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Sub acest titlu ziarul nos
tru inaugurează o nouă 
rubrică consacrată discu
tării biografiei unor perso
naje din filme, rubrică 
susținută de SMARANDA 
JELESCU. Primul articol : 
„BĂIATUL CU OCHELARI"
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Deși fabrica de tricotaje 
„Zimbrul" din Suceava se află 
d'ț.rabia in al treilea an de exis
tență, ea și-a: cucerit un bine
meritat prestigiu în stima indus
trială a județului și chiar a tării. 
Dovezile sint incontestabile : co
lectivul fabricii — media de 
vîrstă actuală. 23 de ani — și, 
teoretic vorbind, încă neexperi
mentat,. nerodat, a hotărit că 
planul cincinal poate și trebuie 
să fie îndeplinit în numai 4 ani 
si jumătate. în acest an. față de 
cele 38 milioane bucăți tricotaje 
programate a fi confecționate, 
planul a fost suplimentat cu 
încă 7 milioane bucăți, ceea ce 
înseamnă, desigur, o serioasă 
opțiune în cursa contra crono
metru pentru realizarea angaja
mentului asumat.

— Acum, după șase luni, imi 
spunea : tovarășa Ruxandra Po- 
povici, secretara comitetului d® 
partid, planul suplimentat a fost 
deja depășit cu mai bine de 5 
procente.

Ceea ce nu e puțin Lucru. Și 
ceea ce. este mai interesant este 
modul în care au fost posibile 
asemenea performanțe de pro
ducție. Ne relatează secretara 
comitetului U.T.C., Viorica Cib- 
banu :

— Ceea ce he-a preocupat tn 
cea mai mare măsură, a fost ri
dicarea permanentă a calificării, 
a nivelului profesional al tutu
ror, de la muncitori și pînă la 
specialiștii sectorului creație. 
Prin Cursuri de reciclare, prin, 
schimburi de experiență^ prin 
diverse acțiuni specifice tine
rești. Pentru că, știți, organizația 
noastră U.T.C. numără peste 1700 
de membri, adică marea majori
tate a salariaților.

Drumul spre împlinirile șl de
pășite de producție apare astfel 
fn mod firesc. Asociind la aces
tea calitatea ireproșabilă a tri
cotajelor — aproape jumătate 
din produsele purtind marca 
„Zimbrul" sint solicitate de 
piața externă — putem contura 
sensul precis, constructiv al tî- 
nărului colectiv de muncitori de 
la fabrica suceveana.

O știre de ultimă oră ne a- 
nunță că Fabrica „Zimbrul" s-a 
angajat ca în cinstea zilei de 23 
Aug ist să mai producă supli
mentar încă 90 000 bucăți trico
taje. marcînd astfel prin fapte 
de cea mai demnă admirație, o 
zi scumpă nouă, tuturor.

EMANUEL ISOPESCU

AVANS
CU 12 ZILE

moderna întreprinde-Noua și 
re de ambalaje din metal pen
tru agricultură și industria ali
mentară, apărută de curînd în 
partea de răsărit a orașului 
Tecuci; și-a realizat sarcinile 
de plan pe primul ei semestru 
de activitate cu 12 zile mai de
vreme. Este o performanță pe 
care tînărul colectiv al noii în
treprinderi a știut să și-o pre
gătească din timp cu migală și 
tenacitate. în primul rînd, tre
buie să arătăm că muncitorii, 
tehnicienii și inginerii de aici 
s-au considerat încă de la an
gajarea lor nu doar beneficiari, 
ci și Constructori, nu au aștep
tat să primească totul de-a 
gata, la cheie, au pus mina, au 
lucrat alături de zidari, beto- 
niști și montori, au fost pre- 
zenți în permanentă acolo unde 
se putea da un ajutor pentru 
devansarea termenelor de in
trare în funcțiune. Cind au 
venit cei de la Șantierul din 
Tecuci al Trustului de Construc- 
ții-Montaj pentru agricultură și 
industria alimentară pentru 
montarea primei linii de fabri- 

----- s-./x -x intre în 
erau con- 
complexe 
Ia termi-

cație prevăzută să 
funcțiune în acest an, 
stituite deja echipele 
care i-au ajutat pină 
narea lucrării. în același timp, 
Emilia Țarin, secretara comite
tului U.T.C., a cerut comitetu
lui oamenilor muncii să creeze 
condiții pentru ca toți tinerii 
care vor lucra pe aceste utilaje 
să participe efectiv și la monta
rea lor. Cererea ei a fost apre- 
biată ca foarte bună, aprobată 
și rezolvată imediat.

Rezultatele acestei colaborări 
nu au întîrziat să apară. Prima 
din cele două linii de fabrica-

I. MORARU

(Continuare în pag. a lll-a)
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ZILEI DE 23 AUGUST \

DIN MATERIALE ECONOMISITE

UN VAS DE
TONAJ MIJLOCIU

IATĂ CE-ȘI PROPUNE INIȚIATIVA TINERILOR DULGHERI DE 
LA ȘANTIERUL' NAVAL CONSTANTA.

L-am întrebat pe 
tovarășul Marin Croi
toru, secretarul co
mitatului U.T.C. de 
la Șantierul Naval 
din Constanța pe care 
din acțiunile declan
șate în 1973 la iniția
tiva tinerilor munci
tori o apreciază cel 
mai mult. Cum din 
documentarea prea
labilă cunoșteam de
ja angajamentul ute- 
ciștilor de la con
strucții corp de a e- 
conomisi pînă la sfîr- 
șitul anului 10 tone 
de metal ne așteptam 
ca interlocutorul nos
tru să o numească 
pe aceasta, dată fiind 
și cantitatea aprecia
bilă de metal ce ur
mează a fi astfel in
tegrată circuitului 
productiv. Dar 
răspunsul a fost

iul, tovarășul Marin 
Croitoru, fără nici o 
ezitare, a preferat-o 
pe cea a tinerilor 
dulgheri, inițiativă 
constind în economi
sirea prin eforturi 
proprii a 20 metri 
cubi cherestea.

— Sint aproape si
gur, a continuat apoi 
dinsul, că alegerea o 
să vă surprindă. Și 
ar surprinde pe ori
cine din afara șan
tierului. Cind însă 
lucrezi aici știi că, 
prin comparație, este 
mult mai dificil să 
reduci cu 20 m.c. 
consumurile de che
restea, decît cu 
tone pe cele 
metal.

— Care ar fi

10 
de

timp la construcția 
unui vas intră din ce 
in ce mai puțin ma
terial lemnos, 
său 
tre 
Or, 
ții. . _ 
utilizezi astfel 
resteaua, incit 
cantitatea ce-o ai 
dispoziție intr-un an 
să mai poată fi 
cutată partea 
noasă 
vapor 
lociu, 
bă la 
cui.
pregătire profesiona
lă deosebită, ochi de 
gospodar și mină de 
meșter, cunoștințe de

locul 
fiind luat de că- 
masele plastice, 

în aceste condi- 
a-ți propune să 

che- 
din 

la

a încă 
de tonaj 

nu este o 
indemina 
Se impune

exe- 
lem- 
unui 
mij- 
trea- 
ori- 

o
Întreprinderea „Înfrățirea" — Oradea, Crecan Nicolae, rectificator, 

unul din cei mai harnici .tineri din uzină.
Foto: ȘT. WEISS

(Continuare 
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ex
plicația acestui fapt ?

— Vedeți dumnea
voastră, in ultimul

GH. GHIDRIGAN

Mi

INTERVIUL
acordat de tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU
ziarului egiptean „Al Missa“

După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit la 13 
iulie pe Ahmed Sabri, director Ia cotidianul egiptean „Al Missa", căruia i-a acordat un interviu.

ÎNTREBARE : Domnule președinte, după 
vizita dumneavoastră de anul trecut in Egipt, 
relațiile egipteano-române s-au dezvoltat în 
mod sensibil. Considerați că ele se vor inten
sifica și mai mult in viitor, avînd in vedere 
faptul că, in prezent, există numeroase for
me de colaborare intre cele două țări 7 Cum 
apreciați, domnule președinte, relațiile din
tre Partidul Comunist Român și Uniunea So
cialistă Arabă din Egipt 7 Considerați că în 
viitorul apropiat este posibilă o dezvoltare a 
acestei colaborări utile 7

RĂSPUNS : între România 
vechi relații de colaborare in 
activitate. Vizita pe care am 
măvara anului trecut în țara 
convorbirile pe care le-am avut cu președintele 
Sadat constituie un moment important in rela
țiile dintre țările noastre, au deschis o perspec
tivă nouă în dezvoltarea colaborării între po
porul român și poporul egiptean. în cursul vizi
tei am ajuns, împreună cu președintele Sadat, la 
concluzii comune cu privire la extinderea cola
borării — iar in perioada scurtă care a trecut 
de atunci s-au obținut o serie de rezultate, în
deosebi în domeniul cooperării în producție.

De asemenea, au avut loc schimburi de 
gații între Partidul Comunist Român și 
unea Socialistă Arabă, ceea ce ilustrează 
țiile bune oare se dezvoltă între partidele 
tre — îndeosebi după vizita pe care am 
tuat-o anul trecut in Egipt.

Pot aprecia, pe baza rezultatelor obținute 
pînă acum, a înțelegerilor realizate între țările 
și partidele noastre că există perspective deose
bit de bune pentru extinderea colaborării, atit 
în domeniile economic, tehnic, științific, cit și al 
relațiilor dintre partidele noastre. Dezvoltarea 
acestor relații corespunde atit intereselor popoa
relor noastre, cit și cauzei generale a luptei îm
potriva imperialismului, pentru progres social și 
pace.

și Egipt există 
multe domenii de 
efectuat-o in pri- 

dumnea voastră,

dele- 
Uni- 
rela- 

noas- 
efec-

INTREBARE; Ce ne puteți spune, domnu
le președinte, despre relațiile României cu 
celelalte țări arabe 7 Cum se prezintă ele in 
momentul de față 7

RASPUNS : ,îa. ce privește relațiile -noastre cu 
alte țări aiabe. aș putea spune că între România 
și unele dintre ele există, de asemenea, relații 
vechi, tradiționale. în ultimul .timp s-au realizat 
acorduri de colaborare in domeniile economic, 
tehnic, științific, cultural, cu majoritatea state
lor arabe. Avem relații bune, de colaborare în 
diferite domenii cu aproape toate țările arabe și 
apreciez că există pentru viitor bune perspective 
pentru extinderea colaborării cu aceste țări in 
toate domeniile de activitate.

ÎNTREBARE : Care este părerea dumnea
voastră despre evoluția situației din Orientul 
Mijlociu 7 Cum apreciați refuzul, constant al 
Israelului, timp de 6 ani, de a-și retrage 
trupele din teritoriile arabe ocupate și de a 
aplica Rezoluția Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967 7 Tinind seama de evoluția 
generală a vieții internaționale, de eveni
mentele majore din ultimele luni, s-ar putea 
afirma că există speranțe in reglementarea 
conflictului, că sint acum șanse sporite ca 
pacea să fie instaurată în regiunea Orientu
lui Mijlociu 7

RĂSPUNS : Tn ce privește situația din Orien
tul Mijlociu, după cum cred că cunoașteți Româ
nia s-a pronunțat în mod constant pentru o 
soluție politică, pe baza Rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967. în acest cadru, 
avem în vedere retragerea trupelor israeliene 
din teritoriile arabe ocupate, asigurarea inte
grității și suveranității naționale a tuturor state
lor din această zonă și crearea condițiunilor ca 
fiecare popor să-și poată concentra eforturile 
spre dezvoltarea economică și socială indepen
dentă.

După părerea mea, in noile condiții interna
ționale — ținînd seama de tendințele generale de 
rezolvare a problemelor și de accentuare a 
cursului spre destindere — apar posibilități de 
a se putea ajunge la o soluționare a situației din 
Orientul Mijlociu pe baza Rezoluției Consiliului 
de Securitate. Desigur, în această direcție sint

(Continuare tn pag. a ZV-a)

Bătălia pîinii pe sute de mii de hectare

Cu fiecare zi, cu fiecare oră, lanul de grîu își micșorează perime trul. In același timp rodul bogat al 
cîmpiei se adună în magazii...

rr AM MERS CA DOI TOVARĂȘI.
ALĂTURI SI PERECHE"
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— După părerea mea, mai 
multe căsnicii eșuează in perioa
dele in care soțul nu are succese 
față de celelalte încununate de 
succes. Soția mea este un tip de 
om care stă cu plăcere acasă, 
are grijă de copii, lucrează gră
dina. în această perioadă a fost 
o femeie fantastică. Hainele 
mele au fost întotdeauna în 
perfectă stare, copiii mei au pri
mit o bună educație, în grădină 
creșteau flori minunate. Unul 
din motivele pentru care soția 
mea și cu mine am considerat 
să trăim separat este următorul: 
ea nu indura să vadă că este o 
părticică din tot ceea ce a dus 
la prima trăhsplantare a inimii, 
care-a schimbat pină într-atîta 
viața noastră. Toate acestea nu-i 
plăceau...

O căsătorie care a durat 21 de 
ani, se desface în al 22-lea, so
țul/ fiind obligat la plata unei 
pensii alimentare lunare de 420 
de dolari. Numele lui este Chris
tian Barnard, „expunerea de mo
tive" mai sus-citată îi aparține și 
potrivit acesteia eșecul conjugal 
se leagă de una dintre cele mai 
fantastice cuceriri din istoria 
medicinei.

„Subsemnatul A. Iosif, domi
ciliat în București, strada Vitan- 
Birzești, nr. 14 vă rog să dis
puneți desfacerea căsătoriei pe 
care am contractat-o în anul

1967, octombrie 
M. D„ actualmente 
oarece in cei șase 
sintem împreună, eu mi-am 
completat studiile și pregătirea 
(s.n.), ajungind a 
iar ea nu are drept 
decît 4 (patru) clase, 
determinat mai multe conflicte

12 cu numita 
M. Iosif, de- 
ani de cind

avid de

fi tehnician, 
calificare 

ceea ce a

reporterul
de pe buzele unui 
și al doilea, luat 
închisă între scoar- 
purtînd pe copertă

W® wdobii
SUB „TROPICELE" DOLJEAN

Dacă în relatările transmise din județele prin care am tre
cut pînă acum îi informam pe cititori și în legătură cu tempe
ratura ridicată a termometrelor. Craiova ne-a intimpinat, la 
capătul a 700 de kilometri, cu o climă de tropice. Ploaia și Soa
rele și-au disputat cele 24 de ore ale zilei în mod egal și cu 
aceeași intensitate. Sub „tropicele" doljean, am cunoscut inaltul 
preț al sudorii. Dar, cum în toate există un echilibru, și in 
acest uriaș amfiteatru vegetal, am regăsit priceperea, voința, 
efortul, împlinirea. Am intilnit adică OMUL. Mergem pe cîinpia 
doljeană insoțiți de tovarășul 
telului județean U.T.C.

Nicolae Coandă, secretar ai comi-

INSCRIPȚIE PE UN BOB 
DE GRlU

Circulă la Birca o legendă cum 
că pe fiecare bob de gnu se 
află încrustată efigia unui om. 
Și nu-i greu să-i descifrezi sen
sul dacă te afli printre locuitorii 
acestei comune. Este ceea ce 
ne-a propus spre meditație bri
gadierul Ion Țîrlea, secretarul 
organizației comuniștilor din 
cooperativa agricolă „7 Noiem
brie". în călătoria lui spre îm
plinire, griul cunoaște perma
nenta trudă a omului, ii simte 
palma ocrotitoare ; ființa omului 
se îngemănează cu aceea a griu
lui. „Vedeți dv., — ne spunea se
cretarul — țăranul poartă bucu
ria griului ca pe o sărbătoare în 
suflet și privire, bag seamă a- 
tunci că și griul i-a reținut tru
ditorului chipul “.

A vorbi de toți acești minu
nați truditori cu identitate pre
cisă în bobul de grîu este un 
lucru imposibil. Și nu numai 
noi spunem aceasta. O susține 
și Ilie Proca, mecanizator cu 14 
ani de volan în spate, care și 
acum, în remorca încărcată cu

griu, ca atunci, mic in odaia ca
sei, își cufundă, ca intr-un stră
vechi ritual pumnii in pros
pețimea griului. Nicolae Băgioi, 
Ion Gindăr, două săptămini n-au 
coborit de la gurile combinei, și 
odată cu ei — Ivan Bobolea, Ion 
Derveșteanu, Zoia Roșu, Du
mitru Gogoașă, Maria Tudor, 
Ștefan Cîrstea. Credem însă 
că rezultatele muncii lor, deși 
parțial rezumate cifric, pot reda 
sugestiv această alianță cu griul: 
pe cele 600 de hectare era pla
nificată o producție totală

1 860 tone. Sint acestea semne 
certe de hărnicie și frumusețe 
pentru cooperatorii din Bîrca...

