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Alte colective de

OBIECTIV MAJOR 1 
LA ORDINEA ZILEI j

la un
portret 
eoleetiv

munca au hotărît
să lucreze în zilele de 23 și 24 August

CONSTRUC
T0R11

Pe un panou din prefabricate 
■— care era de fapt un perete 
din sud. al apartamentului 87 din 
Blocul 2 HB construit recent in 
Balta Albă, un meșter zugrav 
scrisese dibaci cu vopsea roșie 
de miniu de plumb cîteva citate 
din Chemarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu lansată recent către 
constructori; meșterul știuse să 
sublinieze din scris. așa cum fac 
de obicei tipografii cu titlurile 
unui ziar — idei mobilizatoare 
adresate de secretarul general, 
constructorilor. Macaraua își a- 
plecă brațul, preluă chingile și 
balansa in aer, în mișcări largi 
— uriașul panou pe care un alt 
meșter — de pe schelă îl pilotă 
dintr-un deget pînă ce ajunge în 
lăcățele de încastrare ale aparta
mentului. Literele mimului de 
plumb sclipeau viu in soare și' 
vor sta scrise acolo, la cota cea 
mai inaltă, pînă ce se vor înche
ia toate lucrările de finisare.

— Peste cit timp, o lună, 
două, întreb pe interlocutorul 
meu loan Cățoiu.

— Ar fi prea mult, ieșim din 
ritm I In ajun de 23 August, mai 
precis pe 21 îl predăm benefi
ciarului „la cheie /“

In luna august trebuie, așa 
cum ne-am angajat, să realizăm 
integral sarcinile, planul de in
vestiții și rămânerile „în urmă“ 
din unele sectoare de lucru.

Acum este „augustul con
strucțiilor", cea mai hună vreme 
de lucru. Vom preda la sfîrșit de 
lună, cifre record, 2 374 aparta
mente, 9 școli: (în luna septem
brie elevii trebuie să-și pună 
flori în clase, perdele la ferestre 
și tablouri pe pereți) și 1 698 
locuri în cămine, muncitorilor de 
la „Semănătoarea", „23 August", 
„Autobuzul", „Uzina de mecani
că fină".

Pentru a ne îndeplini anga
jamentele, pentru a nu pierde 
nici o oră din acest anotimp, bun 
de lucru, am hotărît, ca în agri
cultură să lucrăm zi-lumină, 
să lucrăm în august toate dumi
nicile și sărbătorile legale. Zilele 
de 23 și 24 august le vom sărbă
tori prin muncă, pe schele.

Trebuie să păstrăm acest 
ritm de lucru fiindcă pe 20 XII 
a.c. vom realiza integral planul

Alăturindu-se inițiativei patriotice a construc
torilor bucureșteni, alte colective de construcții 
din întreaga țară, au hotărit să lucreze în zilele 
de 23 și 24 august cu eficiență sporită, să in
tensifice ritmul de execuție al lucrărilor pentru 
a crea toate condițiile în vederea recuperării 
rămînerilor în urmă și devansării termenelor 
de' predare a obiectivelor ce le au de executat. 
Amintim astfel colectivele de muncă de la 
I.C.S., I. M. București, Întreprinderea de pro
duse ceramice pentru construcții din Zalău, 
județul Sălaj, Trustul de construcții industriale 
din municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, oamenii 
muncii de pe șantierele întreprinderii județene 
de construcții-montaj 
județeană de 
întreprinderea
Centrala 
colectivul 
montaj

de construcții 
trala de

siderurgice
construcții-montaj

de 
de 

chimic

Vaslui, întreprinderea 
construcții-montaj Sălaj-Zalău, 
de construcții-montaj nr 1. din 

construcții-montaj 
montori ai

București,

PE ȘANTIERUL
COMBINATULUI

CHIMIC
VICTORIA

București, 
Trustului de 
întreprinderea

Hunedoara, Cen- 
București, Trus

tul de construcții Argeș, Grupul de șantiere Sla
tina din cadrul M.C.I., colectivele de construc
tori. montori și encrgeticieni ai termocentralei 
Brăila. Trustul construcții Ilfov, Întreprinderea 
de Materiale de construcții „Cesarom" 
București, întreprinderea județeană de construc
ții-montaj Sf. Gheorghe, Trustul de construcții 
industriale Brașov-Lotul Covasna, Direcția' ju
dețeană de drumuri și poduri Sf. Gheorghe.

In telegrame adresate Comitetului Central al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, aceste co
lective se angajează să facă totul in spiritul re
centei chemări a Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., a secretarului general al partidului 
pentru realizarea sarcinilor ce le stau in față, 
pentru îndeplinirea cincinalului înainte de ter
men.

DUPĂ PROGRAM

TINERII CHIMIȘTI
URCA PE SCHELE

La Fabrica de confecții 
Secuiana din Tîrgu Secuiesc, 
am încercat să pătrundem în 
tainele unei meserii consacra
te, să găsim explicația renu- 
melui de care se bucură mar
ca fabricii și meșterii ei. Cu
riozitatea era cu atît mai mare 
cu cit majoritatea muncitori
lor de aici sint foarte tineri; 
media de vîrstă a acestui co-- 
lectiv este cu puțin peste 22 
de ani. Din noianul de întîm- 
plări și de chipuri, din zecile 
de fapte consemnate în filele 
bloc-notesului, memoria noas
tră selectează doar cîteva.

...Linia Rimoldi, tehnologie 
la nivelul tehnicii mondiale, 
este deservită numai de ti
neri. Productivitatea ei se ri
dică la peste o mie cinci sute 
pantaloni zilnic. Tehnicitatea 
înaltă, precizia și suplețea 
mașinilor, reclamă nu numai 
o atenție sporită, ci și o pre
cizie de ceasornicar. Privesc

fețele fetelor aplecate peste 
mesele lucitoare, și mă întreb : 
cînd au avut timp să-și în
sușească tainele meseriei, cînd 
și cum au reușit să-și dobân
dească conștiința valorii lor ?

Ca intr-un .multiplu foc de 
oglinzi, drumurile prin fabri
că se suprapun uneori. Dar 
nu printre aceleași mese de 
lucru. Și totuși găsesc o ase
mănare de necontestat între 
tinerele de la Rimoldi și cele 
de la alte linii tehnologice. 
Cîteva clipe mi se pare că 
întreaga fabrică este domi
nată doar de un singur chip, 
care se multiplică, devenind 
un număr care acoperă nece
sarul forței de muncă dar 
care, dincolo de aceste nece
sități, își păstrează fizionomia 
sa distinctă, aerul tineresc, 
frumusețea. De unde se naște 
această interpretare nereală r1 
Aleg la întimplare o fată. 
„Care vreți!", îmi spune se
cretara comitetului de partid 
din fabrică. Maria Dora Dra- 
gomir. S-a născut la 15 sep
tembrie 1951, la Ojdula. Ab
solventă a școlii de cultură 
generală, s-a angajat la fa
brica Secuiana. Maria Dora 
s-a calificat. După abia patru 
luni de zile, se număra prin-

GEORGE BOITOR

(Continuare în pag. a Il-a)

Foto ; GH. CUG'USimbol al industrializării țării.
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Trei argumente, toate convingătoare, ale tinerilor 
zootehnisti din Smeeni

Am avut de mai multe ori pri
lejul să poposesc în mijlocul ti
nerilor din comuna Smeeni, a- 
șezare frumoasă, cu oameni gos
podari, din Cimpia Buzăului. De 
fiecare dată, fie că era vorba de 
însămințarea griului sau porum
bului, fie de seceriș, de cules 
«au de combaterea excesului de 
umiditate, boală de care păniîn- 
tul suferă mai ales în primăva
ră, se adăugau noi argumente la 
convingerea că aici, pe malul 
Călmățuiului, se află unul din 
acele multe locuri din țară unde 
rodnicia pămîntului, bogăția din 
care și de pe masă sint date mai 
ales de priceperea și hărnicia 
oamenilor. Atribute valabile și 
cind este vorba de activitatea 
din sectorul zootehnic al coope
rativei agricole de producție, ale 
cărei rezultate o situează printre 
fruntașele județului. Firesc, un 
îndemn in plus de a afla „secre
tele" lucrătorilor de aici, funda
mentul pe care și-au clădit te
melia producțiilor ce conțin lu
nar. semestrial, anual, substan
țiale depășiri ale planului. 
„Simplu — au zis cei cu care 
am dialogat, tinărul inginer șef 
al unității, Toma Tatu, șefii de 
ferme Matei Mirea sau Păun 
Manta, îngrijitorii tineri (căci 
despre munca lor ne-am intere
sat în special) Vasile Enache, 
Gheorghe Andrei (proaspăt în
tors de la Festivalul de la Ber-

ION MARCOVICI

(Continuare în pag. a ll-a)

ADINA VELEA

punerea 
capaci- 
inginer

oră se

lu-

Cei doi nu se cunoșteau

VIOREL RABA

(Continuare in pag. a ll-a)

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI,

ironic Traian Ma- 
aluzie la convor- 
mai veche.
de educație fizică 

! numește Ion Bă-

sportive 
număr, 
același

„SĂRBĂTOAREA HOLDELOR" — sărbătoare celor peste 
20.000 de cooperatori și mecanizatori care au obținut victoria pe 

întregul „front al griului" din județul Ilfov.
Foto: GH. CUCU

lin, unde a făcut parte din de
legația tineretului român), Ion 
i’opa. Ion Niță, Vasile Scarlat, 
Nicolae Toma, Grigore Negoiță. 
Păuna Alecu, Marian Neacșu și 
alții. Simplu, pentru că noi a- 
vem trei argumente, cu care vă 
convingem : masa, casa, rasa". 
Deci, practic, despre ce este ' 
vorba ? Să luăm pe rînd argu
mentele și" motivația crescători
lor de la Smeeni, antrenați și ei 
în întrecerea pentru depășirea 
rezultatelor anului precedent.

