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* Cronicarii „Scîn- 
teii tineretului" vâ 

recomandă

* Cronica filmului : 
„Sfînta Tereza și 
diavolii"

* Săptămîna Crucii 

Roșii

SUB SEMNUL CELEB DE-A XXV-A ANIVERSĂRII A REPUBLICII Elevi la muncă patriotică

ZIUA METALURGISTULUI

TINERII
prezență activă, dinamică

r

Lîngă
vatra

cu foc
30 DECEMBRIE continuu

în podgoriile
prahovene 11145 de prezențe

A

in „războiul strugurilor^

Ing. ION NIȚA
adjunct al ministrului industriei metalurgice

FURNALUL 9
PRODUCE

In cinstea zilei metalurgistului 
la furnalul nr. 9 de la Hune
doara s-a elaborat prima șarjă. 
Constructorii siderurgiști fl-au 
respectat angajamentul. Noul 
furnal, cu o capacitate de 1 000 
mc. a produs prima șarjă de Ziua 
Metalurgistului cu două săptă- 
mîni mai devreme decit se pla
nificase. Pentru a vedea cum a 
fost obținut acest succes să ne 
reîntoarcem puțin în urmă.

23 August. In acea zi de săr
bătoare pe platforma furnalului 
s-au urcat pentru prima oară cei 
'care elaborează metalul incan
descent. Maiștrilor Aurel Țîrlea 
și Ionel Mariș, cauperiștilor 
Gheorghe Costache, Traian To
rn eseu și Virgil Cănuci le-a re
venit sarcina de a aprinde focul 
pentru uscarea agregatului. Două 
săptămîni mai tîrziu a ieșit fu
mul pe coș și a fost aprins focul 
la caupere. Mult așteptata pre
mieră industrială s-a apropiat cu 
pași vertiginoși. „Numărătoarea 
inversă" a început cu cîteva zeci 
de ore înainte. în mare, construc
ția furnalului era terminată. Au 
mai rămas de executat doar unele

re tușuri și remedieri. Constructo
rii, montorii, fumaliștii s-au mo
bilizat pînă la unul pentru a ter
mina cit mai repede această lu
crare marcantă. Cu toții doreau 
ca de ziua lor să ofere țării un 
dar de preț : metalul. Cu cit se 
apropiau orele fierbinți, bătălia 
devenea tot mai îndîrjită. Ni
meni nu avea timp de vorbă, de 
explicații. Sus pe platforma de 
turnare constructorii din ecihpa 
lui luliu Kovacs așezau ultimile 
cărămizi la zidăria jgheaburilor de 
fontă și zgură. Pe platformă alți 
constructori finisau uriașul pavaj 
apărut in cursul nopții, iar de
desubt se lucra la înzidirea pro
tecției pentru stîlpii de susținere 
ai platformei. La epurarea brută, 
echipa lui Ion Toth a terminat 
deja betonarea cupolei de la sa
cul de praf și ciclon. Montorii lu
crează cu același sîrg. La groapa 
schipului au fost introduse cele 
2 plane-cîntar, iar la instalația 
de cocs mărunt s-a centrat ac-

Este deosebit de semnificativ 
faptul că în preajma sărbători
rii pentru îr.tîia dată a Zilei 
Metalurgistului, a avut loc o 
nouă vizită de lucru a secre
tarului general al partidului, 
în unități ale industriei meta
lurgice, prilej cu care au fost 
trecute în revistă realizările de 
pînă acum, precum și ritmul 
în care se înfăptuiesc hotărîri- 
le Congresului al X-lea al parti
dului și ale recentei Conferin
țe Naționale. Pentru noi, meta- 
lurglștii. această nouă vizită 
este încă o dovadă a grijii per
manente pe care o manifestă 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pentru lucrătorii din industria 
metalurgică, pentru bunul mers 
al întregii noastre activități. 
Putem afirma deci că ziua de 
17 septembrie 1972 inaugurează 
sărbătorirea Zile! Metalurgistu
lui într-un moment de efer
vescență și entuziasm, ca o ex
presie a atenției pe care con
ducerea de partid și de stat o 
acordă activității desfășurate 
de colectivele de muncă din 
ramura metalurgiei.

In industria metalurgică, cir
ca 70 la sută din cadrele mun-

citorești și tehnice sînt tineri, 
o prezență dintre cele mai ac
tive și mai dinamice. Acest 
fapt conferă și metalurgiei un 
plus de vitalitate și de prospe
țime, dlndu-ne încrederea că 
sarcinile ce ne stau în față vor 
fi realizate în mod exemolar.

Rezultat al politicii Partidului 
Comunist Român de Industria
lizare socialistă a țării, meta
lurgia românească s-a dezvol
tat In strînsă corelație cu ne
cesitățile de metal ale celor
lalte ramuri ale economiei na
ționale. Creșterea cantitativă și 
diversificarea calitativă a bazei 
de metal a țârii, au cunoscut 
ritmuri tot mai înalte, fonduri
le alocate pentru dezvoltarea 
ramurii au crescut continuu și 
au dat posibilitatea construirii 
și modernizării în ritm susținut 
a industriei metalurgice. Tn nu
mai 25 de ani, în metalurgie 
ș-a dublat numărul unităților 
industriale, a crescut de aproa
pe 5 ori numărul de salari ați. 
Iar gradul de înzestrare cu fon
duri fixe a ajuns în prezent de 
3,2 ori mai mare.

Pășim cu emoție pragul ce
lei dinții uzine producătoa
re de țevi, renunțînd curind să 
descifrez ceea ce a rămas din 
începutul său de istorie de 
acum 34 de ani. In afara mo
dernizării laminorului de 3 țoii, 
a cărui capacitate de produc
ție a sporit cu 50-55 la sută, 
s-a montat o nouă linie tehno
logică de laminare — de 6 țoii 
— proiectată și realizată inte
gral in țara. Au fost date în 
funcțiune o secție modernă de 
tras la rece de mare capaci
tate, o hală pentru secțiile scu- 
lărie, mecanică și energetică, 
s-a reorganizat întreaga distri
buție a energiei electrice, hî- 
dro-pneumotice, precum și gos
podărirea apelor uzinale, s-a 
pus la punct fabricarea țevilor 
pentru cazonele energetice cu 
condiții speciale de execuție și 
recepție, eliminindu-se importul, 
s-a trecut la fabricarea pe scară 
industrială a țevilor inoxidabile.

Dar oricit ai fi de absorbit de 
noutățile tehnice și tehnologice, 
nu poți să nu-i remarci, în acest 
decor, „decupați" din flăcările

AL. BALGRADEAN
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_Douăzeci_ No
uă— Unsprezece... 
Optsprezece... Și în 
dreptul cifrei anun
țată maistrul ins
tructor Constantin 
Șovăială trace cîte 
o liniuțâ. Echiva
lentul scriptic al 
coșurilor de stru
guri răsturnate în 
bena transportoare. 
Sîntem în podgoria 
de la Valea Călu
gărească printre e- 
levii Grupului șco
lar energetic Cîm- 
pina — 210 la nu
măr. Sînt în forma
ție aproape com
pletă așa cum au 
acționa^ în vară, 
pe șantierul de la 
Cheia. Intre ei 
Constantin Tudose, 
Sandu Sandu, Do- 
rel Luntraru, Ale
xandru Gioabă. Au 
schimbat tîrnăco- 
pul și lopata cu 
coșurile și cuțitele 
de vie. Au plecat 
de la Cheia pentru 
că lucrarea s-a în
cheiat și au venit 
la Valea Câlugăres- 
că, pentru că de 
aici au recepționat 
chemarea unei lu
crări stringente t 
din cauza ploilor 
recolta de struguri 
este in primejdie. încep munca 
dimineața la orele 7 și o înche
ie seara tîrziu. Eforturile de
puse de ei, dăruirea și răspun
derea cu care acționează ne-au 
fost convingător subliniate de 
către Liviu Radu, inginerul șef 
al întreprinderii agricole de 
stat. „Elevii au recoltat aproape 
60 la sută din producția de stru
guri. Lor le datorăm în cea mai 
mare măsură faptul că în jur 
de 23 septembrie vom putea ra
porta lucrarea încheiată".

Și cînd inginerul Liviu Radu 
spunea „elevii au recoltat...", 
dumnealui avea în vedere în
tregul eșalon de aproape trei 
mii de băieți și fete de la licee
le din Ploiești și Valea Călugă
rească, de la școlile profesio
nale și de la școlile generale 
din apropierea podgoriei. Zil
nic ei expediază spre teascuri 
in jur de 23 vagoane de stru
guri. Realizările lor înseamnă 
depășirea de două-trei ori a 
normei obișnuite. Acest ritm 
este determinat de competiția 
ce se duce aici cu timpul. Din 
cauza ploilor, atacul de muce
gai este puternic, o zi întîrziere 
la recoltatul strugurilor albi e-

chivalează cu diminuarea 
zece la sută a producției. Sînt 
afectate mai cu seamă viile de 
pe șes și de la piciorul pantei 
unde curenții de aer sînt mai 
slabi. Așa că de aici s-a început. 
Iar în urma acțiunii de sîm
bătă și duminică aproape că s-a 
ajuns pe șaua dealurilor.

In întrecere cu cei ce lucrea
ză în viile de la Valea Călugă
rească se află elevii constituițl 
în brigăzile de muncă patrio
tică de la Tohani, Dealu Mare 
și Urlați. Este o întrecere de la 
distanță al cărei obiectiv vizea
ză încheierea grabnică a recol
tării strugurilor. In total sînt 
11 145 de competitori. Ei au 
răspuns prezent la scrisoarea 
adresată de către comitetul ju
dețean U.T.C. prin care erau

Informați în termeni simpli. 
„Ploile din urmă au impus de
clanșarea „războiului struguri
lor", altfel pierderile înjumătă
țesc recolta. Poți veni să dai o 
mină de ajutor Și au venit cu 
șase mii mai mulți de cîte scri
sori fuseseră expediate. S-au 
constituit în brigăzi de muncă 
patriotică și au început munca. 
Nu s-au organizat careuri fes
tive, nu s-au rostit discursuri 
și angajamente. Numai sîmbătă 
și duminică elevii au recoltat 
4 456 tone de struguri. Datorită 
lor combinatele de vînificare au 
funcționat din plin. Au fost vi
zate nu numai soiurile de stru
guri albi dar și plantațiile de 
Merlo și de Cabernet. La Urlați, 
elevele liceului au recoltat 
struguri de masă pe care î-au 
și pregătit pentru export. O 
sută de tone în total. Și tot aici, 
'elevii au încărcat de douăzeci 
ori bena de o tonă cu strugurii 
de vin adunați de ei. Nume de 
evidential ? Leonard Birjoru, 
Mihai-Romulus Dăncescu, Mar
gareta Marica, Doru Matei, 
Bogdan Dijmărescu, Maria Ivan, 
Vasile Ghiță, Valeriu Andron. 
Pentru a folosi intensiv mijloa
cele de transport, cei de aici au 
lucrat mereu în două schimburi. 
De la 7 dimineața pînă la amia
ză clasele mici, după aceea cla
sele anilor III șl IV. Constituind 
adevărate colective de acțiune, 
elevii au devenit pentru această 
perioadă salariațî. Normele sînt 
aceleași peste tot și alcătuite în 
baza legilor în vigoare, masa se 
servește la cantinele fermelor, 
dormitoarele au absolut aceeași 
dotare cu cele ale muncitorilor 
permanențl.

...Sîmbătă șl duminică, în ju
dețul Prahova, 11 145 de elevi st
au alăturat energia efortului al
tor zeci de mii de tineri șl vîrst- 
nicl la recoltatul strugurilor. Șl 
tot pe acest șantier îl vom întîlni 
pînă Ia sfîrșitul săptămînli cînd 
este prevăzut să se încheie re
coltatul. După aceea, vor trece 
la recoltatul porumbului.

GH. FECIORU 
Foto i P. TANJAE/A

Întîlnirea reprezentanților 
presei de tineret din țări 

socialiste și din unele

TURNEUL ARTISTIC" ÎN PAG. IV Pretext pentru o dezbatere publică țări europene

Pe marginea spectacolelor bucureștene ale 
Teatrului „AL Davilla" și Ansamblului folcloric 

„Doina Argeșului" din Pitești.

• După atacul israe- 
lian în sudul Liba
nului

DIN CRONICA

Scenele teatrelor de vară din 
parcul Herăstrău și Arenele Ro
mane din Parcul Libertății au 
consemnat timp de trei zile în 
acest sfîrșit de sezon estival un 
eveniment cultural-artistic care 
se anunța instructiv și interesant 
pentru marele public ; turneul 
Teatrului „Alexandru Davilla“ din 
Pitești. Schimbul de ștafete cul
turale între diverse localități a 
intrat de mult în practica obiș
nuită a instituțiilor noastre ar
tistice și ne așteptam ca cei de 
față să aducă în peisajul cultu
ral al Capitalei un element de 
variație și noutate, să fie pe 
de-a întregul un mesaj artistic 
po care colectivul piteștean de 
teatru îl adresează spectatorilor 
bucureșteni.

