pentru
ca pe aceste meleaguri să se 
dezvolte civilizația, o viață 
înfloritoare și unde, în de
cursul veacurilor care au ur
mat, înaintașii au luptat pen
tru formarea națiunii române, 
s-au ridicat de repetate ori, 
în aprige răscoale țărănești, 
pentru a dobîndi o viață mai 
bună, au luptat pentru făuri-

——————---------------------------------------\
Pe șantierul Uzinei de fibre sintetice din Iași

lucrările sint rămase in urmă

Depășiri la capitolul... 
explicații

Peste 2 ani Uzina de fibre 
sintetice din Iași va produce, 
10 000 tone fibre poliesterice 
pe an. Statul a alocat pentru 
această construcție de mari 
proporții o sumă importantă. 
Sîntem la începutul semestru
lui II și pe cele peste 17 hec
tare, lucrările sînt rămase în 
urmă (cu mari semne de în
trebare la obiectivele cele mai

importante: policondensare,
filare-textil etc.).

într-o discuție, care a durat 
foarte multe ore, constructorul 
(I.S.C.M.— Oraș Gh. Gheorghiu- 
Dej) a pus beneficiarului (U.F.S.) 
următoarea întrebare: „La urma, 
urmei, ce valoare e valabilă 
azi?"; întrebare legitimă, dacă 
ne gîndim că încă de la ataca
rea lucrărilor șantierului (noiem
brie 1966) aceasta a constituit

prilejul tuturor disputelor. Păre
rea unanimă este că proiectul 
realizat de IPROSIN București a 
fost supraestimat. S-a creat 
o „bursă" ciudată a va
lorilor. Sumele în care se 
înscriu lucrările plutesc într-o 
ceață de nesiguranță. Bene
ficiarul socotește că anul a-

LIDIA POPESCU
(Continuare in pag. a Vl-a)

român, 
națiunii

rea statului național 
pentru dezvoltarea 
române independente.

Țăranii din Vlașca 
ticipat activ la înfăptuirea 
Unirii în 1859, așa cum după 
aceea au luat parte la toate 
luptele desfășurate pentru o 
viață mai bună, pentru pro
gres social în 
Este adevărat 
nimii, ca și a 
tru popor, în 
pririi feudale 
n-a fost dintre
Exploatarea moșierilor și ca-

au par-

patria noastră, 
că viața țără- 
întregului nos- 
condițiile asu- 
și burgheziei, 
cele mai bune.

pitaliștilor le-au adus multe 
nenorociri. Dar întotdeauna 
din sînul poporului, din rîn- 
durile țărănimii s-au ridicat 
oameni hotărîți, care au ținut 
sus steagul luptei pentru o 
viață mai bună, pentru inde
pendență națională și pentru 
făurirea viitorului fericit al 
poporului român.

în anii construcției socia
liste viața țărănimii s-a 
schimbat tot mai mult, mai 
cu seamă că o dată cu coope-

(Continuare in pag. a Il-a)

DOUĂZECI 

LA PUTEREA

A
Primele raze ale 

soarelui pun în miș
care energiile. Oa
meni și mașini se^re- 
întilnesc și coloanele 

? cifrelor se supradi- 
'mensionează. Bără
ganul suportă eroic 
metamorfozarea strin
gent recoltelor. Gal
benul griului și po
lenului începe a se 
stinge, verdele intens 
se înalță pe verticală. 
Porumbul depășește 
un stat de 
crescut.

Iulie — 
muncă patriotică pen
tru studenții aflați' în 
vacanță, răspîndiți în 
toată țara și mai ales 

• acolo unde prezența 
lor se calculează în 
tone de rod. Iată-i: 
siluete svelte cu umeri 
puternici, bronzați.

PENTRU NOUL
Anul școlar abea s-a încheiat 

dar pregătirile pentru cel viitor 
sînt în toi. în acest scop, în re
giunea Mureș Autonomă Ma
ghiară se construiesc aproape 20 
de noi școli. Dintre acestea fac 
parte un grup școlar silvic în 
centrul forestier Gurghiu, două 
licee cu cile 16 săli de clasă 
fiecare la Luduș și Tîrgu Mureș,

om bine

zile de

DOUA
Iată-i. Cite doi la 
6 rînduri de vie, la 
copilit, și cite trei, și 
in echipe la încărcat 
și descărcat saci cu 
grîu. Iată-i. Cîte doi 
pe o combină, cite 
doi și cu tractoristul, 
trei, tînăr, ca și ei, 
utecist, ca și ei. Se 
înțeleg bine. De 
la început, din 
prima zi s-au înțeles : 
„eu conduc tractorul, 
voi aveți grijă de 
boabe44. Iată-i, aple
cați asupra pălăriilor 
de floarea soarelui, 
asupra frunzelor late 
de sfeclă mustind de 
sevă. Iată-i cîte zece, 
cite douăzeci, mii...

Și iată cîteva cifre 
care vorbesc despre e- 
forturile, despre dă
ruirea lor. 120 tone 
de grîu au încărcat

AN ȘCOLAR 
școli generale cu 8 săli de clasă 
într-un număr de 10 centre co
munale. Totalul noilor săli de 
clasă aflate în construcție 
putea 
școlar 
elevi.

___  _ ______ __ vor 
găzdui în toamna anului 
67/68 aproape 5 000 de

ION RÎUREANU 
corespondent voluntar 
—------------------

și descărcat într-o zi 
14 studenți din anul 
I de la Institutul de 
construcții București.

20 de studenți, co
legi de an cu cei 
despre care s-a spus 
că au depășit aproape 
cu 20 tone de grîu 
încărcat - descărcat 
norma obișnuită, au 
strîns finul într-o sin
gură zi de pe 10 ha.

45 studenți de la 
același institut mun
cesc zilnic pe com
bine, la fel, 15 stu
denți culeg și sor
tează zilnic sute de 
kg. de caise. Exem
plele ar putea con
tinua.

Și iată cîteva apre
cieri despre munca 
lor.

NICOLAE BĂLOI 
directorul G.A.S. Bel- 
ciugatele, raionul Le- 
hliu : „Ne sînt de un 
real folos. Cu ajutorul 
lor în zilele ce urmea
ză (pînă la 20 iulie) 
vom Castra porumbul 
de pe 500 de hec
tare".

ZAINEA ȘTEFAN 
— directorul I.A.S.- 
Lehliu : „Studenții re
partizați la noi cer să

Fotoreportaj 
de ION CUCU

(Continuare
în pag. a V-a)

PRIN ștrandurile capitalei

ORGANIZATORII VERII ÎN CONFLICT CU...--,

Ștrandul Tei. Am numărat S—6 tonete de răcori
toare, dar de fapt una singuri era deschisă.

Foto C. CONSTANTIN

canicula
Buletinele meteorologice anunță cu fermitate i 

că vremea este frumoasă și călduroasă în în
treaga țară. Dacă în afara datelor tehnice ace
stea ar mai conține și alte recomandări, ele n-ar 
putea fi decît acestea : „poftiți la ștranduri, la 
pădure și locuri de odihnă !“ Am dat curs ace
stei invitații a buletinului meteorologic „com
plet" și am întreprins un raid-anchetâ prin 
ștrandurile Capitalei.

I.C.A.B.-UL N-ARE O 
HARTA A 

CAPITALEI ?

Raidul nostru debutează 
cu un scurt interviu. In
terlocutorul — inginerul 
Nicolae Gheorghe, șeful 
secției lacuri.

— Schițați-ne, vă ru
găm o hartă a ștranduri
lor Capitalei.

— Floreasca I și II, Bă- 
neasa V și VII, Tei, Mogo-

șoaia, Snagov plus bazi
nele Izvorul, Libertății și 
16 Februarie.

— Ce capacitate au 
ștrandurile Capitalei ?

— Mă scuzați — ezită 
șeful secției lacuri — dar 
nu știu pe dinafară cifra 
exactă.

Un telefon la serviciul 
tehnic și ni se comunică : 
62 250. E suficientă a- 
ceastă capacitate pentru 
populația Capitalei ?

— Noi credem că da — 
mai ales că vom deschide 
peste 15 zile încă un 
ștrand la „Ciurel" cu o ca
pacitate de 3 000 de 
locuri.

Oprim aici convorbirea 
noastră cu șeful secției 
lacuri a I.C.A.B.-ului. Am 
transpirat de-a binelea în 
biroul tovarășului inginer 
pentru a afla, în ciuda 
unor fapte evidente, că 
dumnealui, în calitate de 
organizator al verii, ESTE 
MULȚUMIT ȘI DE FE
LUL CUM FUNCȚIO
NEAZĂ ȘTRANDURILE 
ȘI DE CAPACITATEA 
LOR.

Încercăm — apelînd la 
argumente ușor de sesi
zat și fără a fi șeful secției 
lacuri — să fixăm o altă 
părere. Capacitatea ștran

durilor este totuși re
dusă față de populația 

orașului (abia al 26-lea 
cetățean al Capitalei poate 
ocupa un loc la ștrand!). 
Nu înțelegem : I.C.A.B.-ul 
are specialiști, are ingineri 
dar nu are oare și o har
tă ? In toată partea de sud 
est și sud-veșt a Capita
lei, adică pentru aproape 
50 la sută din populație, 
nu există decît două ba
zine cu o capacitate sub 
1000 de locuri. Capitala 
are deci o zonă aproape 
în întregime uscată. To
varăși edili, oricît de 
buni gospodari ați fi, vă

C. PRIESCU 
AT. TOMA

(Continuare 
în pag. a IV-a)



VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID Șl DE STAT

ÎN REGIUNEA BUCUREȘTI
(Urmare Un pag I)

rativizarea agriculturii s-au 
creat condiții ca pe întinsele 
ogoare să se asigure mecani
zarea lucrărilor, să se folo
sească îngrășăminte chimice, 
semințe de soi, să se aplice 
știința agricolă, ceea ce a dus 
la sporirea an de an a pro
ducției agricole. Cooperativa 
din Drăgănești Vlașca, unde 
ne aflăm acum, ca și alte 
cooperative de altfel, este 
creată de curind. Dacă am 
reținut bine, ea a luat ființă 
în 1960. Socotind cooperativa 
după vîrsta oamenilor, ea este 
încă un copil. Cu toate aces-

mecanizate puse la îndemînă 
de clasa muncitoare, de statul 
nostru socialist, aplicînd în
vățămintele științei, smulge 
pămîntului roade din ce în ce 
mai bogate.

Ne bucură faptul că în co
operativa pe care am vizitat-o 
sint rezultate bune și la creș
terea animalelor — atit In ce 
privește numărul de bovine, 
porcine, ovine, cît și în ce 
privește producția de lapte. 
Sigur ' că producția de 2 200 
litri de lapte este relativ bu
nă, fiindcă fără îndoială, sint 
posibilități pentru a obține o 
producție mai mare. Trebuie 
depuse eforturi pentru îmbu
nătățirea raselor de animale,

avuției materiale 
nivelul de viață 
noastre coopera- 

întregului popor.

cu creșterea 
se ridică și 
al țărănimii 
tiste, al 
Construcțiile noi de locuințe, 
școlile, cinematografele, că
minele culturale, bibliotecile, 
casele de nașteri, grădinițele 
de copii, toate acestea creează 
condiții ca oamenii muncii de 
la sate să ducă o viață din ce 
în ce mai bună, mai civiliza
tă. Este de înțeles, că cu cît 
vom munci mai „bine, cu cit 
vom produce mai 
atit nivelul 
cooperator, 
general,: al 
popor, ya , t 
cum muncitorii depun efor-

__ .......  mult, cu 
de trai al fiecărui 
al țărănimii în 
întregului nostru 

fi mai înalt. Așa

România, va

Intîlnire cu participanți la răscoala din 1907

moștenit-o. Dar ceea oe s-a 
înfăptuit pînă acum, rezulta
tele pe care le-am obținut de
monstrează că mergem pe un 
drum bun, că politica Parti
dului Comunist Român, pe 
deplin corespunzătoare Inte
reselor vitale ale națiunii, asi
gură mersul hotărit înainte 
spre o viață îmbelșugată și 
fericită.

Sîntem convinși că țărăni
mea din raionul Drăgănești- 
Vlașca, la fel ca întreaga ță
rănime din
munci cu și mai multă hotă
rî re, cu și mai mult elan pen
tru sporirea producției agri
cole, adueîndu-și contribuția 
tot mai activă la dezvoltarea 
vieții materiale a patriei 
noastre, la înaintarea ei pe 
calea progresului și civiliza
ției.

In încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat 
locuitorilor raionului Drăgă- 
nești-Vlașca urări de succese, 
sănătate șî fericire.

Uralele și aclamațiile nu 
mai contenesc. In ele își află 
mărturie dragostea șl recu
noștința față de partid și gu
vern, mîndria de a-și ști co
operativa printre fruntașele 
regiunii.

Se trece acum prin comuna 
VităneștL De-a lungul șoselei, 
se desfășoară holdei* de aur, 
unduite de 
Pe aceste 
munca este 
înaintează 
pînă departe la orizont.

In apropiere de podul de 
peste apa Vedei. 50 de că
lăreți ii salută pe oaspeți, 
condudndu-i pînă la intrarea 
in Alexandria. Trei soi: ai 
orașului, îmbrăcat: te pito
rești costume de epocă, la
minează, in semn de adtete 

da

adierea viatului, 
mănoase ogoare 
în toi. Combine 
in $iruri-ș:

prețuire și ospitalitate, efiș
vechii localități actnl e- i
înființare. Se descind «pc
țile" așezării care dezv
luie privirilor

sîntem convinși că se va și 
depăși. împreună cu întreaga 
țărănime din România, țără
nimea din raionul Alexandria 
își va aduce, fără îndoială, 
contribuția la realizarea și de
pășirea sarcinilor de creștere 
a producției agricole.

Avem rezultate mari șl in 
industrie. Știți că prevederile 
planului pe anul trecut au 
fost depășite, iar pe primele 
șase luni ale acestui an pro
ducția industrială este mai 
mare cu aproape două procen
te decît cea planificată, ceea 
ce arată că clasa muncitoare 
își îndeplinește cu cinste sar
cinile trasate de Congresul al 
IX-lea privind creșterea in
dustriei. Asigurind dezvoltarea 
impetuoasă a industriei noas
tre socialiste, sporirea în ritm 
intens a producției agricole, 
muncitorii, țăranii și intelec
tualii înfrățiți sporesc bogăția 
materială a României, creează 
condiții pentru creșterea con
tinuă a bunăstării întregului 
nostru popor.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus: 
Realizările pe care poporul 
român le obține în făurirea 
vieții sale luminoase sînt o 
contribuție nu numai la întă
rirea patriei sale, dar și la 
creșterea forței întregului sis- 
:e— socialist: doar este cunos
cut că sistemul socialist se 
compune din 14 țări, iar forța 
sa depinde pînă la urmă de 
forța economică și politică a 
fiecărei țări socialiste. Cu cît 
mai Dutemică va fi fiecare 
tară socialistă, cu cît mai bune 
vor fi rezultatele fiecăreia în 
dezvoltarea industriei, agricul
turii, culturii, științei, în ridi
care* bunăstării materiale a 
poperaloi. cu atit va deveni 
mai puternic întregul sistem 
mondial socialist. Noi știm că 

mai există și impe- 
Preocupindu-ne con- 

dezvoltarea forței 
și spirituale a pa

trie noastre, noi ne aducem 
contribuția la întărire* frontu- 
te an: imperialist, a forțelor 
pic. din întreaga lume, care 
date rar acționa unite, vor 
putea să împiedice imperta- 
,'vnu! de a dez.ănțui un nou 
-tib mood lai. sa as'țura pa
cea te lame. Pornind de la 
cce®de-mtul te cu rit mai 
pixemite va fi unitatea țârilor

u de 
eriale

sa a obținut recolte minu- 
ate. Anul trecut a realizat 
800 kg de griu Ia hectar, 
200 kg de porumb, 1 600 kg 
e floarea-soarelui și 34 000 
g la sfecla de zahăr. Sînt de- 
igur recolte pe care în trecut 

pe 
ceste meleaguri și care, în 

obțineau in 
se 

are că recolta va fi și mai 
ună. Așa cum a spus preșe- 
intele acestei cooperative, 
reducția de griu este cu 900 
g la hectar mai mare dedt 
turn un an. Este, desigur, un 
xtr foarte însemnat. După 
im se prezintă lanurile, se 
are că și recolta de porumb 
a fi bună, la fel sfecla și 
“lelalte culturi. Toate aceste 
•zultate 
irănimii
ifrățită, folosind mijloacele

u le-au ■ obținut țăranii

eneral, nu se 
ira noastră. Anul acesta

sint rodul muncii 
cooperatiste care

continuînd acțiunea de selec
ție, care se desfășoară, astfel 
ca prin scoaterea vacilor slab 
productive. în anii următori în 
cooperativă să rămtnă numai 
vacile de rasă superioară 
care, dacă vor fi btne hrănite 
și îngrijite, vor asigura pro
ducții mai mari.