MASA. Adică baza furajeră, 
furajarea, animalelor. „Lucru e- 
sențlal — precizează inginerul 
Tatu. La nivelul consiliului de 
conducere țs-a pornit de la ideea 
că de pe -Suprafață repartizată 
producerii furajelor — 350 hec
tare, cam puține pentru cele 
1 850 de bovine. 4100 ovine și 
14 000 păsări Ce' le avem: dar asta 
e situația, mai mult nu se poa
te — să obținem producții de ca
litate și in cantități mari. Așa 
că am cultivat 300 de hectare cu 
lucerna, iar 50 cu anuale pentru 
Biasă verde. Adăugăm produc
ția de pe fineață, cea din cultu
rile ascunse și porumbul siloz de 
pe 400 de hectare de cultură 
dublă. Echilibrul balanței furaje
re este asigurat". Fondul nutri
tiv este însă considerabil îmbo
gățit prin ceea ce fac oamenii la 
nivelul fermelor, al grajdurilor. 
Gheorghe Oprea, secretarul or-

ganizației U.T.C. din cooperati
vă, el însuși zootehnist de mese
rie, șeful fermei de păsări, ne 
vorbește înainte de toate de a- 
portul tinerilor la cositul, con
servarea și transportul lucernei, 
care făcindu-se astfel operativ, 
conduc la depozitarea unei can
tități sporite de fin, cu înalte ca
lități nutritive. Acțiuni identice 
sint organizate și cind se umplu 
gropile de siloz sau silozurile ae
riene. Se face totul pentru strin- 
gerea la timp și depozitarea co
respunzătoare a fiecărui gram de 
furaj, vizindu-se transformarea 
lui in lapte, carne sau ouă. Cind 
nutrețurile nu au calități „na
tive"' ( e cazul cocenilor, paie
lor, plevei) sint ..înnobilate" la 
bucătăria furajeră prin tocâre, 
saramurare sau melasare. spo- 
rindu-li-se caratele în substanțe 
nutritive. Se adaugă apoi rigu
rozitatea în administrarea rații
lor (și ele întocmite cu grijă, 
foarte „elastic", in funcție de 
posibilitățile momentului calen
daristic), respectarea programu
lui de grajd, evitarea risipei. 
„Organizația U.T.C. urmărește 
ca îngrijitorii tineri să fie aju
tați în perfecționarea măiestriei 
nu numai prin cursurile agro-

OCTAVIAN MILEA

(Urmare din pag. I)

Obiectivele ce se vor pune în 
funcțiune în acest an la Combi
natul chimic din orașul „Victo
ria" (instalația de formaldehidâ 
— care a fost terminată de fapt 
cu 10 zile mai devreme — atelie
rul de prelucrarea maselor plas
tice, o nouă mărire de capacita
te a instalației de rășini-ureo- 
formăldehidice) au înregistrat 
un avans serios față de gra
fice și vor produce înainte- 
de termen. Menționăm că a- 
ceste noi capacități de produc
ție vor determina sporirea 
producției globale cu circa 26 
ța sută. Au fost atacate, de 
asemenea, în bună parte și 
obiectivele prevăzute pen
tru a intra în funcțiune in 
cursul anului 1974 dintre care : 
o nouă fabrică de metanol (pro
iectate pentru prima dată in 
țara noastră, care spre deosebire 
de celelalte va fi prevăzută cu 
turbocompresoare și turbine an
trenate cu abtiri produși in ca
drul instalației, realizîndu-se 
astfel o importantă economie de 
energie electrică) și o instalație 
de schimbător de ioni (cationi- 
zați). Ing. Schuster Heinz din 
cadrul serviciului de investiții 
al Combinatului chimic ..Victo
ria" ne-a informat că atît con
structorii : Trustul de construcții 
industriale Brașov, Trustul de 
montaje și utilaj chimic Bucu
rești, Trustul de instalații auto-

matizări București, Trustul de 
izolații și lucrări speciale, cit și 
beneficiarul sint hotăriți să-și 
sporească ritmul de lucru pen
tru a scurta termenele de exe
cuție și a grăbi punerea in 
funcțiune a noilor obiective.

In acest scop pe șantier, ală
turi de constructori lucrează 
echipe de instalatori și electri
cieni alcătuiți din muncitori ca
lificați din combinat, din care 
bună parte sint tineri. De altfel 
tinerii Combinatului chimic 
„Victoria" au declarat cu mult 
timp in urmă viitorul atelier de 
prelucrarea maselor plastice 
șantier ai tineretului. Din par
tea comitetului U.T.C. al com
binatului a fost numit un „șef 
de șantier", ing. Teodor Moraru, 
care coordonează activitatea ti
nerilor care după program efec
tuează aici zilnic cite 4 ore de 
muncă voluntar-patriotică. Con
tribuția lor se cifrează în peste 
2 000 ore de muncă patriotică și 
se concretizează pină aciim în 
executarea instalației de aer 
comprimat, a instalației de apă 
tehnologică și hidrant P.C.I., ve
rificarea celulelor electrice pen
tru stația electrică.

Acum echipele tinerilor
crează la montarea tuturor uti
lajelor și a mașinilor-unelte din 
dotarea atelierului, fiind hotă
riți să lucreze pină la 
in funcțiune a întregii 
tăți, ne spune tlnărul 
Teodor Moraru.

De altfel, la această
află în probe tehnologice liniile 
pentru producerea plaselor din

mase plastice, lucrare care s-a 
realizat cu 4 luni mai devteme. 
In zilele următoare vor fi mon
tate și liniile de produs butoaie 
și saci, așa incit atelierul să 
poată produce cu toată capaci
tatea sa cu'o lună mai devreme.

Sfirșitul zilei de muncă a fost 
anunțat de mult. Echipele tine
rilor s-au prezentat pe acest 
autentic șantier al entuziasmu
lui. Reținem cîteva nume de 

. harnici uteciști, meseriași de 
cea mai inaltă calificare : Ale
xandru Culacov, Ion Sulumber- 
chian lăcătuși, Maria Mihai, 
Schnaider Mihai, Nicolae Anti- 
mie sudori. Consemnăm contri
buția adusă de elevii școlii pro
fesionale care au răspuns și de 
această dată prez’ent alături de 
maiștrii lor la realizarea înain
te de termen a acestui obiectiv 
pe care vor munci și în conti
nuare numai tineri. Forța de 
muncă ce va deservi noile linii 
a fost deja recrutată din rin- 
dul fetelor proaspăt absolvente 
de liceu, care acum urmează un 
curs de calificare pentru mese
riile de laboranți și operatori 
chimiști. Peste 20 de tineri ur
mează un curs de specializare 
pentru meseriile . de matrițeri. 
strungari și frezori. Tinerii ora
șului Victoria, oraș de o vîrstă 
cu Republica, își concentrează 
in aceste zile efortul pentru a 
intimpina cu fapte de muncă, 
pe măsura grijii ce li se acordă, 
marea sărbătoare a oamenilor 
muncii, ziua de 23 August.

HÎRTIA ȘI
CONDEIUL

de GRIGORE ARBORE

Cunoscusem, întimplător, un 
profesor de educație fizică, Tra
ian Macarie, „specialist" in ma
terie de navetă pe ruta dintre 
București și o comună de prin 
vecinătatea Urzicenilor. Spun 
specialist, intrucit T. M. se des
curca de minune în intervalul 
de timp dintre clopoțelul sfîr- 
șitului de ore și semnalul de 
plecare al trenului de după 
prinz. Se lăuda că știa să-și po
trivească chiar orarul după 
mersul C.F.R.-ului : tovarășul
director, ințelegător, era de a- 
cord cu dificultățile lui. Vine
rea, spunea, ținea două ore în 
plus, pînă la 15,30 in locul unei, 
colege de catedră, iar aceasta 
ii făcea orele lui de a doua zi. 
Pleca deci vinerea cu vreo ,.o- 
cazie" — doar vineri cu ocazie 
— și mai venea lunea. Nu ră-

măsese, de-un an încoace,- nici 
o după-amiază in comună. Se 
descurca...

— Dar altceva, decit ore la 
școală, nu ți se cere nimic să 
faci ? l-am întrebat.