„Serenada din Trivalea... soa
relui" — un spectacol satiric- 
muzical cuprindea și „un con
cert extraordinar de muzică
?oară“ susținut de formația „Roșu 
și Negru" împreună cu soliștii 
Mihai Constantinescu, George 
Enache, Gabriela Teodorescu. 
Momente vesele: Horia Șerbă- 
nescu. Citind afișul ne-am putut 
zice : iată un sistem fructuos de

colaborare între artiștii bucureș
teni și cei din Argeș. încre
zători în promisiunile programu
lui ne-am ocupat locul alături 
de spectatorii atrași de sonorita
tea numelor înserate pe afiș. 
Surpriza și dezamăgirea publicu
lui s-a produs încă de la înce
put cînd în locul „momentelor 
vesele" ce trebuiau rostite de 
Horia Șerbănescu (consemnat 
doar pe afiș, însă absent de pe 
scena Parcului Herăstrău) am 
fost întîmpinațî de alți doi u- 
moriști cu : „Noroc, băi frați
lor I". Din scheciurile învechite, 
desuete, împănate cu expresii ar
gotice împrumutate din limbajul 
periferic al unor indivizi certați 
cu legile și morala („Hai dom’Ie 
lasă iordanele", „Fugi gagiule, 
că nu te-ai prins la cioacă", „Ce 
față de artizanat ai, mă4
etc.), și noi și publicul am reu
șit cu greu să descifrăm elevația 
„poliglotă" a cupletelor așa-zis

I
I
I

u-
etc.

GEORGE STANCA 
ION MARCOVICI

(Continuare în pag. a ll~a)
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• La rubrica „Pași pe 
Terra" însemnările 
din Chile ale lui 
Eugeniu Obrea 
intitulate „Izvoa
rele optimismu
lui".

UNEI FAMILII
DESTRĂMA TE

Mona și Marian Dascaliue au, 
împreună, exact 50 de ani. 
Adică el 28 și ea 22. De căsăto
rit s-au căsătorit în 1969, în de
cembrie. deci cu peste doi ani 
și jumătate în urmă. El, abia 
ieșit de pe băncile Politehnicii

a-ieșene, ea, funcționară la o _ 
genție CEC. Nunta au făcut-o 
la Tg. Ocna, unde locuiau pă
rinții fetei și unde, de altfel, 
Marian fusese repartizat să lu
creze.

Se iubeau ? „îngrozitor0 răs

punde Mona suspinînd. „Mult-, 
concede, la rîndu-i, Marian, vă
dit agasat de prezența nedorită 
a reporterului. Nedorită pentru 
că, firește, nimănui nu-i convine 
să mai dea și interviuri cînd ie
se de la propriul său divorț, 
chiar acolo, pe scările tribuna
lului. Iar acest început de ..Love 
story" autorul articolului l-a a- 
flat de la actorii principali. 
Intr-adevăr pe scările tribuna
lului, în momentul puțin plăcut 
cînd cei doi se pregăteau să-și 
întoarcă spatele pînă la... urmă
torul termen. Menajul înfiripat 
în 1969, după un clasic „coup 
de foudre" si un preambul de 
numai o lună nu a rezistat mult. 
După 90 de zile de căsătorie, 
inginerul Dascaliuc avea să 
constate că „nu are afinități 
reale cu soția sa“, constatare in
serată și în motivația cererii de

OVIDIU PĂUN

(Continuare în pag. a Il-a)
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Fază din întîlnirea Progresul — Metalul Plopeni (1—0)

„ Foto: AL. PRUNDEANU I

La Costinești au luat sfîrșit 
lucrările întîlnirii redactorilor șefi 
și șefilor secțiilor externe ale zia
relor de tineret din țări socia
liste și din unele țări europene. 
Au luat parte redactori șefi și 
șefi de secții de la ziarele și re
vistele de tineret din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Cuba, Finlanda, 
Franța, R.D. Germană, Iugosla
via, Italia, Mongolia, Polonia, 
Ungaria, U.R.S.S. și România.

Participanții au realizat un *m- 
plu și fructuos schimb de păreri

desfășurate într-o atmosferă de 
caldă prietenie, în spiritul cola
borării tovărășești ce caracteri
zează relațiile dintre ziarele co
muniste de tineret.

Duminică oaspeții au vizitat 
litoralul românesc al Mării Negre, 
iar în cursul după-amiezii au 
avut o întîlnire cu secretariatul 
Comitetului județean al Uniunii 
Tineretului Comunist. în zilele 
următoare oaspeții vor face o 
vizită în țara noastră.
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Săptămîna Crucii Roșii
Este de acum o tradiție ca tn 

luna septembrie a fiecărui an să 
fie organizată „Săptămîna Cru
cii Roșii", manifestare ce se în
scrie ca un moment important 
în activitatea Societății de Cruce 
Roșie. Ea marchează de fiecare 
dată o etapă, un bilanț al activi
tății nobile puse în slujba omu
lui de cei peste trei milioane de 
membri din rîndurile oamenilor 
muncii șl peste o jumătate de 
milion de membri din rîndurile 
elevilor și studenților. în aceas
tă săptămîna activitățile cotidie
ne ale Societății de Cruce Roșie 
vor căpăta o notă aparte. Ca 
obiective principale notăm : in
tensificarea propagării în rin- 
durile populației a cunoștințelor 
igienico-sanitare și, paralel, an
trenarea unui număr mare de 
cetățeni la sprijinirea acțiunilor 
sanitare ce se voi organiza de 
către organele locale de specia
litate.

Cu prilejul „Săptămînii Crucii 
Roșii" comisiile societății, în 
colaborare cu organele sanitare 
precum și cu formațiunile gărzi
lor patriotice, si-au propus să 
intensifice acțiunea de reorgani
zare și instruire a colectivelor 
sanitare voluntare ai căror echi
pieri constituie tot atîția acti
viști obștești care râspindesc in 
rîndul maselor cunoștințe igie- 
nico-sanitare și de acordare a 
primului ajutor. Buna pregătire 
a activiștilor din acest domeniu 
se va evidenția și cu prilejul

CRONICA FILMULUI

„Sfinta Tereza și diavolii"
Nici după al zecelea său film, 

Francisc Munteanu nu reușește 
să ne convingă asupra disponi
bilităților sale cinematografice, 
„Sfinta Tereza și diavolii" fiind 
un eșec de asemenea proporții 
incit poate îndreptăți întrebări 
grave privind „accesul" regizo
rului pe platourile de la Buftea. 
Cineastul cu cea mai bogată fil- 
mografie nu reușește deci, nici 
după zece încercări, să ne ofere 
un film adevărat. Se poate aminti 
în favoarea lui de „Soldați fără 
uniformă" și „La patru *j?ași de 
infinit", dar se uită că acestea 
tiu erau decît, să zicem așa, ape- 
lind la un eufemism, niște „loca
lizări" după două filme străine. 
„Lanțul" de Stanley Kramer, pri
mul, și „Romeo, Juliet a și întu
nericul", al doilea.

Excluzînd citeva noutăți teh
nice, ecranul lat și procedeele 
moderne de tratarea peliculei co
lor, Francisc Munteanu a rămas 
fidel unei estetici cinematografice 
desuete (de care amintește cu 
mindrie într-una din nuvelele 
autobiografice ale volumului 
„Hotel tristețe") : insolența me
lodramatica a filmelor cu Javor 
Pal și Katalin Karaday.

La împușcături, lacrimi, milă, 
onoare, farse, evadări, pistoale, 
vechile „obsesii" artistice ale re
gizorului, se adaugă acum lovi
turi de karate și parașută ri sus
pecte.

Un subiect ce se vrea inspirat 
de luptele din toamna anului 
1944 pentru eliberarea Ardealu
lui, devine în acest film (scena
riul este semnat tot de regizor) 
cînd un fel de joacă nevinovată 
de copii, cînd parodie ofensa
toare a unor evenimente drama
tice. Nu lipsesc — din care film 
al lui Francisc Munteanu au lip
sit? — nici secvențele sexi, je
nantul „șantaj" cu care se crede 
că poate fi cucerit publicul.

TURNEUL ARTISTIC
(Urmare din pag. I) 

satirice: „molto pocneală — 
molto poceală", „bîr oiță la Tri- 
vale yes“, ,.schiuz-mi bre". Spec
tacolul ar fi trebuit să aducă pe 
scenă aspecte satirice inedite, 
culese din viața socială a jude
țului Argeș și a municipiului 
Pitești. Satira și ironia actorilor 
piteșteni s-au inspirat însă co
pios din... alte spectacole ale ge
nului vizînd, ineficient, aspecte 
de ordin general. în acest pro
gram jalnic satiric exprimat pre
țios, în termeni franco-italo-an- 
glo-saxoni mai trebuia să apară, 
alături de formația „Roșu și ne
gru" și cîntăreții menționați pe 
afiș: Gabriela Teodorescu,
George Enache, Mihai Constan- 
tinescu. Trebuia...

Dar seara n-a fost deloc „ca-n 
povești cu melodii frumoase, ti
nerești" așa cum se ambiționau 
să încheie în refrenul final, cîn
tăreții pentru ca aceștia nici 
n-au fost prezenți în spectacol. 
Momeala afișului s-a dovedit e- 
ficientă, dar spectatorii s-au a- 
rătat mai mult insultați.

Al doilea spectacol al turneu
lui piteștean a cuprins progra
mul ansamblului folcloric ..Doi
na Argeșului". La casa de bile
te numeroși solicitanți.

Ansamblul „Doina Argeșului" 
este cunoscut și recunoscut atît 
în țară cît și în străinătate. De 
fiecare dată turneele sale peste 
hotare se transformă în succese 
de triumf. Era firesc, deci, ca 
și acum cîntăreții să se bucure 
din partea publicului de o pri
mire călduroasa. Mai cu seamă 
că alături de cîntăreții argeșeni 
au fost invitați pe scenă inter
pret ca Irina Loghin, Maria

er de
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concursurilor tare ver avea rx 
în multe județe «ie țarb. Xocxra 
aici concursul rruoe.x saetta- 
re. organirat ta îstrepe-.aden. 
școli, instituții, cartiere u 
concursul pentru erleetf-.-e’e 
posturilor sanitare de prim 
ajutor, organizate fc locurile 
unde nu există asistență medi
cală imediată. In același tir-.-, 
comisiile de Cmce Rcpr. in co
laborare cu orcanele Minister— 
lui Sănătăți’, vor KțH curc-ril-e

Poate că este cazul să amintim 
nu atit de obiecțiile făcute fil
mului de critica cinematografici 
(obiecții cizind greșeli cleme*. - 
tare care ar blama și pe un ci
neast amator), ei de reacția pu
blicului in sala de spectacol. 
Spectatorii rid la această dramă 
cum n-o fac de obicei nici la co
medii. Și cum ar putea reacționa 
altfel în fața atitor necerorimi- 
litâți cite prezintă .-SnnU Teren 
și diavolii*, cum si nu ridi ebsd 
filmul le prezintă o stupidă idili 
cu pistoale și Lngușeb astanire 
sau cind insistenta deubert cs- 
nematografscÂ a tmpubd unai ac
trițe e socotit momentul bric ai 
filmului r Dar poate n-ar ftehm 
să fim alarmați. -Sfinta Tema 
și diavolii* poete fi utd. el de- 
monstrind ea o inegalabilă exem
plificare didactică ,xe nu trebuie 
să fie un film-.

De asemenea, este cazul să 
constatăm un fenomen de o cu
riozitate aparte: cum se explică 
— mai bine zia cme ne poate 
explica ? — următoarea situație: 
In timp ce Francisc Munteanu 
primește o încredere (pe care el 
o dezminte mereu), de a risipi

Lătârețu, Ileana Sărâroiu. în re
gia artistică seșnnată de Con
stantin Dinischiotu, ansamblul 
folcloric trebuia să aducă pe sce
nă înmănunchiate sui generis 
sub denumirea „Argeșule, apa 
ta", cele mai frumoase și repre
zentative piese folclorice din Ar
geș. Era farmecul ineditului 
pentru care spectatorii s-au gră
bit să-i onoreze pe oaspeți. In
terpret» ansamblului nu au ră
mas însă fideli afișului, încâlcind 
cu bună știință sau nu, cu în
găduința regiei ori determinați 
de împrejurări, rigorile creației 
populare. Cîntecele „argeșene- 
erau luate din repertoriul lui 
Gică Petrescu care după cum se 
știe, nu este un cîntăreț de mu
zică populară, erau cîntece cu
lese... de pe vechile discuri ale 
Iui Zavaidoc, cîntece de pahar 
(Of, of,of, măi sprițule ; Toarnă 
Leanțo toarnă-), melodii lăută
rești și cîntece cu text dubios. 
Nimic de pe plaiurile Argeșului, 
nimic din nota de originalitate 
și frumusețe a cintecelor popu
lare din aceste locuri! Doar 
cîntăreții erau din Argeș... Ta
raful. recunoscut prin valoarea 
artistică, alcătuit din instrumen
tiști renumiți a fost nevoit să 
acompanieze aceste cîntece co
rodate de contrafacere, învechite 
și fără de mesaj. Spectacolul 
folcloric, ca și cel de estradă a 
fost astfel o dezamăgire totală !

Am văzut două spectacole „de 
turneu", specifice după părerea 
noastră, unei concepții deforma
te. potrivit căreia turneul între
prins departe de scena și pu
blicul de acasă poate fi prezen
tat sub nivelul minimelor exi
gențe artistice. Numai casa de 
bilete să-și încaseze sumele!