Trebuie depuse eforturi ca 
in toate cooperativele raionu
lui, In întreaga agricultură, să 
se obțină recolte mai mari la 
griu, porumb, floaree-soarelui, 
sfeclă, să reținem și să dez
voltăm animale de rasă supe
rioară. să obținem producții 
superioare. In acest fel țără
nimea din raionul Drăgănești 
Vlașca. alături de țărănimea 
din restul regiunii București 
și din întreaga țară, va 
tribui la sporirea avuției 
teriale a patriei.

Desigur, tovarăși, că o

turi pentru dezvoltare* indus
triei. tot astfel și țărănimea 
noastră muncește pentru a 
smulge pămîntului roade tot 
mai bogate Scrin» unite si 
înfrățite, clasa muncitoare.

uatmate*tără-

înfățișare. Tineri s treere 
oferă daruri. Tovarâr: Ije 
Duță. prim-seeiette al comi
tetului raional de poenă* 
Alexandria, și Neag-u Cbzre*, 
președintele sfatului popuuar 
raional, ii intimptnă pe cee- 
ducătorii de partid ti de scat.

Oaspeților ie esce pcezeno 
apo:. la sediul stea, z 
Iar raional, maraets < 
care sref r creozâ ier 
sa voooare. ciad pena pe-

con- 
ma-

dată

muncesc per.tra tx-r ânarea șt 
fericirea patrtei noastre. Ro
mânia socialiste.

Alianța dintre clasa munci
toare și țărănime s-a dovedit 
atit de puternică și de fecun
dă, incit ea asigură trăinicia 
de nezdruncinat a orioduirii 
noastre socialiste, viitorul fe
ricit al națiunii române, care 
pășește cu pași hotăriți spre 
desâvîrșirea construcției so 
cialiste, spre crearea condiții
lor pentru construirea comu
nismului în România.

In munca noastră mai sint 
și lipsuri, mai avem multe de 
făcut pentru a lichida răraî- 
nerea în urmă pe care am

Alexandria. Desch-rind adu
narea. tor ni* Dată, a înfăți
șat realizările obținute de oa
menii muncii din raionul și 
orașul Alexandria pentru 
transpunerea te viață a Direc
tivelor Congresului al IX-le« 
al partidului.

Intimpinat cu vii și înde
lungi urale. a luat apoi cuvîn
tul tovarășul NICOLAE 
CEAVȘESCU.

REALIZĂRILE OAMENILOR MUNCII
DE PE OGOARELE BĂRĂGANULUI DEMONSTREAZĂ

MARILE POSIBILITĂȚI ALE AGRICULTURII SOCIALISTE
Cuvîntarea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

la mitingul din orașul Alexandria
Dragi tovarăși, locuitori ai 
asului și raionului Alexan- 
ia
Dați-mi voie să vă transmit 
’., tuturor locuitorilor orașu- 
i și raionului Alexandria,
i salut călduros din partea 
imitetului Central al parti- 
ilui și a guvernului Republi-

Socialiste România.
începînd de azi dimineață 
1 străbătut trei raioane din 
giunea București. Ne-am în- 
nit cu zeci de mii de munci
ți, țărani, intelectuali, cu 
rbați, femei, tineri, copii. 
ste tot am fost intîmpînați 

calde .manifestări, in rare 
dem o expresie a încrederii 
strămutate a oamenilor 
meii din regiunea Bucu- 
ști, a întregului popor, în 
litica marxist-leninistă a 
rtidului nostru. în conduce
ai sa.
Aceste manifestări' de sim- 
tie dovedesc că politica 
rtidului nostru . de construc- 

socialistă, de industriali- 
re, de înflorire a agricultu- 
, a științei și culturii, de ri- 
:are continuă a nivelului de 
ață al celor ce muncesc este 
ibrățișată și urmată cu în- 
tdere de întregul popor, 
re este convins că ea cores- 
.nde pe deplin intereselor 
le vitale.
în orașul dv. există cîteva 
treprinderi industriale care 

anii construcției socialis- 
ilui s-au dezvoltat, reali- 
td în 1966 o producție de 
■ca 350 milioane lei. In cin- 
lalfil acesta urmează să se
ii construiască încă două în-

indus-

în ra- 
puter- 
este o

pentru unirea țărănimii în 
cooperative agricole, aceasta 
fiind singura cale care poate 
asigura în condiții optime fo
losirea mecanizării și a chimi
zării, folosirea largă a științei 
în agricultură. Tot ceea ce ați 
realizat dv. oglindește posibi-

litățile mari pe care le are a- 
gricultura din raionul dv., ca 
și agricultura întregii noastre 
patrii, și demonstrează că 
ceea ce este prevăzut în pla
nul cincinal pînă în 1970 în ce 
privește agricultura nu numai 
că se va îndeplini, dar noi

te ri~rnui •‘rep. nmenrea a 
trecut pna neceri» grele. 
Mă refer n .Izbe , m Ori
entul Mjtoda care a repre
zentat un pereri zu -.va 
pentru pate* dte areasâ zr nâ 
a lumi dar *i pensa pacea 
și wriritate* maadML De la 
început partidul V g.veri al 
țări: noastre s-au pnrtjnțaa 
pentru rezolvarea rreme- 
lor din Orier.tul Apropiat pe 
cale* tratativelor ti ințeieteerii 
între părțile interesate. Nnt 
am pornit de ia cocsxjerer.rJ 
că nu există probisnă 
lațiile dintre state care 
poată fi rezolvată pe calea 
bunei înțelegeri atui 
conducătorii fiecărui stat ten 
seama inainte de toate de in
teresele popoarelor, de cauza 
generală a păcii șî progresu
lui omenirii.

Evenimentele 
cele arătate de partidul și gu
vernul nostru că din conflictul 
între țările erabe și Izrael nu 
pot avea avantaje dedt eercu- 
rile imperialiste și, în primul 
rînd, imperialismul american, 
în prezent este absolut nece
sar ca Izraeiul să se retragă 
de pe teritoriile ocupate, să

ieste

te ra
să nu

and

«dever:'

renunțe la pretenția de a ob
ține cuceriri teritoriale de pe 
urma acțiunilor militare. Noi 
considerăm că trebuie făcut 
totul pentru a se împiedica 
reluarea ostilităților, ca arabii 
și izraelienii ei înșiși să gă
sească soluții pentru rezolva
rea problemelor litigioase, 
pentru asigurarea unui climat 
de pace, de înțelegere în O- 
rientul Apropiat, în interesul 
progresului economic, social și 
național al tuturor popoarelor 
din această parte e lumii.

Ne îngrijorează faptul că 
imperialiștii americani conti
nuă sâ extindă bombardamen
tele împotriva eroicului popor 
vr'-x.m Considerăm ca este 
necesar ca forțele păci: de 
pcvt.t âen: să-și ridice gla- 
aci peatra a cere să se pună 
repă: bomboedamentejor im- 
pccn.ra B. Dl Vienram. trapele 
americane sâ c --
u." a- popcral v.eraamez sâ 
f:e lăsat să-și rezolve proble
mele așa ram consideră el 
mai bine, fără nici un amestec 
din afară.

In Încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus : 
Făriad totul pentru bună
starea șî fericirea poporului, 
pentru înflorirea patriei, miii- 
tfnd activ pent; a unitatea fu
ture» forțelor ar.tiimperialiste, 
pec.tra cauza socialismului și 
pării te întreaga lume, parti
dul cocmmist. guvernul țării

La schela Videle

noastre își îndeplinesc cu pri
sosință atit îndatorirea față de 
propriul popor, cît și îndato
rirea internaționalistă.

Poporul nostru a obținut re
zultate de seamă în toate do
meniile. Ne mîndrim cu ele, 
tovarăși. Dar știm că mai a- 
vem încă multe de făcut, că pe 
drumul larg spre o viață îm
belșugată și fericită mai sînt 
de învins greutăți. Dar ceea 
ce am realizat pînă acum, 
hărnicia, entuziasmul cu care 
întregul nostru popor este an
trenat în această muncă uriașă 
ne dau garanția că vom reuși 
să îndeplinim sarcinile ce ne 
stau in față. în 1970 țara noas
tră va fi mai bogată, poporul 
nostru va duce o viață mai 
îmbelșugată, mai fericită. Pen
tru aceasta trebuie să depu
nem cu toții eforturi și noi 
sin tem convinși că oamenii 
muncii din Alexandria nu vor 
cămine mai prejos, că alături 
de întregul popor își vor 
aduce contribuția la înălțarea 
patriei noastre pe culmile so
cialismului și comunismului.

Vă dorim din toată inima, 
dv., tuturor locuitorilor orașu
lui și raionului Alexandria, 
noi și noi succese în activita
tea dv., multă fericire și sănă
tate !

Cuvântarea secretarului ge
neral al C.C. al P.C.R. a fost 
subliniată în repetate rînduri 
de vii și îndelungate aplauze.

Minunatele tradiții de luptă
ale țărănimii noastre

—O săgeată indicatoare ne 
tedreaptâ aram către un loc 
cuacsrat ra vii rezonanțe In 
conștiința loca'n-ci lor, comuna 
Fureulește. De aid s-au ridicat, 
te 1907. numeroși țărani la 
riscoala pentru pămînt, drep
tate socială și un trai mai bun. 
Ia anu puterii populare comu
na și oamenii ei au cunoscut o 
viață demnă, mereu mai 
prosperă. Doi snopi uriași de 
griu alcătuiesc o simbolică 
poartă a beișuguhii. In această 
dimineață sărbătorească, co
muna trăiește momente emo
ționante. Cooperativa este una 
dintre cele mai bogate din re-

treprinderi republicane, ceea 
ce va face ca orașul Alexan
dria să devină un centru im
portant în ansamblul 
triei noastre socialiste.

Alături de industrie, 
ionul dv. s-a dezvoltat 
nic agricultura, care
preocupare veche a țărănimii 
de pe aceste meleaguri. Ca ur
mare a terminării cooperati
vizării, ridicării nivelului de 
mecanizare și chimizare a a- 
griculturii, a folosirii pe scară 
tot mai largă a cuceririlor 
științei, an de an a crescut 
producția agricolă. Anul tre
cut recolta de grîu în raionul 
dv. a fost de peste 1 800 kg, 
iar de porumb de peste 2 800 
kg. la ha. Recolte meri s-au 
obținut și la floarea-soarelui, 
la sfecla de zahăr și la alte 
culturi. Anul acesta se pare că 
recolta va fi și mai bună. Re
colta de grîu care este în curs 
de a se strînge depășește deja 
2 500 kg la hectar și probabil 
că pînă la sfîrșit se va men
ține la acest nivel, ceea ce în
seamnă o creștere importantă 
a producției față de anul tre
cut.

Succesele obținute de țără
nimea cooperatistă, de agri
cultura de stat se datoresc, 
fără îndoială, în primul rînd 
muncii harnicii noastre țără- 
nimi, a tuturor lucrătorilor 
din agricultură, 
eforturi pentru a smulge o- 
goarelor roade tot mai bo
gate ; și rezultatele nu se lasă 
așteptate. în același timp ele 
demonstrează justețea liniei 
trasate de partidul comunist

care depun

La Furculești, înalții oaspeți s-au prins In horă eu localnicii

giune, numită de altfel suges
tiv „Viață Nouă". Zestrea ob
ștească a celor uniți în marea 
familie a cooperativei depă
șește cu mult 10 milioane de 
lei. Semne ale bunăstării se 
întîlnesc la tot pasul. Case noi 
cu antene de radio și televi
zoare. școală, cămin cultural, 
spital.

Din mulțimea care ovațio
nează pe oaspeți se desprinde 
bătrinul Petre Geantă, partici
pant la furtunoasele mișcări 
țărănești dă acum 60 de ani, 
urmat de alți veterani ai 
răscoalei, de tineri și copii, 
care poartă mari buchete de 
maci roșii. El se adresează oas
peților: .,Am venit aici, toți 
CÎti ne vedeți, cu tîmplele albe, 
ui tind o clipă de povara anilor 
pe care o ducem îh spate, să 
vă mulțumim, și prin dumnea
voastră, să mulțumim cu a- 
dîncă recunoștință partidului 
comunist, pentru că, cinstind 
și preamărind trecutul de lup
tă al neamului acesta ne în
deamnă pe noi și generațiile 
tinere să iubim și mai mult 
prezentul.

Noi, cei care in urmă cu 
60 de ani am fost martori și 
părtași la furtunoasa răscoală 
ce a cuprins de la un capăt la 
altul și satele fostului județ 
Telorman, știm să prețuim azi 
cum se cuvine viața nouă pe 
care o trăim. Acum îi este 
dat cu 
nostru să 
mele său, 
ocupă sub
tem mîndri că avem un con
ducător înțelept și legat cu 
trup și suflet de popor. Pre
zența dumneavoastră, iubiți 
conducători, în mijlocul nos
tru, este încă un semn că

adevărat poporului 
fie mîndru de nu
de locul pe care-1 
soare. Cu toții sîn-

parțidul se sfătuie cu poporul, 
cu oamenii care muncesc, că 
n-are alt țel mai înalt de 
slujit decît fericirea și înflo
rirea României.

Poftiți, iubiții noștri oaspeți, 
să închinăm un pahar de vin, 
cum ni-i datina și să primiți, 
o dată cu aceasta, urarea noas
tră : „Să trăiți mulți ani 
fericiți !“.

Conducătorii de partid șl de 
stat iau loc la mesele frumos 
rînduite, unde se află adunați 
mulți participanti la răscoala, 
din primăvara Iui 1907, venițb 
astăzi pentru a fi de față la 
primirea oaspeților dragi.

In aplauzele puternice ala 
asistenței, ia cuvîntul tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU,

Dragi tovarăși,
Am ascultat su emoție pe 

tovarășul Petre Geantă, unul 
din participanții la răscoala 
din 1907. Au trecut 60 de ani 
de cind țărănimea română, 
nemaiputind îndura asuprirea 
ciocoilor, s-a ridicat la luptă 
pentru pămînt și o viață mai 
bună. E drept, regimul bur- 
ghezo-moșieresc, ciocoimea 
i-au răspuns cu gloanțe, dar 
răscoala din 1907 ca și cele
lalte răscoale anterioare, stră
daniile de veacuri ale țărăni
mii care a purtat pe umerii 
săi greul luptei poporului nos
tru pentru eliberare socială și 
neatirnare națională au făcut ț 
ca ea să-și cîștige pe drept 
cuvînt un merit nepieritor în 
istoria poporului nostru.

Au urmat și alte lupte. Ță
rănimea a participat activ la 
înfăptuirea unității naționale, 
a statului național unitar ro
mân, a luat parte apoi la răz
boiul antihitlerist și a dat 
grele jertfe de singe în lupta 
pentru eliberarea țării noas
tre, de sub jugul fascist, pen
tru nimicirea fascismului, și-a 
adus din plin contribuția la 
făurirea noii orînduiri în care 
poporul este stăpîn pe soar
ta sa.

Ea a fost participantă activă 
în anii 1944—1945 la înfăptui
rea reformei agrare, la instau
rarea unui regim democratic 
și a știut, înfrâțită cu clasa 
muncitoare, să-și îndeplineas
că datoria în lupta pentru 
zdrobirea definitivă a vechii 
societăți și pentru trecerea la 
făurirea socialismului in Ro
mânia.

Sint minunate tradițiile de 
luptă ale țărănimii noastre, 
dar numai , o dată cu apariția 
pe scena istoriei României a 
clasei muncitoare, țărănimea 
și-a găsit un aliat de nădej
de, numai înfrățită cu clasa 
muncitoare a putut să-și fău
rească o viață înbelșugată. în
seși ogoarele unite din Teleor
man, ca și din întreaga noas
tră patrie, unde pe kilometri 
întregi vezi culturile de grîu, 
porumb, floarea-soarelui, sfe
clă, care dau roade din ce în 
ce mai bogate, atestă 
nunate zile trăiește 
mea noastră, atestă că 
mas pentru totdeauna 
gura vremurilor 
ploatarea și

ce mi- 
tărăni- 
au 
în

trecute 
asuprirea.

ră-
ne- 
ex-

■ , ... Po
porul român a lichidat pen
tru totdeauna clasele exploa
tatoare, a devenit stâpîn pe 
soarta sa, făurindu-și.. în țara 
sa liberă și independentă o 
viață îmbelșugată și fericită. 

Partidul comunist, care con
tinuă, în condițiile noi, cele

(Gontinuare in pag. a 3-aț j
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mai nobile tradiții de luptă 
ale poporului nostru, cinstește 
trecutul glorios al acestuia, 
cinstește țărănimea noastră, 
care s-a jertfit pentru feri
cirea patriei, cinstește pe aceia 
care în 1907 s-au ridicat cu 
bărbăție la lupta pentru o 
Viață mai bună.