— Altceva ? Ce adică altceva 
să facă un profesor, decit să-și 
țină orele ? Eu doar pentru asta 
sint plătit...

Pe salariatul acesta l-am re
găsit mai zilele trecute, dumi
nică. într-o comună de dealuri 
— Vîrfuri — din județul Dim-_ 
bovița. Venise la niște rude să‘ 
se odihnească și el, in vacanța 
mare. Sint foarte frumoase locu
rile la Vîrfuri. Nou venit dacă 
ești, te surprinde faptul că nu 
prea ai să găsești din ochi, cu 
ușurință, vreo palmă de teren 
plat. Casele stau in coaste de 
deal. Ulițele — urcă sau coboa-

ră, după cum mergi pe ele. O 
minge de fotbal cred că s-ar 
rostogoli tot timpul... .

— Intreabă-1 și pe profesorul 
de sport de-aici, „dacă face și 
altceva decit orele de școală" — 
mi-a sugerat i 
carie, făcînd 
birea noastră

...Profesorul 
din Vîrfuri se 
naru. Este foarte cunoscut prin 
partea locului, ca unul de care 
se leagă tot ce este in legătură 
cu activitatea sportivă a comu
nei. îl vei afla la școală, adică 
în funcția pentru care -este plă
tit, ca un cadru didactic care se 
străduiește să facă educație ele
vilor săi și prin educație fizică, 
îți va confirma aceasta nu el 
— nu-i place să se laude, din 
cite am putut constata — ci di-

rectorul școlii, profesorul Darie 
Jipescu.

Surprinzător, tinerii din co
muna Virfuri sint mari amatori 
de fotbal. Surprinzător, fiindcă 
îmi imaginam cu greu un teren 
ele fotbal în viroagele de prin 
partea locului. L-au amenajat 
cu toții laolaltă, conduși de pro
fesor, prin muncă patriotică cu 
destule eforturi : nu numai ele
vii de școală, ci și ceilalți ti
neri din comună, membri deo
potrivă ai asociației 
„Pomicultorul", 120 la 
avindu-1 președinte pe
Ion Bănaru. L-au nivelat, l-au

Audiența operei de artă depinde de capacitatea de i 
vingere. Noblețea ideilor exprimate este independentă 
posibilitatea pe care le oferă acestea de a fi reduse 
formule. Scriitorul adevărat ignoră formulele ab initio, 
nu dorește crearea formulei, a schemei. Dorește 
mult explicarea lor. Cu această optică se așează el 
fața fenomenelor sociale. Mă refer, desigur, doar la acel scrii
tor pentru care înțelegerea universului este o profesiune 
de credință, la acela pentru care sfera umanului este singu
rul și veritabilul orizont al cunoașterii, al acelor pentru care 
viața nu este o sjmplă experiență existențială ci un sumum 
de valori din care trebuie puse în circulație doar cele pozi
tive. Conștiința unui astfel de slujitor al cuvîntului tipărit 
este în mod necesar eminamente politica. Pentru conștiința 
poporului său, conștiința scriitorului este, adeseori, fermentul 
activ, factorul a cărui influență, în decursul timpului, contri
buie pregnant la definirea trăsăturilor și sensului istoric al 
unei anume spiritualități.

Îmi repet din cînd în cînd aceste lucruri, știute de toți prea 
bine, nu fiindcă ar exista pericolul de a fi uitate; ci pentru 
a reintări sensul lor. Trăim într-o perioadă mai specială a 
istoriei : lumea se schimbă în jurul nostru cu o rapiditate necu
noscută în alte epoci. Scriitorul contemporan - acel „veri
tabil călător prin conștiințe" cum se exprima un autor - are 
un statut moral nou, acela de cetățean al unei culturi care, 
aflată indiferent pe ce meridian, este tot mai strîns legată 
de sensul general al evoluției mondiale. Pentru mine, cel 
care trăiesc în hotarele acestei țări, respectîndu-i legile si 
contribuind la perfecționarea lor ; pentru mine, cel care știu 
că și cea mai realistă perspectivă a istoriei poporului nos
tru este legată de ceea ce el înfăptuiește astăzi ; pen
tru mine, cel care înțeleg că destinul individului nu se poate 
realiza făcînd abstracție de cel al colectivului ; pentru mine, 
deci, ca scriitor, nu există alte instrumente mai prețioase de
cît hîrtia și condeiul. Numai cu ele pot realiza uneori ceea 
ce nu pot face propriile mele versuri. Numai cu ele pot com
bate nepăsarea, birocrația, invocarea falsă a unor principii 
în sprijinul intereselor personale, fățărnicia în raporturile între 
indivizi. Numai cu ele pot înfiera actele de grosolănie admi
nistrativă generate de interpretarea tendențioasă a legilor, 
abuzurile, din fericire tot mai rare. Numai cu ele pot să 
reacționez atunci cînd setea de putere tinde să se substituie 
democrației, atît de scumpă fiecăruia. Numai cu ele pot să 
apăr echitatea de imixtiunea arbitrariului. Nu există, după 
opinia mea, o operă literară concepută în abstract. Nici un 
scriitor nu se poate sustrage realităților care il înconjoară.

O lungă experiență a istoriei noastre literare a arătat 
că, în genere, talentul nu este compatibil cu obtuzitatea și 
că atașamentul și dragostea pentru propriul popor cer răs
pundere și clarviziune, lată de ce socot că fundamentalele ca
lități ale scrisului fiecărui autor sint efectiv determinate de ca
pacitatea sa de înțelegere a mișcărilor subtilului organism 
social, de nivelul conștiinței sale politice. Patriotismul, talen
tul, inteligența artistică și nu în ultimul rînd cultura sini com
ponentele sale. O aspirație secretă a fiecărui scriitor autentic 
este, sint convins, întrunirea acestor calități.

Din perspectiva lor nu numai viitorul literaturii române îl 
privim astăzi cu multă încredere.

con- 
de 
la 
fi 

i cel 
I în

li

I
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„LOTCA
DE AUR“

Duminică seară în arena-club 
Progresul din Brăila, ..Romanti- 
cii" au dat semnalul de inchide- 
re a celei de a 4-a ediții a Fes- 
tivalului-concurs de muzică 
ușpară românească „Lotca de 
aur".

în aplauzele miilor de specta
tori festivalul și-a desemnat 
câștigătorii : Premiul I și „Lotca 
de aur" — Lucia Grigore — 
elevă in clasa a Xll-a — Liceul 
„Panait Cerna" din Brăila ; Pre
miul II — și „Lotca de argint" : 
Gheorghe Antohe. pictor la Uzi; 
nele „Laminorul", Premiul III ș'i 
„Lotca de bronz" — Lucica Spă
lam. muncițoare la Uzinele de 
utilaj greu „Progresul".

Premiile oferite de ziarul 
„înainte", Comitetul județean al 
culturii și educației socialiste, 
Consiliul județean al Sindica
telor au fost decernate tinerilor 
Gabriela Georgeta Cristescu, 
muncitoare la Combinatul de 
prelucrare a lemnului, Rodica 
Vanga. dactilografă la coopera
tiva „Higiena" și Anghelescu 
Angela, salariată la Uzina elec
trică.

Compozitorul Nicolae Kir- 
eulescu ne-a declarat : „A fost 
o manifestare interesantă : am 
ascultat mulți tineri talen- 
tați. Se simte nevoia unei îndru
mări mai precise a interpreților. 
Omul se naște cu voce. Mimica, 
ținuta scenică se învață".

LIDIA POPESCU

SĂRBĂTOAREA HOLDELOR
„Frontul griului" în județul 

Ilfov a fost în anul acesta de 
129 974 ha. — județ grînar 
țării — alături de Buzău, 
lomița, Teleorman, Dolj sau Con
stanța, unde prima etapă a cam
paniei agricole, recoltatul, s-a 
încheiat la 15 iulie a.c., iar cea 
de a doua etapă, arăturile de 
vară și însămînțarea culturilor 
duble, s-a încheiat la data de 10 
ale lunii acesteia . Mecanizatorii 
și cooperatorii județului Ilfov 
șt-au respectat cu strictețe anga
jamentul ferm pe care și l-au luat 
în telegrama trimisă secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Încheind re
coltatul, gospodarii din Ilfov au 
trimis o parte din dispozitivul 
forțelor mecanice să fie înre
gimentate pe frontul de lucru al 
județelor cultivatoare de grîu din 
nordul țării.