Dmtr-on schimb cultural turneul 
s-a transformat intr-o călătorie 
însoțită de recuzita teatrului. 
Cultura, tradițiile argeyene rint 
bine cunoscute, ca «i eforturile 
lăudabile ce se fac astăzi, acolo, 
pentru ca de efe să se bucure 
oamenii, cei care le și îmbogă
țesc. De ce atunci, noi cei din 
București, să nu vedem aici fața 
adevărată și curată a Argeșului 
cultural ? „Memoria Argeșului- 
laolaltă cu alte manifestări cul
turale de aceeași amploare a 
depășit prin amurguri chiar 
granițele județului. Spectacolele 
susținute deseori de profesioniști 
sau artiștii amatori veniți din 
Argeș la Muzeul satului, pe sce
na Ateneului Român sau in alte 
instituții culturale bucureștene au 
fost aplaudate de public, s-au 
bucurat de succes. Tocmai de 
aceea ne așteptam și acum să 
fim însă întâmpinați de colecti
vul teatrului piteștean într-o 
notă de seriozitate artistică.

Un turneu artistic înseamnă 
apoi și o acțiune culturală iti
nerantă, dirijată sistematic mai 
puțin spre Capitală și mai mult 
spre localități izolate care nu 
beneficiază de instituții cultu
rale profesioniste. Pe astfel de 
trasee, dacă s-ar îndrepta. co
lectivul teatrului din Pitești 
și-ar îndeplini mai bine rostu
rile sale educative.

Pe -Argeș în sus, pe .Argeș în 
jos, există acum și vor fi des
chise în continuare alte noi obi
ective industriale care așteaptă 
turneele artistice de o verificată 
exigență artistică.

O revistă : „Manu- 
scriptum"

Aflată la al 8-lea număr, in 
cel de-al treilea an de apari
ție, revista trimestrială editată 
de „Muzeul literaturii române- 
(director fondator : D. Panai- 
tescu-Perpessicius, director ac
tual AL Oprea) ne aduce cu 
ultima sa apariție, numărul 
3 1972 o ediție exemplară atit 
in ceea ce privește cor.țfe jtul 
dt și în prezentarea grafică.

Citâa selectiv aia x a-
eestuia : editorialul _Mnze«l li
terat ani r■■>■(. la îs «F. fisa 
a Jtobăocraficâ : Camil Petreac _ 
un cotr.?r.--artQ al te Garabet 
IbrâiJeen - despre Eugen Lovi- 
neam, date lix ceresooedee.» s 
I-K~Ur B^ga — Oscar Walter 
Chet taașsKta «= •sr-saTd! 
de s^rincr al lui AL DaviEa si 
mai ales -Z al zelebrz-

' *

Q deseoe aăe fcf Materii L cl 

ac.
de

ra^aSe. .ocne„tate de criticul 
VasLe Drăguț desene găsite te- 
tr-o carte cumpărată „de la un 
ac-tațu de ocazie, In talcioc*, 
oe dbepc curtat un loc de fruz- 
ee tatre p^blicatxik culturale, 
fitad o revocă rare se adresea
ză ta aud expres atit speeia- 

vrike dt «i e’.es și srijder.- 
pdor. zirtsrer hibctorUor de lf- 

română.

Primii oaspeți ai stagiu
nii : Cvartetul „Talich"

ce , «uaa k-
*- *ac .ffii. ARIA n» 

rfer* s-rțxlx» raae^elor unei 
rtpaacr icrnuai cahoclovaee • 
Cvartet: _Ta3ch*.

Cearrrâ fa aaal :S€3, ?a 
Cac»«rr»Mral ele Pr»«a aub 

peef. L Micka, car, 
* vjaravecieat u formarea 
ovnealin . ansam-
bâU a a-^a» dia ISM. (ia prima 
m oep^asare peste hotare’, a- 
leefia te—mozicaje. filr.d 
or~ar» «oeae-, e-jm acria !n 
dex .De VoUabar^— .Ua an- 
aamWa fermidaoC care cfnt*
ea tantini.iata dar si ca inte- 
hțeeti*.

Momecte bosărtaare In evo
luția formalei aa fort pârtiei- 
pâriJe la Festivalurile interaa- 
ți-r-ale de la Bayremh, Stras- 
sboorg. Bordeaux, Dubrovnik, 
Vier-a. Amsterdam, Haga.

Cei patru m-zieier.i praghezi 
— Jan Talich, Jan Kvapil, Petr 
Mrwieeejr, Evzen Rattay — 
vor ir.ierpreta lucrări de Haydn, 
Schubert, Suavinschi și Mar- 
ținu tn concertele pe care le 
vor susține la 11 șeptembrie la 

COMANDA 
FILM

IP^iZINTĂ:

un film de Kurt Hoffmann
producție a studiourilor din R.F. a Germaniei 

Cu : Heidelinde Weis, Harald Leipnitz, Hans Ca- 
ninenberg, Karin Hiibner, Erwin Linder

O producție WALT DISNEY 
Scenariul : Perce Pearce 
Regia : David D. Hand
Muzica : Frank Churchill

Edward Plumb

București, la 20 șl 22 septembrie 
la Timișoara și respectiv Cluj.

Un film : „Un candidat 
la președinție"

Adaptare cinematografică 
după o piesă de Gore Vidai, 
filmul regizat de Franklin 
Schaffner, wl*n candidat la pre
ședinție*. distins cu Premiul 
Special al Juriului la Karlovy- 
Vary 1964. prezintă cu deosebită 
forță demistificatoare luotele 
de culise din perioada alegeri

lor prezidențiale din S.U.A. 
După cum ne spune o publicație 
străină „filmul împletește fic- 
țiaaea ca realitatea. Scenele 
„Caavenției**, agitate și gălă
gioase, luate pe viu. se acordă 
foarte bine cu dezlănțuirea pa
siunilor politice, filmul fasci
nând prin ceea ce ne relevă din 
realitate.* în rolul principal 
(ta fotografie) Henry Fonda un 
actor cunoscut din ..Război și 
Pace*, „12 oameni furioși" șl 
„Steaua de tinichea*.

O carte de artă ; „Pic
tori muraliști mexicani" 

de Nestor Ignat
—O carte despre „explozia*, 

despre „miracolul- picturii mu
rale mexicane, scrisă într-un 
spirit reportericesc viu și isco
ditor, atent deopotrivă la inso
litele prcbleme artistice ce au 
stat ta fața realizatorilor, cît și 
Ia ambianța, la momentul isto

ric ce i-a favorizat apariția. O 
reintîlnire deci cu arta lui O- 
rozeo, Rivera, Tamayo, Siquei
ros, Morado, Zalce, artiști di
rect angajați tn lupta pentru 
emancipare socială și națională 
a țării lor, artiști care au în

țeles arta ca pe un manifest, ca 
pe un mijloc inegalabil de a 
comunica și influența cele mai 
largi categorii ale publicului. 
Considerăm această carte o re
ușită nu numai prin discemă- 
mîntul cu care autorul a selec
tat și comentat lucrările picto
rilor mexicani, ci și prin modul 
în care o face fmoaul op:im, 
după părerea noastră al unei co
lecții de largă popularizare cum 
este „mica bibliotecă de artă"), 
altfel spus prin larga ei acce
sibilitate, prin calitățile ei li
terare.

Discuri românești 

ION VOICU ÎN 
FRUNTEA ORCHESTREI 

„BUCUREȘTI"
La scurt timp după înființare, 

Orchestra de cameră „Bucu
rești* Înființată de reputatul 
nostru violonist Ion Voicu, 
după exemplul unor formații ca 
„Menuhin Festival Orchestra" a 
dobir.dit laurii unor remarca
bile manifestări naționale și eu
ropene.

Zilele acestea Casa de discuri 
„Electrecord" ne-a pus la dis
poziție un excelent disc cuprin- 
zînd trei dintre cele mai inte
resante versiuni ale formației : 
lucrări din repertoriul forma
ției : Simfonia nr. 85 de Haydn, 
Divertismentul K. V. 136 de 
Mozart, și celebrul Triptic — 
Introducere. Arie și Preso de 
Benedetto Marcello.

REINTÎLNIRE CU 
LUCRETIA CIOBANU

„Pleacă oile la munte", „Cine 
n-are dor pe vale", „Ridică-te 
negură*, „Pe la poarta cui mi-e 
drag" — iată citeva titluri de 
cîntece de largă rezonanță pen
tru Iubitorii folclorului muzical 
pe care le puteți întilni pe noul 
disc, mai bine zis noua mono
grafie discografică dedicată Lu- 
creției Ciobanu.

Pe micul ecran
Plnă la deschiderea stagiunii 

teatrale, vă recomandăm un 
spectacol în premieră pe micul 

HENRY FONDA și CLIFF ROBERTSON 
în filmul american

regia : Franklin Schaffner
Un film despre culisele luptei pentru învestitură

ecran, „Apollon de Bellac" de 
Jean Giraudoux, scriitorul des
pre care Gide scria că „nimeni 
nu poate rezista surîsului său". 
Avem prilejul să verificăm a- 
ceastă opinie prin adaptarea 
pentru televiziune a uneia din
tre ultimele piese de Giraudoux, 
adaptare realizată de Sanda 
Mânu, care semnează și regia 
artistică. Distribuția se anunță, 
în orice caz, ca o garanție a 
reușitei : rolul titular aparține 
Iui Radu Beligan care va juca 
alături de Mircea Albulescu,

Mihai Fotino, Irina Petrescu, 
avînd ca parteneră directă pe 
Tamara Crețulescu, cea mai tî- 
nftră actriță a Naționalului 
bucureștean. Ea a debutat anul 
trecut în teatru, cinematograf 
și televiziune ; vă recomandăm 
să-i urmăriți evoluția într-un 
rol important și, mai ales, in
tr-o asemenea companie. Să ur
mărim, deci, marți o comedie a 
unui dramaturg subtil, realizată 
de o regizoare dotată și inter
pretată de actori talentați care, 
împreună cu cea mai bună e- 
chipă de operatori, sunetiști, 
etc, reprezintă un nou și inte
resant spectacol al teatrului 
T.V.

C. R. CONSTANTINESCU
I. SA VA
T. STANESCU
V. TANASESCU
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(Urmare din pag. 1) 
divorț. După 90 de zile de con
viețuire, proaspăta familie se 
destrăma la fel de brusc cum 
se alcătuise, unul din soți, băr
batul, își cerea transferul la 
Bacău, nevasta își lua și ea lu
mea în cap poposind la Bucu
rești. în ciuda șocului, tinăra 
își realizează un proiect mai 
vechi, dă examen de admitere 
și reușește la Academia de stu
dii economice. învață, în timpul 
liber, mai și muncește, arătfnd 
seriozitate, perseverență.

Aceleași calități le demons
trează la locul său de muncă și 
inginerul Dăscăliuc, pe care îl 
întâlnim în octombrie 1971 pe un 
mare șantier de construcții din 
apropierea Bucureștiului, în ur
ma altui transfer. Soții, nici u- 
nul nu făcuse încă cerere de 
divorț, se revăd, constată că ,,se 
iubesc la fel de mult ca în pri
ma zi‘* și... reiau conviețuirea, 
de data asta în locuința părin
ților bărbatului, în Capitală. Dar 
nici acum „re-căsătorirea“ de 
fapt nu avea să dureze mai 
mult. După două luni Mana iși 
face bagajele și se întoarce la 
cămin. Tot ea înaintează tribu
nalului acțiunea de divorț, ur
mată de o acțiune similară a 
soțului. Pretextele ? Am studiat 
cu atenție ambele cereri de di
vorț. In amîndouă apar ca niște 
leit-motive afirmații ca „nu 
acorda respect părinților mei“, 
„nu depunea interes pentru 
problemele casnice". „îmi adre
sa Injurii", „nu dovedea Înțele
gere pentru problemele mele 
profesionale**. Nu despre vala
bilitatea acestor acuzații reci
proce vrem însă să discutăm 
aici.

Adevărate sau nu, ele ascund, 
pe undeva, realele cauze care 
au dus în cele din urmă la des
trămarea unei familii tinere, a- 
bia constituite.

Familie care a fost de la bun 
început teatrul unor manifestări 
care dovedeau lipsa de respect 
a soților, neglijență în îndepli
nirea îndatoririlor familiale, lip
sa fie și a ideii de a colabora, 
de a înțelege, de a renunța la 
stupide accese de orgoliu. Dar 
care sînt cauzele unor asemenea 
atitudini ? De unde pleacă o a- 
semenea concepție asupra rela
țiilor dintre soți, asupra fami
liei în general ?

Atit soții Dumitrașcu, părinții 
Monei, cit și părinții lui Ma
rian, Iosif și Elisabeta Dăscă
liile, au trăit în bună înțelegere, 
primiii 26 de ani, secunzii 33. 
în familiile lor nici unul din 
viitori soți, nu avuseseră e- 
xemple negative, nu observaseră 
atitudini ca acelea pe care ei 
înșiși aveau să le adopte. 
Atunci ? Să fie o explicație tra
valiul diferit pe care Mona și

Din cronica 
unei familii 
destrămate

Marian îl executau, ocupațiile 
lor diferite, diferența dintre 
gradele de cultură ?

Puțin probabil. Mii și mii de 
familii s-au dovedit viabile în 
ciuda unor asemenea contradic
ții. evident neesențiale. Rămine, 
deci, să căutăm o explicație în 
lipsa unei educații speciale vi- 
zind raporturile de familie, e- 
ducație pe care nici unul dintre 
soții Dasealiuc nu a primit-o ca 
atare.

— Noi. acasă, nu l-am învă
țat niciodată de rău. Am cre
zut că văzînd cum ne purtăm 
noi în familie va ști și el să se 
poarte la fel, îmi spunea tehni
cianul ceferist Iosif Dasealiuc.