Cel mai bun omagiu pe 
care-1 aducem înaintașilor 
noștri, celor care au luptat în 
1907 și atîtor altora, este de a 
face totul pentru a asigura ca 
patria noastră să înainteze tot 
mai hotărît pe calea socialis
mului, a bunăstării întregului 
nostru popor.

Doresc ca, o dată cu oma
giul pe care-1 aducem parti- 
cipanțHor la răscoala din 1907, 
să urez tuturor cetățenilor din 
Teleorman noi și noi succese 
în activitatea lor, spre a-și a- 
duce o contribuție și niai 
mare la construirea vieții noi. 
Viață lungă și sănătate, multă 
fericire tuturor.

La plecare, Petre Geantă 
oferă în dar tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o măiestri
tă carpetă, care reproduce mo
tivul celebrului tablou al lui 
Ociav Băncilă închinat țăra
nilor răsculați în 1907. Ca un 
vibrant ecou al slnițămintelor 
celor de față, bătrînul Petre 
Geantă rostește cuvintele : „Să 
trăiți și să mai veniți... Noi 
vă așteptăm, că de acum ne 
dă mina să trăim".

O altă poartă a recoltei îi 
intimpină pe oaspeți la intra
rea in raionul Tr. Măgurele, 
unde sint salutați de tovarășii 
Tudor Jean, prim-secretar al 
Comitetului raional de partid, 
fi Costea Petre, președintele 
comitetului executiv al sfa
tului popular raional. Co
loana de mașini înaintează cu 
greu prin mulțimea care tâ- 
lăzuește asemenea nesfîrșitelor 
lanuri de porumb ce se înși- 
ruîe de-a lungul șoselei.

Pe o pajiște întinsă se află 
rtîna cooperativei agricole de 
producție Cringul. Baciul Tu
dor Trăistaru, înconjurat de 
alți ciobani,' de băcițe și 
fluierași, îi îmbie pe oaspeți 
să guste caș și urdă proas
pătă.

Drumul continuă apoi prin
tre dealurile pe care harnicii 
gospodari din partea locului, 
le-au acoperit cu întinse plan
tații de pomi și viță de vie. 
La poalele unui crîng, condu
cătorii de partid și de stat, vi
zitează o originală expoziție de 
covoare și cusături naționale și 
de produse agricole. Este o ve
ritabilă carte de vizită a pri
ceperii și gustului pentru fru
mos a locuitorilor raionului.

La Islaz— 
revoluției

Continuîndu-și vizita în re
giunea București, conducătorii 
(de partid și de stat se îndreap
tă spre Islaz, locul unde, cu 
110 ani. în urmă, a țîșnit che- 
nicrea înflăcărată a revoluției 
de Ia 1848, moment de răscru
ce în deșteptarea conștiinței 
naționale, cîmpia de pe care 
s-a înălțat cu îndrăzneală stin
dardul libertății, dreptății și 
al frăției poporului român.

Trecînd Oltul, de departe se 
zărește mișcarea de căruțe, 
chervane, călăreți și pedeștri 
ce se îndreaptă cu sutele, ca și 
atunci, în 1848, spre „sfînta a- 
dunare" de la Islaz. Sînt ță
rani din zeci de sate ale cîm- 
piei — din Beciu, Putineiu, 
Saiele, Mîndra, Plopii, din sa
tele raioanelor Zimnicea și 
Roșiori, strănepoți ai clăcașilor 
împilați, care au inundat a- 
ceastă cîmpie la chemarea lui

La cîțiva pași, într-o poie
niță unde se află „Hanul Crîn- 
gului“, oaspeții fac un scurt 
popas. Apoi, coloana de mașini 
își continuă drumul spre Tr. 
Măgurele. La intrarea în oraș 
se înalță, simbolic, o masivă 
poartă, pe frontispiciul căreia 
strălucește vechea stemă a ce
tății de apărare, care-și are 
începuturile în epoca romană. 
Conducătorii de partid și de 
stat sînt salutați de tovarășii 
Florian Udma, secretar al co
mitetului orășenesc de partid, 
și Marin Ghindă, președintele 
comitetului executiv al sfatu
lui popular orășenesc, care le 
înmînează cheia de aur a ce
tății. în acest moment, din mîi- 
nilea 400 de copii, stoluri de 
porumbei își iau zborul spre 
înălțimi. Răsună văzduhul de 
puternicele ovații și urale.

într-o piață, tineri sportivi 
ai orașului îi întîmpină pe 
oaspeți cu o sugestivă pirami
dă vie.

Tîrgul prăfuit de odinioară
— despre care o enciclopedie 
preciza doar că este port la 
Dunăre, și are „o moară sis
tematică, o fabrică de cheres
tea și una de luminări și plute 
de candelă" — este astăzi un 
cunoscut centru industrial, un 
oraș în plină dezvoltare. Nu
mai în ultimii ani au fost rea
lizate sau sînt în curs de con
strucție, blocuri cuprinzînd 
peste 1 600 de apartamente. 
Alte 1 398 de apartamente se 
află în faza de proiect Peste 
puțin timp, vor fi date in folo
sință un mare și modern com
plex comercial și o policlinică. 
Pentru perspectiva apropiata
— o nouă clădire destinată 
poștei, o casă de cultură, un 
cinematograf, un hotel de mare 
capacitate. Orașul vrea, parcă, 
să se ia la întrecere, pe verti
cală, cu impunătoarele con
strucții din oțel și beton ale 
marelui Combinat de îngrășă
minte chimice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă organelor locale 
să manifeste o deosebită grijă 
pentru folosirea rațională a 
spațiului destinat construcții
lor, exigență față de lucrările 
de finisare, o bună orientare a 
dezvoltării viitoare a orașului, 
legată de creșterea numărului 
populației.

Conducătorii de partid și de 
stat se îndreaptă apoi spre 
Islaz. Aici are loc o adunare 
populară în cadrul căreia este 
evocat momentul istoric 1848. 
Apoi conducătorii de partid și 
de stat asistă la o evocare isto
rică la Cetatea lui Mircea cel 
Bătrîn. Este vizitat apoi Com
binatul chimic Turnu Măgu
rele, după care a avut loc un 
miting.

lingă vatra 
de la 1848

Popa Șapcă din Celei, a lui 
Heliade Rădulescu și a celor
lalți bărbați ai îevoluției.

Ei au îtupînzit tăpșanul din 
marginea satului Islaz, aproa
pe de corturile de oșteni ai că
pitanului Ploieșteanu și ai ma
iorului Cristian Tell, „coman- 
dirii care s-au alăturat luptei 
poporului suveran".

Momentul de evocare impu
ne prin măreția și semnifica
ția sa. Un grup de ostași călări 
îi vestește prin sunete de trim- 
bițe pe „membrii comisiei de 
reprezentanți ai poporului", 
care urcă la tribuna înveșmîn- 
tată în cele trei culori. Se aude 
glasul profetic al lui Heliade: 

„Frați români... Străbunii 
noștri ne-au lăsat acest trico
lor mîndru, cu prețul sîngelui 
lor. Străbunii străbunilor noș
tri ne-au lăsat o patrie nicio
dată ingenunchiată in fața

Ir. cea 
de î -jo-j

O semnătură prețioasă în cartea de onoare

Mttmgul de la Turnu Măgurele

lor. Noi trebuie să lăsăm co
piilor noștri o moștenire mă-

Sint citite apoi alineatele- 
program ale istoricei Procla
mații de la Islaz. Este progra
mul Revoluției de la 1848. ale 
cărei deziderate au fost împli
nite prin lupta întregului nos
tru popor in decursul unei 
lungi și zbuciumate perioade 
istorice ce se încununează cu 
revoluția socialistă. Dezidera
tele de atunci, exprimînd idea
lurile de libertate, pace, pro
gres ale poporului nostru. în
făptuite din plin astăzi, aduc 
dovada unei glorioase tradiții 
de luptă. .

„Pentru tot ce am dobîndit 
prin luptă și jertfă, glorie ce
lui ce ne-a condus în bătălii, 
celui ce ne insuflă încredere 
în viitorul patriei — Partidul 
Comunist Român". Mulțimea 
îi salută cu urale, fluturînd 
steaguri roșii și tricolore, pe 
conducătorii României socia
liste.

La adunarea de la Islaz, 
transformată intr-un grandios 
miting popular, au luat cuvîn
tul Tudor Jean, prim-secretar

De la turnurile 
lui Mircea cel Bătrîn 

la turnurile industrializării
Un nou popas, o nouă filă 

a istoriei. In drum spre Turnu 
Măgurele, conducătorii de par
tid și de stat au poposit lingă 
relicvele de piatră care dau 
nume orașului de azi, legin- 
du-se de începuturile istoriei 
noastre, de unele din epocile 
de glorie ale poporului român. 
Sint rămășițele străvechiului 
Turn roman de piatră, ridicat 
ca un pinten in vremea lui 
Constantin cel Mare, menit să 
domine nu numai tdmpia, dar 
ți cheile Balcanilor, precum și 

al Comitetului raional de 
partid Tr. Măgurele. Marin 
Bunoaica. președintele CA.P. 
Slobozia-Mindra și profesoara 
Petra Moglasu de la școala 
din comuna Islaz. Vorbitorii 
au înfățișat realizările obținu
te în industrializarea socialis
tă a raionului, în dezvoltarea 
agriculturii, în învățămint și 
in activitatea culturală. Tot
odată ei și-au exprimat recu
noștința față de partid pentru 
sprijinul susținut pe care il 
primesc în permanență.

Luind cuvîntul, în aplauze
le și uralele celor prezenți pe 
cîmpia de la Islaz, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a e- 
vocat momente istorice din 
lupta pentru eliberare națio
nală și socială a poporului 
român, subliniind datoria ge
nerațiilor de astăzi de a face 
totul pentru ridicarea patriei 
pe culmile înalte ale progre
sului și civilizației, pentru a 
asigura întărirea independen
ței și suveranității României 
socialiste.

Marea adunare de la Islaz 
îi aclamă cu căldură pe con
ducătorii României socialiste, 
izbucnesc urale, se scandează 
lozinci.

întreaga Valea Oltului pînă la 
Carpați. Verigă de legătură 
intr-un șir de veacuri, cetatea 
„Turris" certifică nu numai 
continuitatea daco-romană în 
această cîmpie, dar ți conti
nuitatea de lupte pentru liber
tate ți independență națională 
a poporului nostru.

Garda de oșteni, cu stră
vechi arme de luptă. îi întim- 
pină pe oaspeți, salutindu-i 
incă de departe prin urale și 
sunete de bucium. „De din 
vale de Rovine", pe aceeași 
dmpie a legendei, pe aceeași 
rimpie a înfruntări: dintre 
Mircea ți Baiazid, se desfășoară 
— în umbra străvechiului 
„Turris" — înfruntarea dintre 
cei doi. așa cum inspirat a 
descris-o Emiorscu.

Față în față cu tumul lui

care 
și care 
instala- 

; îl recomandă 
de beicr. ce se 

toarnă neîncetat. în final, cele 
11 unități industriale vor pro
duce. anual. 400 000 tone de 
îngrășăminte compuse granu
late. 300 000 tone de acid sul
furic. 500 000 tone de amoniac. 
415 000 tone de azotat de amo
niu și importante car.tităti de 
aTe produse chimice.

La intrarea in Combina*.

nit tineri ca și noul obiectiv 
industrial în care lucrează — 
media virstei este de 25 de 
ani — ii primesc pe conducă
torii de partid și de stat cu 
multă dragoste ți căldură. Este

tir. Scarlat, ministrul Indus
triei chimice.

Tn fata unei machete, tova
rășul Florian Saica. directcrul 
general al Combinatului, pre

zintă dezvoltarea actuală $f 
in perspectivă a acestui im
portant obiectiv industrial.

— Cum stați cu punerea in 
funcțiune a instalațiilor ? — 
întreabă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

— Pină în septembrie vom 
atinge parametrii proiectați. 
La amoniac avem citeva 
probleme deosebite. Am stabi
lit soluții care asigură îmbu
nătățirile necesare. Instalațiile 
au fost experimentate aici, la 
Turnu Măgurele.

— Deci, pînă în toamnă 
toate instalațiile vor lucra la 
capacitatea proiectată ?

— Da, în această direcție 
acționăm cu toată hotărîrea — 
precizează directorul general. 
Pentru unele instalații ne pro
voacă însă greutăți Uzinele 
Grivița Roșie.

Oaspeții sînt invitați să vi
ziteze Combinatul. Apreciind e- 
forturile care se depun pentru 
ca, în producție, să se obțină 
rezultate pe măsura posibili
tăților reale ale modernelor 
instalații și agregate cu care 
este înzestrat Combinatul, con
ducătorii de partid și de stat 
fac totodată o serie de obser
vații, recomandînd măsuri 
care să ducă la îmbunătățirea 
simțitoare a realizărilor de 
pînă acum. In cadrul discuții
lor purtate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat necesi
tatea îmbunătățirii asistenței

Zn rtritd la Combine fui Turnu Micuțele

tehnice în timpul schimbului 
de noapte, a îmbunătățirii or
ganizării producției și a mun
cii, a atingerii parametrilor 
proiectați.

In încheierea vizitei la com
binat, are Ioc un insuflețit mi
ting.

Luind cuvîntul. Florian 
Udma, secretar al Comitetului 
orășenesc de partid, Florian 
Saica, directorul general al 
Combinatului chimic, ing. 
Anghel Enăceanu, directorul 
grupului de șantiere și mai
strul Gabriel Felie, au vorbit 
despre dezvoltarea industrială 
a orașului, despre transformă
rile aduse de aceasta în viața 
orașului, angajindu-se să 
muncească și în viitor cu per
severență pentru înfăptuirea 
politicii partidului de înflo
rire a patriei, a tuturor regi
unilor ei.

Salutat cu îndelungi aplauze 
și urale, a luat cuvîntul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
care a subliniat însemnătatea 
investițiilor făcute pentru con
strucția Combinatului chimic 
din Turnu Măgurele, chemînd 
pe chimiști și constructori 
să-și sporească eforturile pen
tru ca mijloacele material- 
financiare investite să asigure 
acumulări cît mai mari, pen
tru creșterea avuției și' bună
stării poporului nostru.

re-

stat. 40 de marinari ai flotei 
fluviale îi salută. In uralele și 
aclamațiile mulțimii venite pe 
chei, oaspeții coboară de pe 
vas, fiind întîmpinăți de 
prezentanții organelor locale 
de partid și de stat. Un grup 
de pionieri și tinere fete le 
oferă buchete de flori.

Oaspeții sînt invitați în sala 
culturală a gării fluviale, unde 
sint expuse grafice și machete 
care ilustrează dezvoltarea re
centă și de perspectivă a aces
tui oraș, al cărui trecut este 
iegat de multe momente de 
seamă din istoria țării,. La ju
mătatea secolului al 19-lea, 
Giurgiul este legat de Bucu-

rești prin prima linie 'telegra
fică din România, acum o sută 
de ani aceeași legătură se rea
lizează — tot pentru prima 
oară în țară — printr-o linie 
ferată, iar portul modern în 
care ne aflăm a început a fi 
construit la începutul secolu
lui nostru. în anii socialismu
lui, orașul a cunoscut însă 
prefaceri radicale. Dezvoltarea 
sa industrială a antrenat masi
ve schimbări în viața social- 
culturală, în urbanistică.

în fața machetelor care în
fățișează sistematizarea și re
construcția în curs a noului 
centru al orașului, a cartiere
lor N. Bălcescu și Oinac, arhi
tectul Octavian Țurcanu, di
rectorul D.S.A.P.C. prezintă 
amplasarea și condițiile de con
tort ale celor peste 600 de a- 
partamente prevăzute pentru 
anii viitori. Pe machete sînt 
înfățișate, de asemenea, blocu
rile deja construite, însumînd 
710 apartamente, ca și obiecti
vele social-culturale care fao 
astăzi mîhdria legitimă a giur- 
giuvenilor: casa de cultură, 
moderna clădire a punctului 
de frontieră de lingă „Podul 
prieteniei", policlinica și cele 
4 clădiri de școală.

Tot aici, ilustrînd dezvolta
rea activității portuare, înalți- 
lor oaspeți le sînt prezentate 
machete ale unor vase noi de

Astfel fu acea vrednică
de neștearsă aducere aminte
zi de bătălie de la Călugăreni**

în toată valea sînt risipite 
corturile armatei lui Mihai. 
Turnurile de pe dealuri mai 
fumegă încă, în vreme ce, în 
depărtare, se sting ecourile a. 
prigei lupte dintre oștile con
duse de bravul domn român 
și armia otomană. în jurul 
marelui cort al lui Mihai s-au 
strîns mii de luptători — că
lăreți și pedestrime, pușcași, 
arcași și lăncieri.