Operativa agricolă generală a 
țării evocă prin rapoarte zilnice 
un ritm accelerat de lucru, 
ceea ce va face ca numai în cî
teva zile tot griul țării să se afle 
la adăpost în hambare. Această 
campanie, cea mai amplă din în
treg ciclul agrar de muncă, a fost 
o adevărată probă de foc a tu
turor forțelor din agricultură, o 
dovadă a hărniciei și capacității 
organizatorice. Încheierea cam-

al
Ia-

paniei cu succes, rezultatele bune 
obținute în muncă au făcut ca 
duminica aceasta să fie conside
rată o zi de sărbătoare dedicată 
tuturor lucrătorilor din agricul
tură, care, cum se știe, de la în
ceput pînă la încheierea lucrări
lor, au fost la lucru în lan, în fie
care zi. Așa se face că aproape 
20 000 de cooperatori și mecani
zatori au luat parte la festivalu
rile organizate pe scenele din co
muna Ghimpați, din parcul de la 
Dunăre al orașului Oltenița și din 
Pădurea Pustnicul. Aici, cîteva 
mii de artiști amatori din satele 
județului Ilfov și din județele în
vecinate — Buzău, Prahova, Ia
lomița și Teleorman — le-au de
dicat cîntece și jocuri. Nota de 
farmec și inedit a acestui festi
val cîmpenesc a constat în dedi
cația concretă pe care, intrînd 
pe scenă, au făcut-o diverse for
mații și ansambluri folclorice : 
„Taraful căminului cultural din 
comuna Valea Argovei cîntă pen
tru mecanizatorii Stan C. Dumi
tru, Nistor Spirea, Scarlat Florea 
și Dinu Dan, care au bătut zilnic 
cite 17 tone de grîu pe combi
nă". Sau : „Stelică Beizadea din 
Izvoarele cîntă pentru fetele care

au lucrat pe combinele C 2 : Pe
tre Ana, Troacă Alexandra, Sava 
Vasilica, Guță Elena, Preda Ma
ria și Mătrășcu Elena.

Călușarii de la Radovanu au 
jucat pentru cooperatorii de la 
Frăsinet — decorată a doua oară 
cu Ordinul Muncii, pentru recol
tele obținute la producția de 
grîu. Formația de dansuri a fete
lor din Brănești a dedicat o 
„Drăgaică" mecanizatorilor de la 
S.M.A. Budești, Chiselet și Chir- 
nogi etc., etc. Astfel 
dintre cei 20 000 de 
a primit în dar cite 
Organizatorii acestor 
cimpenești, pline de 
fiori de cîmp, sînt activiștii Comi
tetului județean Ilfov al U.T.C. 
și organizațiile U.T.C. din S.M.A. 
și comunele județului Ilfov, îm
preună cu activiștii Consiliului 
pentru cultură ți educație socia
listă al județului Ilfov. Aceleași 
succese, justificate de cîntece le 
urăm și în campania de toamnă!

că fiecare 
sărbătoriți 
un cîntec. 

sărbători 
cîntece ți

I. M.

A
Tovarășul -Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, a trimis președintelui Repu
blicii Cipru, Arhiepiscopul Makarios, următoarea telegramă :

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, imi este deosebit de plăcut să ..vă adresez. Excelență, 
sincere felicitări, cele mai bune urări de viață îndelungată, să
nătate și de fericire personală, de progres și prosperitate 
tru poporul cipriot prieten.

pen-

CRONICA U.T.C.
Simbătă a părăsit Capitala, tn- 

dreptindu-se spre Moscova, de
legația Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România, 
formată din tovarășii Constantin 
Boștină. membru al Biroului 
C.C. al U.T.C.. președintele Con
siliului U.A.S.C.R.. și Titus Deac, 
șef de secție la C.C. al U.T.C., 
președintele Biroului de Turism 
pentru Tineret, care urmează să 
participe la adunarea generală a 
Federației internaționale a spor
tului universitar și la Univer
siada de vară de la Moscova.

Pe aeroportul București-Oto- 
peni delegația a fost salutată de 
tovarășii Ioan Bari, Kalman 
Pusztai și Stelian Moțiu, secre
tari ai Consiliului U.A.S.C.R.

Duminică a început, la 
ediția 1973 a festivalului 
nium" — amplă manifestare cul- 
tural-artisti'că organizată de Co
mitetul județean de cultură și 
educație socialistă, dedicat anul 
aoesta artelor plastice.

în frumosul peisaj montan de 
la pasul Prislop, in munții Rod- 
nei. a avut loc. duminică, festi
valul cînteicului și portului 
popular românesc „Hora la 
slop".

Ieri, Ia Casa de cultură a 
dicatelor din Iași a avut 
vernisajul expoziției de pictură, 
intitulată „Culori la aniversarea 
zilei de 23 August". Peste 50 de 
lucrări de pictură și grafică, a- 
parținând membrilor oeroului de 
artă plastică al acestei instituții 
ilustrează aspecte din viața și 
munca oamenilor de pe aceste 
meleaguri în anii construcției 
socialiste.

Sibiu, 
„Cibi-

Pri-

si.n- 
loc

1

PANTHEON
100 DE ANI

DE LA NAȘTEREA LU< 
CRISTIAN RACOVSKI

MAXIMELE DE ANUL TRECUT
(Urnuire din pag. 1)

zootehnice, ci și de cei niai in 
virată, buni îngrijitori". „Așa e 
— il completează pe secretarul 
U.T.C., Vasile Scarlat. cel mai 
nou angajat ăl fermei îngrășăto- 
rie. Pe mine m-a ajutat nu nu
mai tovarășul brigadier dar mai 
ales Constantin R. Ion. un Îngri
jitor mai vechi, care se pricepe 
și de la care ai ce învăța. Cind 
vezi că se interesează de tine 
muncești cu altă tragere de ini
mă. cu alt curaj". Cind spunea 
măiestrie, Gheorghe Oprea se 
gindea in primul rînd la arta de 
a hrăni animalele, căci așa este, 
deși pare simplu, furajarea ani
malelor in condițiile noi. ale ma
rii zootehnii. este o artă.

CASA. Al doilea argument 11 
reprezintă adăposturile, condiții
le de cazare. Lucrurile sint clare 
pentru că sint... vizibile. La fer
ma de vaci. 7 grajduri mari, spa
țioase, curate. Adăpatul se face 
automat. în 1971 a fost introdus 
mulsul mecanic și in ultimul 
grajd. Evacuarea gunoiului ’ — 
pe șinele decovilului. în 3 graj
duri mai noi s-a introdus remor
ca tehnologică — administrarea 
furajelor din remorcă direct in 
jgheab. Cum de ați făcut ase
menea investiții ? „Pentru că 
ne-am gindit și puțin înainte, nu 
r.umai la ziua de azi, cind da, 
zici, ce-mi trebuie atita cheltu
ială cind pot obține lapte și fără 
atita mecanizare ? .Vedeți, asta a 
fost gindirea noastră economică". 
Explicația aparține lui Matei Mi- 
rea, șeful fermei, membru coo-

caractere...

a fost cel 
Vasile E-

perator cu vechi state de servi
ciu in sectorul zootehnic, prețuit 
și admirat de tot satul.

Astfel ocupația îngrijitorilor a 
căpătat accentuate 
industriale.

RASA. „La asta 
mai greu — spunea
nache. Să pornești de la o ames
tecătură de rase și să ajungi la 
una singură și bună: rasa brună. 
Azi numai din acestea avem". 
Desigur, activitatea de selecție și 
ameliorare este cea mai dificilă 
pentru că cere timp, migală, 
conștiinciozitate. Dar este și cea 
mai importantă deoarece măsura 
producțiilor finale e dată tocmai 
de capacitatea biologică a acestor 
„mașini vii"de transformat nu
trețurile in lapte sau carne. Iată 
un lucru pe care l-au ințeles, 
mai devreme deeît alții, crescă
torii de animale de la Smeer.i, 
Aplicarea acordului global a ve
nit în sprijinul acestei preocu
pări, cointeresind. prin clauzele 
respective, pe toți îngrijitorii 
la creșterea unor exemplare pro
ductive. la care producțiile me
dii de 2 500 litri lapte să fie o- 
bișnuite. Pentru anul în curs a- 
cesta este nivelul stabilit a fi 
ajuns în întrecere : producția 
medie pe cap de vacă — 2 500 
litri. în registrele de selecție si 
ameliorare. ca 
grajd, in fiecare 
unui efectiv din 
valoros continuă.

Bine, bine, dar cu ce folos toa
te acestea ? — va spune cine- 
va. Argumentele sint clare, 
le-am înțeles, le mai au și alții.

Cu ce conving ? „Cu cifrele pe 
care vi le spun eu în calitate 
de economist al sectorului zoo
tehnic — răspunde Vasile Radu, 
în 1972 beneficiul net obținut din 
creșterea animalelor a ajuns a- 
proape de un milion lei. în mo
mentul de față, comparînd cu 
rezultatele perioadei corespun
zătoare a anului trecut, stăm 
mai bine. La lapte marfă am de
pășit planul pe 7 luni cu peste 
100 hectolitri : am livrat la ex- 

, port un plus de 6 tone carne de 
taurine deși numărul de capete 
a fost mai mic cu 3 (livrare la 
greutate mai mare, cum prevăd 
recentele măsuri luate pentru 
stimularea crescătorilor de ani
male). De asemenea, am predat 
pieții noastre, deși nu aveam 
plan. 5,5 tone carne. La îngră- 
șătoria de tineret taurm față de 
900 grame — spor zilnic planifi
cat. îngrijitorii realizează 1 000— 
1 100 grame. în ceea ce privește 
veniturile, pot să vă spun că la 
producția noastră, obținem doar 
ca urmare a aplicării hotărîrii 
de sporire a prețurilor de achi
ziție, un supliment de peste un 
milion lei. La care se vor adău
ga desigur, beneficiile din depă
șirea planului, din valorificarea 
superioară a produselor".