In alb și negru

1. Felicitări. S.M.A. Bra- 
tovoiești a încheiat recoltatul 
păioaselor pe toate cele 4 700 
hectare ale celor cinci coopera
tive agricole de producție de
servite, clasîndu-se pe locul I 
pe județ. între alții, meca
nizatorii : Constantin Rotaru, 
IoA, Nica, David Florea și Cio- 
banu Sabin au fost recompensați 
cu prime intre 200 și 400 de lei 
pentru eforturile deosebite in 
depășirea sistematică a norme
lor. Tuturor, felicitări.

2. Pene nedorite la 
Craiova. Trustul I.A.S. 
clamă : I.R.T.A. Craiova 
totdeauna la dispoziție
de autocamioane necesar trans
portului recoltei, pentru care 
semnase, de altfel, și un contract. 
La drum, ca la drum, mai în
țelegem, dar „pene", în pro
pria curte, poate doar I.R.T.A. 
Craiova pricepe.

3. Fruntașul intre fruntași. Tî
nărul Ștefan David, a absolvit 
la 20 iunie a.c. școala profesio
nală de mecanici agricoli. în 
aceeași zi se prezintă la muncă 
in cadrul C.A.P. „16 Februarie"

I.R.T.A.
Dolj re- 
nu pune 
numărul

ION ANDREITA 
OVIDIU MARIAN

Foto: GH. CUCU

La mare,
lingă
București
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Cît vezi cu ochii numai 
grîu. O mare de grîu de 950 
de hectare, în care se mai pu
tea zări pînă ieri o insulă de 
25 de hectare de orz. Spun 
pînă ieri, adică 16 iulie, fiind
că după asta, insula de 
orz din mijlocul mării de 
grîu — a dispărut făcînd loc 
unei alte viitoare insule de 
culturi duble... Marea aceasta 
aurie cum obișnuim s-o nu
mim, și cum o numește și 
președintele C.A.F.-ului din 
Brănești, Ghiță Constantin, 
va dispare în curînd datori
tă a cinci tineri entuziaști, și 
a altor zeci și zeci de coope
ratori ai acestei comune. 
Dispare lăsînd loc miriștilor, 
iar miriștile lăsînd loc trac
toarelor trăgătoare de braz
de, brazdele lăsînd loc ia
răși culturilor duble...

Cinci uteciști: tractoriștii

Însemnări
de RUSALIN

MUREȘANU

și este absolut imposibil să ne 
împăcăm. (...) Vă rog să dispu
neți totodată ca creșterea mino
rului Aurel în virstă de șapte 
ani să-i fie încredințată soției 
mele, întrucit ea fiind femeie 
poate avea mai ușor grijă de 
educația lui, eu obligîndu-mă 
să-i trimit lunar 200 de Iei (...) 
întrucit nu eu sint vinovat 
cauzele divorțului nostru, 
rog să o obligați pe ea Ia plată 
sumei ce reprezintă taxa de di
vorț..."

de 
vi

*

între cele două citate, primul

smuls de 
senzațional 
om celebru 
dintr-o filă 
țe de dosar . 
un număr, nu un NUME, nu e 
decît o singură legătură și aceea 
datorată „în exclusivitate" sem
natarului acestor rînduri. Situații 
limită, aflate 'fără îndoială, la 
cei doi poli ai unei posibile de
monstrații dar nu e lipsit de in
teres să știm că, iată, „vrăjito
rul" care a făcut cîțiva oameni 
să trăiască după moarte, atră- 
gindu-și prin cutezanță și măie
strie dreptul de a fi amintit de 
istorie, nu și-a îngăduit indeli- 
catețea de a justifica o ruptura 
conjugală, prin decalajul de 
pregătire survenit intre el și par
tenera de viață. Drept, pe care 
petiționarul din Vitan-Bîrzești 
și-l arogă cu o inconștiență pe 
care nu sporul de „studii" (agra
matismul și lipsa de logică a so
licitărilor ni se par o probă sufi
cientă), ci minusul de conștiință 
și de bun simț, par a fi gene
rat-o !

Și totuși, faptele rămîn fapte : 
răsfoind spețele pe rol la cîteva 
dintre judecătoriile de sector ale 
Capitalei, precum și solicitări 
similare din alte orașe. întîlnim

SOFIA SCORȚARU
(Continuare în pag. a ll-a)

(Continuat» în pag. a ll-a)

ILIE NASTASE TOMA OVICI

Victoria

Mai mult decît calificarea
(ancheta „Scînteii tineretului") ION SÂNTEI

romanească
în „Cupa Davis

In pagina a 3-a

• DIN BUGETUL DE TIMP LIBER CIT ACOR 
DAȚI SPORTULUI, MIȘCĂRII ?

Codiță Vasile, Stanciu Marin, 
Petru Maxim și colectivistele 
de pe combine, Călin T. Ele- 
na șt Radu Floarea' fac vîlvă 
zîletr acestea pe parcele re
partizate lor pentru recoltat, 
obținînd în loc de 2300 kg. 
la hectar 2 600 kg. de grîu. 
Nu e mult dar nici puțin. 
Tractoristul Stanciu Marin 
lucrînd „Zi lumină" pe o 
combină C-12, a recoltat zil
nic 30 tone de grîu pe zi în 
loc de 23 cit - era planificat, 
iar bunul lui prieten ute- 
cistul Codiță Marin, pe un 
alt tip de combină a reușit 
performanțe de 18 tone pe 
zi în loc de 15.

— Nu rămîne nici un bob 
pe aici — se mîndrește trac
toristul Nicolae Matache. Cel 
puțin eu nu am observat ast
fel de situații. Munca merge 
oganizat. Baloturile de paie 
de pe urma combinei se cară 
urgent la sectorul zoo, noap
tea arăm. Arăm fiindcă îm
preună cu mine tractoriștii 
Dobrin Guță și Nicolae Ilie 
se străduiesc să semnăm pe 
ogoarele arate de noi „bun

(Continuare în pag. a ll-al
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plinii pe sute de mii de hectare

DINAMICA PREȚUL SUDORII
LUNI, 23 IULIE 1973

INCEPE VINERI : 
11,30 14; 16,30; 19;

SUB „TROPICELE 1101 HAN
(Urmare din pag. I)

— Tarlaua ăsfa' „între lîhii'“, ‘ 
cum li spunem noi, a - fost ; 
greu încercată de ape. Les
pezi enorme de pămint, bătă
torite. tari cum e gresia, inun
date astă toamnă. Nimeni 
nu credea câ.. o să. iasă 
griul așa de frumos. Dar ou 
muncă organizată și cu mai 
multă dăruire am reușit s-o 
scoatem la litridn.

Tînărul mecanizator . Ion 
Nan legase tufa și o dată cu 
ea terminase parcă de înnodat 
și vorbele.

— Nu e timp de-pierdut—■ 
intervine un alt mecanizator. 
Constantin Neagu. Și-apoi 
Nan trage tare. Așa e el. O 
zi dacă nu-și depășește norma 
cu cel puțin o tonă, nu mm 
are liniște. Astăzi, uite acum, 
se face seară, o va depăși 
cu mult mai Piulf decît în 
alte zile. Unde'mai punem și 
cele 6 hectare arate de dimi
neață.

Din întindere adia înspre 
noi ceva ciudat. Era ca și 
cum ai fi dat drumul semin
țelor, incrîncenat, din cuva 
morii. Nu putea să vină de 
la combine. Ele intraseră de 
mult în inima lanului. Bănu
iam că „aurul negru" din stră
fundurile părnîntului imprimă 
griului aici, la Brazi, o tra
iectorie specifică. Inginerul 
Valentin Marinescu, șeful fer
mei mixte din cadrul coopera
tivei îmi explică :

— Zgomotul vine de la 
griu. Acum pleznește pielița 
de pai fin de pe bob. Și totul 
devine o horă de bubuituri 
înăbușite. Plăcută celui ce 
trăiește cu sufletul lanul.

Cooperatoarea Ana Vasile, 
ajutor de șef de fermă, . își 
trage basmaua mai pe frun
te și-și vede de treaba ei, nu 
ne bagă în seamă. Fiecare 
gest, fiecare pas făcut e dră
muit riguros, ca și cînd oa
menii at respecta legile unui 
ritual. Ei întind cit mai mult 
orele. Le dilată conștienți de 
dimensiunea momentului. Di
mineața, cînd rouă împiedică 
recoltatul, intră în acțiune 
mecanizatorii. Pină pe la opt, 
cam patru ore — timp în 
care spuza de apă se ridică 
de pe spic — ară. însămîn- 
țează masă verde și porumh 
siloz, pregătesc viitoarea bază 
furajeră- Cooperatorii lucrea
ză în sectorul legumicol la în
treținerea culturilor, alții la a- 
menaiarea unor terenuri pem 
tru desecări. 170 de hectare 
mai au. Raportată în zile cif'a 
își găsește corespondența in 
10. Zece zile fără ploaie și 
griul va fi în hambare.

La cîntar se încheiau soco
telile zilei. Peste 60 de tone 
de griu Vor intra dimineața 
în tarlaua de 
cooperatoarele 
(linca Marin. 
Fripturile de
reda cu fidelitate tensiunea 
sfîrșitului de zi. Cîmpul va fi 
iar împînzit de oameni și de 
mașini. Intre două dimensiuni 
-T- griu și petrol — cooperato
rii din Brazi își împlinesc per
sonalitatea, îndulcind parcă 
țărîna peste care picură, 
mari, broboane de sudoare.

Segarcea. De atunci și pină azi 
' b-a' coborit de pe tractor, obți- 
nînd rezultate din cele mai bune. 
Frumoasă „vacanță”, dar mai 
ales, frumos debut in profesie.

.? 4. Se caută un arici. La coo
perativele agricole de producție 
din Coșoveni, Padea și Verbița, 
lucrările necesare însămințării 
culturilor duble merg in ritm 
de melc. Prin „mica publicitate” 
a opiniei publice din aceste co
mune, se caută un arici.

5. Agitatori în acțiune. în coo
perativele agricole de producție 
din Panaghia, Calopăr și Belein 
se desfășoară, in acest virf de 
campanie și o intensă muncă 
de agitație. Sint popularizate 
zilnic metodele bune folosite la 
recoltare, nu scapă ochiului cri- 

. tic .codașii,, sînt editate foi 
lante, gazetele de perete 
schimbă des articolele,
merituoșii agitatori evidențiem : 
Gheorghe Marin, Nicolae Stroe, 
Ion Mihai, Marin Micu, Dumi
tru Zanfir.

vo- 
își 

Intre

ADEVARATA CONFIRMARE 
A DIPLOMEI

In urmă cu cinci ani, tot în 
această perioadă, absolventa In
stitutului agronomic din Cra
iova. Ana Străianu, își trecea 
cu succes examenul de licență 
cu tema : „Influența antimălu- 
ricelor asupra germinației griu
lui și orzului”. Odată cu felici
tările din partea comisiei de exa
minare, ea primea și diploma de 
inginer agronom.

~ recunosc, fusesem 
sirguincioasă,

— Deși, 
studentă

o
știam

„La flacără" fi 
Elena Radu, 
Stelian toniță. 

dialog nu pot

DUMITRU ION DINCA

(Urmare din pag. I) ■

— intr-o proporție care nu în
grijorează. dar atrage ațepția — 
invocarea ca motiv de bază pen
tru desfacerea căsătoriei „dife
rența de studii". Mai des, soțul 
este acel care după ce a. par
curs citeva. trepțe ,de pregătire, 
cucerindu-și prin ele o poziție 
profesională și socială corespun
zătoare. înțelege șă-șț. inaugu
reze cariera de „om cu carte”, 
prințr-o negare „la indemină” 
aceea a partenerei de viață, 
care n-a știut, sau n-a reușit, 
să1!
pașii și ___ _____
după ale lui. înainte de orice 
comentariu, un exemplu, pe care 

îngăduim, cu,, amărăciune, 
fiind una dintre 
care reporterul 
direct și indea-

însoțească. • potrivindu-și 
atestatele de . studii

ni-1 ...........
dar il alegem 
evoluțiile pe 
le-a cunoscut 
proape.

★

Titlul rînâurilor di? față li se 
datorează De fapt Labiș a scris 
așa : „Am mers, ca doi. tovarăși 

■alături și pereche / Tmplătoșați 
cu caii ureche la ureche / 
De-am căuta acum iubirea din
tre noi / Am mai afla ecoul ga
lopului pierdut /..."

De ' 
tau a 
beau
Labiș
cs pe un inimitabil partener de 
trăire.
transcris al
uri” pentru tot ce j 
atungi drumul lor 
într-o seară colegul 
nise la una dintre 
•ăptăminele in care

fapl Ei .(pe atunci meri
ți acriși cu majuscule) iu- 
poezia in general și pe 

intr-un fel absolut special:

Găseau în freamătul 
artistului „motto- 

alcătuia pe 
■ împreună, 
nostru ve- 
intîlnirile 

se vorbea

că adevărata confirmare a me
seriei ți-o dă practica. Și unde 
m-aș fi putut verifica mai bine 
decit aici, la Segarcea, locul in 
care îmi pregătisem și lucrarea 
de absolvire ? A trebuit mai 
întii să înțeleg, să realizez la 
modul intim faptul că sînt greu
tăți pe care atunci, ca student,

r

i
I

i

i
T

A

L

(Urmare din pag. I)

o cli~pentru semănat". Nici 
pă pierdută...

Nu te supără praful de 
pe gene ?

— Cum adică ? Praful a- 
cesta e existența mea. El îmi 
dă să mănînc, nu numai mie 
ci chiar și dumneavoastră.

— Ai dreptate, recunosc 
eu. Dar nu ți-e dor de nuire ?

— Sigur că mi-e dor. Dar 
dorul ăsta la vremea lui. Ce, 
acum ne-am găsit să ne su
punem dorurilor ? I Dacă 
m-aș duce acum la mare cu 
ce aș contribui la hotărîrea 
privind îmbunătățirea aprovi
zionării cu alimente și carne, 
apărută acum cîteva zile ? 
Eu sint român, viță de țăran 
și doresc ca aceste planuri și 
hotărîri să prindă viață. Mă 
duc eu la mare, n-aveți gri
jă. Ca un domn I Dat mai 
întii treburile serioase, recol
tatul, culturile duble, baza 
furajeră. Și chiar dacă nu 
m-oi duce la mare ce-o să 
fie ? M-oi duce la iarnă la 
băile Felix, la apă caldă.

Cam iuți la fire băieții 
ăștia / Iuți dar serioși. Din 
planul de 480 tone griu au 
transportat deja la bază 180 
tone. Pentru I.M.A., pentru 
hambarele cooperativei.

Mă uit puțin umilit la a- 
cești oameni tineri a căror

pasiune pentru viață trece 
prin fiecare spic de griu, par
că privirile lor îmi aruncă 
pixul din mină. Sănătoși și 
bronzați mai dihai ca la mare 
se uită la pielea mea albi 
de orășean „conservat" in suc 
de tramvaie și „aromatizat" 
cu fum de automobile.

.— Să mergeți la mare,
soarele o să vă prindă bine.

— Cind terminați recolta
tul ? — întreb eu, ca să nu 
răspund în legătură cu mer
sul la mare..

— Prin 25—28 iulie, răs
punde un tractorist. Cînd o 
să reveniți de la mare pe 
locurile acestea o să vedeți 
un întins verde, verde crud 
ca în Bacovia. Jn limbajul 
nostru . acest verde crud se 
numește porumb furajer...

...Simt o boare de ironie 
prietenească în cuvintele ce
lor din jur și parcă mă în
viorează. Cit vezi cu ochii 
marea de aur a grinelor îmi 
face semne. Știe marea asta 
ce știe. In curînd va dispare 
și vrea să-și ia adio de la 
mine. Dar tot o s-o regăsesc 
eu într-o pîine caldă aro
mind a cernoziom. O pîine 
din care tractoriștii Codiță 
Vasile, Marin Stanciu, 
alții mă vor întreba:

— Bună piinea ?
— Bună. Ca însăți tinere

țea voastră.

Festival folcloric Stoiceni’73
Maramureșul plai voivodal al 

cărui spațiu mioritic fascinează 
prin statornicie ți frumusețe, a 
îmbrăcat duminică 22 iulie, stră
moșeștii# straie de sărbătoare 
pentru a găzdui in chip strălu
cit cea de-a 6-a ediție a festi
valului folcloric de la Stoiceni, 
localitate aflată în zona Lăpu- 
șului, la poalele Tibleșului. Or
ganizat de forurile culturale ju
dețene ți de Comitetul orășe
nesc al UT.C. și Comitetul pen
tru cultură și educație socialts-

mult, se recitau versuri și se as
culta muzică, însoțit de o fată 
cu păr castaniu și ochii albaștri. 
„Ea e numai elevă..." a anunțat 
stinjenit pe cei care depășiseră 
(Cu trei ani în cap 1) „condiția” 
noii venite. „Dar e prietena 
rtiea !" a adăugat dispus să pre- 
întimpine un eventual protest 
din partea celor care țineau la 
uniformitatea de vîrstă a parti- 
cjpanților. Fata cu păr castaniu 
și ochi albaștri „era numai 
vă" in clasa a X-a, iar noi, 
meni tînărului care ne-o 
zentase, studenți în anul

. treilea. In anul IV, am

ele- 
ase- 
pre- 

al 
fost

ori

\ 
\ 
\ 
\
I

I

I 
I

J

din Tg. Lăpuș, festivalul de 
Stoiceni a contribuit și de a- 

ceastă dată la valorificarea tra
dițiilor și datinilor populare, o- 
ferind în același timp celor pes
te 10 000 de oameni ai muncii 
prezenți spectacole de înaltă 
ținută artistică.