Dar, așa cum s-a văzut—-și 
nu numai în acest caz — exem
plul pozitiv nu se impune în
totdeauna prin sine însuși. Nu
meroase căsnicii tinere, ai că
ror constituenți provin din fa
milii închegate, s-au vădit șu
brede, au purtat în ele încă de 
la început germenii destrămă
rii. Mai devreme sau mai tîr- 
ziu carențele educative ale u- 
nuia dintre soți sau ale amin- 
dorura au ieșit la suprafață, do- 
vedindu-se mai puternice decît 
sentimentele inițial declarate.

Am studiat 100 de do
sare de divorț aflate în curs 
de rezolvare la judecătoria Su
ceava. Și am constatat cu sur
prindere că nu mai puțin de 88 
dintre ele conțineau drame ale 
unor asemenea familii tinere, 
aveau ca eroi tineri sub 30 de 
ani, că unul pînă la cinci ani de 
conviețuire fuseseră suficienți 
pentru ca partenerii să conchidă 
asupra imposibilității coabitării. 
Mai grav decît atît, în circa ju
mătate din cazuri, judecătorii 
erau chemați să decidă și asu
pra viitorului unor copii, să în
credințeze unuia sau altuia din
tre părinți responsabilitatea e- 
ducării vlăstarelor provenite din 
aceste familii pe cale de pulve
rizare.

Iată de ce situația desprinsă 
atit din cazul soților Dașcaliuc 
cît și din sumara statistică pe 
care am alcătuit-o la Suceava 
naște o serie de Întrebări, după 
opinia noastră foarte grave.

Ne propunem să începem 
cu aceste întrebări o largă 
dezbatere la care sînt in
vitați nu numai specialiștii — 
pedagogi, moraliști, psihologi, 
juriști, filosofi — ci și masa lar
gă a cititorilor ziarului, oame
nii a căror experiență de viață 
în acest domeniu poate oferi 
răspunsuri utile.

Care este și care trebuie să 
fie concepția modernă despre 
căsătorie ? Este familia o legă
tură exclusiv personală sau un 
raport social, care implică și 
alte răspunderi, alte relații de
cît cele dintre parteneri ? De 
unde pot apare neînțelegerile 
într-o familie și cum pot fi ele 
rezolvate ? înțelegerea, respec
tul reciproc sînt suficiente să 
asigure succesul unei căsătorii ? 
Sau, așa cum consideră unii ti
neri, este deajuns numai atrac
ția fizică? Este necesară sau nu 
intervenția societății în educa
rea viitorilor familiști? Dacă da. 
cînd, cum și de către cine anu
me trebuie întreprinse aceslo 
eforturi educative ?
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TELEGRAMĂ
Consiliului de Stat alPreședintele 

adresat tovarășului dr. SALVADOR 
toarea telegramă :

In numele Consiliului de Stat, al poporului 
român și al meu personal, am deosebita plă
cere de a vă transmite, stimate tovarășe pre
ședinte, cu prilejul sărbătorii naționale a Re
publicii Chile, călduroase felicitări și cele mai 
bune urări de fericire personală, de noi suc
cese pe calea propășirii economice și sociale a 
țării dumneavoastră.

Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAL'ȘESCU, a 
ALLENDE GOSSENS, președintele Republicii Chile, urmă-

îmi exprim convingerea că relațiile de prie
tenie și de colaborare fructuoasă statornicite 
între țările noastre vor continua să se dezvolte 
în toate domeniile, spre binele popoarelor ro
mân și chilian, al înțelegerii internaționale și 
păcii Jn lume.

Prezentă activă, dinamică5 7

(Urmare din pag. I)
Producția de fontă se reali

zează în principal în furnale 
de mare capacitate, de 1 000 și 
1 700 m cubi, iar producția de 
oțel în cuptoare Martin de 400 
tone și în convertizoare cu oxi
gen. Indicatorul sintetic cu pri
vire la producția de oțel va a- 
junge în 1975 la circa 460 kg pe 
cap de locuitor, față de 320 kg 
pe cap de locuitor în 1970, si- 
tuînd astfel țara noastră prin
tre țările cu o producție side
rurgică dezvoltată. Este semni
ficativ faptul că în acest an 
vom realiza producția anu
lui 1938 în numai 10 zile, ceea 
ce dovedește saltul uriaș pe 
care l-a făcut România și în 
acest domeniu. Produsele side
rurgice românești sînt apre
ciate în țară și în străinătate, 
aceasta făcînd obiectul activită
ții de export în condiții de de
plină competitivitate cu peste 50 
de tari ale lumii.

Conferința Națională a P.C.R. 
din iulie a.c, a subliniat încă 
o dată importanța ramurii me
talurgice în dezvoltarea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate. Tovarășul Nicolae 
Ceausescu, în raportul la Con
ferința Națională a definit coor
donatele esențiale ale dezvoltă
rii siderurgiei estimînd pentru 
anul 1990 producția de oțel la 
nivelul de 20—25 milioane tone 
prin intensificarea proceselor 
metalurgice, adoptarea de so
luții noi în dezvoltarea ramurii, 
punîndu-se un accent deosebit 
pe creșterea substanțială a pro
ducției de oțeluri superioare.

Sarcina majoră a etapei ac
tuale este creșterea eficienței 
economice, pentru care un rol 
eșențial îl are ridicarea nivelu
lui tehnic al producției, îmbu
nătățirea continuă a tehnolo
giilor de fabricație și a calită
ții produselor. In domeniul creș
terii mai accentuate a eficien
tei economice, ne îndreptăm în 
primul rînd eforturile în direc
ția reducerii cheltuielilor mate

riale în producție. Căile de 
atingere a acestui obiectiv sint 
reducerea consumurilor speci
fice de cocs metalurgic, de me
tal, de energie x și combustibil, 
ca și reducerea substanțială a 
cheltuielilor cu munca vie, 
creșterea productivității muncii 
și folosirea rațională a cadrelor 
de toate categoriile.

Tn Raportul prezentat la Con
ferința Națională, secretarul ge
neral al partidului a subliniat 
rolul important care revine cer
cetării științifice pentru reali
zarea cu succes a programului 
vast de asimilări de produse 
noi, la introducerea de tehno
logii moderne, la acțiunea de 
lărgire a bazei de materii pri
me indigene, la reducerea con
sumurilor specifice. Ținem sa 
precizăm că cercetarea științi
fică și dezvoltarea tehnologică 
a producției metalurgice se face 
In prezent în concepție proprie, 
utilizîndu-se vasta rețea de cer
cetare și proiectare a ramurii 
în care lucrează peste 5 000 spe
cialiști dintre care o mare par
te tineri. Antrenarea numărului 
mare de specialiști cu experien
ță în producție contribuie, de 
asemenea, la utilizarea mai ra
țională a cadrelor cu pregătire 
superioară din centrale și în
treprinderi.

în paralel cu dotarea indu
striei metalurgice cu utilaje și 
instalații moderne, o atenție 
deosebită acordăm ridicării con
tinue a nivelului de pregătire 
tehnică a cadrelor de munci
tori, maiștri, tehnicieni și ingi
neri, prin organizarea unor 
forme de învățămînt corespun
zătoare. în 1975 procentul de 
tineri calificați prin școli, în 
meseriile de bază, va ajunge la 
58 la sută ; la un inginer vor 
fi 2,2 maiștri și tehnicieni, iar 
la un economist, 2,2 cadre me
dii economice.

La dezvoltarea metalurgiei 
românești, o contribuție impor
tantă a avut și va avea așadar, 
în continuare, tînăra generație 
care prin energia, priceperea

și hărnicia ei nu precupețește 
nimic pentru traducerea In via
ță a mărețului program elabo
rat de Partidul Comunist Ro
mân.

Ritmul accelerat al asimi
lării și folosirii cuceririlor 
revoluției științifice și teh
nice contemporane impune creș
terea spiritului de răspun
dere fața de pregătirea profe
sională, însușirea cunoștințelor 
teoretice și practice de specia
litate, la nivelul tehnicii celei 
mai avansate. Cele 27 de școli 
și licee de specialitate care a- 
sigură pregătirea profesională 
și perfecționarea a peste 20 000 
tineri, în domeniul tehnicii me
talurgice Isi aduc o contribuție 
esențială la formarea noilor 
contingente de metalurgiști în 
spiritul muncii productive.

Dezvoltarea în continuare, în 
ritm susținut a siderurgiei ro
mânești pune probleme noi și 
importante deci și în fața ti
neretului care lucrează în acest 
domeniu. Activitatea sa va tre
bui orientată cu precădere spre 
rezolvarea problemelor majore 
ale siderurgiei, legate de mo
dernizarea proceselor, progra
marea optimizată a producției, 
reducerea cheltuielilor materia
le, creșterea nivelului calitativ 
al produselor.

în aceste zile notăm cu sa
tisfacție noi și remarcabile 
succese în activitatea unităților 
din industria metalurgică, con
cretizate in îndeplinirea și de
pășirea cifrelor de plan, cu un 
înalt randament calitativ. Desi
gur, mai avem multe de făcut 
în această direcție, dar rezulta
tele de pînă acum, ritmul în 
care se lucrează, responsabilita
tea metalurgiștilor și atașamen
tul lor la opera de edificare 
a socialismului în țara noastră, 
ne dau convingerea că toate 
sarcinile ce ne stau în față, și 
in primul rlnd sarcinile actua
lului cineinal, vor fi îndeplinite 
înainte de termen, așa cum 
ne-am angajat, în fața partidu
lui, în fața poporului.

CRONICA
U.T.C.

Plecarea delegației 
Comitetului de Stat 
al Tineretului din 

Finlanda
Simbătă a părăsit Capita

la. indreptindu-se spre pa
trie delegația Comitetului 
de Stat al Tineretului din 
Finlanda, condusă de Matti 
Pollinen. vicepreședinte al 
Comitetului, care la invita
ția Uniunii Tineretului Co
munist a făcut o vizită în 
țara noastră.

în cadrul programului, de
legația a vizitat unele obiec
tive economice și social cul
turale din Capitală și din 
județele Brașov și Sibiu, a 
avut o intilnire cu tineri 
muncitori, studenți, cu acti
viști ai Comitetelor județe
ne vizitate, a fost primită la 
Consiliul Național al Orga
nizației Pionierilor și Cen
trul de Cercetări pentru Pro
blemele Tineretului.

La C.C. al U.T.C., delega
ția a fost primită de către 
tovarășul Marțian Dan. prim 
secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele 
tineretului, cu care prilej 
s-a făeut un schimb de in
formații asupra activității și 
preocupărilor tineretului ro
mân și finlandez. Au fost re
levate, totodată, posibilități
le de colaborare dintre 
U.T.C. și Comitetul de Stat 
al Tineretului din Finlanda.

La aeroportul București 
Otopeni, oaipeții finlandezi 
au fost conduși de tovarășul 
Vasile Nieolcioiu, secretar 
al C.C. al U.T.C.. de acti
viști ai C.C. al U.T.C.

Delegația Uniunii Tinere
tului Comunist, condusă de 
Miron Gheorghe, șef de sec
ție la C.C. al U.T.C.. care a 
participat la manifestările 
prilejuite de inaugurarea la 
Moscova a expoziției inter
naționale „Creația tehnică a 
tineretului* s-a înapoiat în 
Capitală.

★

Simbătă dimineața, a pără
sit Capitala, indreptindu-se 
spre Sofia, o delegație a 
Comitetului municipal Bucu
rești al U.T.C., condusă de 
Ion Cociuba, secretar al 
Comitetului municipal al 
U.T.C., care in perioada 
18—23 septembrie a.c. vg 
participa la o intilnire a re
prezentanților organizațiilor 
de tineret din capitale ale 
țărilor socialiste.

Vatra cu foc continuu

ION GHEORGHEION MANTA
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nestinse ale cuptoarelor, și 
aduși în prim plan, pe oameni, 
cei care dau întreaga strălu
cire unei tradiții de peste 200 
de ani de activitate metalur
gică pe meleagurile noastre.

Unul dintre ei este și comu
nistul Dan Lazăr, secretarul or
ganizației de partid de la lami
norul de 6 țoii II. De la el aflăm 
cq aici, la laminorul de 6 țoii 
II, planul se depășește substan
țial în fiecare lună. L-am în
trebat cum se explică aceste 
realizări. Ml-a răspuns firesc :

- Prin organizare, prin price
pere și voință din partea me- 
telurgiștilor, a tinerilor noștri.

Mai tîrziu, din dialogurile 
purtate cu inginerul Ion Spahiu, 
maistrul Nicolae Ceauș, Mihai 
Călin și alți laminorișți, cu ex-

DUM1TRU OPRICA

periență și activitate continuă 
în uzină timp de circa 20 de 
ani, aflăm detalii amănunțite. 
In acest sistem organizatoric fie
care își are locul său bine sta
bilit, acolo unde a dovedit că 
poate da cel mai bun randa
ment.