în fiecare 
„cizelarea" 
în ce mai CONSTRUCTORII

(Urmare din pag. 1}

CEI DOI NU SE
CUNOȘTEAU

(Urmare din pag. I)

îngrădit, i-au făcut tribună. N-a 
fost ușor. La Virfuri se vorbește 
despre atletism, handbal și vo
lei. Ba chiar și despre schi, fi
indcă profesorul Bănaru a in
trodus acest sport, experimen
tal. începînd cu clasele mici, a 
IlI-a și a IV-a.

— N-am făcut vreodată dife
rențieri intre catedră și activi
tatea sportivă de masă a tine
rilor din comuna noastră. Cred 
că cele două forme se Întrepă
trund în ceea ce-1 privește pe 
profesor și, dacă asta îmi este 
meseria, educația fizică, 
de amindouă...

Duminica aceasta la 
așa cum se obișnuiește

răspund

Vîrfuri, 
mai de 

mult, s-a ținut o nouă „zi a 
sportului". Tinerii săteni și e- 
levii s-au întrecut la atletism 
și volei. Cronometror, starter 
și... oficial : 
naru.

— Fiecare 
vrea, și are 
la cile poate...

Astfel de reuniuni 
irau permis elevului 
Butcă să iasă in evidență. Pro
fesorul nu l-a lăsat din ochi.

— L-am pregătit cum m-am 
priceput mai bine. Și se pare că 
n-am greșit dacă l-am scos cam
pion județean de cros. Aceasta 
este performanța nr. 1 a comu
nei mele...

în altă competiție a calenda
rului U.T.C., tetratlonul, echipa 
atleților din Virfuri a obținut 
de asemenea un rezultat ono
rabil : s-a calificat în filiala pe 
județul Dîmbovița. Eveniment 
notabil, pe plan local, comen
tat cu însuflețire in cadrul a- 
sociației sportive „ Pomiculto- 
rul". Gheorghe Mânu, secreta
rul organizației U.T.C., era 
preocupat de problema dru
mețiilor prevăzute in planul 
ultimelor trei luni. „Cumva, 
mă privește și pe mine aceasta 
— spunea profesorul de educație 
fizică. Orice excursie, tot sport 
se cheamă că este..." Așa au În
ceput pregătirile pentru cele 
două mari expediții ale vacan
ței : „Leaota ’73" și traseul din 
Munții Apuseni. Curtea școlii 
clin comuna Virfuri, am văzut-o, 
e mică. O palmă de loc de 
10X20 metri. Porticul de gim
nastică, parcursul de obstacole 
și două panouri de baschet’con
stituie ultimele nouătți. Elevii 
și sportivii comunei, conduși de 
profesorul lor îndrăgit, au pus 
mină de 'la mină, așa cum șade 
bine gospodarilor. Nu s-a gîn- 
dit nimeni — cei din școală 
cei din afara ei — că toate 
cestea vor fi folosite numai 
elevi, doar fiindcă se află 
incinta școlii. Emilian Rădescu, 
un elev fruntaș la învățătură, 

' cu reale aptitudini pentru șah, 
stă la doi pași peste drum de

Cronometror, 
profesorul Ion Bă-

își alege 
voie sa

ce probă 
concureze

deschise
Marcel

și 
a- 
de 
in

școală. Nu e acțiune organizată 
de profesorul Bănaru la care să 
nu răspundă printre primii. 
Chiar și atunci cînd. pentru con
solidarea terenurilor din împre
jurimi, sportivii școlii au parti
cipat la acțiunea plantării pu- 
ieților mai ales în perioada va
canței. Ei, sportivii, au răspuns 
primii la chemarea organizației 
U.T.C.

— Așa ne spune mereu tova
rășul profesor, că tot ce e aici 
în comună este al nostru și răs
pundem fiecare ! Și de activi
tatea sportivă răspundem — ne 
explica Emilian Rădescu.

Asta este, vasăzică, profesiu
nea de credință a profesorului 
de educație fizică Ion Bănaru, 
a omului care nu s-a gîndit 
niciodată care ar fi marginile 
atribuțiilor sale „pentru care 
este plătit".

...Celălalt, Macarie Traian, 
„specialistul" în probleme de 
navetă, îmi spunea că acum, 
după^ vacanță, avea de alergat 
ca să-și aranjeze o suplinire la 
un Grup școlar profesional din 
București. Se chinuise, prin tre
nuri, destul, un an întreg...

L-am lăsat, duminică după- 
amiază, pe terenl de fotbal din 
comuna
Bănaru... Cei doi nu se cunoș
teau.

după-

Vîrfuri. Arbitra Ion

global de construcții pe anul 
1973.

Trecem prin magistrale, din 
Balta Albă — în Berceni-Sud. 
Spre aleile interioare dintre 
blocurile date recent în folosință 
se distribuie ritmic din bulevar
de numeroase mașini încărcate 
cu mobilă nouă sau veche; în 
fața blocurilor grupuri de oa
meni : primesc chei, semnează 
contracte I.D.E.B., solicită des
chiderea de gaze. Treburi gos
podărești, în casă nouă. Tehni
cianul Ion Dragnea, de la Uzi
nele „Vulcan" este unul din lo
catarii blocului C3.

— Și noi, în Vulcan „batem 
niturile" la cazanul de 1035 
tone/abur pentru termocentrala 
de la Bogojelu. Trebuie să ne 
știm rostul în această gospodă
rească societate socialistă.

Tăiem cîmpul pe o potecă 
dintr-un lan cu iarbă de sudan 
ca să ajungem. în locul unde se 
asamblează depozitul universal 
frigorific de legume și fructe, 
Berceni II. Acesta în final va 
conserva zilnic 12 000 tone de 
produse culese din livezile și 
grădinile din jurul Capitalei. In 
cinstea zilei de 23 August trei 
celule frigorifice nor depozita 
primele cantități de legume pen
tru piețele Capitalei.

Construcții, constructori. Sînt 
45 000 de meșteri de oase care 
urcă zilnic pe schelele Capitalei. 
Meșteri 
furnale de oțeluri. „Frontul de 
lucru“ 
știltii: Titan. Berceni, 
Taberei, Balta Albă.

de hale, de uzine fi

noile vetre ale orașu-
Drumul

GĂSIȚI, VĂ ROG,
UN HAPPY-END!

Pentru o poveste de dra
goste, desigur. O poveste de 
dragoste între o fată urită și 
deșteaptă și un tânăr dandy 
cinic, despre care nu se șite 
mare lucru în afară de fap
tul că „e ceva prin diplo
mație". Un tînăr dandy ci
nic de care este mai bine să 
te ferești, are o gură rea și 
un ziinbet disprețuitor. „O 
lichea" va spune valetul care 
de fapt nu e valet deeît pen
tru o seară, pentru scara se
ratei. Serata la care se înfi
ripă povestea de dragoste. 
Serata aceea greoaie, solem
nă, din casa Profesorului. La 
urma urmei, o serată oare
care. într-o oarecare noapte 
de 23 August 1944, undeva, 
in Ardeal.

Ceva apăsător plutește to
tuși în aer. lumea aceea ele
gantă și decadentă, în fas
tuoase haine de seară evolu
ează cu lentoare, aproape 
somnambulic, greoi, ea un 
fluture flasc șj morbid, de 
noapte. Poate e căldură înă
bușitoare de august. Femeile 
decoltate obosesc sub farduri. 
O statuară și 
matroană 
cintăreața 
hohotitor 
franțuzită ascultă jenată și a- 
plaudă prea tare. O impetu
oasă doamnă din lumea mare 
se așează Ia rindu-i la piîtn 
și acordurile leșinate ale’unei 
șansonete din Place Pigalle 
aduc lacrimi de glicerina în 
ochii coconetului. Tinărul 
dandy planează de la un 
grup la altul, cu țigara ele
gantă ținută cu eleganță in 
mină, se înclină cu o neruși
nată politețe în fața decol- 
teurilor pline de bijuterii și 
ține scurte conferințe spiri
tuale amatorilor de filozofie 
de doi bani despre cinism
— concepție de viață. Pe o 
canapea, un tinăr in smoking 
alb, surprinzător de stân
gaci în comportament față 
de această lume sofisticată și 
crepusculară, se uită mereu 
la ceas, tensionat. în noap- 
tea aceasta oarecare, de 23 
August 1944, tinărul în smo
king alb va arunca ceva în 
aer, la o unitate germană din 
apropiere și va muri. La ceas 
se uită mereu și elegantul 
cinic, dar mai discret. La 
ceas se uită și valetul care 
nu era valet. Bolnav și sin
gur, în odăile de sus. Profe
sorul întreabă din cind in 
cînd pe fiica sa cea urîtă și 
deșteaptă (care nu era deloc 
urîtă) — „cît e ceasul ?“

Fata va cobori la serată, 
deși li este scirbă de toate, 
șl mal ales de dandy-ul a- 
cesta insistent, căruia ii bă
nuiește o secretă tenacitate
— de care Împotriva voinței 
ei se simte fascinată. Trebuie 
să facă oficiul de gazdă.

nibelungică 
ariană. vestita 
de operă, cîntă 

Wagner, asistența

Lincezeala aceea greoaie, 
desfrîul lent, cancerul care 
lucrează încet și sigur, 
tensiunea excepțională, toa
te sint acolo, în „Se
rata", contopite într-un sin
gur aliaj stropit cu multă e- 
leganță de suprafață.