După cunoscuta paradă a mi
nunatului port populai lăpușan, 
sinteza înțelepciunii oamenilor 
de pe aceste meleaguri, a urmat 
un bogat program cultural-artis
tic.

fă 
la

N. HERȚEG

le considerai că nu există. Au 
urmat, desigur, alte și alte in- 
timplări pe care viața ți le pune 
in față ; a urmat, adică, viața 
așa cum este ea.

...O ascultăm pe inginera Ana 
Străianu la marginea unei tar
lale de griu aparținind fermei 2 
de care 
tocmai 
tarlaua, 
noapte, 
galben, 
curat. Se prevestește rod bogat. 
Privim lanul și înțelegem lesne 
că intre tema lucrării de absol
vire a fostei studente A. S. și 
activitatea de cinci ani a ingi
nerei Ana Străianu s-a produs 
o legătură indestructibilă pe ca
re practica o confirmă.

Seara, la sediul comitetului 
orășenesc Segarcea ai U.T.C., 
tovarășul secretar Chirii Firi- 
cioiu ne comunică ; pipă la a- 
ceastă oră, de pe supraiața re
coltată s-a obținut o producție 
medie de 3 350 kg la hectar. 
Avem siguranța că ea va crește.

★
în județul Dolj „barometrul” 

muncii indică rezultate bune • 20 
de unități agricole au raportat 
încheierea recoltatului. Roadele 
aii fost strinse de pe o suprafa
ță de peste 80 000 hectare. în 
ciuda timpului, printre ferestre
le de ploaie și de soare, in ulti
mele zile s-a recoltat cu o viteză 
de peste 10 000 hectare zilnic, 
superioară celei planificate.

. Deplasarea operativă a combi- 
con- 

Și 
a

răspunde ea. Combinele 
se pregătesc să 

după ploaia de
Privim lanul : 
mătăsos, dar mai

atace 
azi 

înalt, 
ales

DRAGOSTEA 
Patria (orele 9; 
21,15).

JUCĂTORUL:
9,30; 11.45; 14; 16,30; 18,45; 21), Gră
dina Capitol (ora 20,30).

TU, EU ȘI MICUL PARIS : Cen
tral (orele
20.30) .

CARTEA 
tului (ora 
11,15; 13,30; 
Stadionul Dinamo (ora 20,15).

TE AȘTEPTAM, 
Lumina (orele 9; 
18,30: 20,45).

FANTOMA LUI 1 
GRĂ : București 
13,30; 16; 18,30; 21), Luceafărul (0- 
rele 8,30; 11; 13,30; 16 18,30; 21), 
Grădina București (ora 20,15), Gră
dina Luceafărul (ora 20,15).

CIPRIAN PORUMBESCU : Doina 
(orele 10,45; 14; 17; 20,15), Desene 
animate pentru copii — (ora 9,30), 
Cotroceni (orele 15,30; 19), Moșilor 
(orele 16; 19,45), Grădina Moșilor 
(ora 20).

UN OM ÎN SĂLBĂTICIE : Fes
tival (orele 9; 11,15 13,30; 
21), Excelsior (orele 8,30; 
16; 18,30; 21), Grădina 
(ora 20).

COARNELE DE AUR : 
Noi (orele 10—20 in continuare).

LA RĂSCRUCE DE VÎNTURI : 
Favorit (orele 10; 12,30; 15,30; 18;
20.30) , Melodia (orele 8,45 11,15; 
13,30: 16; 18,30; 21), Modern (ore
le 8,45; 11: 13,30; 16; 18,30; 20,45). 
Grădina Modern (ora 20).

ULTIMUL CARTUȘ : ~
(orele 16; 18: 20). Unirea 
15,30: 18: 20,15), Grădina 
(ora 20,30).

ANTONIU
Grlvița (orele 9; 
Aurora (orele 9; .
Flamura (orele 9; 12,30: 16; 19,30), 
Grădina Aurora (ora 20,15).

SOARTA UNUI COMBATANT 
DIN CORPUL DE AUTOAPĂRA
RE : Munca (orele 15,30; 18; 20,15).

JANDARMUL LA PLIMBARE : 
Buzești (orele 9: 11,30; 13,45; 16; 
18.15; 20.30), Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15: ------- ~
rele 9; 11,15: 13.30; 
Grădina Select (ora 
Tomis (ora 20.15), 
zești (ora 20.15).

SALCÎMUL LILIACHIU : Drumul 
Sării (orele 15.30: 18; 20.15).

SIMON TEMPLER INTERVINE : 
Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15: 20,30), ArtR (orele 16; 18; 20), 
Grădina Arta (ora 20,30).

Capitol (orele

io; 12,30; 15,30; 18;

JUNGLEI : Sala Pala- 
19,30), Scala (orele 9; 

16,15; 18,45; 21,15),

FLÂCĂULE:
11,15; 13,30; 16;

BARBĂ NEA- 
(orele 8,30; 11;

16; 18.30; 
11; 13,30;
Festival

Timpuri

Popular 
(orele 

Unirea

ȘI CLEOPATRA : 
12,30; 16; 19,30), 
12.30; 16: 19,30),

20,30). Tomis (o- 
16; 18.30; 21), 
20), Grădina 
Grădina Bu-
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PROGRAMUL III

nelor in celelalte unități, < 
centrarea eforturilor umane 
.jnScgniee, buna organizare 
muncii sint tot atitea semne ale 
unui apropiat și de bun augur 
sfîrșit de campanie.

9,00 Știri. 9,05 „Incognito" — 
program de varietăți muzicale.
9.55 Melodia zilei : „Senin e ce
rul țării tale” de Gheorghe Dan
ga. 10,00 Clubul adolescenților. 
Sub cerul lui August 23 — bio
grafii ale adolescenței contempo
rane. 11,00 Cronica ideilor : Per
sonalitatea umană și civilizația 
socialistă. 11.10 Profil pe portativ 
— Les Reed. 11,30 Așa-1 .iocul pe 
la noi : Cimpia Olteniei. 12,00 
Transmisiuni directe din țară. 12,10 
Invitație în fonotecă. 12,55 Melodia 
zilei. 13 1)0 închiderea emisiunii de 
dimineață. 17,00 Știrile după-a- 
miezii. 17,05 Alo, Radio ! — mu
zică ușoară la cererea ascultători
lor. 18,00 Șapte zile, șapte arte. 
Literatură. 18,10 Muzică de Lully 
și Richard Strauss pentru piesa 
„Burghezul gentilom” de Moliere.
18.55 Melodia zilei. 19,00 In di
rect... din comunele Cobadin și 
Băneasa. 19,30 Știri. 19,35 Casa de 
discuri „Archiv Production” vă 
prezintă muzică spaniolă din sec. 
XVI—XVII. 20,00 Munca — izvor 
de bucurie și împliniri. Radio- 
reportaj. 21,00 Radio-super-top. 
Interpreți români de muzică ușoa-.. 
ră. 22,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic. Sport. 22,30 Melodia zi
lei. 22,35 Vedete ale muzicii u- 
șoare. 23,15 Poetica. Petre Stoica. 
23.20 Farmecul operetei — Neapole 
sub sărutul foculuî. 23,55—24,00 
Ultimele știri.

c *

Filmul adevărat, filmul de artă, este, poate 
mai explicit decit creații ale oltor domenii 
artistice, o „operă deschisă". Asta pentru că 
tinzind la reproducerea, tot cea mai explicită, 
a vieții, finalitatea mesajului său este tulbu
rător împlinită de timp, de devenire. Desti
nele umane ale filmului, din care el își 
trage seva și existența se continuă, nebănuit, 
în mintea spectatorului. Uneori, sub forma 
unei emoții puternice, care iscă ginduri, în
trebări. Alteori — de cite ori ? — prin nevoia 
de a duce personajele mai departe, de a le 
continua destinul. Ce va deveni cutare erou? 
Și iată-l pe spectator, cineast spontan sau 
romancier... Asta in cazul cind filmul tinde 
să fie un eseu. Spun „tinde" pentru că foar
te puține filme, doar marile filme, sînt eseuri 
cinematografice, recentul ,,Rubliov" de pildă. 
Și pentru că filmul operează numai cu viață, 
cu existență umană, eșeurile cinematografice 
sînt, fatal, meditații asupra vieții, prin destins 
exemplare. A alege destine exemplare pentru 
a-ți susține meditația, iată o problemă capi
tală pentru orice creator. Pentru cel cinema
tografic, vitală. Spun un loc comun afirmînd 
că atunci cind intr-un film personajele nu e- 
xistă, sint fantome de celuloid, filmul însuși 
dispare într-o pastă amorfă. Oricît geniu ar

'®r *

avea operatorul. Oricît de admirabilă ar fi 
coloana sonoră. Oricite bune intenții ar stră
bate ecranul.

Vă propunem o idee, poate puțin cam fan
tezistă, poate puțin riscată, poate „neorto- 
doxă" față de artă : să ne imaginăm împreu
nă ce-au devenit cîțiva eroi de film, pe care 
i-am iubit, pentru care am pledat. Sau ce-ar 
fi putut deveni. Bineînțeles numai dacă, așa 
cum spunea cineva cu humor, au apucat să 
se nască. Dacă i-am crezut că trăiesc,* pe 
ecran. Poate realizăm, in final, o filmografie 
interesantă, pentru că aceste „propuneri de 
destin" — pe care le așteptăm ți din partea 
voastră, a cititorilor — vor atesta ți ele, ine
vitabil, valabilitatea personajelor, modul în 
care reprezintă ceva, sau nu reprezintă nimic. 
Va fi si o pledoarie a personajelor pentru 
autorul lor, o pledoarie pentru adevărul fil
melor in care ți pentru care ele s-au născut.

Vom începe cu filmul românesc, pentru că-l 
iubim cel mai mult, ne este cel mai apropiat, 
în el ne regăsim cîteodato, așa cum sintem, 
cum am dori să fim, așa cum sperăm să de
venim. Uneori, nu deseori, aceasta se întim- 
plâ. Uneori, nu deseori, pe ecran se dese
nează clar alfabetul spiritualității noastre, il 
recunoaștem cu mare ți profundă ineîntare, 
ca pe o limbă maternă.

B/iW CB ochelari
Vă amintiți de Vive, din 

„Diminețile unui băiat cu
vinte" ? Vă amintiți, desigur. 
Filmul acesta, după opinia 
mea, este singurul film care 
s-a apropiat substanțial de 
problematica reală a tinere
tului, a avut in cîteva rîn- 
fluri acea tresărire a nuan
ței, acei „minut de adevăr" 
care i-a oferit dreptul la 
puls. Ia viață. Ei bine, nu 
de Vive vreau să vă vorbesc. 
Iutii de toate pentru că Vive 
a murit, destinul lui s-a în
chis. Chiar dacă scenaristul, 
in final, ne lasă să credem 
că va trăi. Din păcate, dacă 
ar fi vrut să ne facă să-I cre
dem într-adevăr, nu trebuia 
să-1 pună să cadă de pe o 
sferă uriașă. Bilbîiala din fi
nalul destinului lui Vive 
este și ea, in felul ei. con
cludentă. Vive nu a fost în 
film un „destin exemplar", 
decit datorită interpretării a- 
cestui 
care 
prin 
jurul 
adevărați, 
personaj.
Frăminiările lui. incertitudi
nile cădeau însă cam în gol. 
Nu există logică absolută în 
viață, dar logică fundamen
tală. da. De unde atunci Ia 
Vive atîta „angoasă", crescut 
cum era intr-o familie ad
mirabilă, eare l-a educat în 
cultul muncii, înzestrat cum 
era, și cum ne Iasă să înțe
legem autorii, cu o mare ca
pacitate de trăire, cu o au- 

-tentică sensibilitate ? ~ “
•nul Iui devine astfel
Si cînd linearitatea se trans
formă in schemă, autorii 11 
pun pe Vive să cadă de pe

filmul acesta

1

actor foarte special 
este Dan Nuțu — șl 
relație : oamenii din 
lui Vive erau oameni 

Vive primea, ca 
lumină de la ei.

sfera aceea uriașă, să aibă 
un accident care, logic, ar fi 
fost mortal, dar în film nu, 
pentru că filmul trebuia să 
se sfirșească „bine" și pen
tru că Andrei Blaier și Con
stantin Stoiciu... nu mai știau 
ce să facă cu personajul.

Nu de Vive vreau însă să 
vă vorbesc. In
frumos, „Diminețile unui bă
iat cuminte" există un perso
naj foarte viu. patetic in felul 
său, foarte bine scris și ad
mirabil trgit de actorul Ion 
Caramitru. Cu inteligența ar
tistică pe care i-o cunoaș
tem acesta „s-a aruncat" a- 
supra personajului, l-a sim
țit, pentru că era adevărat : 
Prietenul. Nu mai știu cum 
îl chema, băiatul acela sub
țire și nervos, cu ochelari, 
Prietenul. Cel care nu plea
că. Cel care n-are curaj. Cel 
care filozofează în gol. Cel 
care, în sfîrșit, cîntă la o 
trompetă imaginară, plingînd 
sub ochelari, în ploaie, cînd 
Vive are curajul să plece. 
Vizita sa la șantier este de 
o maximă timiditate și umi
lință. Insolenfa, agresivitatea

lui. sint aparente. înclin să 
cred eă Prietenul a înțeles 
din acea vizită mai mult de
cit Vive, cu tnate spectacu
loasele lui intîmplări. Băia
tul subțire ți nervos, cu O- 
chelari, s-a întors apoi aca
să, in casa aceea mare și de
modată pe care o ghiceai 

. plină de cărți ți de praf. Și 
mai departe, ce-a făcut ?

Eu cred că a dat din nou 
examen la facultate și a reu
șit. Cred că moartea lui Vi
ve a fost pentru el o expe
riență teribilă ți profundă. 
Cred că a înțeles că deveni
rea nu se traduce prin acte 
de bravadă, ci prin muncă 
multă, severă. Cred că a 
simțit — de știut știa de 
mult, din cărți — că viața e 
o probă de conștiință ți se
riozitate. Și mai cred că i-a 
rămas dorul, fascinația șan
tierului, de atunci, de la vi
zita aceea pripită' și umili
toare. Prietenul este astăzi 
inginer. Precis este inginer, 
pe un șantier. Poate pe Lo
tru.

SMARANDA JELESCU

★ ★

Desti- 
linear,

personajul, eroul, II- 
Ne-ar face plăcere 

lingă propuneri eon-

deveni 
nărui ?
ca, pe _ . .
crete, de personaje dintr-un 
film sau altul care să facă 
parte din această acum În
cepută colecție de „biografii 
posibile" cititorii ne-ar Îm
părtăși în scris propriile lor 
ginduri, propria lor imagine 
despre destinul, de dincolo 
de film, al unuia sau altuia 
dintre eroiî care le-au reți
nut atenția.

așa
i că au 

rubrica 
propunem.

NOTA REDACȚIEI : 
cum 
înțeles 
pe care
Biografii posibile, nu este 
posibilă 
colaborare, 
lor. Probabil că mulți s-au 
gindit asupra unor per
sonaje, văzute sau doar ză
rite intr-un film, le-a plă
cut să-și imagineze (ajutați 
și de propria experiență) „ce 
s-a intimplat mai departe", 
ce a putut sau ar fi putut

presupunem 
cititorii, 

le-o i

fără o minimă 
coparticipare a

TORUL DE PE ULTIMUL LOC

Pe lacul parcului din Caracal.
Foto: O. PLECAN

Pe atunci: „Ea e numai elevă..." 
„Acum : „ea n-are decit liceul". 
„E prietena mea" — sfida pe a- 
tunci timpul și posibila noastră 
împotrivire. Iar acum : „E rea ! 
Nu-i convine că. mă întilnesc cu 
colegii !“.

11 rog să povestească și accep
tă cu o docilitate care nu mă 
miră (e pare-se un „avans” pen
tru serviciul pe care mi-1 cere : 
să intervin la tribunal pentru 
scurtarea termenului de jude
cată) :

— Știi că atunci cînd am ter
minat noi facultatea, ea abia ter
minase liceul. Pe urmă, am ple-

— Păi, știi la ce-a dat ? Așea- 
ză-te să nu leșini : la .filozofie ! 
N-am leșinat. Revedeam doi 
ochi neliniștiți, gata oricînd să 
caute incă un înțeles vorbelor 
care se spuneau la întiinirile 
noastre, îmi ‘ ..
impresionase pe toți la un mo
ment dat cu niște intervenții o- 
riginale într-o dispută în care 
credeam că se epuizaseră argu
mentele, îmi sunau în ureche 
frinturi din poeziile pe care le 
scria și care rezistau — în po
fida candorii — la bisturiul 
nostru de filologi, dispuși pe a- 
tunci să găsim nod in papură

aminteam că ne

pună la curent cu niște treburi... 
Mi-am făcut un cerc de prieteni, 
mai ieșeam... imediat se îm
bufna.