Și nu intimplător ei, deseori, 
se refereau la tineri. Pentru că 
cea mai mare parte a lamino- 
riștilor din uzină au vîrsta în 
jur de 23 de ani, egală cu pe
rioada pe care comunistul Dan 
Lazăr a trăit-o aici la „Repu
blica". Cei mai tineri au 18 
ani, aceeași vîrsta cu care s-a 
angajat și maistrul Nicolae 
Ceauș, în urmă cu două dece
nii. El ne vorbește cu admirație 
despre laminorișți tineri ca Va
sile Știrbu, Coman Chivu, Du
mitru Opricâ, Constantin Stereo, 
Ion Gheorghe, Ganea Gh, care

s-au dăruit de la început pro
fesiunii, fiind astăzi „pilonii" de 
bază ai colectivului, de aseme
nea tînâr, oi laminorului de 6 
țoii II. Ca aceștia sint și Ion 
Manta de Io laminorul de 3 țoii, 
trefilatorii Vasile Parpală, Ni
colae Stoica, Petre Rojoc și 
muiți alții. Diferențele pe scara 
imaginar gradată a hărniciei nu 
se pot face insă fără riscul de 
a greși. De aceea mi se pare 
potrivită remarca secretarului 
U.T.C. pe uzină, tovarășul Pavel 
Bartmus :

— Toți cei 800 de laminatori 
sînt în frunte, pentru că toți sînt 
în foc continuu.

Iar acest „foc continuu" im
plică tinerilor laminorișți de la 
„Republica" un spirit de înaltă 
responsabilitate si atitudine 
muncitorească, așa cum s-a 
cimentat el în focul continuu al 
muncii generațiilor de meta
lurgiști.

FURNALUL 9
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ționarea schipuruilor după care 
au început probele și reglările. 
Montorii din echipa lui Gheorghe 
Anatolie puteau fi văzuți în par
tea de sud a estacadei buncăre- 
lor, verif icînd închizătoarele de 
tambur. Se află aici agățați pe 
scheletul metalic al uriașului a- 
gregat siderurgic sute de oameni 
de toate profesiile. Unora le-a 
venit rîndul să intre în focul bă
tăliei de abia acum, alții și-au 
terminat de mult misiunea dar 
în aceste ceasuri de imensă răs
pundere și inegalabile satisfacții, 
țin cu toții să fie de față, să tră
iască la cea mai înaltă tensiune 
bucuria muncii. Printre sutele de 
constructori, montori și furnaliști 
îl întîlnim aici pe Mihai Milotin, 
șeful unei echipe complexe de 
lăcătuși, fierari, zidari, betonlști 
care a ridicat coșul de fum înalt 
de 100 metri. E al 13-lea coș 
înălțat de el în Cetatea de foc a

Hunedoarei. Lingă Milotin se 
află tinerii Constantin Butnarii, 
Victor Cristoniu, Constantin Bu- 
zilă și alții, mîndri că participă 
la o asemenea premieră. Nu lip
sesc apoi fierarii betoniști ai lui 
Costică Moroșan care au dat viață 
centralei termoelectrice 3, lăcă
tușii montori din brigada lui Ni
colae Gilvitu și alții. E greu de 
spus care din cei aflați aici sînt 
mai fericiți. Constructorii sînt 
mulțumiți că și-au ridicat faima 
și prestigiul la noi cote respec
tând o veche tradiție: predarea 
fiecărui obiectiv siderurgic îna
inte de termen. Pentru acest lu
cru furnaliștii le sînt profund re
cunoscători : în cele două săptă- 
mîni cîșigate vor produce 20 000 
tone de fontă, adică vor face un 
însemnat pas înainte spre a răs
punde mobilizator chemării lan
sate la Conferința Națională a 
partidului: îndeplinirea prevede
rilor cincinalului în patru ani și 
jumătate.

Și pe meleagurile județului 
Botoșani toamna a intrat în 
drepturi depline. Lucru dovedit 
de faptul că în toată cîmpia, cu
legătorii au intrat în lanuri. 
Despre ritmul în care se lucrea
ză, despre măsurile organizato
rice — a căror materializare in
cumbă și eforturile celor aproa
pe 15 000 de tineri cooperatori și 
mecanizatori — ne-a vorbit to
varășul inginer Mircea Feti, di
rector general adjunct al Direc
ției Generale a Agriculturii, In
dustriei Alimentare și Apelor.

— Animați de dorința una
nimă de a întîmpina cea de-a 
25-a aniversare a Republicii cu 
rezultate cît mai bune agricul
torii județului Botoșani s-au 
pregătit intens pentru buna des

Manifestări . •
prilejuite
de „Ziua 

metalurgistului"
La Galați, în sala Casei de " 

cultură a sindicatelor, a avut loc 
o adunare festivă dedicată „Zilei 
metalurgistului". Tovarășul Con- 
stantin Dăscălescu, membru al 
C.C. al P.C.R, prim-secretar al 
Comitetului județean Galați, a a 
adresat metalurgiștilor gălățeni, W 
un călduros salut.

într-o atmosferă entuziastă, 
participanții la adunare au adre- M 
sat Comitetului Central al 
P. C. R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o telegramă, prin 
care metalurgiștii gălățeni își țp 
exprimă hatărirea de a lupta 
alături de toți oamenii muncii 
din patria noastră pentru în- 
făptuirea exemplară a sarcini- 
Jor ce le revin în vederea edi
ficării României socialiste mul* 
tilateral dezvoltate. Formațiile 
artistice ale Casei de cultură 
a sindicatelor, brigăzile ar- 
tistice de agitație ale Combina- A 
tulul siderurgic și formații ale W 
Teatrului muzical au prezentat 
apoi un bogat program artistic.

★
Sărbătorirea „Zilei metalur

gistului" a prilejuit în orașul 
siderurgiștilor hunedoreni o 
largă suită de manifestări cui* 
tural-artistice și sportive. Nu
meroși furnaliști, oțelari, lami
natori, oameni ai muncii de di
ferite profesii din acest impor
tant centru metalurgic al țării 
au participat, împreună cu fa
miliile lor, la un frumos spec
tacol cultural-artistic, prezentat 
pentru ei, de formații artistice 
de amatori ale clubului și Casei 
de cultură din localitate. Pe te
renurile de sport s-a desfășurat 
finala „Cupei metalurgistul" la 
fotbal, volei și popice.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT ♦ SPORT •

Roibașu de la Sportul Studențesc într-o deschidere specta
culoasă

AL. NEDELCUÎN ȘCOLILEARGEȘULUI
realizate

în șapte școli sătești din Ar
geș și una orășenească au fost 
construite și date in folosință, 
cu forțe proprii și cu o anume 
subvenție bănească din partea 
C.J.E.F.S. și a inspectoratului 
școlar, tot atîtea săli de sport, 
în zece noi localități se află, 
în mod asemănător, în lucru și 
în diferite stadii de construcție, 
alte săli de sport.

Să exemplificăm ! Cine a vi
zitat, acum cîteva zile Rucărul 
nu a putut să nu observe for
fota din jurul liceului din cen
trul comunei. Erau școlarii de 
aici, împreună cu cadrele lor 
didactice, cu mînecele suflecate 
și cu lopeți în mîini lucrind in
tens la turnarea temeliei ulti
melor anexe ale noii săli de 
sport. Inlăuntru, meșteri locali 
fixau pe pereți vinacetul pen
tru a da sălii surplus de cură
țenie și prospețime. „Construc
ția aceasta pe care am dat-o 
gata pînă in cele mai mici amă
nunte odată cu începerea 
cursurilor, arată Gheorghe Mi
los. primarul comunei, a pus în 
mișcare pe cei mai întreprinză
tori gospodari din sat în ma
rea lor majoritate tineri. Ei au 
efectuat toate muncile necali- 
fjeate ; au săpat șanțurile și au 
cărat bolovanii de rîu, var și 
cărămidă, au lucrat la lemnărie 
și la dușumele. Printre anima
tori, in afara conducătorilor 
școlii, s-au situat majoritatea 
profesorilor și învățătorilor, dar 
și un mare număr de săteni, 
tineri ca și vîrstnici, între care 
ii amintim pe Ana Nicolae. Ion 
Roșea. Iosif Tuloi, Sava Voro- 
venci, ete. Iar acum, eforturile 
tuturor sînt răsplătite de impu
nătoarea sală realizată cu sume 
de bani minime — in compa
rație cu eele planificate con
form devizului".

De multă vreme și-au dorit 
o sală de sport și cei 1200 
copii și cadrele lor didactice de 
la Școala generală nr. 1 din Pi
tești. Dar de fiecare dată se 
găseau alte și alte lucruri de 
făcut. Organele de resort moti
vau reținerea și prin lipsa de 
fonduri. „O pornim cu forțele 
noastre" și-au zis cei de aici. 
Cu sprijinul părinților si corpu
lui didactic s-a adunat, în 
scurtă vreme, o sumă impor
tantă. Cu banii încasați s-a por
nit la cumpărarea cărămizilor, 
cimentului, materialelor lem
noase. Apoi, elevii, in frunte 
cu utecișțij, cu profesorii și pă
rinții acestora au început să 
sape și ei șanțuri pentru teme
lii, să execute cu succes toate 
lucrările manuale de care a* 
veau nevoie meșterii. Si zidu
rile ca și acoperișul au crescut 
văzînd cu ochii. Pentru ca și în

deviza tuturor:

fășurare a campaniei de toam
nă care presupune un mare vo
lum de lucrări. Adică recoltarea 
porumbului de pe 82 000 hectare, 
strînsul florii-soarelui de pe 
32 400 hectare, al sfeclei de za
hăr și al cartofilor de pe 14 568 
hectare. Cea mal importantă 
măsură luată de noi constă în 
mobilizarea tuturor forțelor pen
tru ca lucrările de recoltat să se 
facă în perioada optimă și fără 
oierderi. In fiecare unitate agri
colă, mașinile au fost puse la 
punct, iar formațiile de lucru 
ale membrilor cooperatori au 
fost completate cu elevii care 
vor face practică, aproape cinci 
mii în total. De asemenea, pen
tru mijloacele de transport a 
fost întocmit graficul utilizării

pe zile, iar depozitele au fost 
puse la punct. Toate acestea 
sint, de acum, reflectate în rea
lizări. încă din zilele trecute 
floarea-soarelui a fost strînsă do 
pe ultimele suprafețe, iar la 
sfecla de zahăr există un deca
laj favorabil în comparație cu 
graficul întocmit împreună cu 
specialiștii Fabricii Bucecea. De 
asemenea, la porumb și la car
tofi s-a demarat promițător.

— Vă rugăm să vă referiți și 
asupra sțadiului de pregătire a 
recoltei viitoare.

— In toate unitățile se urmă
rește recoltarea și eliberarea te
renului cu prioritate pe supra
fețele pe care urmează să se se
mene griul. Unitățile agricole 
din județul nostru și-au prevă

RUGBI încotro,

Sportul studențesc ?
Dinamo, a realizat cu Sportul 

Studențesc; ieri, pe terenul 
Gloria, din Capitală, un scor 
sever, dar pe deplin meritat. 
Dinamovișții au dispus de stu
denții bucureșteni cu 24—0, 
după o partidă foarte specta
culoasă. Făpă a exagera, Nica, 
ieri într-o vervă deosebită de 
joc, împreună cu colegul său 
de echipă, Roman, au reușit 
4 încercări, una mai frumoasă 
ca alta. Studenții, într-o eclip
să totală de formă, fără „ape
tit" de joc, au avut una din 
cele mai slabe evoluții din ac
tualul campionat. Să fie, oare, 
de vină absența antrenorului 
Carnabel care va activa ia alt 
club bucureștean ? Sau ies la 
iveală racile mai vechi care 
macină de mai multă vreme 
această echipă cu jucători de 
certă valoare ? Sperăm că noul 
antrenor, Th. Rădulescu, pînă 
acum la cîrma echipei Știința 
din Petroșeni, va reuși să re
lanseze formația bucureșteană. 
dîteva cuvinte despre meci, 
După un început promițător, 
Roibașu de la Sportul este 
foarte aproape de înscrierea 
unui eseu, dar ratează. Dina- 
moviștii iau, însă, jocul pe cont 
propriu și Baciu, la o „bîlbî- 
ială“ a studenților înscrie spec
taculos. E rîndul lui Nica să 
înscrie consecutiv două ese
uri (unul transformat de 
Florescu), ca apoi Roman 
să beneficieze și el de două 
încercări, stabilind scorul fi

nal- la 24—0. Disputat într-o 
notă de sportivitate deplină și 
avînd asigurat un arbitraj 
foarte bun de către D’Eclesis, 
partida a plăcut spectatorilor 
prezenți în tribună.

Al doilea joc de pe Gloria a 
opus formației metalurgiștilor 
pe studenții de la Politehnica 
Iași. Același început furtunos 
ca și în prima partidă, cei de 
la Gloria înacriu prin Briceag 
(drop-gol). Cu fragilul avantaj 
de 3—0, bucureștenii se vor 
lupta din răsputeri cu ambițio
șii jucători ieșeni, care pînă la 
urmă, reușesc o încercare prin 
Precul, transformată de Ciuho- 
daru, scorul devenind 6—3 
pentru studenți. Cu cîteva mi
nute înainte de încheierea 
partidei, metalurgistul Briceag, 
va reuși printr-o lovitură de 
pedeapsă, egalarea : 6—6. Bun 
arbitrajul prestat de Gh. 
Pîrcălabescu.

Pe terenul din Parcul copi
lului, în meci derbi, Grivița 
Roșie a cedat în fața experi
mentatei echipe militare Steaua 
cu scorul de 12—6. Foarte 
tinăra echipă grivițeană a fost 
ieri un adversar incomod pen
tru steliști, care în urma aces
tui rezultat ocupă autoritar, 
locul I în clasament, după 
șapte etape, fără nici o înfrîn- 
gere. Corect arbitrajul lui V. 
Cișmaș. Salutăm inițiativa tele
viziunii de a transmite în direct 
partidele de rugbi.