O strajă anunță sosirea con
ducătorilor României socialis
te la locul evocării. Printre și
rurile de lăncieri care încon
joară tabăra, un grup de ță
rani urcă spre șosea și, dînd 
binețe oaspeților, le oferă, o 
dată cu pîinea și sarea, pri
nosul reeditării pilduitoarei 
fapte de vitejie dintr-o zi de 
august a anului 1595, care a 
rămas filă de cronică îri istoria 
poporului român.

Veghind

De-aceea

în

In

Apar în goană oșteni pe ale 
căror chipuri, obosite ue luptă, 
strălucește bucuria izbînzii. 
Am învins! — strigă ei. Bat 
clopotele, sună buciumele, se 
aprind focuri. Și iată-1 pe vi
teazul Mihai, călare, înconju
rat de căpetenii, vorbindu-le 
bravilor săi luptători :

Ostași: In lupta sfintă a fost 
să biruiască 

cu noi alături, drep
tatea românească! 

de pe-acuma, oșteni, 
puteți juca, 

biruinței și cînd vă- 
ncinge dorul 

simțiți trecutul unit 
cu viitorul

Făcînd ca peste vremuri me
reu să strălucească 

Poporul nostru harnic și Țara 
Românească!

hora

miini

Văzduhul vibrează de urale, 
Izbucnite din mii și mii de

pasageri, costiere, eeamuri. îs 
numele navigatorilor și al con] 
structorilor de nave, li se oferă 
în dar modele miniaturale aid 
unor remorchere fluviale ș 
ale unui far. i

Din port, oaspeții străbaj 
spre centrul orașului un cui 
loar viu, multicolor și entu] 
ziast. Se trece pe lîngă bătrîj 
nul „Turn al ceasornicului"! 
Silueta șa evocă — între cont 
strucțiile noi și elegante -J 
timpurile îndepărtate în care 
Giurgiul și-a legat strîns nul 
mele de lupta pentru libertate 
națională a poporului nostru,

La marginea orașului, uri 
arc de triumf înverzit vestește 
intrarea în împărăția lanurilor 
bogate. Harnicii cooperatori 
din Romuș și din Daia au por-/ 
nit la recoltatul cerealelor] 
Grînele iau drumul hambare
lor, miriștile au început a fi 
arate. i

în ciuda ploii, de-a lungul] 
șoselei mii de localnici saluta 
cu bucurie și dragoste pe oas
peți, care le răspund cu aceeași 
bucurie.

Curînd, ajungem în Valsai 
Neajlovului, acolo unde mur
murul apelor sale mai poves
tește parcă greaua bătălie de 
la Călugăreni, rămasă prin 
veacuri ca unul din cele mai 
vii simboluri ale luptei po
porului român pentru neatîr- 
nare și independență națio
nală.

Bâl- 
de la 
acea 
adu-

piepturi. Acum nu 
doar glasurile care 
moment eroic al 
poporului român, 
plin al bucuriei 
cînd năzuința _
națională și dreptate a lui 
Mihai și a atîtor minți lu
minate și brațe viteze, și-a gă
sit strălucita împlinire. Cît de 
puternică rezonanță au astăzi 
și vor avea peste veacuri în 
conștiința poporului nostru 
cuvintele pline de mîndrie na
țională pe care Nicolae 
cescu le închina bătăliei 
Călugăreni: „Astfel fu 
vrednică de o neștearsă 
cere aminte zi de bătălie de la 
Călugăreni, în care românii 
scriseră cu sabie și cu sînge 
pagina cea mai strălucită din 
analele lor. De zece ori mai 
puțin numeroși decft dușmanii, 
ei cîștigară asupră-le o bi
ruință strălucită și avură glo
ria d-a învinge un general 
pîn-atunci încă neînvins. Mun
teni, moldoveni și ardeleni, 
soldați și căpetenii, se luptară 
toți ca niște eroi".

Mihai Vodă se apropie de 
conducătorii partidului ți sta
tului și îi invită în cortul său. 
Se închină un pocal de vin In 
cinstea biruințelor de ieri șl de 
azi ale poporului român, spre 
gloria sa nepieritoare. Apoi, în 
larga vale răsună acordurile 
Horei Unirii. Se prind In horă 
mii de oameni, îmbrăcați în 
haine de țărani și oșteni de 
acum patru veacuri, alături 
de locuitorii comunei Călugă
reni, și, împreună cu ei, con
ducătorii României socialiste. 
E un moment de înălțător pa
triotism, în care trecutul se în
gemănează cu prezentul, în 
care unitatea - întregului nos
tru popor în jurul partidului 
Și guvernului își găsește o pu
ternică și emoționantă expre
sie.

Adrăsîndu-se mulțimii, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a subliniat că luptele de la Că
lugăreni se înscriu printre bă
tăliile mărețe în istoria poporu
lui român, care au jalonat 
lupta pentru independență, na
țională, pentru ființa națiunii 
române. Vorbitorul’a arătat că 
a revenit comuniștilor, clasei 
muncitoare misiunea istorică 
de a continua lupta pentru in
dependență națională, pe care 
și-au îndeplinit-o cu prisosin
ță.

Cuvintele secretarului ge
neral al C.C. al P.C.R. au fost 
primite cu puternice ovații și 
urale.

Vizita continuă.

mal sînt 
evocă un 
trecutului 
ci glasul 
de azi, 

de mjire

PAUL ANGHEL 
MIRCEA IONESCU 
NICOLAE VAMVU 

NICOLAE SIMIONESCU



b orgenizBț?®
SATIRĂ Șl UMOR • SATIRĂ Șl UMOR • SATIRĂ Șl UMOR •

PUTEREA OBIȘNUINȚEI

IUBI
AL MIRODAN

fusese

PRIMATUL

CONTINUITĂȚII

* germană la 
cu o blondă.

obicei 
încă

după 
sau 

HPte 
este

sumfnd bere 
„Grădinița * <

r= de 
Faptul 
să stîrnească

GELOZIE 
ie b) roade 
consumă e) 
șie g) otrăvește.

— a) mistu- 
c) macină d) 
arde f) sfî-

„a 
sau 

„iubirea mea pen- 
mijlo-

Nfci*- 
sa« pepti-eeIz
bo rvix.

CAPITOLUL XXI

ARIE z-RCFĂLARĂ fie-

popular

axe-

ti G^rL e*
L GRINEVICI

•i Gani.

R- * <

pa- 
din 
de

cîn- 
bă-

manieră 
fost, desigur.

NATURĂ MOARTĂ
Desen de N. CLAVD1U

■vîai întîi li s-au spus „Cicluri 
■natice" apoi „acțiuni coipple-
■ . Indiferent însă de titulatură 
Bbuie să evidențiem caracterul 
Ksebit al inițiativei, subliniind 
■ea de continuitate, de ciclu
■ și ideea de complexitate. Așa 
■n îmi relatează acum faptele 
■arășul Ion Mittță, activist al 
^miletului regional Banat al 
■T.C., amănuntele se estompea-
■ inevitabil, totul capătă un ca- 
■ter retrospectiv, de povestire 
■e păstrează în mod obișnuit
■ oape numai esențialul.
Knceputul a fost făcut în ora
re Lugoj și Reșița. Pornind de 
I datele existente cu privire la 
Isfășurarea anului revoluționar 
[48 în orașul lor, Comitetul o- 
Jenesc Lugoj al U.T.C. a ini- 
|t un ciclu de acțiuni care să 
I vorbească tinerilor despre a- 
jst eveniment. Noutatea constă 
I faptul ca mai multe acțiuni, 
[ferite ca genuri, au fost subor- 
[inate aceleiași teme comune : 
Inul revoluționar 1848. în felul 
Lesta, evenimentul era privit 
pa unghiuri diverse, ceea ce 
prea interesul cu care era ur- 
hrit și înfățișa privirilor laturi 
|)i. într-o primă etapă, desfășu
ră la nivelul organizațiilor de 
iză, au fost prezentate tinerilor 
L către oameni de specialitate, 
fofesori îndeosebi, expuneri 
kre urmăreau îndeaproape mer
iți evenimentului istoric. în eta- 
p următoare, expunerile au fost 
klocuite, cu toate că ideile lor 
rau reluate, prin vizite la mu-

vod la teatrul din Timișoara. 
Iar în cadrul-centrului universi
tar timișorean, ciclurile tematice 
au fost orientate în funcție de 
specificul profesional al fiecărei 
facultăți, cu mențiunea că prima 
temă, de inaugurare, a fost sus
ținută, pentru studenții tuturor 
facultăților, de către academicia
nul Constantin Daicoviciu.

Important este și faptul că la 
baza organizării unor astfel de 
activități a stat ceea ce numim 
de obicei „specificul local", obi
ceiurile, tradițiile istorice pe care 
orice colț al țării le are. Peste 
tot exista mărturii ale unor eve
nimente, adunate cu grijă în
tr-un muzeu sau casă memorială, 
păstrate în actualitate printr-o 
placă comemorativă sau cîteva 
mărturii arheologice evocatoare. 
Meritul acțiunilor amintite este 
acela că le-au valorificat, că âu 
popularizat semnificațiile lor, 
ceea ce a avut drept rezultat ră
sunetul firesc de care s-au bucu
rat. Merită atenția și faptul că 
expunerea sau conferința despre 
care se vorbește uneori ca des
pre un gen „îmbătrînit", „ne
atractiv" se dovedește acum 
foarte accesibilă, interesantă 
chiar. Cîțiva elevi din Ca
ransebeș -îmi explicau că au as
cultat expunerile despre trecutul 
istoric cu mare atenție pentru că 
știau că ele sînt prologul altor 
activități, pe care le vor înțelege 
mai bine tocmai pe baza datelor 
din expunere. Conferința devine 
astfel punctul iniția], de plecare

Dicționarul obiectelor cunoscute 
sub numele cie cuvinte

IUBIRE = în imensa, 
copleșitoarea majoritate 
a cazurilor e mare. Pare 
ciudat, însă niciodată nu 
ne-a fost dat să auzim pe 
cineva mărturisind : 
fost o iubire mică" 
măcar 
tru Lenuța 
cie".

FEMEIA 
neînțeleasă, 
n-ar trebui 
mirare și amărăciune în 
rîndurile celor ce rostesc 
expresia de mai sus, de
oarece, după cum se știe, 
există „misterul feminin" 
(a se vedea și „femeia 
este o enigmă") care, ca 
orice mister veritabil, se 
caracterizează prin aceea 
că nu poate fi dezlegat.

INTUIȚIE FEMININA 
= însușire cu ajutorul 
căreia bărbații își expli
că modul cum au izbutit 
soțiile lor să afle că, de 
fapt, miercuri seara n-a 
fost nici o ședință sindi
cală la întreprindere.

BĂRBAȚII - sînt niș
te... (termen nepublicabil 
într-un dicționar civili
zat). Termenul este folo
sit la femei atunci 
nu-și pot explica, 
alte mijloace, faptul 
soțul a fost văzut

E
urma expresiilor „mă duc 
la“... sau „mi-a spus... să" 
b), iar de către bărbați 
după propoziția „hei, cum 
gătea... ‘

BATE W4 !“

AMARUL : se îneacă, 
de obicei, în vin. Posibil 
și în alte băuturi alcooli
ce precum țuiea, șlibovi
ța, spuma de drojdie. Ti
neretul intelectual utili
zează de preferință li
chide de import ea : Gin. 
Whiskl. Campari, 
dată suc 
Niciodată

ADEVĂRATA el
FAȚĂ = se descoperă cu 
mare întîrziere 
cinci, doisprezece 
chiar treizeci și 
ani de căsnicie și 
fără excepție negativă 
(egoist (ă) rece) cîine, 
monstru. Efectaind o cer
cetare atentă în aeest do
meniu am ajuns la con
cluzia eă „adevărata față" 
„nu este niciodată poziti
vă intrueit nici una din 
persoanele anchetate n-a 
răspuns : ..trăim de-un 
sfert de veac sub același 
acoperiș, dar, abia »- 
euma-mi dau seama (va
rianta : „mi s-a luat un 
vă! de pe oekl-) eă el (ea) 

suflet de aur".

zeul din localitate și la Muzeul 
de istorie din Arad, care posedă 
cele mai multe date despre des
fășurarea anului 1848 în regiu
nea Banat. în sfîrșit, a treia e- 
tapă a încheiat întreaga acțiune 
cu un moment care a însemnat 
si punctul ei culminant: în a- 
propierea Lugojului, în locul nu
mit Cîmpia Libertății, mii de ti
neri au evocat cu mîndrie și res
pect adunarea populară care a 
avut loc tot acolo cu participa
rea lui Efthnie Murgu. tn urmă 
cu 118 ani, încheind apoi totul 
printr-o amplă manifestare a 
tecului și dansului 
nățean.

La Reșița, tntr-o 
mănătoare, tema a
alta, născută din tradiția munci
torească a orașului : Reșița
luptătoare. Pentru realizarea ei 
s-a făcut apel la mulb vechi 
membri de partid, la cei care au 
cunoscut prin participare directă 
evenimentele pe care tineretul 
le evocă acum. Modalitățile de 
prezentare au fost și aici mai în- 
tîi expunerile și simpozioanele, 
urmate de vizite în diferite locuri 
clin oraș, legate de lupta revolu
ționară a muncitorimii si termi
nate cu un amplu concurs „Cine 
știe, cîștigă" pe aceeași temă.

Comitetul regional Banat al 
U.T.C., a organizat asemenea ci
cluri nu doar pentru tinerii mun
citori sau elevi, ci și pentru »tu- 
denți, pentru tinerii țărani coo
peratori. La cooperativa agricolă 
din comuna Cenad, raionul Sîn- 
nicolau Mare, s-a desfășurat în 
perioada lunilor de iarnă un cri- 
clu de teme, unite prin idee și 
continuîndu-se una pe alta, după 
care au urmat și aici vizite la 
muzee și vizionarea în colectiv 
a spectacolului „Io, Mircea Voie-

al altor acțiuni ce vor urma. Și 
încă ceva. Ceea ce dă cu adevă
rat complexitate ciclurilor este 
unitatea de ideie de-a lungul în
tregii desfășurări, continuitatea 
ei de la o manifestare la alta. In 
felul acesta și alte excursii mai 
mari, organizate destul de frec
vent în regiunea Banat, la Deva 
sau Alba lulia. b Sanmzecetasa 
sau Doftana nu s-su aw mze- 
Estrat ca niște tctrira oobte. d 
ca o continuare fveaseă a altor 
etape anterioare, lâ care tinerii 
au aflat de’a unele 
despre ceea ce vedeau

Continuitatea pe care o press
pane adu] de actriitip Ia ce
drul aceleiași teme 
cesarâ și de la o 
Pentru perioada următoare sLu 
prevăzute un cuntar aaai 
de acțiuni adresate tuturor cate
goriilor de linen dia regrese fi 
cu o tematică ce se 
acum variată Prin! 
cestea ae va afla, de pildă 
«eferituare la peraonabtati 
culturii românești, doroemu ta 
care, din nou. regiunea Banat tși 
are reprezentante' săi- în cadrul 
ei vor avea loc rmpnnrme, 
completate cu auițri muz 
vizite la case memoriale etc 
pre persocaktâțj ca Ion VmJs. 
Traian Grozăvescu. Victor V 
Delamarina r- alte- Odată 
începerea noului an școlar se 
prevede inițierea unor ciduri 
special destinate elevilor din b- • 
cee și școli profesionale. $i 
exemplele nu se opresc ara. Ele 
dovedesc că, odată născută o ini
țiativă, este nevoie și de perse
verență pentru a o îmbogăți 
permanent cu manifestin noi și 
a fi extinsă.

(DMi it v nwoc)
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INDIGNAR
mai ia și Met, și hai la Cluj, 

mămica...
La Chy, mama se scoală la 
dmuneața fi fuge la slujbă. Gi- 

fuge »n 
matineu 
la o în
fige să 
mămica,

gel se scoală la 10 fi 
parc. Apoi fuge la un 
cw ^Angelicu", dă fuga 
tilntre cu „fata", mai 
mărwtce ce i-a lăsat 
după care fuge la un meci, de 
uode dă fuga să-și vadă amicii 
pe strada principală, seara mai 
dă c iuguță la un pocheraș, și 
uste eșa...

Ce-l indignează mai rău, dar 
rău de tot, e că mămica nu-i 
vrea mai dă bănuți! Că doar e 
băiat mare Gigei. A împlinit, zi
lele trecute, 20 de ani...

Două decenii de adtncă și 
rintă indignare! E ceva, că îți 
vine sd...

’or! r»

OBsmromi verii > comei cil cm
(Urmare din pag. I)

trebuie o hartă și un ter
mometru. Astfel nu înțele
gem de ce în cartiere re
cunoscute pentru mărimea 
lor (Balta Albă, Berceni, 
Oltenița, Giurgiului, Mili
tari, Drumul Taberei) nu 
există pînă acum nici mă
car simple bazine de apă ?