— De ce n-o luai și pe ea ?
— Bravo, și copilul ?
— Dar dacă și-ar fi continuat 

studiile ? S-au dacă și-ar fi 
luat o slujbă ?

— Nu știu, mă rog, găseam 
noi ceva... Dar nu despre asta-i 
vorba, ci despre altceva '■ Nu 
mai comunicăm, sintem pe 
te diferite și gata !

„Nu mai comunicăm" 
dureroasă. însă posibilă 
cluzie. deși e nedrept

trep-

— o 
con- 

pentru

„AM MERS CA DOI TOVARĂȘI"____ • >
nuntași : colegul nostru își unea 
pentru totdeauna (sau cel puțin 
așa credeam pe atunci) visurile 
și împlinirile cu cele ale fetei 
cu ochi albaștri : „Mi-am tăiat 
în suflet temple t Chip cioplit 
s-așez în ele Versurile nu
puteau să lipsească de la acest 
deznodămint și a fost frumos 
poemul rostit în seara în care 
doi tineri, unul student -și una 
încă școlărită deveneau pentru 
totdeauna tovarăși de viață.

— Nu se mai poate. înțelegi ? 
Ea n-are decit liceul ! (s.n.) Eu. 
cercetător. Înțelegi... Nu am ce 
să vorbesc în casă 1 Și e rea ! 
Nu-i convine că mă întilnesc cu 
colegi 1 Vreau să termin odată 1 

îmi spune toate acestea, bă
iatul care acum opt ani prezenta 
colegilor o parteneră de intilnire 
cu ochi albaștri și păr castaniu.

cat cîteva 
(s.n.) că a 
vărul e 
sat, vai 
era ea, 
nu (își 
căzut într-o plasă) tot nu avea 
altceva de făcut I Dacă nu mer
gea cu mine, ar fi vagabondat 
prin București 1

— Poate ar fi dat al facultate...
— îndrăznesc să-i sugerez.

— Sigur, zimbește parcă satis
făcut. La sfirșitul lui iulie ’69 a 
a luat-o din loc 1 Cu toate că 
i-am spus : „liniștește-te. fato! 
Nu merge cum crezi tu că acolo 
nu-i dans (dansa frumos cind 
am cunoscut-o, îmi amintesc) ci 
concurs 1 S-a prezentat și a pi
cat cu succes 1

— De ce ?

luni la țară și sigur 
mers cu mine. Ade- 
am nimerit intr-un 
capul lui 1 Dacă nu

că
de
muream de foame. Dar 
revine, speriat să nu fi

și „clasicilor”... Deci, nu mi s-a 
părut nicicum anormală aspira
ția pe care mi-o denunța drept 
o calamitate, ' ' ' • - -
meu coleg.

— Pe urmă
— N-a mai

soțul ei și fostul

ce a
dat, 

șit s-o conving că 
să se ambaleze. Chiar dacă reu
șea, ce putea să facă cu filozo
fia ? Dar... putea să dea la alt
ceva I Sau, nu știu... Pe urmă, 
avea totuși de întreținut o casă, 
ne intorsesem în București, 
după ce am reușit la concursul 
pentru Institut aveam mereu 
musafiri și sigur că trebuia să 
prepare cite ceva. Pe urmă co
pilul... Dar nici așa.. Adică, eu 
înțeleg pină și faptul că n-a mai 
încercat la facultate ! Dar, 
trebuia și ea să citească, să se

făcut ?
că am reu- 
e o prostie

drumul început frumos cu 
în urmă. „Sintem pe trepte 
ferite” — o afirmație absolut 
de circumstanță, fără șanse de 
înțelegere din partea cuiva intr-o 
lume in care alegerea treptelor, 
precum și timpul lor de par
curgere sint in miinile noastre. 
Cazul relatat își găsește cores
pondențe cu altele, neîncepute 
poate Ia fel de romantic, dar 
sfirșite la fel de jalnic, Unul 
din parteneri ajunge, demarind 
la unison cu celălalt, să-l depă
șească la capitolul „pregătire". 
De ce mai adesea, bărbatul e 
posesorul „avansului" de drum, 
nu mai trebuie 
tot el uită, sau 
mintească. pe 
netezit urcușul,

explicat De 
refuză să-și 

aceea care 
neglijindu-I

ani 
di-

ce.
a-

i-a
u-

neori pe cel propriu, nu 
poate explica 
Cert este insă 
studii” invocată 
divorțului este 
problemă, cu alte resorturi de
cit cele subsemnale de autorii ei. 
O ascensiune, limitată doar la 
obținerea unor atestate profesio
nale poate deveni, atunci cind 
■lipsește echilibrul și înțelegerea, 
o inadmisibilă concesie etică. S-a 
spus — și nu fără temei — că 
aerul înălțimilor îi amețește pe 
cei nedeprinși cu urcușul. Le 
tulbură mințile pină intr-ătit 
incit ajung să uite de unde au 
plecat și mai ales cu cine au 
plecat alături. Nu e firesc și e 
incompatibil cu tot ceea ce ne 
caracterizează ca oameni ai a- 
cestui timp, Nu e firesc, deoa
rece nu anumite limite de. ca
pacitate generează rămînerea 
femeii pe loc sau în urma băr
batului. ci lipsa de solicitudine 
și de interes din partea acestuia. 
Un soi de egoism care cere to
tul de la cel de alături fără să-i 
dea nimic în loc. Și e incompa
tibil cu legile drumului nostru, 
pentru că toate „testările" vo
luntare și involuntare de ordin 
social și profesional desemnează 
tovarășa de viață drept parte
neră egală de drum și nu anexă 
pasibilă de a fi „schimbată" la 
fiecare cotitură a acestuia. Există 
și la ea — o condiție fără de care 
eșecul conjugal devine posibil : 
aceea de a ști să meargă alături 
și nu „în preajma" bărbatului, 
de a-și potrivi pașii cu el și 
nu numai de a-I ajuta pe el să 
meargă. Pentru că numai așa 
drumul început ..alături și pe
reche'
frumos mai departe.

se mai 
atît de simplu, 

că „diferența de 
drept motivație a 
de fapt o falsă

poate merge la fel de

Televiziunea poloneză ne-a 
prezentat sîmbătă după-amiază 
un program variat, interesant, 
foarte sugestiv. El merită con
semnat în întregime, pentru 
înalta valoare profesională și 
seriozitatea fiecărei emisiuni, 
pentru căutarea și găsirea un
ghiului favorabil din care tema 
emisiunii, oricare ar fi ea, să se 
adreseze mai ales sensibilității 
noastre omenești.

Prețul mare pus pe capacita
tea de emoționare și de sensi
bilizare a spectatorului se cuvi
ne subliniat, fie că este vorba 
de reportajul „industrial” în 
care sîntem introduși pe calea 
cea mai firească, pe strada po
loneză. cu oameni, vitrine, copii 
și biciclete, fie că vorbim de 
poemul despre pădurile polone
ze în care pătrundem pe o aripă 
de umor liric pentru a străbate
nu atît păduri cit a contempla 
o pictură fascinantă realizată 
cu aparatul de filmat. De ase
menea. ' trebuie menționat re
portajul 
meni din Gdansk în care con
semnarea emoționantă a fapte
lor, a solidarității, a solicitudinii 
umane și a coeziunii etc. lasă 
destul Ioc informării precise, 
stricte, științifice. Semnalăm re
marcabila capacitate de a com
pune o imagine impresionantă 
a umanismului din foarte multe 
lucruri „mărunte”, prin minu
țioasa urmărire a gesturilor, a 
expresiilor, a „ridicării pe pro
priile lor picioare” a celor cinci 
noi membri ai societății umane. 
N-am putea trece, în fine, pes
te excepționalul scurt metraj 
„Autobuzul pe care scrie „Sfir- 
șit“, un eseu moral 
pe o temă 
mai întii 
organ al 
minimum 
riului, iar 
dintr-un text lapidhr,

despre cei cinci ge-

tulburător 
sportivă. Să observăm 
că ochiul care vede, 
meditației, reduce la 
necesitatea comenta- 

acest minimum constă 
laconic,

fără nici o încărcătură de prisos. 
Ideea de a urmări intr-o cursă 
ciclistă, tradiționala „Cursă a 
păcii", nu pe învingători, ci pe 
ultimul clasat, pe omul care nu 
abandonează cursa, pe acela care 
din punctul de vedere al stad 'ța- 
nelor nu prezintă nici un inte
res, pe acest veșnic întîrziat dar 
nu mai puțin eroic jucător în 
fața tribunelor goale, pe tinărul 
care de-a lungul întregii curse 
nu numai că nu participă dar 
nici nu 
tate de 
miop și 
fericit 
aplauze 
aceasta
nu părăsește cursa un simbol al 
tenacității, fără nici o speranță 
de a cîștiga, fără nici o ambiție 
a laurilor, dar hotărît să nu se 
lase, ni se pare de o inspirație 
și realizare unică. Veșnic tras 
înainte de nebupa plăcere d® a 
pedala, de disperata, și cît ds 
umana, voință de a nu ceda, de 
a fi intre cei demni, care nu 
abandonează, care nu se descali
fică. și veșnic tras înapoi de te
ribila tentație a autobuzului pe 
care scrie „Sfîrșit" încărcat cu 
cei care au abandonat cursa, un 
fel de car mortuar salvator și 
sinistru cu clacsonu] lui ademe
nitor ca un cintec de sirene — 
marea cursă a eroului se com
pune din această dramatică osci
lare între victorie, care nu în
seamnă gloria de a ieși primul, 
și infringers, care nu înseamnă 
nicidecum ultimul loc în clasa
ment.s Ce-ar fi eroii. învingăto
rii laureații fără acest vajnic 
încheietor de pluton, mereu ul
timul dar mereu la locul lui, 
tenace, hotărit să nu abandoneze 
Si parcă împingînd înainte cu 
teribila lui hotărire intregul 
pluton ?

asistă Ia nici o festivi- 
premiere, pe acest erou 
cam urit la chip mereu 
de unul singur, fără 
și fără ghirlande, ideea 
de a face din omul ce

M. COSTEA

LUNI. 23 IULIE 1973

programul I

17,30 Curs de limba franceză. 
Recapitulare (3), 18,00 Telex 18 05 
La ordinea zilei. Azi, județul Tuj- 
cea 18.20 Căminul. 19.00 Imagini 
din Repubiica Arabă Egipt. 19.20 
1001 de seri, 19,30 Telejurnal. Cin
cinalul înainte de termen. 1973 — 
an hotărifor. 20.00 Cintecul săbtă- 
minll : „Mîndră țară” de Lauren-

țiu Frofeta. 20,05 
trebare ? Călători i 
dianele globului. : 
terar-artistică TV. 
cială si politică a literaturii 
azi. 21,30 Roman foileton : ..Nb'le 
aventuri ale Mușchetarilor”. Epi
sodul VII : „Trădătorul”. 22.20 
24 de ore. 22.40 Luminile rampei.

PROGRAMUL II

Mai aveți , o tn- 
români pe meri- 
20.50 Revista li-

Implicația sa
de

20,00 Avanpremieră. 20,05 Film 
serial • .Umbrele dispar in plină 
zi”, reluarea episodului m. 21.15 
Dans și muzică de pretutindeni. 
21.45 Cărți și idei 22.15 Emisiune 
de divertisment (reluare) : „La 
Amza vine un Biban”.
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii 
Arabe Egipt, ANWA5 EL SADAT, următoarea telegramă :

Aniversarea Zilei ixZ’onale a Republicii Arabe Egipt, imi ofe
ră plăduta ocazie de a transmite Excelentei Voastre, in nu
mele Consiliului de Stat, al guvernului și al poporului român, 
precum și al meu personal, cele mai călduroase felicitări și urări 
de fericire personală, de prosperitate și progres poporului egip
tean prieten.

Succesele obținute tn colaborarea multilaterală dintre Repu
blica Socialistă România și Republica Arabă Egipt, in spiri
tul convorbirilor pe care le-am avut împreună anul trecut, cu 
prilejul vizitei pe care am efectuat-o in frumoasa dumneavoas
tră țară, imi întăresc convingerea că relațiile de prietenie și coo
perare fructuoasă dintre țările noastre se vor dezvolta și în
tări continuu. în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii 
și înțelegerii internaționale.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis împăratului Etio
piei. HAILE SELASSIE I, următoarea telegramă :

Cea de-a 81-a aniversare a zilei dv. de naștere Îmi oferă plă
cutul prilej de a transmite Maiestății Voastre Imperiale feli
citări cordiale, urări de sănătate personală, viață Îndelungată, 
de pace și progres poporului etiopian.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie dintre țările 
ți cele două popoare ale noastre se vor dezvolta si în viitor, 
In folosul păcii, securității și destinderii internaționale, înțele
gerii intre popoare.

O delegație a Partidului celor 
ce Muncesc din Vietnam și a 
guvernului R. D. Vietnam va 

face o vizită în țara noastră
La invitația Comitetului 

Central al Partidului Co
munist Român și guvernu
lui Republicii Socialiste 
România, delegația Parti
dului celor ce Muncesc din 
Vietnam și guvernului Re
publicii Democrate Viet
nam, condusă de tovarășul

Sub egida Academiei Repu
blicii Socialiste România, la Su
ceava au început, duminică di- 
rr.neața, lucrările primei se
siuni itinerante naționale pe 
tema „Conservarea naturii pe 
baze ecologice". Iau parte oa
meni de știință, specialiști eco
logi și biologi, reprezentanți ai 
Comisiei pentru ocrotirea mo
numentelor naturii și ai consi
liilor județene de îndrumare 
pentru ocrotirea naturii, iar ca 
invitați de onoare, academi
cieni și alte personalități ale 
vieții științifice și culturale.

Manifestarea, care va dura 
timp de o săptămină, îmbinînd 
dezbaterile teoretice cu vizitele 
de lucru în principalele rezer
vații naturale din nordul Mol
dovei, este menită să conducă 
la stabilirea unor criterii de 
cercetare adecvate prognozei 
ecologice, protecției mediului 
înconjurător și utilizării sale 
raționale în contextul echilibru
lui biologic și al relației om- 
natură.

„ovmnivM“
După cum se știe, cu ocazia 

Congresului Mondial al Latiniș- 
tilor care a fost organizat la 
București, in anul 1970, sub 
auspiciile Academiei' Latine In
ternaționale (Academia Latini- 
tati inter omnes gentes foven- 
dae) a fost proclamată înființa
rea asociației științifice .interna
ționale „Ovidianum", care are ca 
scop promovarea studiilor asupra 
marelui' poet sulmonez, în spe
cial, și asupra umanismului la
tin, in general.

Primul congres al „Ovidia- 
num“-ului a avut loc pe maiurile 
Pontului Euxin, in august 1972. 
Atunci s-a hotărit ca viitorul 
congres al Asociației să aibă loc 
la Sulmona, in anul 1975.

între 25-31 iulie, a.c. se des
fășoară „Săptămină prieteniei 
italo-române" marcată printr-o 
serie de manifestări cultural- 
artistice.

î<. cele patru orașe principale 
ale regiunii Abruzzi: Aquilea, 
Chieti, Pescara și Teramo. pe 
lingă seratele de folclor româno- 
abruzzeze o echipă de studenți 
ai Catedrei de filologia clasică 
a Universității București va ju
ca, in limba latină, ultimul act 
din drama „Ovidiu" de Vasile 
Alecsaridri.

C. V.

UN VAS DE TONAJ MIJLOCIU
(Urmare din pag. I)

geometrie In spațiu, 
dacă vreți, temeinice. 
— Altfel spus — 
precizează Ion Dris- 
taru, unul dintre au
torii inițiativei, mar
tor Ia discuție — tre
buie ca atunci cind 
ai primit materialul, 
înainte de a te apu
ca să-1 debitezi și 
fasonezi să „vezi" eu 
exactitate locul fie
cărui centimetru pă
trat in alcătuirea va
sului, Altfel, te tre
zești că după ce ai 
tăiat cîteva bucăți,

iți mai rămin două- 
trei mai mici cu 
care nu mai ai ce 
face. Și azi așa, mii- 
ne așa in cele din 
urmă dacă stai și 
calculezi, observi că 
printre degete s-au 
trecut metri buni de 
cherestea care și-ar 
fi avut rostul lor in
tr-o navă. Or. noi, și 
eu și Gheorghe Fis- 
cotă, și Pavel Vasile, 
și Andrei Gheorghe, 
de fapt toți uteciștii 
dulgheri din șantier 
ne-am decis să pu
nem stavilă risipei, 
care nu stă bine nici 
într-o casă de oa
meni așezați, d-apoi 
aici unde sintem plă

ÎN AVANS CU 12 ZILE
(Urmare din pag. I) 

ție prevăzute să intre în func
țiune la sfirșitul lunii iunie _ a 
încenut să producă cu 4 luni și 
2 zile mai devreme. în timpul 
ciștigat astfel s-a realizat o 
producție suplimentară in valoa
re de peste 7 milioane lei.