GABRIEL FLOREA

Noi săli de sport
prin mijloace locale

această sală să se poată face 
educație fizică încă anul acesta 
organele de resort — școlare și 
de sport — au subscris si ele 
cu o anume sumă de bani. 
Construcția este gata și de nu
mele ei își leagă participarea 
intensă toți copiii care-i vor 
călca pragul, noua sală de sport 
a devenit mîndria tuturor celor 
care i-au pus o cărămidă la te
melie.

Intr-un singur an, în loc de 
mai multi, cît era planificat, 
s-a realizat și sala de sport 
din satul Păduroiu. Sursele de 
finanțare : un premiu de 12 000 
lei obținut pentru buna gospo
dărire a comunei ; 20 000 lei
primiți pe linie de sport. Di
ferența pină la 70 000 lei cit a 
costat clădirea — proiectul pre
vedea 160 000 lei — a fost aco
perită cu mijloace locale. Este 
vorba de banii încasați de elevi 
pentru muncile efectuate la 
cooperativa agricolă de produc
ție, la lucrările nespecializate 
efectuate de tinerii săteni, dor-

nici și ei să se întreacă în 
sport alături de școlari. In mod 
asemănător se. lucrează, acum, 
la Bradu și Bîrzești, unde con
strucțiile capătă pe zi ce trece 
contururi, la Domnești, unde 
peste puțin timp se vor porni 
din plin lucrările la noua sală 
întrucît materialele de bază : 
cărămida, cimentul, sînt deja 
adunate.

Inițiativa pornită în Argeș, de 
a se realiza pe lingă școli săli 
de sport prin contribuție ob
ștească se dovedește de o mare 
importanță pentru desfășurarea 
în bune.condiții â procesului de 
învățămînt, pentru sănătatea 
școlarilor. Dar nu numai a lor 
deoarece noile construcții au 
devenit obiective de importanță 
socială majoră, atrăgînd la di
ferite manifestări sportive și ti
neri dinafara școlii, ele căpă- 
tind, astfel, un caracter mult 
mai larg decît cel inițial.

prof. GH. CÎRSTEA

MERIDIAN
De azi, ia Skoplie, 

Olimpiada de șah pe echipe
• Astăzi, vor inccpe la Skoplie 

întrecerile Olimpiadei de șah pe 
echipe,

La actuala ediție a marii com
petiții șahiste, România va fi re
prezentată de o echipă alcătuită 
din Florin Gheorghiu, Victor Cio- 
ciltea, Teodor Ghițescu, Emil Un- 
gureanu, Dumitru Ghizdavu și 
Constantin Partos.

Selecționata feminină, care va 
intra în concurs 7 zile mai tîrziu, 
are în componența sa pe Alexan
dra Nicolau, Elisabeta Polihronia- 
ăe și Gertrude Baumstark.

• Agențiile internaționale de 
presă transmit că la Olimpiada de 
șah, care începe astăzi la Skoplie, 
nu participă marii maeștri inter
naționali Robert Fischer (S.U.A.), 
campion al lumii, și Boris Spasski, 
(U.R.S.S.). Echipa U.R.S.S. va fi 
alcătuită din Tigran Petrosian, Va
sili Smîslov, Vladimir Savon, Mi
hail Tal, Viktor Korelnoi și Ana- 
tolie Karpov.

• Viitoarele campionate mondia
le de caiac-canoe se vor desfășu
ra între 26 și 28 iulie 1973 la Tam
pere (Finlanda). Această hotărîre 
a fost luată cu prilejul Congresu
lui federației internaționale de 
specialitate, care a avut loc la 
MUnohen. In 1973, campionatele 
mondiale pentru juniori se vor 
desfășura în Polonia, la Walcz.

• Finala turneului internațional 
de tenis de la Montreal se va dis
puta între cunoseuții jucători pro
fesioniști Roy Emerson (Australia) 
și Arthur Ashe (S.U.A.) în semi
finale, Emerson l-a învins cu 7—6, 
6—4 pe Ismail el Shaffei (Republi
ca Arabă Egipt), iar Ashe a dis
pus cu 7—5, 6—4 de olandezul Tom 
Okker.

Turneul de la Seattle

Hie Năstase 
în finală

WASHINGTON 17 (Ager- 
pres). — Tenismanul român 
Iiie Năstase s-a calificat în 
finala turneului internațio
nal de la Seattle (Washing
ton). în semifinalele acestui 
turneu, care contează pen
tru marele premiu „F.I.L.T." 
(categoria C), Ilie Năstase 
l-a învins, la capătul unui 
meci spectaculos, cu 7—6,
6— 7, 6—4 pe chilianul Jainie 
Fillol. în finală, Năstase îl 
va întîlni pe americanul 
Tom Gorman, selecționat în 
echipa S.U.A. pentru finala 
„Cupei Davis". Jucătorul a- 
merican s-a calificat în 
urma victoriei repurtate cu
7— 5, 6—1 în fața lui Bob 
Hewitt (R.S.A.),

de culoare Cassius Clay, care-1 va 
întîlni miercuri pe Floyd Patersson, 
și-a întrerupt antrenamentele pen
tru două zile. El a fost acționat in 
judecată de un organizator din 
Detroit fiind învinovățit că nu și-a 
respectat contractul de a evolua în 
cadrul unei gale care urma să aibă 
loc în acest oraș. Clay și-a moti
vat absența arătînd că în perioada 
respectivă nu poseda dreptul de a 
evolua în statul Michigan.

• Celebrul fotbalist brazilian 
Pele, care joacă în echipa F.C. 
Santos, a declarat că va dona sa
lariile sale pe care urmează să le 
încaseze în viitor fondului de aju
torare a oamenilor săraci. Pele a 
subliniat că își va încheia activita
tea sportivă la sfîrșitul sezonului 
3973—74. El a arătat că la sfîrșitul 
lunii octombrie îi expiră contrac
tul cu F.C. Santos, pe care însă îl 
va reînnoi.

Cine va arbitra finala 
„Cupei Dqvis" de fa București

După cum transmite agenția 
France Presse, fostul campion de 
tenis al Argentinei, Enrique Morea, 
a fost desemnat ea arbitru princi
pal al finalei „Cupei Davis“, care 
în zilele de 13, 14 și 15 octombrie 
va opune la București echipei Ro
mâniei selecționata S.U.A., deți
nătoarea salatierei de argint, E. 
Morea, în vîrstă de 50 de ani, a 
fost finalist la Wimbledon și a 
cîștigat în repetate rânduri titlul 
de campion al Americii de Sud.

zut să însămînțeze cu grîu 
84 160 hectare. Toată această su
prafață va fi însămînțată cu so
iuri intensive: Bezostaia, Auro
ra, Caucaz. PentFu aceasta, cele 
aproape 6 000 tone semințe de 
grîu din soiurile zonate au fost 
asigurate, iar în unități s-a ter
minat condiționarea semințelor. 
Concomitent o atenție deosebită 
se acordă recepționării calitative 
a reparațiilor la utilajele ce vor 
lucra la semănatul griului : 509 
semănători, 871 grape cu discuri 
și 375 tăvălugi și alte utilaje. în. 
prezent se acționează intens la 
executarea arăturilor pentru In- 
sămînțările de toamnă. S-a rea
lizat aproape 50 la sută din ară* 
turile pentru grîu.

OVIDIU MARIAN

• Fostul campion mondial de 
box ’a categoria orea. americanul

Unul din numeroasele atacuri întreprinse la poarta „Progresului" 
de jucătoarele de la „Ui-Timișoara

Foto: AL. PRUNDEANU

COTEȘTI—5 SECOLE
în această toamnă jubiliară, Cotești împlinește 500 de ani de 

existență atestată documentar. O jumătate de mileniu de cînd, in 
septembrie 1472, căpitanului Stan Cotea-Odobescu „pentru cinste 
și curaj" Ștefan cel Mare i-a dăruit zona aceasta cu păduri bogate 
și dealuri ferite de vînturi și de gerurile aspre ale iernii. Acesta 
a și fost elementul esențial ce a permis înscrierea localității in 
salba de podgorii cu renume ale Vrancei. Cinci secole oamenii 
și-au legat existența de vie și pomi. Au săpat dealurile devenite 
amfiteatre viticole; prin uiuncă stăruitoare au creat vestitele soiuri 
de struguri care au făcut ca în muzeul comunei, deschis cu acest 
prilej, să se afle depozitate cîteva mii de medalii din metale 
scumpe obținute în multele competiții internaționale ale vinurilor.

Și astăzi tot via este principala bogăție a locurilor. Aproape 
3 000 de hectare sînt plantate. Iar cele ce s-au înfăptuit aici — 
șosea asfaltată, trotuare, blocuri și case de locuit, două școli noi, 
dispensar uman, cinematograf, fără a mai vorbi de mărfurile în 
valoare de peste 12 milioane lei valorificate anual prin magazinele 
moderne ale comunei — își au izvoare puternice în îndeletnicirea 
de podgoreni a locuitorilor. Și e de prisos să aminitm că viitorul 
oraș Cotești va avea o economie în principal bazată pe produ
cerea și industrializarea strugurilor și fructelor. Despre aceasta s-a 
discutat pe larg și la sesiunea jubiliară a comitetului executiv, cînd 
cei din Cotești au avut ca oaspeți pe membrii biroului Comitetului 
județean de partid și ai Comitetului executiv al Consiliului popular 
județean.

GH. F.



Succese ale patrioților 
sud - vietnamezi

în cursul acțiunilor inițiate 
la 15 septembrie de forțele pa
triotice din Vietnamul de sud 
în provincia Quang Tri au fost 
scoși din luptă 450 de militari 
saigonezi — anunță agenția de 
presă Eliberarea. De asemenea, 
în operațiunile de la est și sud 
est de citadela Quang Tri, au 
fost distruse șapte tancuri și 
au fost scoși din luptă 250 de 
militari ai infanteriei marine 
saigoneze. La Phuoc Mon, Tich 
Tuong și pe Platourile înalte, 
unități ale patrioților au scos 
din luptă peste 200 de militari 
inamici.

Pe de altă parte, la 14 sep
tembrie, forțele patriotice au 
ucis ‘sau rănit peste 100 de 
pușcași marini saigonezi, au 
distrus cinci mitraliere și un 
tanc și au incendiat trei de
pozite din portul My Thuy.

Purtătorul de cuvînt al Mi
nisterului de Externe al R.D. 
Vietnam, a denunțat energic 
bombardamentele efectuate la 
15 septembrie de forțele ae
riene ale S.U.A. asupra orașu
lui Bac Giang și a altor zone 
populate din Vietnamul de 
nord în aceeași zi, bombar
diere strategice „B-52" au 
efectuat raiduri asupra unor 
regiuni din provincia Quang 
Binh în timp ce navele de 
război americane au deschis 
focul asupra unor zone de 
coastă din provinciile Ha Tinh 
și Quang Binh. Drept rezultat, 
numeroși civili au fost uciși sau 
răniți, iar o serie de locuințe, 
instituții publice și un dig au 
fost distruse.

Ministerul Afacerilor Externe 
al R.D.V., se spune în declara
ția purtătorului de cuvînt, cere 
cu fermitate Statelor Unite să 
înceteze imediat bombarda
mentele asupra Vietnamului

de nord, minarea și blocarea 
porturilor R.D.V., toate actele 
care atentează la suveranitatea 
și securitatea Republicii De
mocrate Vietnam.

Comitetul vietnamez de soli
daritate cu poporul american a 
dat o recepție în onoarea de
legației Coaliției populare pen
tru pace și justiție din S.U.A., 
sosită la Hanoi pentru a lua 
în primire pe cei trei piloți a- 
mericani capturați, care ur
mează să fie eliberați, transmi
te agenția V.N.A.

ATAC 
LA BA TO
Forțele patriotice din Viet

namul de sud au lansat în 
ultimele 24 de ore, noi a- 
tacuri asupra pozițiilor de
ținute de trupele saigoneze 
în provincia Quang Tri. In 
cursul nopții de sîmbâtă 
spre duminică, patrioții au 
atacat cartierul general al 
trupelor saigoneze din dis
trictul Ba To, situat la 15 
kilometri de capitala pro
vinciei Quang Ngai, precum 
și instalațiile militare ale 
inamicului amplasate în ora
șul Mo Duc.

Pe de altă parte, angeția 
France Presse informează că 
bombardiere americane „B- 
52“ au întreprins noi rai
duri în provincia Quang Tri, 
în zona Platourilor înalte, 
la sud-vest de Pleiku. pre
cum și în regiunea An Loc, 
spre a veni în sprijinul tru
pelor saigoneze.

Un grup de patrioți khmeri in timpul instruirii militare, pregâtin du-se să lupte contra lonnoliștilor

Vizita delegației P.C.R. 
în Japonia

TOKIO 17 — Corespondentul 
Agerpres, Florea Țuiu, trans
mite : In zilele de 16 și 17 sep
tembrie, au avut loc, la sediul 
Comitetului Central al Parti-

DELEGAȚIA
U.T.C. IN

După atacul forțelor israeliene 
io sudul Libanului

Reprezentantul permanent al 
Libanului la O.N.U., Eduard 
Ghorra, a adresat președintelui 
pe luna în curs al Consiliului 
de Securitate o scrisoare în 
care se arată că guvernul liba
nez protestează energic împo
triva atacurilor întreprinse de 
forțele israeliene în sudul Li
banului — transmit agenții As
sociated Press și Reuter. Scri

bi soarea precizează că două bri- 
, găzi blindate ale infanteriei is

raeliene, sprijinite de aviație, 
, au pătruns pe teritoriul Libanu
lui, pe o distanță de 25 kilome
tri și au atacat trei poziții ale 
armatei libaneze și peste 15 lo
calități. Se menționează că, în 
seara de 16 septembrie, unită
țile israeliene continuau să se 
afle pe teritoriul libanez.