NATUBA A FOST 
DARNICA. DUMNEA- 
voastră ce-i adă

ugați ?
Nu se poate spune că 

natura n-a fost darnică. A 
dat ultraviolete și infra- 
roșii in spectrul solar, a 
combinat oxigenul cu hi
drogenul pentru a naște 
lacurile Băneasa, Herăs
trău, Tei, a distilat cloro
fila pentru ca frunzele co
pacilor și covorul ierbii să 
ne desfete privirile, a dat

nisipul fin pe care să ne 
odihnim trupurile. Daru
rile naturii le-am găsit 
și la ștrandurile înșirate 
pe malul lacurilor Băneasa 
V și Vil, Floreasca 1 și 
II, Tei.

Ce-au adăugat I.C.A.B.- 
ul, edilii orașului, acestor 
frumuseți pentru a le spo
ri, prin mina omului, 
„confortul" lor de gazde 
ale verii ?

Ștrandurile de pe malu
rile lacurilor au: apă, ni
sip și umbră... ~* “ . Destul P 
După gospodarii ștrandu
rilor, da. Mergeți însă la 
oricare din aceste ștran
duri și sondați „pulsul" 
vieții lor și vă veți con
vinge că apa, nisipul și 
umbra — atît de necesare 
pentru orice ștrand — nu 
sînt singure suficiente. 
Ștrandurile Capitalei dis
pun, la ora actuală, de o 
minimă dotare cultural- 
sporti vă. E adevărat 
unități

cd
ale cooperativei

J^ezrobirea" (mgemoasă 
denumzre pentru funcția 
pe care o îndeplinește ea 
la ștranduri!) împrumută 
obiecte de plajă și instru
mente muzicale, dar asta 
nu-i suficient. Ștrandul — 
această mare arenă a cerii, 
care adună în amfiteatre
le sale mii și mii de oa
meni, — înseamnă în fpnd 
odihna cu toate compo
nentele ei: plajă, sport, 
distracții, dans.

Terenuri pentru sport și 
arene sportive există, ca 
spații, la toate locurile de 
odihnă de pe marginea 
lacurilor. Dar, vai, cum 
arată ! Terenurile de volei, 
baschet și fotbal de la 
Băneasa mai păstrează 
semne aproape invizibile 
ale unor baze sportive. Ca 
să nu mai vorbim de po- 
picăria de aici căreia nu
mai imaginația fecundă a 
unor copii (care au desco
perit că și cărămizile pot 
ține locul popicelor) a fă

cut sâ nu-și piardă nu
mele !

Ștrandurile Capitalei 
sint frecventate, mai tre
buie să spunem, în cea 
mas mare parte de tineri. 
Nicăieri nu există o sin
gură trambulină. Tinerii 
improvizează astfel de 
trambuline în sălciile de 
pe malurile lacurilor și se 
aleg nu o dată cu răni și 
accidente grave. Nu înțe
legem de ce I.C.A.B.-ul și 
U.C.F.S.-ul — în cazul de 
față organizatori comuni 
ai verii — evită să orga
nizeze aici, la ștranduri, 
competiții sportive care ar 
avea, în sfîrșit, un pro
nunțat caracter de masă.

Odihnă fără sport, fără 
muzică este ca mîncarea 
fără sare și piper. Ștran
dul Tei ne-a oferit o mos
tră pe viu a ceea ce în
seamnă monotonia vieții 
ștrandului. Doi puști cu 
chitare au fost asaltați de 
întreaga plajă și au cîntat

tre-

— la rugămintea amatori
lor — pînă i-a minat soa
rele pe toți în apă. Ștran
dul Tei o poziție pito
rească care-l aseamănă cu 
o insulă. Asemănarea este 
neplăcut întregită și de 
faptul că este absolut izo
lat de... continent. Nu 
există aici nici măcar un 
telefon public!

O anomalie care
huie urgent înlăturată este 
amplasarea nepotrivită a 
cabinetului medical la o 
distanță apreciabila de 
lac, cu căi de acces difi
cile, poteci, scări etc.

— Pentru salvarea unui 
înecat ai la îndemînă ma
ximum 4—5 minute de la 
declanșarea accidentului
— ne spunea medicul 
Alexandru Trandafirescu. 
Or, distanța de la malul 
lacului la cabinet se poate 
parcurge abia în 10 mi
nute...

Punct și concluzie pen
tru cei tn drept.

O

Organizatoni c«rii au 
intrat in amfhct eu cani
cula și prin programul pe 
cart l-au fixat ștrandurile 
(7—19fiO). In toate com
partimentele vieții sociale 
instituțiile de deservire a 
populației au fost corelate 
cu noul program de lucru. 
I.C.A.B.-ul a rămas con
servator. Cum ar arăta 
oare un ștrand la lumina 
lunii ? Ideea nu este 
nouă și nici paradoxală. 
Adevărați plămtni vegeta
li ai orașului, ștrandurile, 
prin amenajările de care 
dispun, și-ar putea conti
nua programul și după 
apusul soarelui. Cei mai 
mulți locuitori ai orașului 
muncesc dimineața. închi
derea ștrandului la ore 
nepotrivite după-amiază 
le răpește acestora posibi

litatea de a se înfrupta din 
binefacerile curei helio-ac- 
vatice. Se impun deci 
două rezolvări: ; 
rea orei destinate
lui în funcție de graficul 
școlar și nu cel administra
tiv ; organizarea unor acti
vități culturale, recreative 
în spațiul ștrandurilor 
noaptea. Cîte carnavaluri, 
spectacole pe estrade plu
titoare, spectacole cine
matografice, seri de dans, 
pe ringuri improvizate, nu 
s-ar putea organiza aici pe 
arenele verii 1 Buletinul 
meteorologic somează 
I.C.A.B.-ul și pe toți cei 
vizați alături de el să ia 
măsuri. Ștrandurile fi 
locurile de pe malurile 
lacurilor sînt arenele de 
odihnă ale verii. Am în
scris în condica lor de su
gestii impresiile frecventa
torilor lor nelipsiți de 
pînă acum — tinerii. Sîn- 
tem gata, oricînd, să
facem loc și altora.

Are mama o fetiță. La un an, cînd a început să 
meargă în picioare s-a lovit cu capul de masă și a 
început să urle. Ca s-o împace mama a zis : „na, 
na, las-că bate mama. A bătut mama masa și feti
ței i-a trecut.

Cînd s-a făcut mai mare fetița se juca cu copiii 
pe alee. Un ștrengar de băiețel i-a pus piedică și 
fetița s-a lovit cu capul de bloc. Ca să-i treacă 
mama a spus : „na, na. las-că bate mama" și a bătut 
blocul și fetița nici nu mai simțea cucuiul. S-a fă
cut și mai mare și a mers la Mamaia, dar cum nu 
știa să înoate a înghițit puțină apă. Mama a zis iar 
„na, na, las-că bate mama", a luat o nuielușă, a 
bătut Marea Neagră și fetița a simțit că apa nu era 
deloc sărată ci foarte dulce.

Cînd s-a făcut de 7 ani, fetița a mers la școală, 
într-o zi a venit bîzîind acasă că profesoara i-a dat 
3 la citire, fiindcă nu a învățat. Pe fetița o durea 
inima. Mama din nou a spus : „na. na, las-că bate 
mama" și a bătut profesoara. Și fetița noastră a 
ajuns prin ultima clasă de liceu. La început 
lipsea de acasă o oră, două, apoi cîte o noapte, 
două, încheind cu o săptămînă, două. Unde a fost? 
Cu Vyky, cu Nyky, cu Pyky, cu Kyky...

Iar a venit plîngînd acasă. De data aceasta o du
rea burta. A fost dusă la maternitate. Ca întotdeau
na mama a spus : „na, na, las-că bate mama", dar 
nu știa pe cine să bată și fetiței nu i-a mai trecut.

SĂ TE MIRI TU!“
Are tăticu un băiețel, băiețelul are 4 ani și a în

ceput și el cu obsedantul „de ce ?“.
— De ce se leagănă nenea cînd merge ?
— Ca să te miri tu !
— De ce tanti Varvara a aruncat cu 

pe nenea Țibică ?
— Ca să ai tu ce întreba 1
— De ce tovarășa taxatoare ne-a dat 

bilet cînd are atîtea pe masă ?
— De brînză !
Și băiețelul s-a repezit la taxatoare 

carnet de bilete l-a făcut fărîmițele și 
pe fereastră.

— De ce ai făcut asta ! 8-a arătat iritat tatăl.
— D-aia !

VASILE BĂRAN

apă fiartă

numai un

a luat un 
l-a aruncat

GH. NEAGU

AVÎNTUL
ÎNCĂLȚĂMINTEI

Nimeni nu știe e- 
xact cînd s-au întîl- 
nit cei 4 cismari ho- 
tărînd, între ei, să 
deschidă în casa 
ralelipipedică 
colț un atelier 
cismărie.

Și și-au adus, 
care, ciocane și cala
poade și texturi și 
pap cu care să li
pească tâlpi și au H- 
pix. afară, pe o sti
clă înrămată și niște 
Utere de hîrtie care 
au început să strige 
la trecători : ..Hai la 
noi la cismărie, să vă 
reparăm pantofii" !

Și au venit oame
nii cu ghete și san
dale și galoși și bo
canci de schi și pa
tinaj și cismarii s-au 
apucat de lucru și a 
venit printre ei și 
unul cu pantofii noi, 
abia încălțați.

— Merge ? i-a în
trebat eL Merge ! 
i-au răspuns cismarii 
privindu-i pantofii 
neștiind încă ce-o să 
facă la pantofii aceia, 
poate că-1 strîngeau 
și ei n-aveau încă 
mașină de lărgit, și 
au respirat ușurați 
cînd li s-a spus că 
n-au fantezie.

— N-aveți fante
zie ! le-a făcut omul 
cu pantofii noi ob
servație. altfel n-ați 
fi atîrnat afară fir
ma asta lipsită de a- 
tracție. Mîine am să 
vă aduc alta, cu me
tafore ! Si le-a adus 
o firmă trasă în tuș 
galben, pe care scria 
..Avîntul încălțămin
tei". (nici nu bănuiți 
ce forță are o meta
foră ’) și a așezat-o 
afară, în locul celei
lalte.

Cei 4 cismari l-au 
întrebat eît costă dar 
el nu venise decît 
să-i ajute și le-a pro
pus să rămînă pe lîn- 
gă ei sâ aranjeze vi
trina și să facă și 
alte lucruri, ca de 
pildă, să pună în ta
van, pe lîngă lustră, 
hîrtie creponată.

Și stînd el pe sca
ră răsucind hîrtia și 
trăgînd-o prin col
țuri și împletind-o cu 
alta de culoare con
trarie a observat că 
cismarii tăiau sin
guri clienților chi
tanțele cu o lamă cu 
care tăiau și pinge
lele.

— Cunosc pe cine
va care ar putea face

altfel treaba asta. 
Gustul vostru nu se 
potrivește cu delica
tețea firmei de-afa- 
ră ! le-a spus el celor 
4 cismari și le-a adus 
pe unul cu buzuna
rul din stînga încăr
cat cu creioane chi
mice care s-a sesi
zat primul, că ar 
trebui acolo și un ca
sier

Cînd a venit casie
rul. purtind eu el un 
burete în care-si 
muia degetele, s-a 
mirat brusc de ine
xistența unui conta
bil (cine-i înregis
trează lui nota de

&

casă ?) neștiind, bi
neînțeles, că un sin
gur contabil n-ar fi 
putut lucra fără un 
altul care să tină re
gistrul, cartea mare 
pe care, la rîndu-i, 
trebuia să-1 predea 
unui al treilea pen
tru încheierea bilan
țurilor trimestriale.

Dar n-aveau cum 
să-și așeze birourile 
și un arhitect le-a 
dat soluția să adauge 
casei paralelipipedi
ce, sprijinit pe patru 
stîlpi înalți de beton, 
încă un etaj unde 
putea fi acum adus și 
un revizor, omițîn- 
du-se și de astă dată 
lucru] arhicunoscut 
că un revizor nu pu
tea să-și ducă mun
ca decît în cadrul 
unui corp de control 
și că, deci, trebuiau 
.ridicate două etaje.

în cel de-al treilea 
etaj s-a stabilit insta
larea serviciului per-

aonal și învățămînt 
întrucît, în urma 
linei analize succinte, 
8-a constatat că o 
bună parte a conta
bililor nu-și desăvîr- 
șiseră încă pregăti
rea profesională, fapt 
care a determinat 
construirea la etajul 
patru a unei săli de 
cursuri la care aveau 
dreptul să se înscrie 
persoane între 18 și 
35 de ani din locali
tate și din împreju
rimi și care au for
mat apoi acele cadre 
de nădejde întîlnite 
la serviciile plan fi
nanciar, aproviziona
re cu materii prime, 
aprovizionare cu ma
terii auxiliare, secre
tariatul tehnic, se
cretariatul general, 
evidenta furnizorilor, 
evidența clientilor, 
plan-credite rambur
sabile în numerar, 
plan credite pe ter
men lung, instalate 
la etajele cinci, șase, ' 
șapte, opt, nouă, 
zece, unsprezece, 
doisprezece și trei
sprezece ale clădirii 
paralelipipedice.

Și toate serviciile 
lucrau cu îndemîna- 
re, peste tot se făcea 
cîte ceva, holurile 
șușoteau ca niște ar
bori pînă cînd, spre 
sfîrșitul verii, s-au 
pornit, dintr-odată, 
ploi multe și s-a 
stîrnit și o furtună 
si cei de la etajul 
treisprezece au sim
țit că se cutremură 
blocul.

— Ce s-a întîm- 
plat ? au ieșit pe te
rasă și cei de la eta
jul doisprezece și 
i-au văzut pe cei de 
la unsprezece aler- 
gînd pe scări, toți 
contabilii și revizorii 
și c.f.i.-iștii alergau 
pe scări în jos !

La etajul unu s-au 
oprit pentru că aco
lo, ceva nemaibănuit, 
scările se opreau, 
parterul nu mai era, 
blocul stătea suspen
dat pe cele patru pi
cioare de ciment !

Peste drum, omul 
cu pantofii noi ob
servă casa paraleli
pipedică pe care cei 
patru cismari o lua
seră cu el, și-i atîr- 
naseră sub acoperi? 
firma aceea fără fan
tezie : „Hai la noi la 
cismărie să vă repa
răm pantofii" l

FLUTURII
încolo și-ncoace e- 

rau ierburi și erau 
și măceșe și, iritat, 
Fluturelui îi venea 
s-o izbească în cap 
cu o măceașă pe Flu-

turoaică și Fluturoai
ca s-a repezit să-i 
taie Fluturelui aripi- 

cu un pai și țipau 
se stropșeau 
celălalt, de

le

de-mi tot vii noap
tea, ce tot urli, stri
cata, nu vezi cum 
ești?

Și ierburile se vă- 
lureau și dinspre vi- 
roagă trecu un com
presor, să facă dru
mul, și era cît pe- 
acî să-i calce.

Dezmeticit Flutu
rele își aranjă mus
tățile iar Fluturoaica 
își puse aripile în 
șolduri și amîndoi 
strigară, vineți, după 
el :

— Ei și ? Ce te a- 
mesteci tu în viațf 
noastră personală ?



DOUĂZECI
LA PUTEREA

A DOUA
(Urmare din pag. I) 

muncească acolo unde 
este mai greu."

GICĂ HARNAGEA 
— maistru la cultura 
de grîu I.A.S.-Le- 
hliu : „Cînd termi
năm recoltarea de pe 
o suprafață, să zicem, 
de 40 de hectare, și 
urmează să atacăm o 
alta, studenții înțeleg 
că este vorba de o

suprafață mai mare 
dedt precedenta".

Iulie — lună de 
cotitură în anul agri
col.

lată-i cîte zece, 
cite douăzeci, mii...

Siluete zvelte, bron
zate, pe cap cu pă
lării din pai de grîu 
și umbre care le 
taie frunțile în două 
și le bombează.

Cheful de muncă 
este în creștere.

lată-i cite do», dte tace... riluete rcelte bronzate...

Sub pălării studenții t Grota Ștefan, Petrov F+p, Digger FeteL

itritatii

tre

Actualitatea editorială

CÂRTI DE ETICĂ

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

E D
Sînt un mare pasionat al 

fotbalului și cînd am aflat 
că aici la noi, la Sinaia au 
loc în ultimele zile ale lui 
iunie finalele campionate
lor republicane de fotbal 
ale liceelor, m-am bucu
rat nespus. Firește, n-am 
lipsit de la nici un meci. 
Și trebuie să spun că nu 
regret de loc. Meciurile 
elevilor, prin dîrzenia cu 
care și-au disputat întâie
tatea, prin răsturnările ne
prevăzute de scor, dar 
mai ales prin fazele de 
fotbal curat și adevărat 
pe care ni le-au oferit ti
nerii fotbaliști, ne-au de
monstrat cît de înzestrat, 
pentru acest sport, e tine-

E NEÎNȚELES !
retul nostru, cîte talente 
autentice avem. Sigur, în 
asemenea momente gîndu- 
rile te duc mai departe. 
Mă gîndeam, stînd și pri
vind din tribune, la eșecu
rile, pe mai multe planuri 
ale fotbaliștilor noștri mai 
mari și-mi spuneam că 
nu-i nimic, vor veni băieții 
ăștia, cu talentul și ambi
ția, cu fantezia și tinere
țea și, în 2—3 ani, vom 
avea și noi fotbal ca lu
mea.