„Cum îl cheamă pe frumo
sul dumneavoastră fiu“? este 
întrebată nibelunga. „Adolf" 
răspunde cu glas de bronz 
cintăreața wagneriană, care 
va muri și ea în 
noapte, ucisă de 
Adolf, metaforă 
rafinament : era 
om de artă.

încet, încet, cu 
înaintează spre zori, eveni
mentele se precipită, 
rul in smoking alb s-a dus 
după ultimul său act de e- 
roism și după moartea 
care-1 aștepta, 
reflectoare, în 
mete de sirenă, pe cimpul de 
lingă conac. Valetul își uită 
complet obligațiile șî la un 
moment dat dispare, tn fine, 
periculosul diplomat vor
bește la telefon. Și ofițerul 

vorbește la telefon. Pri- 
începe să se încrunte 

des ca înainte, preocu- 
și ceva din lincezeala 

cinicului in-

această 
armata lui 
de un rar 
totuși un

cit serata

Tină-

hăituită 
sumbre

sa, 
de 

ge-

S.S. 
mul 
mai 
pat, 
dezabuzată a 
cepe să se ducă. O privește 
intens pe fata cea urîtă și 
deșteaptă. Are cu ea dialo
guri seci și rele. Aparatul de 
radio deschis, dat la maxi
mum, anunță: „astăzi, 23 au
gust 1944, armata română a 
întors 
Prima explozie, 
isterică 
de pe

armele"... Explozie. 
O

și falsă 
invitați.

veselie 
cuprin- 
Șampa- 

nia curge în valuri. Profeso
rul iese la balcon și ține a- 
sistenței un discurs patetic, 
inutil și trist. Se dansează 
conga. Vă aduceți aminte 
conga aceea, antologică, din 
„Serata" ? Finteșteanu, cu 
fața de crupier venal și min- 
cat de vicii conducînd șirul 
în dezmăț — căruia i se poa
te reproșa doar că semăna 
cu cortegiile de măști ale lui 
Fellini, zorii tulburi care se 
iveau, prima întrebare 
Îndrăgostită a fetei 
„de fapt, cine ești 
neata?"

De fapt, cine ești 
neata ? Cinicul personaj nu 
răspunde. Mai târziu va în
treba la rîndu-i, dar altceva 
— unde este valetul. Apoi, 
în atmosfera încărcată a nop
ții de august, va bubui ex
plozia. Nemții, în retragere, 
vor bombarda conacul, cu 
tot ce e înăuntru, cu toți cei 
presupuși a fi înăuntru, nu
mai pentru că știu că acolo 
se află „o persoană extrem 
de periculoasă". Merită să 
ucizi zeci de persoane, altele, 
dacă ea este între ele. Astfel, 
mor profesorul și micul A- 
dolf, altă metaforă, subliniind 
agonia sinistrului său naș.

w

de 
urite : 
dum-

dum-

Moare negociatorul de mo
numente funerare. Mor fe
mei și bărbați asudați șl 
mirosind a colonie și alcoo- 
luri fine, moare o lume 
Dar dimineața e aproape. 
Dandy-ul nostru se uită me
reu la ceas, de data asta, pe 
față. A reapărut valetul, care 
nu era valet, organizează 
transportarea supraviețuito
rilor, organizează mai ales 
un detașament de luptă. 
Fata cea urită și deșteaptă, 
răvășită și cu privirile fixe, 
se lasă condusă de cavale
rul ei din „lumea bună", deo
parte. „Lichea !“ — va scuipa 
falsul valet spre falsul dan
dy. Și aici, Malvina Urșianu 
scrie o secvență de un su
blim patetism, scurtă ca un 
fulger. Pentru că falsul dan
dy nu poate suporta ca un 
om ca acesta, comunistul 
care pentru o noapte împru
mutase haine de valet, să 
creadă despre el că este o 
lichea. Și atunci face o. gre
șeală gravă, nepermisă. Se 
desconspiră. Se apropie de 
valet și îi spune, cu un cu 
totul alt ton, și o cu totul 
altă înfățișare : „Verifică-ți 
mai bine oamenii!". Apoi se 
Întoarce brusc și pleacă, du- 
cindu-și iubita sa deșteaptă, 
urîtă și orfană, undeva, in
tr-o poiană, unde așteaptă 
un om cu haine de piele și 
un avion. Dialog scurt. In
strucțiuni. „Dumnezeu știe 
dacă ne vom mai vedea vreo
dată. Te rog, ai grijă de fata 
asta !“. Apoi. eroul nostru 
face un semn cu mina și se 
îndreaptă spre avion. Și un 
final de film, magnific. Stop 
cadru : prim plan, cu fața 
intens încordată, a lui George 
Mottoi. „Uîtați-vă bine la el. 
Este comunistul X. Y, din 
rețeaua secretă a Eliberării". 
Apoi, falsul dandy mai face 
cîțiva pași. Stop cadru. „Este 
comunistul X. Y„ unul din 
eroii de prim rang, rămași 
anonimi"...

Undeva, în poiana lumina
tă de zorii arși ai unei ere 
noi. fata tristă și deșteaptă 
a rămas să aștepte. Cit a aș
teptat ? S-a mai întors ma
rele ei luptător, sau a fost des
coperit și împușcat, undeva, 
pe frontul de vest, într-o zi, 
eind comunicatele seci spu
neau : „Pe frontul de vest 
nimic nou" ? Găsiți, vă rog, 
un happy-end. Vreau ca ma
rele luptător să se întoarcă 
și să-și regăsească Iubita de 
o seară, de o serată. Credeți 
că e posibil ? Găsiți, vă rog, 
un happy-end !

La 13 august 1873 s-a născut 
Cristian Racovski, militant de 
seamă al mișcării socialiste din 
țara noastră.

încă din adolescență, pe cînd 
era în clasa a cincea gimnazială 
și-a făcut educație socialistă ci
tind lucrarea lui Fr. Engels „O- 
riginile socialismului științific". 
Cu prilejul traducerii în limba 
română a acestei broșuri, în tim
pul deținerii sale de 15 zile in 
închisoarea din Tulcea în anul 
1915, C. Racovski scria : „...Ne
duceam la un dascăl care, pro
fesor al gimnaziului local de 
fete, mi-a dat primele noțiuni de 
socialism... De prima dată cind 
ne-am dus la el. ne-a pus îna
inte un caiet scris : era tradu
cerea broșurii lui Engels".

La 17 ani a fost exmatriculat 
din toate școlile pentru propa
gandă socialistă ; drept urmare 
a plecat împreună cu un bun 
prieten în Elveția, la Geneva..

C. Racovski iși urmează stu
diile universitare în medicină la 
Geneva. Berlin, Ziirich, Nancy, 
Monpellier, iar mai tîrziu la Pa
ris studiază dreptul. în această 
perioadă de studenție face cu
noștință cu personalități de sea
mă ale social-democrației inter
naționale, studiază marxismul, 
are o bogată activitate publi
cistică in revistele socialiste 
străine, traducînd sau redactînd, 
pe diferite teme sociale, articole 
pentru unele publicații străine.

Plecat temporar din țară în 
Rusia și Franța și reîntorcîn- 
du-se în 1904 intră în legătură 
cu un număr de muncitori socia- 
liștri, participă la ședințele cer
cului, „ România Muncitoare" 
în dorința de a retipări a doua 
serie a ziarului, considerind ca o 
necesitate vitală existența unui 
organ de presă al muncitorilor 
prin care să fie intensificată pro
paganda socialistă.

De atunci, numele lui C. Ra
covski a fost în permanență le
gat de cele mai însemnate ac
țiuni ale mișcării muncitorești 
din România și de peste hotare. 
El a -reprezentat mișcarea mun
citorească din țara noastră la 
congresele socialiste internațio
nale de la Ziirich (1895), Londra 
(1896), Paris (J.900), Amsterdam 
(1904), StuttglfrtlW?) ți Confe
rința de la Zimmerwald (1915).

După refacerea Partidului So
cial-Democrat, în 1910 este ales 
membru al Comitetului Executiv 
al acestuia.

în activitatea publicistică, C. 
Racovski a tratat probleme ca : 
dezvoltarea economico socială a 
României, situația și lupta cla
sei muncitoare, activitatea Par
tidului Social-Democrat, precum 
și probleme vitale ale mișcării 
socialiste internaționale. Dintre 
acestea enumerăm doar cileva 
mai edificatoare: „Socialismul și

clasa muncitoare" (1908) ; „La 
Roumanie des Boyards" —' edi
tată la Paris în 1909, „întâi Mai 
— sărbătoarea muncei (1914), 
„Războaiele — cauze-consecințe- 
sfirșit" (1914) ; „Social-Democra- 
ția și politica noastră externă" 
(1919).