Reprezentantul permanent al 
Israelului la O.N.U., Josef Te- 
koah, a trimis președintelui pe 
luna în curs al Consiliului de 
Securitate o scrisoare în care 
arată că, în ultimele zece zile, 
trei soldați israelieni au fost

©------------------------

uciși de către comandouri de 
pe teritoriul Libanului — infor
mează agențiile Associated Press 
și Reuter.

Parlamentul libanez, reunit 
sîmbătă în sesiune extraor
dinară, a adoptat în unanimi
tate o moțiune care proclamă 
că „poporul libanez este gata 
să facă orice sacrificii pentru 
a-și salvgarda unitatea, suve
ranitatea și integritatea terito
riului său" — transmit agen
țiile Rșuter și France Presse.

Forțele israeliene care au 
pătruns în sudul Libanului au 
început să se retragă în dimi
neața de 17 septembrie — a- 
nunță un comunicat al arma
tei libaneze, reluat de agenția 
ASSOCIATED PRESS.

Un alt comunicat informează 
că 61 de militari libanezi au 
fost uciși, răniți sau dați dis
păruți în cursul luptelor anga
jate cu forțele israeliene în su
dul Libanului.

Walter Scheel, ministru de 
externe al R.F.G., președin
tele Partidului Liber-Demo- 
crat, a deschis la Dusseldorf 
campania electorală a P.L.D 
cu deviza „Prioritate rațiu
nii". în cuvîntarea rostită cu 
acest prilej, Scheel s-a re
ferit la politica externă a 
actualei coaliții guvernamen
tale vest-germane. „Efortu
rile noastre, a spus el, de a 
îmbunătăți raporturile cu 
alte state, inclusiv relațiile 
noastre cu R. D. Germană, 
trebuie să fie continuate. A- 
ceasta este calea sigură a 
rațiunii".

dului Comunist din Japonia, 
convorbiri între delegația Parti
dului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C al P.C.R., și o de
legație a P.C.J., condusă de to
varășul Tetsuzo Fuwa, mem
bru al Biroului Permanent al 
Prezidiului, șef al Secretariatu
lui C.C. al P.C.J.

în timpul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmos
feră frățească și tovărășească, 
părțile s-au informat reciproc 

•>asupra activității partidelor 
respective și au efectuat un 
schimb de păreri cu privire la 
problemele de interes comun 
ale situației internaționale și ale 
mișcării comuniste și munci
torești.

R.F. A GERMANIEI
Cu prilejul vizitei pe care 

o întreprinde in R-F. ■ Ger
maniei. la invitația Ministe
rului Sănătății pentru pro
blemele familiei și proble
me de tineret, și a Societății 
pentru «chimburile interna
ționale de tineret, o delega
ție a Uniunii Tineretului Co
munist. condusă de Traian 
Ștefănescu. secretar al C-C- 
al ILT-C. președintele Con
siliului U.A-S.R-. s-a in ti In it 
cu prof. dr. Ludwig von 
Manger-Koenig, secretar de 
stat la Ministerul tineretu
lui, familiei și sănătății, si 
cu alte cadre din conduce
rea ministerului. Delegația 
U.T.C, a mai avut întreve
deri cu reprezentanți ai con
ducerilor unor organizații de 
tineret.

pe siciuir

„INSULA - ÎNCHISOARE"
• Semi-sclavie in Sao Tome* De la conchistadori la „colonia 

corecțională4* • Semnificația unor ciocniri

• DUPĂ CUM RELATEAZĂ 
AGENȚIA TASS, doi membri 
ai Camerei Reprezentanților au 
înaintat Congresului Statelor 
Unite, un proiect de lege pri
vind acordarea Uniunii Sovieti
ce a clauzei națiunii celei mai 
favorizate, imediat după înche
ierea acordului comercial sovie- 
to-american. Ei au declarat că 
această măsură corespunde in
tereselor ambelor țări.

• 272 DE CETĂȚENI INDI
ENI, luați prizonieri de către 
partea pakistaneză în cursul 
conflictului militar din decem
brie 1971 dintre India și Pakis
tan, au fost repatriați prin 
punctul de frontieră Wagah — 
informează agențiile T.A.S.S. și 
FRANCE PRESSE. Repatrierea a 
fost efectuată în conformitate" 
cu hotărîrile adoptate în cursul 
convorbirilor ce au avut loc la 
Simla și la Delhi între oficia
litățile indiene și pakistaneze.

Tensiunea din Irlanda 
de Nord

• FAKA SA CUNOASCĂ 
VIOLENȚA ZILELOR ANTE- 
RIOARE, simbâtă a fost, totuși, 
o zi agitată pentru locuitorii Ir
landei de Nord. Trupele brita
nice au continuat perchezițiile 
în mai multe localități din co
mitatele Armagh și Tyrone, pre
cum și în orașele Strabane și 
Londonderry. La Forkhill, o pa
trulă a descoperit la timp o 
puternică încărcătură de explo
ziv așezată în două bidoane 
pentru benzină, care urmau să 
explodeze lingă un post de con
trol de la frontiera cu Republi
ca Irlanda. Conflicte mai se
rioase au avut loc la Strabane, 
unde unități britanice au inter
venit pentru a degaja străzile 
de baricade.

• DIN CAUZA PLOILOR 
ABUNDENTE, căzute în ulti
mul timp în Italia, afluenții 
Padului au inundat o importan
tă zonă agricolă a țării, regiu
nea Modena. Numeroase fami
lii de fermieri au fost izolate, 
iar circulația pe magistrala

nord—sud a fost întreruptă. 
Piața San Marco din Veneția se 
află sub un strat de apă de 
aproape 15 cm.

Pompierii încearcă, cu ajuto
rul unor vehicule amfibii. să 
salveze familiile izolate în lo
cuințe de apele rîurilor Secchia 
și Panaro. In valea montană 
Susa. unități de carabineri ac
ționează pentru degajarea per
soanelor blocate de stratul de 
zăpadă, gros de un metru.

Declarația ministrului 
de externe italian

• REFERINDU-SE LA CON- 
VORBIRILE cu omologul său 
egiptean, ministrul de externe 
italian a arătat într-o declarație 
că Italia ..este favorabilă tutu
ror inițiativelor vizînd promo
varea colaborării între popoare
le care trăiesc în bazinul Mării 
Mediterane și sprijină convo
carea unei conferințe pentru 
securitate și cooperare în Me- 
diterana. de îndată ce situația 
o va permite. Acțiunea țărilor 
noastre în această direcție, a 
subliniat el. s-ar putea dovedi, 
fără îndoială, utilă pentru a- 
sigurarea unei colaborări din ce 
în ce mai largi între popoare"

• PREMIERUL REPUBLICII 
MALGAȘE, generalul Gabriel 
Ramanantsoa. a declarat că el 
angajează responsabilitatea gu
vernului si a sa personală. în 
referendumul de la 8 octombrie 
a.c. El a afirmat că se va re
trage din funcția pe care o de
ține. dacă poporul nu îi va 
acorda încrederea sa in cadrul 
consultării populare. După cum 
s-a mai anunțat, luna viitoare 
va fi organizat în Madagascar 
un referendum prin care popu
lația va fi solicitată să se pro
nunțe asupra programului gu
vernului Ramanantsoa. care cu
prinde, între altele, efectuarea, 
în decurs de cinci ani. a unor 
importante reforme social-eco- 
nomice.

Știri sosite cu intirziere 
din pricina cenzurii severe 
a autorităților coloniale, 
vorbesc despre ciocnirile 
de proporții care au avut 
loc la sfirșitul lunii iulie 
între grupuri de răsculați 
și detașamentele militare 
portugheze în insula Sao 
Tome.

S
ituată in golful Gui- 
neii, in apropiere 
de litoralul Africii 
de vest, insula Sao 
Tome are o supra* 
față de 836 kilo

metri pătrați și o populație de 
circa 60 000 de locuitori. Insula 
se înalță in mijlocul valurilor 
Atlanticului ca o stîncă crene
lată, împodobită cu conuri ple
șuve de vulcani stinși.

Denumirea de Sao Tome 
(Sfintul Toma) a fost dată insu
lei de portughezi, care au pus 
stăpinire pe ea in secolul ai 
XV-lea. Conchistadorii portu
ghezi le-au răpit băștinașilor 
pămînturile și au început să cul
tive pe ele trestie de zahăr. 
Plantațiile se întindeau repede 
și brațele de muncă - băștinașii 
reduși la condiția de sclavi - 
au început să fie insuficiente. 
Atunci, portughezii s-au apucat 
să aducă sclavi din Angola, 
Gabon, de la litoralul golfului 
Guineii. Cînd numărul africani
lor de pe insulă a crescut mult, 
ei s-au răsculat și i-au alungat 
pe conchistadori. Timp de a- 
proape 300 de ani africanii au 
fost stăpini pe insulă. Dar so
lul vulcanic roditor de pe Sao 
Tome și poziția strategică avan
tajoasă a insulei atrăgeau colo
nialiștii ca un magnet. In seco
lul al XlX-lea portughezii au cu
cerit din nou Sao Tome. Istoria 
s-a repetat. Africanilor le-au fost 
iarăși răpite pămînturile care, 
de astă dată au fost transfor
mate în plantații de cacao.

Colonia a început să fie de
numită „insula închisoare". Sîr- 
ma ghimpată cu care sînt îm
prejmuite rezervațiile, situația de 
semi-sclavie a băștinașilor, sa
lariile derizorii in pragul înfome
tării, gloanțe la cea mai mica 
nesupunere - acestea sînt rîn- 
duielile instaurate de plantatorii 
portughezi.

In perioada 1920-1935, din 
Africa occidentală portughezii 
au adus în Sao Tome circa 70 000

de africani din triburile Bantu 
și aproape nici unul dintre ei nu 
s-au mai inters acasă. Ei au mu
rit în masa, nemaiputind rezista 
la bătaie, foame și munca peste 
puterile omenești. In insulă, mor
talitatea este, de altfel, actual
mente, cea mai ridicată din 
lume.

Prin exploatarea cruntă a băș
tinașilor, plantatorii obțin profi
turi mari. Compania agricolă 
portugheză - de pildă - obține 
profituri care merg pinâ la 85 
la sută din capitalul investit. Au
torităților coloniale le este insă 
din ce in ce mai greu să „facă 
rost" de mină de lucru africană 
care să înlocuiască viețile sece
rate de sistemul semi-sclavagist. 
Căutînd o soluție, ele au trans- 

' format insula intr-o „colonie co- 
recționalâ de muncă". In Sao 
Tome sint deportați nu numai cei 
condamnați ci și familiile lor. In 
coloniile portugheze, deportarea 
la Sao Tome este considerată ca 
și condamnarea la moarte, o va
riantă a pedepsei capitale. Prin
tre cei deportați se află nume
roși deținuți politici, participant! 
la mișcarea de eliberare din An
gola, Mozambic și Guineea- 
Bissau.

In februarie 1953 populația

din „insuia-inchisoore* s-a răs
culat cerind abrogarea sistemu
lui de muncă fanată. Autoritățile 
coloniale au trecut atunci la re
presiuni masive. Peste 600 de 
africani au fost uciși, așezările 
lor au fost arse iar cartierele 
africane din centrul administra
tiv al insulei au fost devastate.

Departe de a fi lichidată, lup
ta populației băștinașe a luat 
avint. Evenimentele (fin 1953 au 
fost punctul de plecare pentru 
o mișcare mereu mai organizată, 
mai tenace. Acțiunile anti-colo
nialiste sint conduse de Comi
tetul pentru eliberarea insulelor 
Sao Tome și Principe - secte 
locală a Frontului african de 
luptă pentru independentă na
țională din coloniile portugheze. 
Ciocnirile de amploare de la 
sfirșitul lui iulie ax. fin urma că
rora - potrivit unor informații - 
a fost aruncat in aer princioalui 
depozit de muniții al garnizoa
nei portugheze loccle si au fost 
uciși mai multi soldați lusitani) 
se înscriu in mișcarea mereu mai 
activa a populației locale pentru 
lichidarea jugului colonial si 
pentru transformarea „insulei-in- 
chisoare" intr-un teritoriu liber.

P. NICOARÂ

S
antiago are tra
saturi aspre. O 
asprime pe care 
nu o atenueazâ 
palmierii care 
râsar printre 

clădirile cu aer nobiliar din 
centru. O asprime derutantă 
pentru călătorul care a tra
versat oceanul și care coh- 
fundă America latină cu lu
mea de carton confecționată 
la Holiywood. O asprime pe 
care ți-o sugerează chiar pri
ma imagine înregistrată pe 
retină, în clipele in care co
bori pe scara avionului. Un 
munte incredibil de trist, dez
golit de orice vestmint de ver
deață, imensitate de stîncă 
maronie, domină peisajul.