Bucuria mea a fost 
scurtă durată, pentru 
interesîndu-mă mai îndea
proape — cunoșteam pe 
unii dintre organizatori și 
țineam cu tot dinadinsul

de 
că,

să văd cîți specialiști, an
trenori, reprezentanți ai 
forurilor centrale care con
duc și organizează, chipu
rile, această activitate 
se află în tribune — am 
constatat cu tristețe și a- 
mărăciune că la actul .fi
nal al acestei competiții 
școlare de anvergură, nu 
a participat decît... un ac
tivist voluntar al Federației 
române de fotbal, iov. C. 
Ardeleana. Păi, să mă ier
te tovarășii conducători, 
specialiști și antrenori de 
prin birourile federației și 
ale V.C.F.S., nu-i o rușine 
treaba aceasta ? Nu ne 
mai miră și nu e greu să 
ne explicăm fenomenele

ce se petrec în fotbalul 
nostru, concepțiile unora 
privind activitatea, în a- 
ceastă disciplină, în școli. 
Dar, tovarăși antrenori, 
aici, în școli, se află vii
torii 
pe care 
promovați 
în loturile 
ale țării, 
schimbul de 
să reîmprospăteze și 
regenereze acest

mari fotbaliști 
trebuie să-i 
în echipele, 
reprezentative 

speranțele, 
mîine chemat 

să 
___ sport. 

Luați odată de la ochi, 
pentru dumnezeu, ochela
rii opacității și ieșiți din 
chingile funcționarului de 
birou.

C. MIHAI
Uzina mecanică Sinaia

ȚjV^V ■ 1 > A Ț T ȚT _ i îNroJtfiAȚii
IU Bl HI U l HI I ® Delegația Uniunii TineretuA SSB. JMl J IU a lui Iugoslav, care la invitația C.C

| al U T C ne vizitează țara 
I fost primită la Comitetul Cen

pe maso de disecție

tre-

Degeaba au fost prezentate e- 
xemplele multor țări în care 
fotbalul și-a căpătat un loc de 
onoare intre sporturile școlare. 
Nu au fost luate măsuri radi
cale de normalizare a situa
ției existente. Recent, am luat 
cunoștință câ in R. F. a Ger
manie:. pe baza cercetărilor 
prof. dr. Holimann. în care se 
precizează că „nici o altă dis
ciplină sportivi nu influen
țează atit de eficace organis
mul* (metabolis 
lui etc), fot ba:
creta un loc spec 
mele de invă*ăs

se va

să vizeze efectul stimulator de 
afirmare și perfecționare con
tinuă. Activitatea centrelor de 
copii și juniori trebuie lărgită 
în special în sensul cuprinde
rii unui număr mult mai mare 
de elemente talentate aflate 
in perioada de virstă 14—15 
ani cînd apare certitudinea 
confirmării valorice. De „con
țin șentele* mici 10—14 ani se 
poc ocupa cu eficiență sporită 
față de centre, școlile sportive 
de ».••••. . a:.a:e ari în număr 
mulțumitor — 53, ș: asociațiile 
aport:ve școlare. sătești de 
cartier etc. cu un minimum 

Sînt tot mai in- 
:e materialele și 
1 pentru copii, in

c_< 
ec

Pentru a afla preocupările 
editurilor noastre în publi- 

' carea unor lucrări de etică 
ne-am adresat unul număr 
de tovarăși de la aceste edi
turi.

Marin Gh — redactor la 
Editura tineretului : „Recent 
editura noastră a înființat o 
nouă colecție care va publi
ca numai lucrări de etică. în 
curs de apariție la această 
colecție sînt lucrările „Vă 
rog, scuzați" de Dan Biho- 
reanu și „De bună voie și 
nesilit de nimeni" de G. Bă- 
dulescu (pe care o consider 
cea mai bună carte a anului 
din această colecție). în ce 
privesc cărțile adresate edu
catorilor avem în curs de 
apariție lucrarea : „Proble
me de educație a sexelor" de 
Radu Dimitriu și Șerban Io- 
nescu.

Nadla Nicolescu — redac
tor șef secție la Editura di
dactică și pedagogică : „De 
la început precizez că ne-am 
axat viitoarele publicații 

> pentru trei categorii de citi
tori — elevi, adolescenți și 
educatori. Pentru elevi sînt 
în curs de apariție lucrările : 
„Cum să prevenim uitarea" 
de F. Fi^chbein cu ilustrația 
grafică a lui Nell Cobar și 
„Pasiunea științei" de D. 
Moroianu și I. M. ștefan. A- 
dolescenții iși vor îmbogăți 
biblioteca cu lucrările „Ado
lescența" de St. Zisulescu și 
..Micul îndrentar de compor
tare civilizată" de P. Vinti- 
lă — lucrări ce sînt în curs 
de apariție.

Cît privește munca educa
torilor, părinților și dirigîn- 
ților aceasta va fi sperăm, 
ajutată de apariția lucră
torilor 
rinți

„Profesori și pă- 
contra insuccesului

de V. Radulian. 
pirințil»r* 
(traducere 

sau

școlar" < 
„Defectele 
A. Berge 
lb. franceză . sau 3>n- 
tivismul copiilor prod as al
carențelor educative* de L. 
Filimon. Pentru organizațiile 
de pionieri și U.T.C. — Ele
na Vodă și Claudiu Vodă 
semnează „Manifestări cul
tural artistice ale tineretului 
școlar", carte care cuprinde 
sfaturi prețioase privind or
ganizarea de serbări, 
vale sau alte acțiuni 
ral-artistice".

Tue Nicolae — șeful 
ției pentru tineret la 
ra politică ; ,,Mai mult 
jumătate din lucrările 
curs de apariție sînt pe teme 
de morală. Lucrările noastre 
se adresează în primul rînd 
tineretului și organizațiilor 
U.T.C. Va vedea în curînd 
lumina tiparului „Avem 18 
ani" de prof. dr. T. Popescu 
și Dan Brudaru — lucrare în 
care se dezbat problemele a- 
dolescentului. In curs de a- 
pariție sînt „Tînăra familie 
în socialism" a Gabrielei 
Ciobanu și „Materiale în 
sprijinul educației politice și 
patriotice".

Pînă la sfîrșitul anului vor 
mai apare „Cartea adolescen
tului" și „Cartea fetelor" 
ambele semnate de un grup 
de autori în timp ce Ion Ia- 
noși va semna „Educația es
tetică a tineretului". De a- 
semenea vor vedea lumina 
tiparului lucrările „Trăsătu
rile de caracter ale tinerei 
generații' 
Neveanu 
de etică 
nată de 
tori.

Loere w nane-

carna- 
cultu-
redac- 
Editu- 

de 
în

1“ de Paul Popescu 
și „Micul dicționar 
a tineretului" sem- 
un colectiv de au-

ȘT. I. GANESCU

r.ale a drtr 
trebme să 
imediatâ. Corr.pcr*-ar^a 5: r*-
ruîtaiele. Ir_să, in sfera 
ci: de performa^^ ne -
să nu poarre pecetea acearei 
anomalii, să nu conduci la e- 
șec. Am avut și încă mai avem 
specialiști" care se zbat să do
vedească cu vorba, și mai po- 
țin cu fapta, că putem ’.rsa la 
un fotbal modem, avansai 
spectaculos, brodind pey.e de
prinderile învechite ale tmor 
jucători „formați* in ccpLĂr.e. 
la întîmplare, intr-o aeuv.tate 
dezorganizată, calități at.et re 
superioare. înalte execuții teh
nice, concepții și deprinderi 
tactice noi, comportament și 
deprinderi educative de înaltă 
ținută, caracteristice jucătorilor 
de valoare din țările cu fotbal 
avansat. Or, este cunoscut și 
verificat în practica înaintată 
că, în condițiile 
fotbalul actual, 
numai formarea 
tletic impune o 
treruptă, intensă
5—6 ani, muncă ce trebuie în
cepută atunci cînd aceste ca
lități pot fi influențate cu ma
ximum de eficiență, adică în 
copilărie. Aceeași cale anevo- 

0 ioasă, eșalonată în timp și în
cadrată într-un proces instruc- 
tiv-educativ strict organizat, 
o străbat și lanțurile de de
prinderi tehnice, tactice, edu
cative, indispensabile practi
cării jocului modern, cu com
plexitatea impresionantă a ce
rințelor sale.

cerute de 
de exemplu, 
suportului a- 
muncă neîn- 
de minimum

ȘCOALA TREBUIE FERITĂ
DE FOTBAL ?

de 19

e» prr

•eac tre-
O,

•ceea care de fapt ftabdesa» 
nivelul «i valoarea pprier- 
mantelor : edacatia fizică !■ 
scoli, in general ia inv fcraaaac 
Nu se poa-e trece cu vederea 
că adept:; :eor* retrograde: 
„școala trebuie ferită de fettai* 
sînt azi in ega^ă măasră răs
punzători de situația de acan 
a fot bai uliu nostru. Cu ettva 
ani în urmă arătam, intr-ua 
articol, pe baza uniri experi
ment, că jocul de fotbal adap
tat, gradat sau modificat poate 
fi folosit, ca mijloc principal 
al realizării sarcinilor educa
ției fizice în școală, cu o efic- 
ență inegalată de alt mijloc. 
Argumentele însă nu au reușit 
să înfrîngă conservator-sm L 
și inerția orientării metodice a 
educației fizice din școală, 
fotbalul rămînînd cel mai bun 
prieten al elevilor dar numai 
în... recreație și în afara școlii.

rute.

k err-'i
&3ecTKă ex.

Probu«XM odreâor care 
ocspă 5e rjnr-_rea copuk 
T^-.xx Jor. Î3 Speti antre

na- ză sertoasă- Alături de o- 

putia la același nivel sînt ce- 
obiițatoriu. eunoș linte

COMPLETE de metodică, fîzio- 
togie si pedagogie. Să fim con
vinși că la nivelul înzecit al 
pretențiilor fotbalului modern, 
fată de cel din trecut, fiecare 
fol in pregătirea antrenorului 
de copii, juniori sau tineret, va 
reprezenta, mai tîrziu, defici
ente greu de recuperat, ale 
jucătorului de performanță. A 
trecut de mult timpul cînd de 
instruirea superioară a copiilor 
se putea ocupa oricine.

In aceeași ordine de idei 
vor fi necesare eforturi deose
bite pentru îmbunătățirea ca
drului educativ al muncii cu 
copiii și juniorii. Din păcate, 
goana după căpătuială, des
considerarea eticii și loialității 
sportive, indisciplina, necinstea, 
vicierea rezultatelor, s-a mani
festat la multe cluburi, echipe

chiar și în rindul juniorilor, 
înregistrăm cu niîhnire abateri 
grave în activitatea juniorilor 
noștri (peste 90 de sancțiuni 
dictate anul trecut în Campio
natul republican de juniori, 
manifestări ale necinstei și in
disciplinei la unii componenți 
ai lotului U.E.F.A.) Sînt sesizate 
încă abateri serioase în com
petițiile de copii, vicieri de 
rezultate la care iau parte 
chiar membri ai unor comisii 
centrale ale Federației de 
fotbal, numiți tocmai pentru 
a veghea la menținerea spiri
tului cinstit al întrecerilor 
sportive, falsuri în folosirea 
jucătorilor copii și juniori. 
Sînt reclamați antrenori cu 
renume care chiar și în com
pel țiile și antrenamentele ce- 
ior mici nu se sfiesc să folo
sească un vocabular desuet, 
vulgar plin de injurii și ex
presii degradante. Pierdem un 
număr însemnat de talente ti
nere recoltate de „purtătorii 
spiritului afacerist* in fotbalul 
nostru, (conducători aciuiți pe 
iir.ză echipe mid sau mai 
mari), elemente care apoi se 
coboară in- bezna obscurității 
cu un singur gind : căpătuiala. 
Această realitate mi-a fost 
confirmată de un exemplu pe 
care l-am trăit acum trei ani. 
în anul 1964 am promovat, de 
la juniori, la categoriile superi
oare tm număr de 9 jucători 
dintre care numai 4. respectiv: 
Lucesro, Strfir.beanu, V. Io- 
r.escu și V. Crăciunescu au 
fost ocoliți sau au refuzat 
vînzarea talentului de către 
racoleuri. Ceilalți, la fel de 
taler.tați, nu au rezistat ten
tației cițtigului fără muncă și 
obligații, au părăsit echipele 
si antrenorii, refugiindu-se la 
categoriile inferioare.

Consider că prima acțiune 
de renaștere a fotbalului no
stru. problema care decide în 
ultimă analiză eficiența si va
lorifică „produsul finit* al 
muncii cu copiii și juniorii 
sau tineretul, este crearea u- 
nui cadru educativ curat, cin
stit, demn de marile înfăptu
iri ale epocii noastre socia
liste.

Tineretu-
C.

____  _  . a 
fost primită la Comitetul Cen
tral de Vasile Nicolcioiu — 
secretar al C.C. al U.T.C. în 
continuare membrii delegației au 
vizitat noile cartiere ale Capita
lei, Institutul Agronomic „NICO- 
LAE BĂLCESCU", Consiliul Na
țional al Cercetării Științifice, 
Institutul de Inframicrobiologie, 
Muzeul de istorie a Partidului 
Comunist, a mișcării revoluționa
re și democratice din România.

• Vineri dimineața a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre 
patrie, delegația Ligii Tinere
tului de Stingă din Suedia

I condusă de Lennart Ingberg. 
vicepreședinte al Ligii, care la

I
invitația C.C. al U.T.C. a fă
cut o vizită de prietenie în 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul 
IBăneasa au fost de față, Va

sile Nicolcioiu, secretar al C.C. 
Ial U.T.C. membri ai Biroului 

și activiști ai C.C. al U.T.C.

• Joi după-amiază a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre 
patrie, delegația Comitetului 
polonez de Cooperare a Orga
nizațiilor de tineret condusă 
de Jan Maj, secretar al C.C. 
al Uniunii Tineretului Socia
list.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa. delegația a fost con
dusă de Mircea Angelescu, se
cretar al C.C. al U.T.C., de 
membri ai Biroului și activiști 
ai C.C. al U.T.C.

A fost de față Jerzy Fidler, 
consilier al ambasadei R. P. 
Polone la București.

I In turneu

Prof.
DUMITRU TEODORESCU

Centrul de copii și juniori 
„23 August"

Pe scenele teatrelor de stat și 
ale caselor de cultură din Baia 
Mare, Satu Mare, Sighetul Mar- 
mației, Vișeu, Cărei și din re
giunea Maramureș, au fost pre
zentate în ultimele luni peste 
100 spectacole de teatru, estra
dă etc. Spectatorii maramure
șeni au aplaudat astfel colective 
artistice ca cele de la teatrele 
C. I. Nottara și Barbu Dela- 
vrancea din București, Brăila, 
Pitești, Turda, Deva. De aseme
nea, au evoluat pe scenele Mara
mureșului Filarmonica de 
teatrul muzical din Cluj, 
pectiv Brașov, ansamblul de 
tece și dansuri din Tîrgu 
reș și altele.

în aceste zile un colectiv 
actori ai Teatrului de Stat din O- 
radea întreprinde un turneu de 
mai multe zile în regiunea Ma
ramureș, cu piesa „Steaua fără 

“ nume" de Mihail Sebastian.

anunț

stat, 
res- 
cîn- 
Mu-

de

CINEMA • RADIO • TELEVIZIUNE

rmra
SPARTACUS — film pentru •- 
cran panoramic

rulează la Patria (orele 12,45;
16.30 ; 20.15)COMPARTIMENTUL UCIGA

ȘILOR — cinemascop
rulează la Republica (orele 
9; 11; 13; 15; 17; 19,15 ; 21.30), 
Festival (orele 8,45 ; 11 ; 13,30; 
16: 18.30 : 21).

ȘAPTE BĂIET! ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ _ ,

rulează la Luceafărul
9 ; 11,15 : 13,30 ; 16,30 ;
21) București (orele 9 ;
13.30 ; 16,45 : 19 ; 21,15.
viarul (orele 9.15;
13.45 ; 16 ; 18,15 : 20.30).
celsior (orele 10,15;
14.45 : 17 : 19.15 : 21,30).

DRAGOSTEA MEA
rulează la Capitol (orele 9,15 ;
11.30 ; 13.45 : 16 ; 18,30 ; 21).
Modern (orele 9,30 ; 11.45 ; 14 ;
16.30 ; 19 : 21,15). Melodia (o- 
rele 9 : 11.15 : 13.30 : 16 : 18,30).