Tot ca o pregătire a rezulta
telor bune cu care tinărul co
lectiv al noii întreprinderi tecu- 
cene a încheiat primul semes
tru, trebuie înțelese și străda
niile forțelor tehnice de aici de 
a oerfecționa utilajele și proce
sele tehnologice în vederea ob
ținerii unei cit mai mari efici
ente economice. Prima reușită 
în acest domeniu a fost adap

Fam Van Dong, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam, prim-mi- 
nistru al guvernului R. D. 
Vietnam, va face o vizită 
oficială de prietenie în Re
publica Socialistă România, 
la o dată apropiată.

Expoziție 

de artă plastică
Muzeul brăilean găzduiește în 

unul din holurile sale o expo
ziție de artă plastică realizată 
de cei 80 de studenți ai Institu
tului de arte plastice „N. Grigo- 
rescu" din București, facultatea 
de desen, care se află în practică 
în orașul de pe malul Dunării de 
la 1 la 21 iulie. Tematica expozi
ției este orientată asupra activi
tății productive din Întreprinde
rile orașului Brăila, precurp și a 
dezvoltării social-culturale a ora
șului. Sînt expuse aproape 100 de 
lucrări și datorită tematicii bine 
orientate și a lucrărilor reușite 
s-au vîndut pînă în prezent 80 de 
lucrări, valorînd 1 500 de lei. Am 
reținut aspectele realizate în de
sen la șantierele navale de stu
dentul Secuiu Alexandru intitu
lat „Construcții navale", precum 
și „Arhitectură locală" realizat 
de Constanta Chiper. De aseme
nea, „Peisaj dunărean" al lui 
Eduard Frinculescu și „Aspecte 
din noUl cărtier Hipodrom" al 
lui Vasile Tudorică. Expoziția 
se bucură de un mare succes 
din partea vizitatorilor din mu
nicipiul Brăila, constituind o 
frumoasă realizare dedicată zi
lei de 23 August.

TRAIAN ENACHE

CRONICA
U. T. C.

Ieri s-a întors în Capitală, 
venind de la Moscova, dele
gația U.T.C. condusă de to
varășul Nicolae Croitoru, se
cretar al C.C. al U.T.C., care 
a participat Ia manifestările 
Festivalului unional al tine
retului sovietic.

La sosire delegația a fost 
salutată de tovarășul Pante- 
limon Găvănescu, secretar al 
C.C. al U.T.C., de activiști ai 
C.C. al U.T.C.

tiți pentru a ne face 
treaba așa cum sc 
cuvine. Și iată cum. 
din gindurile astea 
ale noastre mai in- 
tîi. din faptă mai 
apoi toată partea 
lemnoasă a unui vas 
de tonaj mijlociu se 
poate face din eco
nomii...

— Se poate ?
— Sigur se poate !

— ne răspunde tova
rășul Gheorghe Fis- 
cotă. De ar fi altfel 
n-am fi reușit acum 
„să punem deoparte" 
aproape 12 m.c. che
restea și să „tre
cem" astfel de pri
ma jumătate hotă- 
rită.

tarea unei linii de fabricație 
transferată de la Fabrica de 
conserve din Tecuci pentru 
producția unor cutii de conser
ve cu dimensiuni mai mici soli
citate foarte mult de benefi
ciari. A doua este o valoroasă 
inovație : un colectiv condus de 
inginerul Eugen Ionescu, direc
torul întreprinderii, a rezolvat 
în mod ingenios problema de- 
capantului folosit pentru lipirea 
cutiilor de conserve, adus pînă 
acum din import pentru toate 
fabricile de conserve din țară. 
De unde se vede că așa-numita 
perioadă dificilă de început din 
activitatea unei întreprinderi 
poate fi traversată și cu rezul
tate foarte bune.

După victoria României In meciul cu Noua Zeelandă In „Cupa Davis"

Peste 7000 atleți, cicliști șl fotbaliști

au luat startul in 
--------------- ■—'——— > ’ )
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MAI MULT DECÎT CALIFICAREA

întreceri, 
califica- 

care am 
furnizate 
noua ei 

făcu-

Nu este, cum spun unii, in
credibilă victoria. calificarea 
noastră în „Cupa Davis". La 
luptă se pleacă cu gîndul Izbîn- 
zii. Echipa noastră pornea cu 
șanse certe în confruntarea cu 
Noua Zeelandă. Este, însă, a- 
ceastă victorie, această califica
re, un succes de proporții. Un* 
succes ce nu ni se pare sur
prinzător : el vine să confirme 
prestigiul internațional de care 
se bucură tenisul românesc.

Așadar, ne-am calificat în fi
nala grupei A din zona euro
peană a ..Cupei Davis". Echipa 
noastră conducea cu 3—0 după 
primele două zile de

Dar mai mult decît 
rea este maniera în 
obținut-o, revelațiile 
de echipa noastră în 
formulă, „descoperirea" 
tă, cu acest prilej, și anume că 
avem o echipă redutabilă pen
tru acest veritabil campionat 
mondial care este „Cupa Da
vis". După plăcuta și aplaudata 
revelație de la Scheweningen. 
mureșeanul Toma Ovici — 
care își reeditează strălucit 
propria performanță din Olan
da. aceea de a aduce acel punct 
absolut necesar și decisiv — a- 
vem o a doua : Ion Sântei, ex
celent jucător de dublu, 
partener de - perspectivă a 
Ilie Năstase. trei

Deci, 
destul de ce- 
experimentat : 

Parun. Vioara întîi

— San- 
seturi : 

3—0 in

• Turneul internațional mas
culin de volei de la Olsztyn 
s-a încheiat cu victoria echipei 
Poloniei, urmată de selecționa
tele României și U.R.S.S. și de 
formația studențească poloneză 
A.Z.S. în ultima zi a competi
ției, echipa României a învins 
cu scorul de 3—2 (7—15, 15—12, 
13—15, 15—9, 15—11) pe A.Z.S., 
iar reprezentativa Poloniei a 
întrecut cu 3—2 (15—10, 8—15, 
8-15. 15—7, 15—8) echipa
U.R.S.S.

• Meciul de tenis Cehoslova
cia — R. F. Germania pentru 
Cupa Davis ’ (semifinalele zonei 
europene) s-a terminat cu sco
rul de 3—2 in favoarea jucă
torilor cehoslovaci, care se ca
lifică astfel pentru finala 
pei B. In ultima partidă 
simplu, vest-germanul
Meiler l-a învins cu 6—1, 6—1, 
7—5 pe Jiri Hrebec.

SEDENTARII Bl LA POȘTĂ
Am continuat Investigațiile 

noastre cu întrebarea : Cit din 
bugetul de timp liber al unei 
săptămîni acordați sportului, 
mișcării ? la Direcția județeană 
a P.T.T.R. Mureș. Am aflat că 
tuturor celor investigați le place 
sportul dar și că, in afară de 
sportivii de performanță, nici 
unul dintre ei nu practică vreun 
sport.

— Cînd eram tînăr, acum am 
47 de ani, ne declară ing. Liviu 
Chirileanu, directorul instituției, 
eram amator să practic mai mul
te discipline sportive. Noi, ge
nerația de atunci, găseam și 
timp și spațiu pentru mișcare. 
După cite cred eu, astăzi există 
o concepție denaturată despre 
sport și mișcare, de aceea invi
tațiile la asemenea activități, cel 
puțin în instituția noastră, sînt 
privite de către masa de tineri 
și alți salariați ca o chemare Ia 
corvoadă. Un adevăr este și a- 
cela că sintem foarte ocupați, 
iar altul că nu avem unde face 
mișcare. Mai de mult exista o 
bază sportivă a Poștei, dar nu 
știu ce s-a întimplat cu ea. Cred 
că dacă organizația U.T.C. ar fi 
mai activă și în această direcție 
s-ar găsi posibilități de amena
jare a unei baze sportive, de 
organizare a unor competiții 
care să antreneze, intr-adevăr, 
masa de salariați, nu numai 
cîteva vîrfuri, cum se întîmplă 
de obicei.

— Dacă am avea unde, Inter
vine Ion Moldovan, responsabil 
în comitetul sindicatului cu re
sortul cultural-sportiv, v-am 
invita și ați găsi și dvs. 2—3 ore 
să fiți în mijlocul nostru, tova
rășe director.

Se înțelege, deci, că cei 2 in
terlocutori „nu au unde", deci 
nu practică vreun sport și că în 
afară de echipa de tir cu arcul, 
recunoscută pe plan național, sa- 
lariații poștei nu prea fac miș
care. Tocmai cînd era să acor
dăm credit teoriei cu „nu avem 
unde" îl intîlnim pe maestrul 
sportului Teodor Kaszoni, ingi
nerul șef aj amintitei instituții.

— Am 37 de ani și fac sport 
de cînd eram copil. în afară de 
tir cu arcul, care ne-a adus sa
tisfacții in competiții pe plan

Ce observații se impun ? Suc
cesul, este în egală măsură, 
opera celor trei echipieri : 
Năstase, Ovici, Sântei. Sigur; 
e inutil să mai prezentăm citi
torilor atributele, virtuțile ine
galabile ale primului nostru ju
cător : Ilie Năstase este suve
ranul unui registru de procedee 
tehnice și calități spectaculare 
unice. El a făcut, din nou, și 
in partidele de simplu, ca și in 
cea de dublu, dovada jocului 
său excepțional, furnizind pu
blicului adevărate demonstrații 
de virtuozitate. Surprinzător și 
plăcut pentru noi și pentru toa
tă lumea este că Toma Ovici, 
care n-are inscrise in palmares 
printre învinșii săi, nume ce
lebre, consacrate în arena in
ternațională, s-a mobilizat, s-a 
ambiționat și a ciștigat un 
punct foarte prețios, in prima 
partidă, în fața unui mare cam
pion : Brian Faierlie, 
profesionist, care are 
victorii in fața unor 
reputate : Newcombe, 
Cox... Victoria lui Toma Ovici 
a instaurat optimismul, încă 
din prima zi, în tabăra noas
tră. Cea mai grea partidă, cea 
de dublu, considerată decisivă 
în „Cupa Davis" — și pentru 
noi problema-cheie — am tran
șat-o în favoarea noastră, mai 
ușor, mai repede și mai clar 
decît s-ar fi așteptat chiar și 
cel mai optimist suporter. Noul 
nostru dublu, Năstase 
tei a ciștigat în 
6—1, 7—5, 6—3. 
fața unui cuplu, 
lebru, rodat _și 
Faierlie
a fost, indiscutabil, Năstase, dar 
debutantul Ion Sântei s-a ară- 

de 4 ani 
la activ 
„rachete" 
Gimeno,

M. LERESCU

ANCHETA DIN BUGETUL DE TIMP LIBER 
CÎT ACORDAȚI SPORTULUI, MIȘCĂRII?

național și internațional, cam 
10—12 ore pe săptămină joc fot

bal, baschet și înot. Cit privește
criza de timp și spațiu nu sint 
de acord. Mai degrabă cu ten
dința de sedentarism, de como
ditate a masei de salariați, a 
factorilor investiți cu responsa
bilitatea aplicării Hotărîrii ple
narei C.C. al P.C.R. cu privire 
la dezvoltarea educației fizice și 
a sportului. Poșta a avut și are 
de mai mulți ani, o bază spor
tivă' de la grădina de gimnasti
că. Bună și cu posibilități de 
perfecționare, numai că ea este 
închiriată altor asociații. La 
Week-end avem o cabană cu 
două bărci, masă de tenis, dar 
fără palete și mingi.

— Nu fac sport, mi-a răspuns 
tînăra telefonistă Elena Moldo
van (22 de ani). Am jucat 3 ani 
handbal la Școala sportivă, dar 
am întrerupt deoarece nu m-au 
mai lăsat părinții. Apoi s-au a- 
dunat și kilogramele...

— Credeți că n-ar scădea kilo
gramele dacă ați face sport ?

— Sînt convinsă că da. Am în
cercat, însă, să alcătuim o e- 
chipă de volei. La început n-am 
avut fete, cînd am avut fete 
n-am avut echipament și. astfel, 
s-a dizolvat. Ar fi absolut nece
sară mișcarea pentru noi. Șase 
ore stăm pe scaun, vorbim, ne 
consumăm nervii. Nici în timpul 
programului, mă refer la pau
zele pe care le avem, nici in a- 
fara lui nimeni nu se ocupă de 
dinamizarea vieții sportive șl, 
astfel, în mod conștient ne con
damnăm la sedentarism, la îm
bolnăvirea lentă a organismului, 
la slăbirea capacității fizice și 
intelectuale.

Un lucru e cert, cei care ar 
trebui să fie sufletul activității 
sportive de masă la P.T.T.R. 
Mureș nu cunosc nici posibili
tățile măcar pe care le au. Des
pre antrenarea unui mare nu
măr de salariați la activitatea 
sportivă nu poate fi vorba. Fo
rurilor superioare „li se scot 
ochii" și acestea se mulțumesc 
cu echipa de tir, care este de 
fapt o realitate, dar cuprinde 
numai 4—5 membri-sportivi.

— Este adevărat, recunoaște 

tat egalul lui pe tot parcursul 
întrecerii : foarte mobil și 
harnic pe teren, ambițios și te
nace, inspirat și precis în in
tervenții. El s-a arătat un bun 
interpret al unei game variate 
de procedee tehnice : voleuri, 
smash-uri, mingi scurte puse, 
servicii precise și o spontanei
tate tactică impresionantă. Deși 
la prima apariție oficială noul 
nostru cuplu joacă bine tactic, 
pare destul de omogen și sin
cronizat. Sigur, loc de perfecțio
nări există și nu ne îndoim că 
rezultatele muncii și eforturile 
in această direcție vor fi și mai 
rodnice.

Urmărind pasionanta întrece
re de la arenele „Progresul", și 
văzindu-i pe Toma Ovici și Ion 
Sântei cu cită ardoare se bat, 
m-a încercat regretul că cei doi 
jucători n-au fost suficient de 
rodați în turnee internaționale 
grele — și lipsa de o asemenea 
experiență se resimte în jocul 
lor — confruntări care se con
stituie. cum se știe, in adevă
rata școală in care se Învață 
totul. Astăzi poate că n-am 
mai avea atitea emoții, nu 
ne-am pune atitea întrebări, la 
fiecare nouă etapă a „Cupei 
Davis". Dar poate că și în tenis 
merge zicala : niciodată nu-i 
prea tirziu.

VASILE CABULEA
REZULTATELE ULTIMEI 
ZILE :

Ilie Năstase — Brian Fairlie 
3-1 (4—6, 6—0, 6—3, 6—0) și
Toma Ovici — Onny Parun (3—6; 
la închiderea ediției partida con
tinuă).

tovarășul Ion Moldovan, că toa
te fondurile le cheltuim pentru 
echipa de arcași, iar pentru 
sportul de masă nu am făcut ni
mic.

Că recunoaște e bine. Mai bine 
ar fi dacă, acum, cînd a aflat că 
poșta are și bază sportivă, să 
treacă urgent la materializarea 
măsurilor stabilite în progra
mele de activități, atît ale orga
nizației de U.T.C., cît și ale or
ganizației sindicale.

Convingîndu-ne despre situa
ția deloc lăudabilă de la Poștă, 
am ales clțiva subiecți de la Di
recția județeană C.E.C., unitate 
în care salariați! desfășoară ac
tivitatea timp de 8 ore șezind. 
Maria Lazăr, secretara organiza
ției U.T.C., ne mărturisește că 
ea și încă 3—4 fete sînt pasiona
te turiste. Despre ceilalți tineri 
și tinere nu știe dacă practică 
sau nu vreun sport.