Era in ceasurile de după a- 
miază ale unei duminici cînd 
am poposit pe pista betona
tă de la Pudahuel. Nava ae
riană se odihnea după un 
zbor de mii de kilometri, în
ceput la nord de continentul 
acesta efervescent, după ore 
lungi petrecute intre cupola 
cerului pe care aleargă cara
vanele norilor și imensitatea 
oceanului — întindere înfri
coșătoare prin monotonia ei. 
In oreie acelea nesfîrșite, in 
care privirea repeta tentati
vele de a alerga dincolo de 
hub'ou, de a descoperi trăsă
turile unor puncte de pe har
ta planetei pe care le memo
rasem din școală, încercam - 
obișnuință de călător - să-mi 
imaginez fizionomia capitalei 
chiliene, sâ-i desenez chipul 
pe caietele imaginației. Tra
versed continentele, parcur
gând imperiul apelor Atlanti- 
cu’ui (după cele ale Medite- 
ranei), ajungind peste Paci
fic. trecind de la un fus orar 
'.a citul, contabilizând perma- 
nentele schimbări de zone cli
matice. mă simțeam îndrep
tățit să asociez de Chile ima- 
ginea unui pitoresc tulbură
tor M-am văzut contrazis de 
rec itate. Ceea ce te frapeoză 
□ Santiago nu este exotis- 

— j', ci austeritatea peisaju- 
_ notele sale severe. San

tiago nu înseamnă revărsări 
de vegetoție luxuriantă, nici 
strălucirea imaginilor de car
te poștala ilustrata și nici mă
car ineditul perimetrului cu
prifer. Pitorescul pe care îl vî- 
nează turiștii olungați din 
cosele ior de un iremediabil 
spleen poate fi găsit la Vino 
del Mar, la Valparaiso și. fi
rește. in Insula Pastelui. San
tiago este altceva : o ag’o- 
mercre urbană care s-a extins 
dezordonat dilu'nd la extrem 
s peer fierte tea.

I
storia pretinde 
că Pedro de 
Valdivia s-a o- 
prit pe malul 
fluviului Mapo- 
cho subjugat de 

farmecul peisajului din valea 
in care Cordilierii de coastă 
se despart de Cordilierii An- 
zilor — imenși pereți de pia
tră ce apără de vinturi și în
dulcesc clima. Scria Râul 
Irarrazaval că Santiago s-a 
format treptat de-a lungul a 
trei secole printre revărsările 
periodice ale fluviului Mapo- 
cho și cutremurele la fel de 
periodice. Așezarea era ar
monios concepută, cu rigoa
rea unei table de șah în care 
pătrățelele sint egale, avînd 
edificii sobre și clădiri înfru
musețate de portaluri inge- 
~ oase. ce deschideau acce
sul către curți interioare, cu 
străzi vegheate de copaci pu
ternici printre care irumpeau 
turlele bisericilor semnalizînd 
piețele orașului. In secolul al 
XlX-lea Santiago a cunoscut 
o creștere vertiginoasă. Ave
rea Aiameda s-a prelungit 
In ambele direcții. Suprafața 
orașuiui mărindu-se neîncetat 
s-c pierdut echilibrul urba- 
nistic inițial deși de numele 
lui Vicuna Mackenna rămîn 
egate solendide amenajări. 

Au urmat ani în care urba- 
-:st » n-au mai putut să păs- 
t-eze controlul asupra dezvol
tă* i orosului. Santiago a de- 
ve- t treptat ceea ce este as
tăzi : un conglomerat în 
care spații purtind am
prenta modernității co- 
ex:sto cu zone ale sărăciei. 
Biserica San Francisco — 
moștenire a arhitecturii tre

cutului — se învecinează cu 
un hotel apărut în anii din 
urmă în tabloul străzii. Dar 
în ocest oraș în care vilele 
din barrio alto au însemnele 
bunăstării, s-au născut ne
sfîrșite cartiere de poblacio- 
nes, barăci nefericite din 
șipci sau bucăți de tablă. De 
pe San Cristobal panorama 
capitalei chiliene se înfăți
șează impresionantă prin 
dimensiunile ei. Desigur, ies 
în evidență blocurile înalte 
cu contururile lor suple, ele
gante. Poblaciones sînt mai 
greu descifrabile de la 
distanță. Cuburile acelea, mii 
și zeci de mii de cuiburi ale 
suferinței umane, exprimă 
ziua de ieri a unei țări ho- 
tărîtă să-și redobîndească 
demnitatea națională, drep-

o permanentă cursă cu ob
stacole — au dobîndit senti
mentul demnității, conștiința 
faptului că au rolul decisiv 
în societate, că soarta nu 
le-o mai pot decide alții, îm
potriva voinței lor. Oamenii 
aceștia sobri, cu un accen
tuat simț al dreptății, cărora 
le este străină exuberanța 
gratuită, dau relief și culoa
re orașului Santiago.

In viața lor s-au produs e- 
vidente schimbări de cînd în 
palatul La Moneda s-a in
stalat companero Salvador 
Allende. Cuprul a devenit 
chilian ca și multe din avu
țiile de bază ale țării, lati
fundiile dispar din lumea 
satului, șomajul s-a redus de 
la 8 la 3,3 la sută, salariile 
nu mai sînt devorate de creș-

IZVOARELE
OPTIMISMULUI

însemnări de EUGENII! O BRE A

tul la un trai omenesc pentru 
milioane de locuitori ai e 
față de care, altă dată, soar
ta nu a fost generoasă. De 
pe San Cristobal nu mai 
cauți pitorescul, ci meditezi 
la destinul oamenilor de aici, 
de la „capătul pămîntului“. 
Colina aceasta îți oferă 
doar perspectiva orașului. 
Privind Santiago cu zbaterile 
lui, trepidația străzii și ima
ginile contrastante, te simți 
tentat să faci inventarul tre
cutului, să treci în revistă 
prezentul, să asociezi mereu 
înmulțirea mizerelor poblaci
ones de modul în care el 
cobre se transforma în aur 
ce îmbogățea safeuri străine.

S
antiago refuză 
exotismul. Re
porterul este 
aici confruntat 
cu problemele 
acute ale unui 

moment dificil, l-am văzut pe 
chilieni în stradă și am înțe
les sensurile adînci ale opti
mismului lor, izvoarele încre
derii în viitor. Sute de mii 
de oameni inundaseră cen
trul orașului pentru a expri
ma sprijinul lor „Unității 
Populare*1. Veneau în co
loane sau în grupuri, familii 
întregi, cu vecinii și prietenii, 
cu rude și cunoștințe. Pentru 
ei revoluția nu reprezintă o 
fiesta, ci o bătălie continuă, 
fără pauze, fără abdicări de 
la idealuri. Tălăzuirea coloa
nelor îmi amintea clocotul o- 
ceanului, forța lui fantastică 
pe care nimic nu o poate 
stăpîni. Oamenii aceștia - 
pentru care viața reprezintă

terea prețurilor, indicele de 
utilizare a capacităților de 
producție este cel mai înalt 
cunoscut vreodată de Chile. 
Volumul producției industriale 
și agricole a țării a fost la 
începutul acestui an cu 21,7 
la sută mai mare decît ni
velul înregistrat în aceeași 
perioadă a anului precedent. 
Rămîn, firește, multe proble
me complicate ce urmează 
abia a fi soluționate. Dar în 
materie de economie nu e- 
xistâ remedii miraculoase 
care să tămăduiască în cîte- 
va luni maladii cu vechi an
tecedente. Dreapta încearcă 
să lovească în „Unitatea 
Populară**, să semene incer
titudinea. Exponenții trecutu
lui mizează pe haos.

Santiago n-are pitorescul 
pe care-l revendica imagina
ția. Orașul de la poalele 
Cordilierii Anzilor are, însă, 
forța de atracție pe care o 
exercită cimpul de luptă. La 
„capătul pămîntului**, orașul 
pe care Pedro de Valdivia 
l-a ființat pe malurile flu
viului Mapocho cunoaște o 
înfruntare decisivă pentru 
destinul chilian. Cînd tele
gramele agențiilor de presă 
vestesc tensiune la Santiago, 
revăd chipurile oamenilor din 
poblaciones, a oamenilor 
care au înțeles că viitorul nu 
poate să însemne o reîntoar
cere în trecut. Oamenii a- 
ceștia au un optimism robust, 
sînt încrezători în biruința 
cauzei lor. Pentru mine, San
tiago înseamnă, de aceea, 
înainte de orice, optimismul 
oamenilor din cartierele 
populare.
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UN CANDIDAT LA PREȘEDIN
ȚIE : rulează la Patria (orele 9; 
11,30: 14; 16,30; 19; 21,15).

AVENTURILE L'NEl PRINȚESE 
GERMANE LA CURTEA REGE
LUI SOARE : rulează la București 
(orele 8,45; 11: 13.30: 16,15; 18,45; 
21).

SFINTA TEREZA ȘI DIAVOLII : 
rulează la Central (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30); Totals 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15); Flamura (orele 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,15; 20,30).

TORA ! TORA ! TORA I : rulea
ză la Scala (orele 8,45; 11,30; 14,30; 
17,30; 20,30); Feroviar (orele 9,15; 
12.30; 16; 19,30); Melodia (orele 9; 
12.30; 16; 19,30); Modern (orele 9; 
12,30; 16; 19,30).

FATA CARE VINDE FLORI : ru
lează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13.30: 16; 18.30; 20,45).

MANIA GRANDORII : rulează la 
Luceafărul (orele 9: 11.15; 13,30; 16;

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: București, Piața ..Scinteii". 
Pentru străinătate abonamente prin „KOMPRESFILATELIA"

f EM.Ț RU TI Bf V L V V.- ț 1B it R i
18,30; 21); Festival (orele 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,30; 21); Favorit (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

LUMEA ANIMALELOR : rulează 
la Doina (orele 9,30; 11.45; 14; 16; 
18.15: 20,30).

MESAGERUL : rulează la Capi
tal (orele 9; 11,15; 13,45; 16; 18,30; 
21).

DIRECTORUL NOSTRU : rulea
ză la Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 
16: 18.15; 20,30).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL : 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9,45—20.15 în continuare).

CORNUL DE CAPRA : rulează la 
Bucegi (orele 15.45; 18; 20,15).

CĂLĂREȚII : rulează la Excel
sior (orele 9.15: 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30): Aurora (orele 9: 11.15; 
13.30: 15,45; 18; 20,15).

LUPUL NEGRU f rulează la Da
cia (orele 9,30; 12,45; 15,45; 17.30; 
20.15).

CREIERUL : rulează la Grivița 
(orele 9: 11.15; 13.30; 15,45; 18,15:
20,30): Volga (orele 9; 11,15; 13.39; 
16; 18,15: 20.30).

DIRECTORUL : rulează la Uni
rea (ora IC).

SUNETUL MUZICII : rulează 
Unirea (ora 19.30).

RIO BRAVO . rulează la Buzesti 
(orele 15.»: 19).

BĂRBAȚI CUMSECADE : rulea
ză la Drumul Sării (orele 15,30: 
17 45: 90).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL : rulează la Lira (orele 15.30; 
18: 20.15).

GENTLEMENII NOROCULUI : 
rulează la Pacea (orele 16; 18; 20)

BALADA LUI CABLE HOGUE : 
rulează la Ferentari (orele 15,30 : 
17.45: 20): Giulești (orele 15.90; 17;
20.30) ; Popular (orele 15,30; 18;
20,15).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Moșilor (erele 15,30; 19).

ADIO. DOMNULE CHIPS : rulea
ză la Cotroceni (oreie 15.30: 19).

PROVINCIALII : rulează la Glo
ria (orele 9.15; 11.30: 13.45: 16; 18,15;
20.30) .

AVENTURI LA MAREA NEA

GRA : rulează la Cosmos (orele 
15,30; 19).

DACA E MARTI, E BELGIA : 
rulează la Floreasca (orele 15,30: 
18; 20.30).

NAUFRAGIAȚI IN SPAȚIU: ru
lează la Crîngași (orele 15,30; 19).

BINECUVlNTAȚl ANIMALELE 
ȘI COPII : rulează la Miorița (o- 
rele 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,30).

20 000 DE LEGHE SUB MARI : 
ruiează la Viitorul (orele 15,30; 18;
20.30) .

GREȘEALA FATALA : rulează la 
Munca (orele 16; 18; 20).

FERMA DIN ARIZONA : rulea
ză la Flacăra (orele 15,30; 19).

PROCESUL UNEI STELE : ru
lează la Arta (orele 15,30; 18; 20,15).

TINTIN ȘI TEMPLUL SOARE
LUI : rulează la Vitan (orele 15,30; 
18: 20.15).

TREI DIN VIRGINIA : rulează la 
Rahova (orele 15,30; 18: 20,15).

JOCUL DE-A MOARTEA : rulea
ză la Laromet (>>rele 15.30: 17,30:
19.30) .

Teatrul „C. Tănase“ (Sala Sa
voy): REVISTA ARE CUVÎNTUL 
— ora 19,30.

PROGRAMUL I
17,30 Curs de limba rusă — lec

ția a 17-a. 18,00 Căminul în... Ma
ramureș. 18,35 Scena — emisiune 
de actualitate și critică teatrală. 
19,00 Săptămina în imagini. 19.20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. In 
cinstea aniversării Republicii — 
Cronica marii întreceri. 20,00 Re
flector. 20,15 Roman foileton: „Coa
tele de Monte Cristo". 21,05 Stele 
cu și... fără stea. 22,10 Teleglob : 
Imagini din Chile. 22,30 24 de ore. 
Contraste în lumea capitalului.
PROGRAMUL II

20,00 „Zîmbiți, vă rog" — emisiu
ne pentru copii. 20.30 Ghișeul. 20,50 
Sub cupola circului. 21,05 Roman- 
tic-club. Emisiune dedicată tineri
lor din sectorul VII. 22.30 Cronica 
literară.
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