MAIORUL SI MOARTEA
rulează la Victoria (orele 9; 
11.15 : 13.30 : 16 : 18,30 : 20,45). 
Grivita (orele 9 ; 11.15 : 13,30 ; 
16 : 18.30 : 20.45).

ANGELICA SI REGELE - ci- 
nemascop

rulează la Lumina (orele 9,15 ;
11.30 : 13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,45). 
Dacia (orele 17.45 — 21 în con
tinuare).

(orele 
18,45 ; 
11,15 ; 
Fero-
11.30 ;

Ex-
12.30 ;

OMUL CARE L-A UCIS PE LI
BERTY VALANCE

rulează la Union (orele 15,30 ;
20,30) și FILME DE ANIMA
ȚIE (orele 18).

OGLINDA CU DOUA FETE
rulează la Doina (orele 11,30 ;
13,45 ; 18 ; 13,30 : 20.45).

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI — cinemascop

rulează la GluleștI (orele 
15.30 ; 18 ; 20,30). Bucegi (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18 ; 18,30 ; 21). 
Flamura (orele 9 ; 11,30 ; 15,30 ; 
18 : 20.30).

denunțătorul
rulează la Ferentari (orele
15.30 : 18 • 20.30).

DOCTOR PRATORIUS — cine
mascop

rulează la înfrățirea (orele 10; 
16 : 18.15 : 20.30).

MONTPARNASSE 19
rulează la BuzestI (orele 15,30 ; 
18). Drumul Sării (orele 15 ;
17.30 : 20).

DOAMNA DE PE ȘINE
rulează la Gloria (orele 9;
11,15 : 13.45 : 16 : 18.15 : 20.30).

CĂLĂREȚUL DEASUPRA O- 
KASULUI

rulează la Unirea (orele 16; 
18.15).

MOARTEA VINE PE PLOAIE 
rulează la Tomis (orele 9; 
11,15 ; 13,30 ; 16 : 18.30 ; 21).
Volga (orele 9 : 11,15 ; 13,30 ; 
16 : 18.30 : ’.1).

PE GHEATA subțire - ci
nemascop (ambele serii)

rulează la Flacăra (orele
15.30 ;18).

BANDA DE LAȘI
rulează la Vltan (orele 15,30; 
18 ; 20.30).

FRENCH CANCAN
rulează la Miorița (orele 9;
11.15 ; 13.30 : 16 : 18,30 : 20,45).

OMUL FĂRĂ PAȘAPORT — 
cinemascop

rulează la Crîngași (orele 
15,30: 18: 20,30).

RIO CONCHO8 — cinemascop 
rulează la Progresul (orele 
15.30 : 18 : 20.30).

GIUSEPPE LA VARȘOVIA 
rulează la Viitorul (orele 
15,30; 18 ; 20,30).

JANDARMUL DIN SAINT 
TKOPEZ

și
JANDARMUL LA NEW YORK 
— cinemascop

rulează la Munca (orele 15,30 ; 
19.15).

RELAXEAZA-TE draga 
rulează la Popular (orele 
15.30:

PRINTRE
mascop 

rulează la

la Popular
18 ; 20.30).

VULTURI - cine-
Aurora (orele 8,30 ;

G R A DINI

rătăcitor din veacul de mijloc : 
Francois Villon". 11.15 Călăto
rie în istoria civilizației (emi
siune pentru tineret) : „Comori 
ale Muzeului Bruckenthal din 
Sibiu". 12.06 Melodii-magazin, 
12.45 Tenori celebri : Tito Schi- 
pa. 18,22 Medalion muzical : 
Theodor Lupu 19.10 Pagini de 
mare popularitate din creația 
clasicilor noștri : Mihai Emines- 
cu — „Postume". 19.45 Scriitori 
la microfon. Maria Banuș. Poe
zia feminină. 20.00 Seară de o- 
peretă : „Teatrul plutitor" de Je
rome Kern (fragmente). 23.22 
Moura Lympany — interpretă 
a Preludiilor pentru pian de 
Serghei Rahmaninov.

Institutul de Cercetări pentru mecanizarea agriculturii, a- 
nunță scoaterea Ia concurs a următoarelor posturi de spe
cialiști in ziua de 21 august 1967 orele 7 a.m. la sediul 
institutului din bd. Agronomilor nr. 6 București-Băneasa, 
raionul 30 Decembrie.

— un pot șef laborator și
— un post cercetător principal științific, din cadrul secției 

întocmirea Documentației Tehnice și a Tehnologiilor de pre
lucrat (specialitatea inginer mecanic-proiectant).

— un post șef laborator din cadrul secției aparate de mă
surat și analize (specialitatea inginer electronist)

— un post șef laborator mecanizare din cadrul Stațiunii 
Experimentale I.C.C.A. Stupini Brașov (specialitatea inginer 
mecanic agricol).

Actele necesare pentru înscrierea la concurs :
a) Copie legalizată de pe diploma de examen de stat sau 

diplomă echivalentă în specialitatea respectivă a unor insti
tuții de invățâmînt superior din țară, precum și diplomă din 
străinătate echivalentă.

COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR — cinemascop — ru
lează la Stadionul Dinamo (orele 20,30), Festival (orele 20,30).

ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂRITĂ - rulează Ia Doina 
(orele 20,30) ; Stadionul Republicii (orele 20,30).

DRAGOSTEA MEA — rulează la Capitol (orele 20,30).
PENTRU UN PUMN DE DOLARI - cinemascop - rulea

ză la Bucegi (orele 20,30).
TRAGEȚI ÎN STANISLAS - rulează la Unirea (orele 

(20,30).
SOȚI ÎN ORAȘ — rulează la Expoziția (orele 20,30). 
MOARTEA VINE PE PLOAIE — rulează la Tomis (orele 

20,30).
BANDA DE LAȘI — rulează la Viitor (orele 20,30).
NU SÎNT DEMN DE TINE — rulează la Arta (orele 20,30). 
SECRETUL CIFRULUI - rulează la “................... ..........
VIAȚA LA CASTEL - rulează la 
DACII — rulează la Progresul Parc 
PRINTRE VULTURI — cinemascop 

(orele 20,30). Rahova (orele 20,30).
DRAGOSTE ȘI PĂLĂVRĂGELI — rulează la Lira (orele 

20,30).
COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR — cinemascop - ru

lează la Arenele Libertății (orele 20,30).
MONTPARNASSE 19 — rulează la Buzești (orele 20,30).

Colentina (orele 20,30) 
Moșilor (orele 20,30). 
(orele 20 30).
— rulează la Aurora

8IMBĂTA 8 IULIE
PROGRAMUL I

8.20 Moment poetic interpre
tat de Emil Botta. 10.10 Curs de 
limba spaniolă. 10,30 Suita a 
Il-a „Arleziana" de Bizet. 17.10 
Scriitori ai secolului XX : 
George Bacovia. Colaborează 
Eugen Jebeleanu și Nicolae Ma- 
nolescu. 21.05 Teatru radiofonic 
serial. Douăsprezece scaune de 
Uf și Petrov. Seria a Vl-a. ~ 
ce odisee are un sfîrșit. 
Unda veselă.

PROGRAMUL II
9.00 Recital vocal Petre 

fănescu-Goangă. 9.20 File de le
gendă : Mihai Vodă și călăul. 
Scenariu radiofonic de Gh. D. 
Vasile. 10.03 Pagini din muzica 
preclasică. 10.30 Capodopere ale 
literaturii: „Baladele poetuiui

SÎMBĂTĂ 8 iulie

Ori-
23.10

Ște-

18,00 „Vă așteptam la ora 6” — 
emisiune pentru femei, realiza
tă de Flavia Buref ; 18.20 „La 
șase pași de o excursie". Emi- 
siune-concurs pentru pionieri 
și școlari ; 19,30 Telejurnalul de 
seară ; 20.00 Tele-enciclopedia ; 
21.00 Concertul de închidere a 
celui de al XII-lea Concurs in
ternațional al tinerilor inter
pret de operă. (Transmisiune 
de la Sofia) ; 22.00 Emoții în 
premieră. (muzică ușoară) ; 
22.30 Film serial : Sfîntul ; 23.20 
Telejurnalul de noapte..

b) Copie de pe certificatul de naștere
c) Certificatul de sănătate
d) Dovada situației militare
e) Dovada stagiului
f) Autobiografia
De asemenea, cererea de înscriere la concurs va fi însoțită 

în afara actelor de mai sus șl de următoarele :
— Copie de pe diploma de Doctor In științe (dacă este 

cazul)
— memoriu de activitate, împreună cu o listă de lucrări 

(dacă este cazul)
— un exemplar al celor mai importante lucrări științifice 

ale candidatului (dacă este cazul).
Actele de mai sus vor fi depuse cu cel puțin 15 zile îna

inte de data ținerii concursului.
Pentru informații suplimentare vă puteți adresa secreta

riatului Științific din cadrul institutului, telefon 17.10.93,



SCRISORI DIN TABĂRA DE LA BREAZA

TABĂRA S A REÎNTORS

M EXCURSIE
S-a vizitat Valea 

Prahovei cu popasuri 
la locuri memorabi
le : Muzeul Doftana, 
casa în care a trăit 
cărturarul 
Petriceicu 
casa memorială Ni- 
colae Grigorescu și Muzeul Peleș.

Cu cîteva excepții, 
elevii au cunoscut 
pentru prima oară 
aceste locuri și im
presiile au fost cu 
atît mai puternice. 
I-am văzut notînd în 
jurnalele pe care și 
le-au făcut de la ve
nirea în tabără, i-am 
surprins trimițînd 
ilustrate chiar la ie
șirea din muzee și 
însemnările spontane 
conțineau și invitația 
către cei cărora li se 
adresau de a vizita 
neapărat aceste locuri 
care vorbesc despre 
istoria țării noastre.

Foarte muiți ce
reau ghizilor amă
nunte in plus, soli
citau indicații bibli
ografice ;
care se 
pentru 
„Cine știe, 
închinat vieții și o- 
perei marelui nostru 
pictor Nicolae Gri
gorescu, care va a- 
vea loc în tabără 
peste cîteva zile.

Entuziasmul ne-a 
sugerat ideea de a 
afla nu numai im
presiile celor aflați 
în tabăra de instru
ire și odihnă de la 
Breaza, ci și învă
țămintele practice pe 
care le-au desprins 
pentru activitatea pe 
care o desfășoară în 
organizațiile de bază 
U.T.C.

Mai întîi cîteva 
considerații generale 
care s-au detașat din 
convorbirile avute; 
elevii sînt mari ama
tori de excursii ; or
ganizațiile U.T.C. pot 
să manifeste mai 
multă inițiativă in 
sondarea opiniei ute- 
ciștilor cu privire la 
stabilirea itinerarii- 
lor, la fixarea obiec
tivelor pe care do
resc să le cunoască ; 
excursiile necesită un

Bogdan 
Hașdeu,

erau cei 
pregătesc 
concursul 

cîștigă".

preludiu organizato
ric în care să se re
alizeze o predocu- 
mentare asupra locu
rilor care urmează 
să fie vizitate și să 
fie puse la punct pre
gătirile gospodărești ; 
fiecare excursie poa
te fi pe larg valori
ficată atît pentru sis
tematizarea noilor 
cunoștințe dobîndite 
cît și în folosul celor 
care n-au participat, 
cu ajutorul concursu
rilor, al albumelor, 
al expozițiilor cu ma
terialele adunate etc.

Și acum cîteva pă
reri ale excursioniș
tilor :

Mircea Ilie Pop, 
Liceul industrial de 
construcții din Tg. 
Mureș : „Am urmărit 
cu atenție explicați
ile ghizilor, mi-ani 
fixat bine în minte 
topografia locurilor 
pentru a mă putea 
orienta ; am de gînd 
să refac — împreună 
cu colegii — acest 
itinerariu, într-o ex
cursie pe biciclete. 
La noi există tradiția 
excursiilor cu bici
clete, știm să ne gos
podărim și cred că 
ideea mea va găsi 
muiți adepți..."

Valeria Mesaroș, 
Școala tehnică de 
farmacie Cluj, locțh- 
tor al secretarului 
U.T.C. : „Nu prea 
știam cum să orga
nizăm o excursie. Lu
crurile se petreceau 
cam așa : uteciștii a- 
veau sau nu aveau 
ideea excursiei, iar 
cadrele didactice re
zolvau totul. Mi-am 
dat seama însă că 
putem face mult mai 
mult pentru pregăti
rea și desfășurarea 
unei excursii și cred 
că va avea un plus 
de farmec dacă noi 
vom rezolva totul, 
pînă în cele mai mici 
amănunte. Firește că 
sfatul și experien
ța tovarășilor profe
sori ne vor fi de un 
real folos..."

Dorel Turcu, Școa
la tehnică de sticlă 
din Turda : „Vom 
numi în comitetul

U.T.C. un responsa
bil cu turismul și îl 
vom ajuta să-și al
cătuiască un colectiv 
larg de elevi pasio
nați ai excursiilor și 
buni organizatori. Mi 
se pare că o intensă 
activitate turistică va 
fi bine primită de 
uteciști...“

Marcel Croitoru, 
Școala profesională 
de mecanici agricoli 
Ianca : „Particip pen
tru prima oară la 
excursii și sînt în- 
cîntat. Chiar la în
ceputul cursurilor 
voi propune în co
mitetul U.T.C. un 
program de excursii 
pentru un an școlar. 
Avînd din timp un 
asemenea program 
vom strînge fonduri, 
din economiile noas
tre, ne vom docu
menta asupra locuri
lor pe care vrem să 
Ie cunoaștem. Primul 
obiectiv va fi Gala- 
țiul și în oraș — 
Uzina mecanică care 
produce piese de 
schimb pentru trac
toare..."

Elena Chibeleanu, 
Școala tehnică co
mercială din Tg. Mu
reș : „Sînt o pasio
nată turistă, încă din 
clasele mici am par
ticipat la toate ex
cursiile organizate în 
colectivul nostru. Am 
de gînd să candidez 
la concursul închinat 
pictorului Nicolae 
Grigorescu pentru că 
eu am văzut și alte 
opere decît cele ex
puse în casa in care 
a trăit. Am fost la 
Mînăstirea Agapia. 
la Mausoleul de la 
Mărășești, prin diver
se muzee din tară. 
In comitetul U.T.C. 
din școală vei pleda 
nu numai pentru va
lorificarea unei ex
cursii ori alta, ei 
pentru acțiuni mai 
complexe care să so
licite cunoștințele a- 
dunate de elevi 
urma 
multor 
țară."

(Urmare din pag. I)

a in- 
mon- 
foru-

alta,

cesta se poate executa un anumit 
volum de lucrări cu o valoare pe 
care constructorul afirmă că nu 
o poate realiza. Discuția con
tinuă pe sectoare. Și uite așa, 
fiecare „trage“ de cifre, în vre
me ce lucrările sînt rămase în 
urmă. O asemenea situație există 
și la defalcarea sumelor pe anul 

. viitor; la unele poziții s-a ajuns 
. la divergențe... și în curînd la ar
bitraj. De altfel, trebuie spus că 
în vorbirea curentă intervin cu 
totul alte cifre decît cele accep
tate oficial. In concluzie, 
IPROSIN trebuie să stabilească 
cît mai repede cifra reală 
vestițiilor — construcții și 
taj pentru a fi avizată de 
rile respective.

Folosind o formulă sau
nimeni nu neagă importanța asi
gurării documentației la timp. 
La Ministerul Industriei Chimice 
ni s-a spus că „...aceasta nu a 
constituit un impediment pentru 
executarea lucrărilor la timp“; 
beneficiarul a recunoscut că 
„...unele detalii s-au dat mai tîr- 
ziu și constructorul a fost stîn- 
ienit...“ Cei care-i simt, nemij
locit, consecințele sînt pe șantier, 
de aceea ne-am adresat tovarășu
lui Alexandru Kiilir, inginer șef 
adjunct al șantierului, sectorul I:

„Orice investiție trebuie să 
aibă asigurată cel puțin 50 la 
sută din documentație. La 31 de
cembrie 1966, am avut... 16 la 
sută. Multe lucruri nu se cunoș
teau precis. Sosirea fragmentată 
a documentației ne-a împiedicat 
în stabilirea planului general de 
organizare../*

Afirmațiile sînt însoțite de e- 
xemple: pentru corpul policon- 
densare, de pildă, s-a primit in
tegral partea de arhitectură (s-o 
admire?!) dar nu și de rezisten
ță... Reținem și exemplele date 
de ing. Gavril Bălan, șeful șan
tierului: „...beneficiarul a raportat 
estacada ca predată la 11 iunie, 
dar la... 29 iunie ni s-au indicat 
2 trasee, nici unul atacabil de
oarece se suprapune cu celelalte 
rețele. Nu mai vorbesc de faptul 
că devizul este supraevaluat, că 
există la unele obiective diferențe 
de 30—50 la sută între studiile 
tehnico-economice și proiectele 
de execuție'*.