— Avem masă de tenis, dar 
deocamdată, a continuat ea, stă 
rezemată de mai mult timp de 
un perete în WC. Am ridicat 
problema acestei mese și a spor-

GĂTITUL Șl CROȘETATUL 
„SPORTUL" PREFERAT 

AL FETELOR DIN BRAȘOV?
La Brașov sint mii și mii de 

tinere. Lucrează în marile u- 
zine brașovene. în fabrici și ins
tituții, pe șantierele de construc
ții. Și, totuși, fetele au foarte 
rar accesul pe terenul de sport. 
Sau, ca să conturăm și mai pre
cis cadrul anchetei noastre, ac
țiunile sportive de masă organi
zate pentru fete există mai mult 
în planurile de muncă ale orga
nizațiilor U.T.C. decît pe terenu
rile și in sălile de sport. Și este 
cu atit mai de mirare cind e 
vorba de un oraș cu citeva în
treprinderi unde lucrează aproa
pe in exclusivitate femei : Fa
brica de stofe, Fabrica de trico

mi 
H- 

cicliști, 
fotbaliști, 

ai dru-

A doua parte a se
zonului sportiv esti
val a fost marcată de 
noi și atractive com
petiții de amploare, 
organizate în diferite 
județe și care 
reunit mai mulți 
neri atleți, 
înotători, 
sau iubitori 
meției. Pe această li
nie se situează și pri
ma ediție a „Festiva
lului sportului sătesc 
teleormănean", inau
gurată zilele trecute 
și care se desfășoară 
pe parcursul a cinci 
săptămîni. O inițiati
vă lăudabilă a ziaru
lui ..Teleormanul" și 
a Comitetului jude
țean U.T.C., de a an
trena într-o largă ac
țiune sportivă mii de 
tineri săteni, iubitori 
ai probelor de aler
gări, a curselor ci
cliste, ca și a focu
rilor pe echipe. Cu a- 
cest prilej 90 de comi
tete comunale U.T.C. 
și tot atitea asociații 
sportive au pornit în- 
tr-un adevărat mara
ton, care se va. în
cheia la 12 august, 
printr-o. mare mani
festare sportivă pro
gramată pe stadionul 
din Roșiori.

Primele întreceri, 
desfășurate în aproa
pe 40 de comune, au 
reunit peste 7 000 de 

fotbaliști (90 de echi
pe), atleți, cicliști și 
jucători. de volei. A 
fost o largă mișcare a 
tinerilor din cuprinsul 
judefului Teleorman, 
care au organizat ac
țiuni . cicloturistice 
spontane, pentru a se 
deplasa in comunele 
gazdă a concursurilor 
sportive:
sportivi din comuna 
Olteni a poposit la 
Orbească, unde a pe
trecut o duminică

Lotul de

Pe traseele
unei ample
competiții 

de masă

plăcută, cu un am
plu program compe- 
tițional. Așadar, mă
surile luate recent 
pentru continua dez
voltare a activității 
de educație fizică și 
sport au cunoscut un 
larg ecou și în sate
le teleorrnănene. La 
loc de frunte s-au si
tuat întrecerile de a- 
tletism, cu probele 
de 100 m., 200
m., 400 m. și 1 200 

,m.. concursurile de 
ciclism: desfășurate
pe terenul asociați-.

tului, deci, într-o recentă ședin
ță de sindicat, însă mi s-a spus 
să-mi văd de treabă și... imi 
văd.

Părerea noastră, de care sin
tem convinși, este că la Tg. Mu
reș nu lipsa bazelor sportive 
constituie principalul motiv al 
pașilor prea mici făcuți în di
recția aplicării Hotărîrii aminti
te, ci mai degrabă dezinteresul 
pentru depistarea și exploatarea 
la capacitatea pe care o au a 
bazelor sportive și posibilități
lor existente. Iar activiștii orga
nizației U.T.C., de teamă să 
nu fie criticați, să-și ascundă 
neajunsurile, tac și se mulțu
mesc cu niște acțiuni care puțin 
aduse din condei încearcă să 
onoreze responsabilitățile cu 
care sînt investiți. înseamnă a- 
ceasta combativitate utecistă ? 
Consecventă pentru însuflețirea 
programului de activități ?

MIRCEA BORDA

taje, Filatura Ghimbav, Fabrica 
„Republica".

Am făcut o primă investigație 
la Fabrica „Republica". Dintr-un 
număr de 66 tinere invitate să 
răspundă anchetei noastre, 
doar... cinci practică, cît de cit, 
o activitate sportivă, deși hand
balul este foarte iubit aici. 
Există chiar un teren amenajat 
de tinere lingă fabrică, deci po
sibilități pentru organizarea u- 
nui „campionat de casă".

La întrebarea „Ce faceți in 
timpul liber", 54 de răspunsuri 
au specificat : „gătim, croșetăm, 
vizionăm programul de televi
zor, citim"... deși la o altă În

’ei sportive AvînțuT''. 
Orbeașda, care a fost 
amenajat de curînd, 
prin- muncă patrioti
că. Punctul final al 
programului sportiv 
l-d constituit partida 
de fotbal, încheiată 
cu un,rezultat .furpri
ză: Formația locală) 
care activează în pri
mă Categorie a carps 
pionatului județean, a 
fost întrecută cu lr—2-.. 
de echipa Viațaf notră 
—"Olteni, din catego
ria secundă. Învingă'-' 
torii și învinșii ' și-au 
strîns mina priete
nește, propunîndu-și 
o viitoare intîlnire la 
Olteni.

Pe marginea aces
tei manifestări sporti
ve. secretarul comite
tului U.T.C. din co
muna Olteni, Gheor
ghe Enache, ne-a 
spus :' „Dorim să ne 
calificăm în finala 
Festivalului sportiv 
teleormănean și, bi
neînțeles, să benefi
ciem de premiile ofe
rite de organizatori. 
Pentru a ne atinge 
ținta, noi am luat toa
te măsurile de rigoa
re. Măi întîi, am al
cătuit o comisie- spe
cială. formată din u- 
teciști care îndrăgesc 
sportul, mișcările în . 
aer liber și jocurile 
pe echipe. S-a rea- 
menajat baza sportivă 
și am trecut la pre- • 
gătirea lotului de' 
sportivi. Pe lingă dis
ciplinele sportive pre
văzute în regulamen
tul competiției, noi 
vom organiza con
cursuri de călărie si 
întreceri feminine de 
ciclism".

Prima etapă a Fes
tivalului sportului să
tesc teleormănean a 
prilejuit ample ma
nifestări în cele mai 
îndepărtate comune și 
rate. Notăm victoriile ■ 
obținute de formațiile 
din Drăgănești • VLaș- 
:a, Mavrodin, Dracta 
ti Poeni, care s-au 
'.alific.at pentru etapa 
superioară a acestei 
rompetiții sportive.

trebare aproape toate și-au ma-. 
nifestat dorința de a practica 
handbalul, înotul, baschetul, te
nisul de masă, voleiul și exeur-1 
siile. Apropo, de excursii, am 
constatat cu stupoare că jumă
tate din intervievate nu cunoșr 
teau nici o cabană din împreju
rimi, n-au urcat niciodată pe 
munte, decît in Poiana Brașov cu 
mijloace de transport în co
mun !? Fără intenția de a in
sera, neapărat, o remarcă răută
cioasă, dar la Fabrica „Republi
ca" muntele le intră, realmente, 
in curte. De la porțile întreprin
derii se despart itinerarij.- tu
ristice spre „Bunloc" și „Piatra 
Mare", spre Predeal, Poiana Se
cuilor și Dimbul Morii. Nu-i, 
oare, păcat să nu beneficiezi de 
excelentele condiții naturale 
existente, nu-i și mai cqndâinj 
riabil să lași ăă „lîncezească" do
rința de sport și mișcare, a cir 
torva sute de tinere ?

Aceeași întrebare, căreia, i-am 
dori o tonalitate și mai apăsată, 
poate fi adresată și organiza
țiilor U.T.C. de 'la Fabrica ■ de. 
stofe și Fabrica de tricotaje, 
unde muncesc peste 2 00i)'de ti
nere. Afirmația va mira puțiiV 
pentru că echipele fabricii au 
fost prezente la .citeva întreceri- 
în faza municipală, au pațticipat 
și la „Ziua sportului feminin" și 
la Crosul tineretului. Această 
„participare" seamănă, însă, 
grozav cu proverbul „să ne fu
răm. singuri căciula". De ce ? 
Pentru că, de obicei, aceleași 
30—40.de fete alcătuiesc echipe 
de handbal, volei, popice, fot
bal feminin, tenis de masă, cros. 
Ce fac însă restul de 1 000 de ti
nere ? „Am făcut gimnastică in 
producție", ni s-a răspuns. Ade
vărat, „au făcut" deoarece și a- 
ceastă activitate a cam dispărut 
din fabrică. Lipsește, cu alte cu
vinte, tocmai activitatea de 
masă, întrecerile pe asociație, li-- 
mitîndu-se fețele de la Fabrica 
de stofe să se prezinte cu „eli
ta" lor de 30—40 de sportive în 
faza municipală. Bine că se face 
și atit, vor murmura, citind a. 
ceste rînduri, fetele de la Fa
brica de tricotaje, unde sportul 
lipsește cu desăvîrșire. De ce ? 
Pur și simplu, nimeni nu se in
teresează de sport, au răspuns 
tinerele cu care am stat de vor
bă. Tocmai de aceea, Comite
tul municipal al U.T.C., in cola
borare cu C.J.E.F.S. Brașov, tre
buie să intervină pentru a,fi in
vitate pe terenul de sport și 
miile de tinere din Brașov dor
nice de sport și mișcare.

ADINA VELEA

ATLETISM

pAMP.IQNM'ELE
,. '.REPUBLICANE
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$1 REZTITATE

,-A fost prima oară. în-acest an, 
• cînd- am- asistat Ta-unr concurs de 
frumoasă ținută pe Stadionul 
Republicii. Campionatele senio
rilor ap conș,titpjt,, jp,. primul, 
rind, o întrecere spectaculoasă 
cd „senatori de 'drept“’'detronați, 
cu o participare- puțin humeroasă 
.dar, in general,-.cu ,ce are atle
tismul nostru „.mai bun. A fost 
deosebit de utilă de astă dată 
'intransigență Fedei-âției de spe
cialitate de a- nu lăsa in concurs 
dțeit pe -cei. cerși, ciștigaseră a- 
cesț .drept prin performanțele 
obținute iri concursurile prece
dente.’

Argentina- Menis s-a mai apro
piat cu un metru de Melnik, a- 
runcind 64.22 m. prOmițind astfel 
că lupta, deocamdată prin „co
respondență", cu atletă sovietică, 
nu-este.-încă încheiată. De ase
menea,. o figură centrală a aces
tor campionate a fost și Mariana 
Geth-Condovici, care ne-a o- 
ferit o prpmieră in' cursa de 
400 m. soldată cu victorie și cu 
speranța că -in- eurind recordul 
probei' poate - fi amenințat ; tot 
ea după 20 de minute de la a- 
ceastă-cursă, iși adjudecă și tit
lul la 100 m,.:cu egalarea recor
dului ei -personal (11,5). Cu sa
tisfacție a; fost., primit și noul 
record republican al lui Con- 
stantin'' Stan, la 400 m. plat de 
46,-3 sec., care vine să restabi
lească corectitudinea la această 
probă prin ștergerea de pe ta
bela de recorduri a unei perfor
manțe realizată intr-o cursă care 
măsura clțiva metri -mai puțin.

La capitplul surprize mai men
ționăm victoria lui Mihai Purice, 
asupra consacratului Ciaba Do.ja, 
cu o performanță bună (2,15 m), 
victoria Iui Ilie Floroiu .la 
10 000 m. asupra campionului 
balcanic Niculae Mustață, vic
toria lui Marin Iordan (17,26 m) 
la greutate asupra lui Adrian 
Gagea, .victoria metalurgistei 
Maria Ltncă datorită unui finiș 
impetuos in cursa de 1 500 m. 
asupra eraiovencei Natalia An
drei și victoria lui Vasile Dumi
trescu asupra lui Șerban Cio
chină la triplu salt. La demi- 
fond, juniorul Gheorghe Ghipn 
și-a luat „porția" care i se cu
venea ciștigînd 1 500 m și 800 m.

Nu putem, totuși, să nu arătăm 
neglijența administrației stadio
nului, care nu a deschis la- a- 
ceastă competiție larg porțile sta
dionului, pentru spectatori, pen" 
tru tineri, in special pentru e- 
levi, precum și lipsa din concurs 
a atletelor Valeria Bufanu și 
Cornelia Popescu care au refu
zat'să participe din motivul așa- 
zis al unor traume psihice (ne- 
elucidarea încă a ■ transferului 
lor la clubul Dinamo ! ?).

SILVIU DUMITRESCU

0 NOUĂ
VICTORIE
ÎN FATA

ECHIPEI S.U.A.
Revanșa . de la , Brăila dintre 
speranțel©“ olimpice ale țării 

noastre și ale Ș..U.A.. a fost aștep
tată cu un’mare intep&s cunoscîn- 
du-se'marea pa'șihfie'țj^Yitru box a 

: publicului brăilean; Cei peste 
3 000 de ’’spectatori ce <ru umplut 
pînă...la refuz,frumoasa bază spor
tivă din „Grădina publică** nu au 
avut ce regr^tăr. Aic'i %-ă boxat 
frumos și tehnic, mai... îndîrjit decît 
la București. Americanii au dorit 
foarte^ îrrult -să "■ Se ■ revanșeze în 
fața, b,ox.erîlQu. romani, dăr n-au 
reușit pentru că antrenorii noștri 
au ^Hut Sâ 'tf'imif^ bfH*' ring ele- 
menteJe^cele--mai’dorniice de afir- 

.SĂ ^-.fihCUreștUgala inau
gurală a fost deschisă de „buldo
zerul' - de buzunar**, Paul Dragu 
contra americanului . Alberto San
doval. Acest Liliput boxer a făcut 
un mare spectacQ.1 spre . deliciul 
spectatorilor bîștigind 'puncte de 
o< manieră-. Im-preșionanță ce lasă 
să, i se ’ întrevadă frumoase pers
pectivei- Următorul--meci' aduce în 
ring pe brălleanu.L, Robu Njfă și 
americanul James , Livingston. 
Robii iși dezamăgește1 propriii lui 
spectatori >prin boxul -confuz pe 
care,., ,^-a praqiica,t». pteț-zînd la 
puncte. Dacă ar fi ascultat sfatul 
antrenorilor dip colț., cred că 
Robu putea cîștigâ"acest meci. Cea 
mai frumoasă .partidă a galei a 
fost cea dintre Nich'tov Nicolae și 
ameficahu’i Răndy'" Scitiends. Deși 
învins de ,,arbrtrl*■■ Njchitov a fă- 
.cut, cel rnai mare ,mepi.din cariera 
sa. Un alt boxer care s-a remarcat 
a fost „-necunoscutul"' Ghiță Flo
rian care și-a-copiat în mod fidel 
maestrul — Mihai Goanță. Cei 
câVe l-au adus în Tot în ultimul 
moment au : motive.- de satisfacție 

.pentru că acest tînăr este înzes
trat 'cu un mare talent, practică 
un box curat, disnune de un 
upercut eficace. Căpitanul cadeți- 
lor noștri. Simon Mircea, nu s-a 
mai lăsat surprins ca la București 
de către adversarul său Tommy 
Brooks, lovindu-1 decisiv în prima 
repriză cu upercuturi la bărbie, 
obligindu-l n° arbitrul de ring, 
Epureanu să-1 abandoneze. Ilie 
Dascălu. consfințește victoria fina
lei cu 7—4 pentru reprezentanții 
noștri.
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INTERVIUL
acordat de tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU 
ziarului egiptean „Al Missa“

de peste hotare
(Urmare din pag. 1)

necesare eforturi susținute, Consider că este ne
cesar ca toate țările care doresc s’a se ajungă l'a 
pace in Orientul Mijlociu să depună eforturi 
pentru a se putea obține pacea.

ÎNTREBARE : Domnule președinte,, ce ne 
puteți spune in legătură cu problema, palesti
niană ? i ’-O .S ■ , .. ■

RĂSPUNS : România consideră că pentru'a'se 
obține o soluționare trainică a situației din O- 
rientul Mijlociu trebuie să se asigure și o rezolva
re corespunzătoare a problemei populației pa
lestiniene. Am în vedere de a se asigura condiții 
corespunzătoare pentru populația palestiniană, 
In conformitate cu‘dorințele sale legitime de ă 
duce o viață- independentă, de sine stătătoare.

ÎNTREBARE: Orientul Mijlociu aparține 
zonei mediteraneene situate in sudul Euro
pei. Instaurarea păcii in această zonă ar 
avea — credem — o influență pozitivă asup-a 
situației de -pe continentul european. Cum 
apreciați, deci, domnule președinte eventuali
tatea ca problema Orientului Mijlociu să .fie 
adusă in discuția Conferinței pentru securi
tate și cooperare in Europa ? Dar problema 
unei eventuale participări a țărilor din a- 
ceastă zonă la Conferința general-euro- 
peană ?

RĂSPUNS i După cum știți, Conferința ge- 
neral-europeană are menirea de a elabora căile 
pentru așezarea relațiilor dintre statele conti
nentului pe baze noi — pe egalitate, respect al 
independenței și suveranității naționale, nea
mestec in treburile interne și avantaj reciproc. 
Totodată, conferința trebuie să creeze condiții 
mai favorabile pentru extinderea colaborării 
economice, tehnîco-științifice, culturale și de 
altă natură între toate țările europene.

Fără îndoiala că și țările din Orientul Mijlo
ciu, ca și alte țări ale lumii, sînt direct intere
sate în realizarea securității europene.