O atenție deosebită a acordat 
traducerii lucrărilor lui K. Marx 
și Fr. Engels, cum ar fi : „Mani
festul Comunist" — cu o introdu
cere de C. Racovski ; „Originile 
socialismului științific" — tradu
cere de C. Racovski, dedicată ti
neretului. în prefața căreia scria 
în 1915, din închisoarea din Tul
cea : „...Dedic traducerea româ
nească a broșurii lui Engels ti
neretului muncitor socialist ro
mân... La noi deci, opera de edu
care teoretică trebuie să și-o 
facă clasa muncitoare înseși. Ti
neretul muncitor are in această 
privință un mare pi de jucat. 
EI are sarcina de a face acest 
apostolat de educație socialistă 
chiar și celor virstnici. Către el. 
invitîndu-1 să studieze in mod 
neobosit, mă adresez la sfîrșit. 
Pătrunde-se el de seriozitatea 
misiunii sale socialiste, pătrun
de-se el de necesitatea de a e- 
vita vorbăria goală, frazele fără 
conținut. Ferească-se el de a 
spune o vorbă care să nu con
țină un fapt și o bază, care să 
nu conțină o idee..."

G. Rapovski a fost în perma
nență hărțuit de organele repre
sive ale regimului burghezo- 
moșieresc, • expulzat în 1907, a- 
restat de nenumărate ori în de
cursul activității sale. Slujindu-i 
cu credință pe oameni, ca medic 
și ca activist politic, Cristian 
Racovski s-a afirmat ca militant 
de seamă al mișcării socialiste 
din România.

VALERIA STAN,
Conservator principal la Muzeul 
de istorie a partidului comunist, 
a mișcării revoluționai e și de

mocratice din România

SCHIȚA LA UN
PORTRET COLECTIV

(Urmare din pag. I)

ș
t

CRONICA

SMARANDA JELESCU

tre „muncitoarele de nădejde" 
ale fabricii. Maria Dora este 
o fată înaltă, frumoasă, și 
harnică. Poate că frumusețea 
ei este mai evidentă și dato
rită hărniciei de care-mi vor
besc colegele ei.

Adevărul este că în rindu- 
rile acestui colectiv tînăr se 
manifestă perfect sentimentul 
de solidaritate, conștiința co
lectivă, ca'e-i acordă o dis
tincție aparte. Mă opresc și 
încerc să refac drumul par
curs de aceste fete frumoase, 
de la calificarea lor în pro
fesie și pînă la cucerirea 
demnității de meșteri care-și 
înscriu numele în cartea de 
onoare a fabricii. Majoritatea 
lor au venit în fabrică din 
școli de la țară. Integrarea în

FARA PROBLEME

Cartea de vizită: TISMANA
Tismana — vestită minăstire de prin părțile 

Gorjului, intrată in cîntec și legendă... I-am re
cunoscut cu ușurință silueta de cetate, cu tur
nurile și zidurile caracteristice, intr-un reușit 
mozaic mural aflat in holul hotelului ce-i poar
tă numele, situat în stațiunea Jupiter de la Ma
rea Neagră. „Vă rog să credeți, sînt îndrăgostit 
de arhitectura acestui complex — ne mărturisea 
directorul Mircea Mihalcea, omul despre care 
am aflat că nu-și permite decit 4 ore (!) de 
odihnă din 24. Vrem, întregul nostru colectiv, 
ca celor ce-și încredințează nouă vacanța, să le 
asigurăm condiții maxime de reconfortare. 
N-avem satisfacție mai mare deeît atunci cînd 
vedem că prietenii noștri, turiști români și 
străini, de diverse naționalități, ne caută din nou

la fiecare început de sezon. Un rapid tur aț ari
pilor hotelului. împrumutând inspirat nume de 
culori (aripa Roșie, 
Verde) și 
fortabile, 
grădinița 
bazin in 
cartea de impresii sînt adunate numai cuviițte 
de laudă. Cartea aceasta groasă, acoperită mă
runt pe toate filele ei eu scrieri in toate limbile 
de largă circulație, ca și o scrisoare a unui club 
de turism adresată Ministerului Turismului, nu 
constituie altceva deeît cartea de vizită a celor 
22 de tineri din colectivul hotelului care-și ono
rează astfel profesia r

VIOREL RABA

Galbenă, Albastră. Albă, 
care însumează 250 de garsoniere con- 
ne edifică pe deplin. O noutate — 
cu 30 de locuri. Proiecte — un mic 

incintă, o fintînă arteziană... In

Era inevitabil ca una din „Se
rile pentru tineret" să se ocupe 
fi de vacanța la mare. Averti
zat de un editorial prefa
țat de un interviu liniștitor 
în privința trecutului și a viitoru
lui taberei de la Costinești fi al
cătuit dintr-o banală succesiune 
de imagini „furate" de indiscreția 
obosită a aparatului de filmat, 
m-arn emoționat totuși copilărește 
la descoperirea clubului taberei 
unde, ca pretutindeni probabil la 
acea oră, se juca șah și ping- 
pong, pasiuni tradiționale ale 
multor generații de vizitatori de 
cluburi și de case de cultură. 
Porniți pe această cale a îngădu
inței si a entuziasmului pentru 
condițiile de odihnă și de dis
tracție create tinerilor vilegiatu- 
riști. realizatorii 
simțit, pare-se 
transforma totul
trată convențională pe adre
sa unor tineri telespectatori ne
răbdători și exigeați fi l-au ru
gat atunci pe arhitectul cart

emisiunii 
riscul 

într-o

au
de a 

ilus-

gtndise noua cantină a. taberei să 
se confeseze ca tm „coleg de 
generație". Și s-a intimpiat în

tocmai. Confesiunea a avut în 
cele din urina măcar meritul dea 
fi limpezit intențiile artistice ale 
realizatorului care, evitînd un 
dialog ce-ar fi putut ajuta la cu
noașterea și înțelegerea unui om 
tînăr, l-a silit pur și simplu pe 
arhitectul noii cantine să se 
plimbe singu'-singurel pe plajă, 
să se rezeme de ziduri, să se 

confrunte cu marea, să umble cu 
o floare în mînă etc. Cinci minu
te mai tîrziu, același realizator 
coborît de la Șantierul naval din 
Constanta, declara că va po
vesti 12 ore din viața unui 
tînăr subinginer care a visat tind

ea să fie marinar. Fără în
doială că realizatorul Timo
fei Ursu a acut intenții bune, 
de prea multe ori eroii re
portajelor televiziunii noastre, 
și nu este numai cazul pro
gramului pentru tineret, sînt 
descoperiți doar ca oameni ai

unei profesiuni și ai unor preocu
pări legate de procesul de pro
ducție, dar dorința normală de a 
ieși din stereotipii și comoditatea 
de gindire, dar dorința iwrma- 
lă de a te apropia ae oa
meni pentru a-i arăta așa cum 
sînt In realitate, dar dorința nor
mală de a spune adevărul nu 
înseamnă mare lucru, ba, dimpo
trivă, atunci cînd lipsește o idee 
călăuzitoare, atunci cînd lipseș
te o problemă ce se cere neîn- 
tîrziat lămurită, atunci cînd lip
sește o întrebare ce trebuie ne
apărat rostită. Oricîte înscenări 
înduioșătoare am aranja, oricîte 
cuvinte mari am înregistra, ori- 
cîtă exaltare juvenilă am consu
ma, oricîtă muzică gravă am fo
losi și oricît sentimentalism pue
ril am dovedi nu se va ajunge 

prea departe.
Întreaga emisiune, de altfel, 

s-a caracterizat prin multe, mul
te dulcegării fi absența proble
melor.

CONSTANTIN STOICIU

mediul muncitoresc a solicitat 
din plin factorii care se ocupă 
de educarea generațiilor ti
nere, încrederea și grija or
ganizației de tineret.

Părăsesc liniile tehnologice. 
Zgomotul mașinilor se estom
pează. Deschid ușa atelierului 
de Creație. Auzul reține din 
mișcarea diurnă foșnete de 
hirtie, ouvinte puține, muzica 
ascunsă a stofelor care se su
pun modelării, modelului, 
creatorului, Schimb cîteva cu
vinte cu Balaș Biro, un bărbat 
brunet, trecut de patruzeci și 
șapte de ani. Peste douăzeci 
din ei și i-a petrecut numai 
în fabrici. Experiența au « 
contat mult, fiind vorba de 
un colectiv care abia s-a în
chegat. Îmi vorbește despre 
oamenii cu oare lucrează, des
pre imaginația lui loan Ber- 
chi. Despre el — nuI Dar, 
într-un tîrziu aflu că aici se 
confecționează un sacou „in 
exclusivitate" pentru adoles
cenți. Diti culori pastelate, a- 
decvate vîrstei, sacoul este 
lucrat la patru nasturi In un 
rînd, cu șliț dublu la spate. 
Îmi amintesc că pe vremea 
adolescenței mele, țara abia 
ieșise din cel de-al doilea 
război mondial, că eu am 
purtat haine ca „de pătură", 
cumpărate „pe puncte", stînd 
la cozi zile întregi să prind 
un cupon de marfă, care ve
nea atunci cînd era, iar cînd 
nu, așteptam iar din zori pînă 
seara tîrziu, pe la ușile maga
zinelor din Zalău și Satu 
Mare...