Din acest punct de vedere, 
șantierul are greutăți și ele sînt 
evidențiate în situațiile întocmite 
decadal de Banca de Investiții —. 
sucursala regională Iași. Asupra 
ritmului au influențat și alți fac
tori: livrarea neritmică a mate
rialelor de către furnizori, calita
tea acestora etc. Exista lipsuri în 
activitatea constructorilor? De
oarece nu ne-am edificat pe șan
tier, am cerut părerea tovarășu
lui Gheorghe Brehuescn — di
rector la Banca de Investiții : 
„După părerea noastră nu docu
mentația a constituit cea mai 
mare greutate, ci minusurile în 
organizare. Și acum beneficiarul 
are un termen, constructorul altul. 
Esențiale sînt două elemente: 
proiectul de organizare faza a 
II-a și un grafic coordonator de 
eșalonare a lucrărilor...

Comparăm informațiile primi-

>•••

Situația din Congo
• Dezbaterile din Consiliul de 5e<uritate

JAPONIA — Fațada unui mare magaz
a 14

fiu Tokâa, construită intr-o îmbinare 
Ble.

Un război
de... 10000

de ani

vizitării 
locuri

in 
mai 
din

MARIETTA 
VIDRAȘCU

hpiicmii
te pe șantier cu cele existente 
aici.

„In general — spunea tovară
șul Horia Negru — șeful 
serviciului organizarea muncii 
— în trimestru! I am avut for
ța de muncă necesară. Acum 
ne-ar mai trebui 2—3 maiștri 
pentru schimbul 11...“ Extragem 
din situații: ,Jn trimestrul 1 nu 
s-au asigurat de la început: 4 
ingineri, 6 maiștri, 8 tehnicieni, 
5 economiști (analiza din martie); 
lipsește forță de muncă califica
tă: dulgheri, maiștri (10 aprilie); 
lipsesc zidari, dulgheri, betoniști 
(10 mai); Șantierul 3 chimie lași 
nu a luat măsuri pentru asigura
rea forței de muncă calificată, în 
special betoniști... (30 iunie;.

Neajunsurile au rădăcini mai 
adînci. In anul trecut lucrările de 
organizare nu s-au realizat la ni
velul planificat Iată 
exemple : la finele
lui trimestru, din 20 de bara- 
camente 
gata, 10 
singură 
(nici acum constructorii n-au 
cantine n.n.). La 20 iunie 
constatările erau cam aceleași: 
nu s-a asigurat încă organizarea 
de șantier necesară unui ritm 
normal la lucrările de bază, nu 
s-au terminat drumurile de șan
tier, cantinele, magaziile etc...".

Pe șantier — precizează tova
rășul Vasile Mocanu — șe
ful serviciului economic de la 
Banca de Investiții — există uti
laje care nu se folosesc: pentru 
macaraua turn MB 40 nr. 45418 
adusă în decembrie și folosită 
îri... aprilie a.c. s-a plătit chirie 
pește 28 000 lei; acum JLjnaca-;

câteva 
prim vi

planificate 8 erau 
în construcție), o 

cantină asamblată 
acum constructorii 

n.n.). La 20

Naționalizări 
in Peru

Senatul perucian a aprobat 
p-^ectul de lege prezentat de 
grxem care declară nule toa
te acordurile privitoare la 
concesionarea terenurilor pe- 
tn^ere încheiate cu societă
ții.? rtrăine. Potrivit agenției 

P_L» acest cot deschide ca- 
pentru exproprierea insta- 

aparținind societății 
ericane „International 
m Company", situate 
mile La Bre a p Pari

ul țârii. Senatul 
udtnea guverna
ră, în decurs de 

măsurile următoa- 
frâtard cu aceste tere- 
lemAțere. Se conrideră 

că ezți.ystarea lor ca fi 
rodetăța

Vă reamintiți ? în orele de istorie, ni s-a vorbit 
nu o dată de războiul de șapte ani, despre cel 
de treizeci de ani sau despre cel de o sută de 
ani. Dar niciodată despre unul de zece mii de 
ani. Și cu toate acestea, de vreo zece mii de ani 
se luptă oamenii, în diferite colțuri ale globu
lui, cu deșertul. In anul 1904 o expediție arheo
logică a descoperit în Asia Centrală, lingă Aș- 
habad, sub straturile de nisip îngroșate de alu
viunile rîurilor, rămășițele unor foarte vechi 
canale de irigații. In urma unor cercetări și in
vestigații s-a dovedit că au o vîrstă de vreo 
zece mii de ani. Iată dar de cît amar de vreme 
luptă oamenii împotriva deșertului smulgîndu-î 
pămîntul bucată cu bucată. De-a lungul veacu
rilor, „războiul" acesta crud, îndărătnic și isto
vitor n-a încetat niciodată.

Nu de mult, călătorind prin Uzbekistanul so
vietic, mi-a fost dat să văd cum se desfășoară 
această uriașă bătălie împotriva necuprinsului 
pustiu sălbatec pe fronturi largi de zeci și zeci 
de kilometri...

— Pe aici, îmi spunea însoțitorul meu Niza-

cui pe hartă, nu prea departe de primele coline 
ale munților Tian Șan. Am venit in aceste 
locuri, în 1956. Aveam cîteva corturi, cîteva ma
șini și tractoare. Treptat, am pus temeliile și 
am durat aici un adevărat orășel al lucrătorilor 
întreprinderii. Acum are 15 000 locuitori, cîteva 
micro-raioane, școli, un spital bine utilat, ma
gazine, restaurante, terenuri de sport, nume
roase cămine și grădinițe de copii, cinemato
graf, un palat de cultură etc. întreprinderea 
noastră a luat ființă în 1956 dar germenii ei 
existau încă din 1918. în condițiile grele de a- 
tunci, Lenin a semnat un decret pentru alocarea 
a 50 milioane ruble pentru valorificarea și iri
garea Stepei Flămînde. Au început 
dar fără 
și roabe, 
terială a 
tă : 2 800 
vatoare
250
multe agregate speciale de betonare a ma
rilor canale, avioane, șlepuri. . vaporașe etc. 
întreprinderea mai are în subordine cîteva șan
tiere de construcții civile și industriale (locuin
țe, șosele, obiective industriale și social-cultu- 
rale), un uriaș combinat de prefabricate din be
ton (al treilea ca mărime din întreaga Uniune 
Sovietică) precum și numeroase ateliere de. re
parații. Toate lucrările se execută mecanizat. 
Dar nici în aceste condiții munca oamenilor nu 
este prea ușoară. Uneori soarele e atît de dogo
ritor, căldura e atît de mare (44—45 de grade), 
îneît mînuirea utilajelor înfierbîntate devine un 
chin. Unii poate cred așa : ce e atît de compli
cat — faci niște canale, dai drumul apei să 
curgă și pămîntul înverzește, prinde viață. De 
obicei așa se întîmplă. Aici însă nu. Uscăciunea 
și pustietatea pămîntului adunate de veacuri se 
împotrivesc cu îndărătnicie omului. Simpla ali
mentare cu apă a solului nu dă nici un rezul
tat ; nu face decît să aducă la suprafață sarea 
cu care este îmbibat, acoperindu-I cu o crustă 
dușmănoasă vieții. înainte de a se putea cultiva, 
pămîntul trebuie „spălat“ doi ani la rînd pen
tru a îndepărta sarea din el. Și pentru ca apa 
devenită sărată să poată fi înlăturată — neexis- 
tind o scurgere naturală a apelor subterane — 
s-a construit o imensă rețea de canale subtera-

_<r__ ____ ___ _______ _ lucrările,
mijloace mecanizate, numai cu lopeți 
se înainta încet, anevoie. Zestrea ma- 
întreprinderii este astăzi impresionan- 
autocamioane, 420 buldozere, 550 exca- 
de diferite tipuri, 400 screpere. 

mașini-macarale, 300 tractoare, mai
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Agregat de irigații in Stepa Flâmindă
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revistelor 
senzație. Pen- 
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UN DESEN al lui Rembrandt 
a fost vîndut Ia licitație la Lon- 

lire sterline — 
preț plătit pînă 
un desen al ma-

gy.-
gy, Twiggy și cu lupă
coafură â la Twiggy londo 
și tu gene «rtifiâale EXPRESS* 
purtate de Twiggy. f?grafi s ' 
„Vrigue". „ 
venteen- 
alte re vist 
blîcat fotogi 
în color pe p

O.N.U., ineooore 
care a participa: 
în calitate de i 
rat în legătură 
le petrecute în 
vorba despre o vas: 
rație", care are drept 
lât urarea actualului 
instaurarea la putere a 
regim, care să reprez 
resele financiare su 
prezentar.rul 
că recrutarea 
fost efectuată 
din Europa c 
cerut Consilii 
te să fav 
sînt ce a 
O.N.U, 
cetarea

revistele unsțraîe

A doua
tentativă

Amv Joonsc 
de 78 de on
Sheila Scott 
trecut un zbor 
în timp de S3 d-

rale stau nefolosite; chirie zilni- .cele de' s-.ii 
că — 1050 lei. Exemple se mai I ’.«.ie oc...
pot da. Concluzia? Șantierul a a- s:nt plir.e de 
vut, pe 5 luni, sarcin^ să re-^ 
ducă prețul de cost cu 0,29 la* 
sută și a realizat... o depășire de 
0,75 la sută. Trebuie să vorbim 
și despre neajunsuri care țin de 
latura gospodărească: cărămizile, 
descărcate prin autobasculare, se 
sparg, manipularea și depozita- ; 
rea necorespunzătoâre a unor * 
prefabricate a dus la fisurarea - 
ior în mai multe secțiuni.

Lipsurile de care se face vi
novat I.S.C.M. se resimt la suban- 
treprize care din lipsa frontului 
de lucru nu și-au realizat valo
rile planificate.

Beneficiarul și-a propus să în
ceapă probele tehnologice în tri
mestrul IV al anului viitQr, iar 
constructorul dorește să asigure 
toate condițiile. Ritmul a fost in
tensificat. Se lucrează din plin. 
In acest cadru IPROSIN, M.I.Ch., 
M.C.I.C.R., I.S.C.M., trebuie să 
respecte cu strictețe măsurile sta
bilite la ultima ședință de ana
liză.

Din datele culese se pot trasa 
adevărate hărți de răspunderi și 
vinovății > o săgeată poate duce 
de !a beneficiar la constructor, o 
alta invers, apoi două săgeți pa
ralele spre proiectant, de unde 
pot pomi .spre ministerele tute
lare, care le pot trimite înapoi 
spre gospodarii șantierului, spre 
furnizori. Un limbaj comun al 
tuturor acestor factori este nece
sar cît mai urgent

pagină. Se pare că 
în ce privește popu
laritatea, Twiggy va 
depăși și pe cea a 
cunoscutei formații 
Beatles.

Dar în fond cine 
este Twiggy ? Twig
gy — numele ei ade
vărat este Lesley 
Hornby — s-a năs
cut într-o periferie 
a capitalei britanice. 
Era o fetișcană zglo-

censiunea lui Lesley 
Hornby. Din cauza 
înfățișării zvelte a 
fost poreclită Twig
gy, ceea ce înseam
nă crenguță, rămuri- 
că sau arac. Dintr-o 
dată a început să 
primească oferte din 
partea celor mai 
mari case de mode. 
Succesul era asigu
rat.

Fetele de 14-15 ani

3 duce It 
r bt'&n evt

McNamara
la Saiqon

ne de drenaj. Ele străbat la fel ca și canalele de 
irigații de la suprafață, toată imensa întindere 
a pâmîntalui. Apa sărată e colectată apoi și 
transportată în conducte speciale pînă în mij
locul deșertului. Toată această muncă uriașă se 
poate concentra sintetic într-o singură cifră: 
1 miliard metri cubi de pămînt excavat !

Privită de sus, din avion, imensitatea întinde
rilor străbătute de canalele de irigare pare o 
uriașă tablă de șah împărțită în mii de pătră
țele. Sistemul de irigare acoperă fiecare bucăți
că de pămînt. In perioada de dezvoltare a bum
bacului, apa trece din marele canal sudic în ca
nale mai mjei, din ce în ce mai înguste, apoi 
călătorește sute de kilometri pe drumul „cana
lelor suspendate". Sînt canale de beton în formă 
de U. cocoțate deasupra pămîntului pe piloni și 
ei din beton. Din acestea apa pătrunde în ra
mificații tot mai subțiri pînă ajunge să ude 
fiecare plantă in parte.

Muiți specialiști străini, care ne-au vizitat — 
poiesis inginerul șef — ne întreabă dacă toată 
această uriașă acțiune este rentabilă. Este! 
Chiar fără a vă prezenta un tablou al calculelor 
financiare e suficient cred să vă spun că de pe 
cele 400 000 hectare valorificate pînă acum de 
noi. se recoltează aproape 60 Ia sută din întrea
ga producție de bumbac a Uniunii Sovietice. 
Anul acesta vor mai fi desțelenite 35 000 hectare 
iar pînă în 1980 se prevede transformarea între
gii stepe într-o gigantică plantație de bumbac.

Cu ani înainte, se spunea că foamea, dezola
rea și pustiul aveau să domnească în Stepa Flă
mândă în vecii vecilor. Dar iată că omul con
temporan. cu înțelepciunea, priceperea și spi
ritul său inventiv a înfăptuit ce nimeni n-ar fi 
crezut : miracolul. Pămîntul pîrjolit și ars i-au 
transformat în pămînt rodnic, în pămînt fertil. 
Locuitorii Uzbekistanului au hotărît totuși să-I 
păstreze vechea denumire pentru ca generațiile 
viitoare să nu uite dramatica lui istorie.

— temnaleazâ revis
tele — au creat de-a 
dreptul o— zeița: 
dir. Twiggy. Inoearc 
să o imite. Și nu nu 
mai fetele care

late de ea. au 
sat într-o si 
sâptămînă un 
net de o jumătate de 
milion de dolari. Iar 
proprietarul casei de 
modă care 
modelele _
speră că va cîștiga 
zece milioane de do
lari.

Desigur, muiți o 
invidiază pe Twiggy 
pentru succesul ei 
răsunător. Puțini știu 
însă că viața ei nu 
este tocmai ca în re
portajele 
de 
tru 
tare 
ea ______ „__
la epuizare. Iar par
tea ei din veniturile 
fabuloase ale caselor 
de modă este pur și 
simplu infimă. Nu 
degeaba spun unii 
ziariști că Twiggy 
este doar o păpușă 
în mîinile unor oa
meni de afaceri fără 
prea multe scrupule.

SPECIALIȘTII americani și 
francezi au reușit, pentru pri
ma dată in istoria științei, să 
transmită o electrocardiogramă 
din Franța in Statele Unite prin 
intermediul unui satelit de te
lecomunicații. Electrocardiogra
ma. înregistrată de medicii fran
cezi reuniți la Tours în cadrul 
primului congres francez de 
electronică medicală, a fost 
transmisă prin satelit către la
boratoarele de Ia Washington, 
unde a fost descifrată de că
tre un ordinator cu ajutorul u- 
nor aparate speciale, iar rezul
tatul analizei a fost retransmis 
in Franța prin telex. în total, 
operația a durat două minute.

AL. PINTEA

20 de minute o analiză care dura 
pînă acum 18 ore. Instalația a 
fost experimentată doi ani și 
jumătate și s-a bucurat de o 
înaltă apreciere din partea spe
cialiștilor.

CUNOSCUTUL pictor francez 
Marc Chagall împlinește astăzi 
80 de ani. Artist multilateral, el 
și-a cîștigat o faimă mondială 
Prin, bogata sa creație de por
trete, mari pînze, vitralii, pic
turi murale și lucrări de sceno
grafie.

FURTUNA LA ADEN
(Desen de V. TIMOC)

MEDICUL S. Mardahiașvili 
din Tbilisi a construit o instala
ție care pune în evidență celu
lele canceroase din sîngele bol
navilor. Metoda sa de investi
gație nu necesită reactivi cos
tisitori, menține intactă structu
ra morfologică a celulelor bol
nave și grăbește diagnosticarea 
lor. Noul aparat efectuează în

UN purtător de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Externe 
al R. P. Chineze a dat publici
tății o ^declarație de protest în 
legătură cu bombardarea la 29 
iunie de către aviația america
nă a navei chineze „Hong Gi“ 
ancorată în portul Haifong. De
clarația precizează că avarierea 
acestei nave comerciale și bom
bardarea recentă a unor ambar
cațiuni pescărești aflate în ape
le teritoriale ale R. P. Chineze 
constituie acte de provocare îm
potriva poporului chinez. Gu
vernul R. P. Chineze — se spu
ne în declarație — cere State
lor Unite încetarea imediată a 
acestor acte piraterești, a căror 
responsabilitate le revine în în
tregime.
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