In același timp, înfăptuirea unor relații noi 
în Europa va exercita o puternică influență po
zitivă atît asupra situației d‘in Orientul Mijlociu, 
asupra țărilor .din Mediterană, cit și asupra în
tregii situații internațională.

Desigur că, discutînd problemele internațio
nale, nu se poate să se evite sau să se omită 
și discutarea situației din Orientul Mijlociu, 
în acest cadru, nu cred insă că este posibil să 
se discute in mod special problemele Orientu
lui Mijlociu. De altfel, nici nu ar fi logic ca 
țările europene să se ocupe de probleme care 
privesc nemijlocit țările acestei zone și care tre
buie soluționate cu participarea statelor direct 
interesate.

în ce privește participarea unor țări din 
această zonă la Conferința general-europeană, 
după cum știți, România s-a pronunțat pentru 
a fi ascultate țările arabe care și-au exprimat 
această dorință. Vom continua și în viitor să 
ne pronunțăm pentru crearea condițiilor ca ță
rile care și-au exprimât dorința să-și poată 
expune punctele de vedere în cadrul lucrărilor 
Conferinței general-europene.

ÎNTREBARE: Cum apreciați rolul țărilor 
mici și mijlocii in consolidarea destinderii 
internaționale, in evoluții lumii contempo
rane? - ?■

RĂSPUNS i în soluționarea marilor probleme 
internaționale, în consolidarea cursului destin
derii în lume, apreciem că este necesară parti
ciparea activă a tuturor țărilor, indiferent de 
mărimea lor. în acest context, România acordă 
un rol important țărilor mici și mijlocii și con
sideră că ele trebuie să fie mai active și să par
ticipe direct la soluționarea tuturor problemelor, 
de aceasta depinzînd și soluționarea acestora 
în interesul tuturor țărilor — inclusiv al celor 
mici și mijlocii — în interesul promovării unor 
relații de colaborare și pace între toate po- 
popoarele Lumii.

ÎNTREBARE : După .opinia dumneavoas
tră, domnule președinte, sînt îndreptățite 
speranțele intr-o destindere tot mai accen
tuată în lume ? Credeți că a sosit timpul 
desființării blocurilor militare ? Considerați 
că. in momentul de față, există șanse mai 
mari ca pacea să domnească in întreaga 'lu
me și o nouă eră să înceapă, aceea a cola
borării și relațiilor .prietenești dintre toate 
popoarele ?

RĂSPUNS i După cum se cunoaște, s-au ob
ținui o serie de rezultate pozitive în soluționa
rea unor probleme internaționale, în accentua
rea cursului destinderi^. Desigur, nu trebuie să 
se uite nici un moment pă mai sînt forțe im
perialiste. colonialiste, reacționare, care consti
tuie un pericol permanent pentru destindere, 
pentru realizarea egalității și respectarea in
dependenței statelor. De. aceea, pentru a asigu
ra accentuarea destinderii, soluționarea marilor 
probleme inte-naționale — inclusiv lichidarea 
conflictelor care mai există — în interesul tu
turor țărilor și al colaborării., este necesar . ca 
toat» popoarele,, țo.ate forțele antii.țnperialiste să 
acționeze mai unite și cu mai multă fermitate.

Trebuie sa spun deschis că. după părerea 
mea. a vorbi de destindere înseamnă a pune și 
problema unor masuri de dezangajare militară
— de reducere a- armamentelor, de dezarmare 
generală și. in acest context, de desființare a 
blocurilor militare. Desigur, *oate acestea tre
buie să constituie o preocupare permanentă a 
tuturor popbârelor. Aș dori’să subliniez. încă o 
dată, că nu se poâte realiza’ o dezvoltare a 
vieții internaționale în direcția colaborării 
prietenești între toate popoarele și a păcii decît 
prin InteriSificanea lupteiL- tuturor . . popoarelor, 
care sînt. direct .interesate și de care depinde 
pină la urmă realizarea, acestei politici noi.

ÎNTREBARE -t- România va' sărbători anul 
viitor ipiplinireg a 36 ăe ani (ie la eliberarea 
sa de sub jugul fascist și nazist. Pornind de la 
aceasta, ne-ați putea face, cunoscută poziția 
României față de mișcările de eliberare na
țională șt față de țările care încă mai luptă 
pentru -independenta lor națională ? ■

RĂSPUNS : Irttf-ădeț'ă'f, anUl viitor poporul 
român va sărbători 30 de ăni de la victoria in
surecției naționale antifasciste, care i-a deschis 
calea făuririi unei vieți noi. a ridicării-bunăstă
rii Și fericirii sale. Aș putea spune că vom săr
bători această aniversare în condițiile unor suc
cese remarcabile in toate domeniile de activitate
— in dezvoltarea industriei, agriculturii, științei, 
culturii. în ridicarea bunăstării materiale și spi
rituale a întregului popor. Fracție? vom face bi
lanțul victoriei construcției socialiste, care a 
deschis poporului român o cale nouă, i-a asigu
rat deplina independență, națională.

România a sprijinit și sprijină în mod activ 
lupta popoarelor pentru consolidarea și întărirea 
independenței lor naționale. Din propria expe

riență știm că orice popor care a scuturat jugul 
dominației străine, pentru a putea beneficia cu 
adevărat de cuceririle sale, trebuie, să-și fău
rească o. puternică economie -independentă, să 
se bucure din plin de independență națională, 
de suveranitate. Numai astfel își va putea făuri 
propriul destin, așa cum îl dorește, fără nici un 
amestec din afară.

în ce privește mișcările de eliberare națională 
din Africa. România întreține relații active cu 
aceste mișcări, le acordă întregul său sprijin — 
material, politic, diplomatic — în lupta pentru 
lichidarea definitivă a dominației colonialiste 
străine. Vom continua și în viitor să acordăm 
întregul nostru sprijin acestor mișcări. Sîntem 
convinși c^, într-un timp nu prea îndepărtat 
aceste popoare vor obține victoria deplină.

ÎNTREBARE : Excelență, sinteți. oare sa- 
tisfăcuți de realizările ■ pe care le-a obținut re
voluția socialistă in țara dumneavoastră în 
toate domeniile de activitate ? România a în- 
timpinat greutăți în timpul etapei de trans
formare socialistă ?'Au-existat lucruri pozitive 
și negative în cursul acestei perioade ?

RĂSPUNS : Aș putea spune că sînt mulțumit 
de rezultatele pe care poporul român le-a obți
nut, sub conducerea partidului comunist, in con
strucția socialismului. Aceasta- se bazează pe 
faptul că producția industrială va fi în acest an 
de aproape 25 de ori mai mare decît în 1938, De
sigur. după cum se-știe, industria este proprie
tatea- întregului popor. în agricultură am obținut, 
de asemenea, succese importante în creșterea 
producției agricole. De asemenea agricul
tura este socialistă. Am obținut succese 
remarcabile in dezvoltarea învățămintului, 
științei, culturii, in ridicarea nivelului de 
cultură, a educației întregului nostru popor. A 
crescut continuu nivelul de trai al poporului. 
La eliberarea- țării venitul național era sub 100 
dolari pe cap de locuitor ; astăzi este de aproa
pe 800 dolari. Deci, apreciind în mod pozitiv re
zultatele obținute pînă acum, mă bazez, pe ceea 
ce am realizat pe. calea făuririi societății socia
liste. inclusiv pe succesele obținute în partici
parea maselor populare la conducerea societății, 
în - dezvoltarea continuă a democrației socia
liste. . .

Desigur, aceste rezultate nu s-au obținut de la 
sine, au trebuit învinse multe greutăți. în a- 
ceastă activitate uriașă au fost comise și unele 
greșeli pe- care, personal, le-am criticat nu o 
dată. Dar, făcînd bilanțul ’ întregii activități, 
trebuie să spunem că el este deosebit de pozitiv. 
Acest bilanț demdnstrează că. socialismul este 
orînduirea care asigură cele mai bune condiții 
pentru progresul rapid al poporului pe calea dez
voltării sale economice. și sociale, a bunăstării 
și independenței.

ÎNTREBARE : Am observat, in timpul vizi
tei mele în- România că cetățenele din țara 
dumneavoastră participă la foarte multe acti
vități.. Crede Excelența Voastră că femeia a 
reușit să joace un rol important în activitatea 
socială. în viața publică si de partid ?

RĂSPUNS i Trebuie să spun că regimul socia
list a asigurat femeii din România drepturi 
egale în toate domeniile de activitate. .într-ade- 
văr, femeile participă în mod activ — și, trebuie 
să spun, cu bune ■•ezultate — în toate domeniile 
vieții economico-spciale. Pot menționa cu satis
facție că, în multe activități de conducere, fe
meile își îndeplinesc în foarte bune condițiuni 
îndatoririle ce le revin și nu sînt cu, nimic mai 
prejos decît bărbații. De altfel,- ele reprezintă în 
România 51 la sută din' totalul populației — și 
este de înțeles că edificarea orînduirii noi, socia
liste, nu se poate realiza decît cu participarea ac
tivă a tuturor cetățenilot, fără deosebire de sex.

în aces sens, recenta plenară a Comitetului 
Central al partidului nostru a apreciat rolul și 
contribuția importantă , pe care femeile o aduc 
la dezvoltarea economico-socială a- țării și a 
subliniat necesitatea antrenării lor și mai largi 
în toate domeniile de activitate.

ÎNTREBARE : Tineretul;în toate țările are 
cheile viitorului țărilor lor. este generația 
care va primi responsabilitatea conducerii a- 
cestor țări. Ce credeți, Excelență, în legătură 
cu unele tendințe și fenomene care apar din 
cind in cind in rindurile tineretului din dife
rite țări, care determină să-l abată de 
la munca .și activitatea serioasă? Oare răs
punderea pentru toate aceste fenomene nu 
cade pe umerii organelor . și organizațiilor 
chemate să îndrume și să educe acest tineret?

RĂSPUNS : întotdeauna generațiile tinere au 
reprezentat viitorul țărilor.lor, și fiecare genera
ție tinără a avut in fața sa probleme noi. Deci, 
și generația tinără de astăzi ape în fața, sa pro
bleme noi, care izvorăsc din schimbările sociale, 
politice, naționale, istorice ale etapei contempo
rane. Frămînt'ările tineretului sînt, în fond, fră- 
mîiitările și preocupările societății. în care tră
iește și crește acest tineret.. Apare tot mai clar 
că. în multe țări, tineretul este nemulțumit de 
stările de lucruri actuale, este dornic de a se 
pune capăt politicii vechi, de inegalitate socială, 
de asuprire națională, de a se asigura realizarea 
unei lumi mai drepte — atît pe plan național, 
cit și pe plan internațional. Consider pe deplin 
îndreptățite aceste preocupări și dorințe ale ti
neretului. Tineretul trebuie sprijinit, organizat 
și orientat în direcția asigurării soluționării pro
blemelor contemporane în spiritul dreptății so
ciale.

Desigur, nu trebuie să scăpăm din vedere că 
in lumea capitalistă există forțe care încearcă 
să dezorienteze tineretul, să-l abată de, pe calea 
luptei sociale, pentru dreptate. Aceasta pune în 
fața partidelor și organizațiilor politice progre
siste. revoluționare, sarcina de a se ocupa de 
organizarea, de orientarea și conducerea luptei 
tineretului, inclusiv de educarea lui.

în ce privește tineretul român, trebuie, să spun 
că'sînt deosebit de mulțumit de felul în care el 
participă Ia întreaga activitate de făurire a so
cialismului. El constituie un factor activ în tot 
ceea ce s-a înfăptuit și se înfăptuiește în Româ
nia.

. Doresc să subliniez încă o dată că este necesar 
să. acordăm mai multă atenție educării și îndru
mării tineretului, pentru ca el să fie pregătit să 
ducă mai departe steagul luptei pentru dreptate 
socială, pentru libertate și independență, pentru 
progres. Prin însăși firea sa. tineretul este de 
partea progresului, a noului.

ÎNTREBARE : In sfirșit, domnule președinte, 
cu acest prilej cind ați binevoit să-mi acordați 
un interviu deosebit de valoros pentru ziarul 
„Al Missa" din Cairo, aș putea duce poporu
lui egiptean un mesaj de la Excelența Voas
tră ?

RĂSPUNS : Păstrez cele mai plăcute amintiri 
despre vizita pe care am făcut-o in frumoasa 
dumneavoastră țară, despre întîlnirile cu popu
lația, cu muncitorii, cu tineretul, cu intelectualii, 
în general cu mulți oameni ai muncii din Egipt. 
De aceea, aș ruga să transmiteți tuturor locuito
rilor țării dumneavoastră. întregului popor sa
lutul meu cordial și cele mai bune urări de suc
ces în lupta pentru făurirea unei vieți noi. pentru 
obținerea păcii.

încheierea Festivalului 
panafrican al tineretului

De la trimisul nostru special la Tunis, 
VIORICA TÂNĂSESCU

Interesul pelitic cred că este primul semn al noii însușiri pro
prii tinerei generații africane. EI s-a manifestat la Tunis nu 
numai in abordarea marilor probleme ale Africii (după cum men
ționam in corespondențele anterioare), ci și în majoritatea ches
tiunilor puse in dezbatere. în ultimele zile, de pildă, discuțiile 
s-au concentrat asupra unor teme specifice tinerilor de pe con
tinent ca direcțiile de activitate ale tinerilor in sindicate, ro
lul universității africane, aportul tinerei generații la renașterea 
culturii in Africa, emanciparea tinerelor fete și altele. La se
diul Uniunii Generale a Muncitorilor Tunisieni, tinerii au ac
centuat între altele, sarcinile în cadrul mișcării sindicale, nece
sitatea mobilizării in lupta împotriva exploatării, imperativul 
unității de acțiune.

Vineri, sute de studenți întruniți la Bursa Muncii s-au referit 
la stringenta necesitate a democratizării învățămintului univer
sitar și a reformei universitare în Africa. Ei au dezbătut rolul 
universității și al studenților în evoluția economică și socială 
a țărilor recent eliberate. Mulți s-au declarat pentru o universi
tate strins legată de muncitori și țărani, care să contribuie la 
dezvoltarea economiei. O universitate deschisă nu elitei, ci tine
rilor proveniți din toate păturile sociale care să le asigure pre
gătire științifică și tehnică modernă, fără a neglija formarea 
unor militanți activi pentru idealurile de independență, libertate 
și unitate în Africa. Studenții din Guineea, Tunisia, Senegal. So
malia, Maroc au afirmat că universitatea trebuie să alieze știința 
de conștiința participării tinerilor la căutarea căilor spre progres 
social pe întreg continentul african. Emanciparea fetelor africane 
a adus in centrul atenției necesitatea acordării drepturilor politice 
și civice egale, în țări dominate altădată de prejudecăți și opri
mare. Indiferent dacă veneau din Tanzania, Sierra Leone, din 
Burundi, Volta Superioară sau Maroc, tinerele care au vorbit la 
Festivalul din Tunis s-au manifestat in unanimitate pentru par
ticiparea femeilor din Africa la viața politică a țărilor lor și a 
continentului lor. „Nu este liberă o țară, spunea o fată din Gui
neea. dacă nu eliberează omul de orice discriminare, dacă în ra
portul nou al forțelor sociale femeii nu i se acordă răspunderea 
pe care o merită in viața politică și socială, dacă nu e abolită 
starea ei de inferioritate, complexul care a ținut-o secole de-a 
rindul in sclavie".

Dezbaterea rolului ce aparține tineretului în renașterea cultu
rii africane a prilejuit, de asemenea, observații interesante. Re
prezentantul tinerilor din Senegal, de pildă, a analizat conceptul 
de cultură africană și a evocat particularitățile ca și perspecti
vele ei. Delegați din diferite țări au menționat însemnătatea 
păstrării tradiției Împletită cu exigențele spirituale ale epocii 
actuale. Discuțiile s-au purtat in tot timpul Festivalului pină in 
finalul acestei manifestări. Chiar in dimineața închiderii, 
la Bursa Muncii, economiști de elită, profesori, ca și tineri parti
cipant, discutau cu aprindere tema „Africa in fața socialismu
lui și a capitalismului".

Timp de o săptămină, tinerii din toate statele africane, îm
preună cu oaspeții lor din afara acestui continent, au schimbat * 
puncte de vedere, s-au cunoscut, au întreprins eforturi pentru a 
lărgi cooperarea lor. Reprezentanți ai celor mai diverse organi
zații de tineret s-au întilnit în fiecare zi, și-au făcut cunoscute 
reciproc obiectivele, aspirațiile, dorințele. Delegația U.T.C. — 
U.A.S.C.R. a purtat discuții cu tineri din 20 de țări printre care 
reprezentanți din Tunisia, Mali Guineea, Maroc, Volta Superi
oară etc. Pentru toți cei veniți la Tunis, zilele au trecut cu mare 
viteză, ideile mari ale Festivalului — independența, suveranita
tea, unitatea — absorbind tot interesul. Manifestările culturale 
de aici au fost închinate în mare parte acelorași idealuri : pe 
scenele capitalei tunisiene publicul a aplaudat spectacole in mare 
majoritate profund politice. Cîntece despre setea de libertate a 
Africii, așa cum a fost recitalul marii artiste africane Miriam 
Makeba de la Cartagina. baletul tanzanian pe o temă anticolonia
listă, și altele, demonstrau pe fondul unei arte milenare valori 
noi, militante.

Duminică seara, cei 4 000 de tineri veniți aici s-au intîlnit, ca 
în prima zi, pe Stadionul Olimpic. La ceremonia finală, desfă
șurată intr-un impresionant cadru festiv, a vorbit premierul 
guvernului tunisian Hedi Nouira și, în încheiere, Sisseko Sekou, 
secretar general al Mișcării panafricane a tineretului.

Sisseko Sekou a relevat in concluzie însemnătatea acestei pri
me mari intilniri a tinerilor din Africa, precum și rezultatele ei. 
Flacăra Festivalului de la Tunis s-a stins. De aici, din nordul 
continentului african un număr mare de delegați vor porni direct 
către capitala R.D. Germane, la Festivalul Mondial, pentru a 
aduce solia tineretului Africii, mesajul său de ințelegere, coope
rare și pace.
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Demisia președintelui Geddafi 
respinsă de Consiliul Comanda-* 

mentului Revoluției din Libia
Consiliul Comandamentului 

Revoluției din Libia a respins 
demisia lui Moamer El Geddafi 
din funcția de președinte al a- 
cestui organism — anunță un 
comunicat oficial publicat la 
Tripoli și reluat de agenția 
M.E.N. „Consiliul Comandamen
tului Revoluției, menționează 
comunicatul, consideră demisia 
șefului statului cit nulă și neave
nită".

După cum precizează agenția 
M.E.N., președintele Geddafi și-a 
anunțat demisia intr-un mesaj a- 
dresat, la 20 iulie, președintelui 
Republicii Arabe Egipt, Anwar 
Sadat, ca răspuns la mesajul 
prin care șeful statului egiptean 
ii cerea să intervină pentru în
cetarea unui marș. libian spre 
Cairo, în favoarea unei uniuni 
imediate și integrale intre Libia 
și Egipt. In mesajul său, preșe

dintele Geddafi menționa că a 
’înaintat demisia Consiliului Co
mandamentului Revoluționar la 
11 iulie.

Pe de altă parte, agențiile de 
presă relevă că participanții la 
marșul libian spre capitala egip
teană, care ajunseseră în locali
tatea Mersa Matrouh de pe teri
toriul Egiptului, au început să 
se retragă simbătă, după anunța
rea demisiei șefului statului li
bian. O delegație a Comitetului 
de conducere a marșului a sosit 
la Cairo, pentru a înmina o rezo
luție președintelui Anwar Sadat. 
Ea a avut, simbătă, o întreve
dere cu Hafez Ghanem, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Uniunii Socialiste Arabe.

Tot simbătă. în Libia au avut 
loc manifestații pentru retrage
rea demisiei președintelui Moa
mer El Geddafi.

P
oporul egiptean sărbătorește 
astăzi împlinirea a 21 de ani 
de la revoluția din 23 iulie 
1952 care a dus la răsturna
rea monarhiei deschizind ca
lea unei vieți noi in stră
vechea țară de pe Valea Nilului.

In scurtul răstimp care a trecut de la 
evenimentul istoric din vara anului 1952, 
Egiptul a obținut realizări remarcabile pe 
drumul dezvoltării, al progresului. Produc
ția industrială a crescut de circa cinci ori, 
au fost construite sute de fabrici și uzi
ne, s-au creat noi ramuri industriale ca 
metalurgia, construcțiile mecanice, con
strucția de nave, petrochimia. Asemenea 
mari obiective ca barajul de la Assuan — 
adevărată „piramidă modernă a Egiptului" 
— sau ca puternica platformă industrială 
de la Heiuan se constituie ca un simbol 
viu al eforturilor rodnice ale poporului 
egiptean pentru lichidarea înapoierii moș
tenite din trecut, pentru dezvoltarea mul
tilaterală a economiei sale naționale, pen
tru construirea unui viitor mai bun. Odată 
cu dezvoltarea industriei se acordă o aten
ție sporită modernizării agriculturii. Stil- 
pii argintii ai liniilor de inaltă tensiune, 
siluetele furnalelor, coșurile fabricilor, 
panglica unduitoare a canalelor de irigație 
schimbă peisajul țării. In jurul uzinelor și 
fabricilor s-au ridicat cartiere noi de lo
cuințe, s-au construit dispensare și spita
le, s-au clădit școli și universități, s-au 
deschis magazine, s-au așternut străzi as
faltate. A început o largă acțiune de elec
trificare a satelor și de ameliorare a apro
vizionării cu apă potabilă a populației din

Trojmiasto, orașul triplu, așa 
spun polonezii conglomeratului 
urbanistic format din marile lo
calități Gdansk, Gdynia și Sopot. 
Trei orașe înșiruite de-a lungul 
unei șosele pe marginea Mării 
Baltice, in jurul lor încă alte 
șapte localități mai mici, impre- 
ună cu ele Trojmiasto depășește 
ca număr de locuitori cifra de 
jumătate de milion. Ca existență, 
Gdansk-ul numără un mileniu, 
Gdynia are ceva mai mult de 
50 de ani. Ca și Sopot-ul de 
altfel.

panorama unor 
navale, canalele

Cel care sosește în Trojmiasto 
cu avionul poate vedea înainte 
de a ateriza pe cochetul aero
port Wrzeszcz de la marginea 
Gdansk-ului, 
mari șantiere
prin care Vistula iși varsă apele 
in Baltică, după ce a străbătut 
toată Polonia. Undeva, spre 
Gdynia, plaja aurie a Sopotului 
iar pe mare vapoarele așteptind 
să intre in port. Aici este o gra
niță nevăzută care ne desparte 
de soarele palid al Septentrio
nului...

La Gdansk s-au tras primele 
focuri ale celui de-al doilea 
război mondial, crucișătorul ger
man Schleswig-Hollstein a bom
bardat cumplit orașul. La Wes- 
terplate, un port mic, avanpos
tul Gdqnsk-uiui la mare, o mină 
de oameni a rezistat eroic multe 
zile după ce orașul a fost supus 
distrugerii. Ce n-au distrus în 
1939 hitleriștii, ce-a mai rămas 
în picioare a fost dărîmat, în 
retragere, la sfîrșitul războiului. 
Dintr-un oraș-muzeu în care a 
înflorit pe rînd arhitectura go
ticului, a renașterii și a barocu
lui, în Gdansk - poarta mariti
mă a Poloniei — au rămas în
picioare doar 3 la sută din clă
diri, iar din instalațiile portuare, 
nici atît: 1,1. la sută.

Anul trecut, la 1 Mai, vaporul 
„Soldek", prima navă construită 
in Polonia populară, era deco
rată cu ordinul „Steagul roșu" 
pentru cele 1 000 de curse efec
tuate. „Soldek" este opera șan
tierelor navale din Gdansk, pri
mul din cele peste 700 de va
poare cite s-au construit și care 
situează flota maritimă comer
cială, pe catargele căreia flutură 
drapelul alb-roșu, pe unul din 
primele locuri din lume.

Ca în toate orașele Poloniei 
distruse de război și la Gdansk 
s-au reconstruit pe lingă cen
trele industriale și vechile car
tiere de o deosebită însemnăta
te monumentală. După fotogra
fii, după desene și planuri găsite 
prin arhive au fost reclădite,

casă cu casă, zone întregi de o 
neasemuită splendoare arhitec
turală. Orașul vechi din centrul 
Gdansk-ului, unde se imbină go
ticul tirziu cu renașterea, este 
astăzi un cartier muzeu, amin
tind sub un cer mai rece de clă
dirile Florenței. Doar interioarele 
au fost modernizate, în rest stră
zile înguste,' casele cu fațade în

voltare industrială. La Gdansk, 
in afara șantierelor navale și a 
portului, există și un mare com
binat chimic și acum se toarnă 
fundațiile upui reactor nuclear. 
Dar nu numai atît, orașul este 
și un important centru universi
tar. In Trojmiasto funcționează o 
universitate, patru școli superi
oare, o academie de medicină

Orașul triplu

dominantă verticală și arcade 
semicirculare, cunosc zilnic a- 
fluența turiștilor.

De obicei, in aer liber, turiștii 
sînt zgomotoși. Aici grupurile, în 
special elevii de școală, au un 
aer sobru, vrînd parcă să des
lușească dincolo de explicațiile 
ghidului ceea ce poate fi văzut 
și înțeles doar cu ochiul minții. 
Pe canalele Radumi și Moltawa 
apa bate molcolm în diguri, în- 
conjurînd orașul vechi cu o li
niște arar alungată de sirena 
unui vapor, care, departe, anco
rează in port

Orașul vechi nu este recon
struit in întregime, la marginea 
lui lingă autostrada care stră
bate orașul, alte construcții sînt 
înconjurate de schele... Populația 
este in plină creștere pentru că 
orașul cunoaște o continuă dez-

și un institut politehnic. In plus, 
□ ici se află un centru științific 
care cuprinde institute de medi
cină marină și de pescuit ce 
constituie mîndria Poloniei.

E greu de spus care din dru
murile de la Gdansk la Gdynia 
e mai frumos: ce! cu vaporașul, 
pe Baltica, cel pe autostradă 
sau cel cu trenul electric ?

La extremitatea vestică a dru
mului, după ce treci prin ex
plozia verde a vegetației Sopo
tului, Gdynia te întimpină tot ca 
un mare oraș portuar, la ale 
cărui cheiuri acostează zeci de 
vapoare sub toate pavilioanele 
lumii. De pe colina din mijlocul 
orașului zărim un vas ce are ar
borat tricolorul românesc. E prea 
departe să-i citim nutriție...
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Festivitățile de la 
Cracovia

în Ziua sărbătorii naționale 
a Poloniei, în Piața Centrală 
din Cracovia a avut loc ma
nifestarea principală din ca
drul celei de-a treia Adunări 
a tinerilor fruntași în pro
ducție și învățătură din în
treaga țară, întîlnirea cu 
conducerea de partid și de 
stat. In timpul intîlnirii, Ed
ward Gierek, Henryk Ja
blonski și Piotr Jaroszewicz. 
alți conducători de partid și 
de stat au fost informați a- 
supra modului în care tinără 
generație și-a îndeplinit an
gajamentele in producție și 
în activitatea obștească în 
anul care a trecut.

Luind cuvintul, Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., a dat o Înaltă 
apreciere contribuției tinere
tului la accelerarea ritmului 
de dezvoltare a țării, chemîn- 
du-1 să nu-și precupețească 
eforturile în dobindirea unor 
succese și mai mari.

• O NOUA EXPERIENȚA 
NUCLEARA FRANCEZA a a- 
vut loc simbătă, la ora 16,00, 
deasupra atolului Mururoa din 
Pacific, anunță agenția France 
Presse.

• PREȘEDINTELE PERULUI, 
Juan Velasco Alvarado, și pre
ședintele Boliviei, Hugo Banzer, 
au dat publicității, simbătă, un 
comunicat comun irr care con
damnă experiențele nucleare 
franceze din Pacific. ‘Comunica
tul a fost, publicat la încheierea 
unei scurte vizite a președinte
lui bolivian la Lima.

Recrudescența 
incidentelor 

în Ulster
• RECRUDESCENȚA INCI

DENTELOR DIN IRLANDA DE 
NORD, semnalată în urmă cu 24 
de ore, a continuat, in cursul 
nopții de simbătă spre dumini
că, prin noi explozii cu bombe 
la Newcastle, in Comitatul 
Down și in provincia Dundrum. 
în. cursul incidentelor, două per
soane au fost omorite și o per
soană grav rănită.

• POTRIVIT AGENȚIEI ELI
BERAREA. Guvernul Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii

Vietnamului de Sud și Ad
ministrația de la Șgigon au 
căzut de acord, la 18 iu
lie, asupra unui program de 
schimbare a unor grupuri de 
prizonieri civili și militari, care 
trebuie să aibă loc în' perioada 
de șase zile care se încheie la 
28 iulie.

„Mars-4"
• LA 21 IULIE, ORA 21,38 

(ora Moscovei). în Uniunea So
vietică a fost lansată stația in
terplanetară automată „Mars-4“. 
in conformitate cu programul 
de cercetare a spațiului cosmic 
și a planetelor sistemului sol;r. 
Statia va continua studierea pla
netei Marte și a spațiului peri- 
mar(ian. începută de stațiile in
terplanetare „Mars-2“ și „Mars- 
3“ in 1971. în cursul zborului 
interplanetar, care va dura pes
te șase luni, vor fi efectuate 
măsurători ale caracteristicilor 
spațiului cosmic.

Starea sănătății lui 
W. Ulbriclit

• ••••••••
Sărbătoarea 

Egiptului 
mediul rural. O vastă campanie de alfabe
tizare pe pian național se desfășoară in 
ritm susținut.

Poporul, tineretul României socialiste, 
urmăresc cu caldă simpatie eforturile po
porului, ale tineretului egiptean pentru 
dezvoltarea economică și socială, pentru în
florirea patriei sale, pentru consolidarea 
independenței naționale.

Bazate pe prețuire și respect reciproc, pe 
deplină egalitate în drepturi, raporturile 
româno-egiptene eunosc un curs mereu as
cendent pe multiple planuri spre binele 
ambelor popoare, corespunzător intereselor' 
cauzei păcii și colaborării internaționale. 
Un moment de cea mai mare insemnătate 
in evoluția relațiilor dintre țările noastre 
l-a constituit vizita făcută în primăvara 
anului trecut în Egipt de către președintei» 
Consiliului de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu. Convorbirile rodnice purtate cu 
acel prilej cu conducătorii Republicii Arab» 
Egipt, acordurile încheiate, au evidențiat 
largile posibilități existente pentru dezvol

tarea pe o treaptă și mai inaltă a colaboră
rii româno-egiptene.

A crescut considerabil volumul schimbu
rilor comerciale româno-egiptene. S-a dez
voltat cooperarea economică și tehnico-ști- 
ințifică intre cele două țări. Intr-un interval 
de numai un an, la Heiuan au fost asam
blate circa 1 000 tractoare de fabricație ro
mânească, la Cairo a fost inaugurată linia 
de asamblare a autoturismului de teren 
ARO, la Mex și Hamrawein au continuat 
lucrările pe șantierele celor două mari 
obiective industriale realizate in cooperare 
cu țara noastră : fabrica de produse sodice 
și, respectiv, complexul de prelucrare a 
foșfaților. A inceput proiectarea fabricii de 
acid sulfuric de la Abu Zabal. Protocolul 
semnat la recenta sesiune — din martie 
— a Comisiei mixte guvernamentale de 
cooperare economică și tehnică româno- 
egipteană deschide noi perspective dezvol
tării și diversificării relațiilor economice 
dintre cele două țări. în baza acestui pro
tocol, România va coopera cu Egiptul la 
realizarea unor proiecte petrochimice. la 
construirea de tractoare, camioane, autotu
risme de teren, utilaje oentru industria tex
tilă, echipament electric, la asamblarea de 
aparate de radio și televizoare etc.

Sărbătoarea de astăzi a Republicii Arabe 
Egipt prilejuiește poporului, tineretului 
nostru reafirmarea sentimentelor de profun
dă prietenie, stimă și prețuire față de po
porul și tineretul egiptean, odată cu ex
primarea celor mai calde urări de noi suc
cese pe drumul progresului și prosperității,

P. NICOARĂ

• AGENȚIA A.D.N. a difuzat 
un buletin medical asupra stării 
sănătății lui Walter Ulbricht, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., președinte al 
Consiliului de Stat al R.D. Ger
mane.

în urma unei boli cronice de 
inimă și a hipertensiunii, preci
zează buletinul. Ia 19 iulie a in
tervenit o congestie cerebrală, 
starea pacientului fiind gravă.

• raspunzînd invitației 
PREȘEDINTELUI HOUARI BO- 
UMEDIENE, șeful statului chi
lian. Salvador Allende, și-a a- 
nunțat participarea la cea de-a 
patra Conferință a țărilor neali
niate. care va avea loc la Alger, 
între 5 și 8 septembrie.

întîlnire la C.C. al 
U.T.C.L.

La Comitetul Central al U- 
niunii Tineretului Comunist 
Leninist a avut loc o intil- 
nire intre Evgheni Tiajelni- 
kov, prim-secretar al C.C. al 
Comsomoiului, și delegațiile 
organizațiilor de tineret din 
unele țări socialiste aflate in 
Uniunea Sovietică pentru 
a participa la manifestările 
prilejuite de încheierea Fes
tivalului unional al tineretu
lui. Din România, la întîlnire' 
a fost prezentă o delegație a 
Uniunii Tineretului Comu
nist, condusă de Nicolae Cro- 
itoru. secretar al C.C. al 
U.T.C.
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