Mă obsedează mereu o ci
fră: 95. Acesta este procentul 
tinerilor calificați în primul 
un după darea în funcțiune 
a fabricii. Nouăzeci și cinci 
la sută din tinerii aceștia, 
pînă mai ieri minori, ori ță
rani, au devenit muncjtori, 
oameni cu o identitate civică.
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...Și a început fotbalul!
DIAGRAMA

ETAPEI
S. C. BACAU — RAPID 1—3 

(0—0). Prima victorie în deplasa
re ! Gazdele au deschis scorul 
în minutul 67 prin Băluță, iar 
oaspeții au egalat în minutul 71 
prin Dumitrii! II. Golurile care 
au asigurat succesul giuleștenilor 
sint opera lui Neagu (min. 87 și 
90).

F. C. ARGEȘ — ,,U'
1—0 (1—0). Singurul gol al me
ciului a fost marcat de 
șui Vlad.

POLITEHNICA IAȘI — SPOR
TUL STUDENȚESC 1—0 (0—0). 
Ailoaiei (min. 46) este autorul 
golului care a decis victoria ie
șenilor.

CLUJ

funda-

STEAUA — C.S.M. REȘIȚA
1— 1 (1—0). Au marcat Szabados 
(min. 34) respectiv Pușcaș (min. 
90).

C.F.R. CLUJ — PETROLUL
2— 1 (1—0). Adam a înscris pen
tru clujeni (min. 26 și 90). iar 
Cozarec — pentru ploieșteni 
(min. 46).

STEAGUL
2—0 (1—0). Pescaru 
Cadar (min. 74) au 
lurile gazdelor.

JIUL — UNIV.
1—1 (1—1) : Oblemenco a mar
cat în min. 29 primul gol al 
campionatului ! Jiul a egalat în 
min. 36 prin fundajul Stoker. 
Alexandru Naghi a fost elimi
nat de pe teren pentru lovirea 
adversarului.

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— A.S.A. TG. MUREȘ 3—1 (0—1) 
Timișorenii au fost conduși la

ROȘU — U.T.A. 
(min. 28) ți 
realizat go-

CRAIOVA

REZULTATELE DIVIZIEI B
SERIA I
F.C. Galați — C.F.R. Pașcani 

0—0; Oțelul Galați — Știința Ba
cău 0—0; Victoria Roman — 
Ceahlăul P. Neamț 1—0; Celu
loza Călărași — Gloria Buzău 
2.—2; Metalul Mija — Progresul 
{Brăila 1—0; Viitorul Vaslui — 
Delta Tulcea 1—1; Petrolul Moi- 
ne-ști — Metalul Plopeni 0—2; 
Caraimariul Bușteni — C.S.U. 
Galați 0—1; C.S.M. * 
Constructorul Galați

SERIA A II-A
Carpați Brașov — 

viște 2—0; Flacăra 
Metalul București 1—0; Gaz Me
tan Mediaș — Nitramonia Făgă
raș 3—1; Minerul Motru — Me
talul Drobeta 0—1; Autobuzul

® Lotul sportivilor - studenți români pleacâ astăzi
spre Moscova

românești
7

în cadrul 
campionatelor

balcanice

pauză cu 1—0 (a înscris Mu- 
reșan, in min. 31). dar în re
priza a Il-a, intr-un final dra
matic. au reușit să egaleze 
(Bungău, min. 62, din 11 metri) 
să preia conducerea (Pîrvu, min. 
85) și să se detașeze (Lața, min. 
87). Arbitrul Gheorghe Po- 
povici a eliminat trei 
de pe teren : Bojin și
— de la gazde, Boloni — de 
oaspeți.

jucători
Pîrvu

la

Etapa viitoare
MIERCURI, 15 AUGUST

„U“ Cluj-Politehnica Iași, 
F. C. Constanța-Steaua, Petro- 
lul-Dinamo, A.S.A. Tg. Mureș- 
C.F.R. Cluj, Rapid-F.C. Argeș, 
Univ. Craiova-Steagul Roșu, 
C.S.M. Reșița-Jiul, Sportul Stu- 
dentesc-Politehnica Timișoara, 
U.T.A.-S.C. Bacău.

Peste 3 000 de sportivi, din 68 
de țări ale lumii, 300 de arbi
tri, peste 1 000 de antrenori și 
specialiști și tot cam atiția zia
riști, iată succint dimensiunile 
ediției de la Moscova a Univer
siadei (15—25 august a.c.) care 
se va desfășura pe bazele Cen
trului sportiv moscovit Lujniki. 
Din loturile participante fac 
parte aproape toți medaliații O- 
limpiadei de la Miinchen. Benefi
ciind de excelente condiții, spor
tivii lotului român s-au pre
gătit intens, cu conștiinciozitate, 
și după cum afirmă reprezen
tanții federațiilor și antrenorii, 
ei se află într-o formă maximă, 
ceea ce le dă dreptul să aspi
re, cu șanse, la dobindirea de 
victorii prestigioase.

Cum am mai anunțat, delega
ția română cuprinde 78 de spor
tivi. care vor concura la 6 dis
cipline din cele 10 ale Univer
siadei. plus antrenori, arbitri, 
medici, tehnicieni. Cel mai nu
meros și puternic lot — 18 spor
tivi (fete și băieții'— este cel 
de scrimă. Se participă la toate 
armele, ceea ce onorează, dar și 
obligă. Dintre ei floretistele și 
floretiștii au cele mai mari șan
se de a urca pe treptele podiu
mului. Mușchetarii noștri, după 
C. M. din Suedia, au rămas da-

tori și e momentul — mai ales 
că după Gdteborg s-a insistat 
asupra pregătirii și retușării de
ficiențelor observate la întrece
rea mondială — să înregistreze 
performanțe superioare, pe mă
sura talentului și valorii ce i-a 
consacrat în arena internaționa
lă. Nădăjduim la comportări re
velatorii — și, deci, la medalii 
— din partea Ilenei Gyulai, a 
celorlalte coechipiere ale ei: Ar- 
deleanu, Stahl, Magda Bartoș. 
De asemenea, băieții. Pongraț, 
Dan Irimciuc, Pop etc. nu vor 
scăpa ocazia de a încerca a-și în
scrie numele in elita scrimei 
mondiale. Prezentăm un lot nu
meros și redutabil la lupte — 
15 sportivi — din rindurile căro
ra se desprind Gheorghe Ber- 
ceanu, campion olimpic la Miin- 
chen, Dolipschi Victor. Nicolae 
Neguț, Horvath Tiberiu, Popa 
Adrian. Olteanu Slaicu, Păun 
Ivan etc. L-am surprins, ieri, la 
Centrul sportiv „23 August" pe 
antrenorul federal Ion Cornea- 
nu, supunîndu-i pe băieți, doar 
cu o zi înainte de plecare, la un 
antrenament foarte serios. „Am 
mare încredere în ei — ne măr
turisea antrenorul emerit. La 
pregătiri au depus toate efortu
rile pentru a prinde o formă de 
virf. Sigur, depinde și de va

de natațieloarea și forța adversarilor pe 
care-i ioni intîlni, dar Bercea- 
nu, Dolipschi, Ginga, Neguț nu 
pot scăpa medaliile". Și debu
tul gimnaștilor noștri — este 
prima oară cînd gimnastica 
noastră masculină are reprezen
tanți la Universiadă — poate 
coincide cu un succes. Iată nu
mele celor care compun echipa 
noastră: Dan Grecu, Mihai Borș. 
Mircea Gheorghiu. Constan
tin Petrescu și Nicolae Oprescu, 
fiecare avînd în palmares re- 
7-ultate de valoare internaționa
lă, apreciate la timpul lor 
specialiștii de pretutindeni.
startul probei >r atletice se vor 
alinia 16 reprezentanți ai spor
tului studențesc din România. 
Dintre ei se detașează vice- 
campioana olimpică Argentina 
Menis, care are la activ un re
cord mondial și rămine printre 
principalele favorite, alățuri de 
eterna ei rivală, atleta sovieti
că Faina Melnik, campioana 
olimpică și recordmană mondia
lă. Așadar, una din marile a- 
tracții ale întrecerilor atletice va 
fi duelul dintre cele două pro
tagoniste. Cel mai bun rezultat 
al Argentinei Menis din acest 
sezon este de 65,96. pe cînd 
discul lui Melnik n-a putut zbu
ra mai mult de 65,62 m. „M-am 
pregătit serios pentru revanșa 
cu Faina Melnik — ne spunea 
ieri, discobola noastră. într-o 
pauză a antrenamentului de pe 
stadionul Republicii. Nu vreau 
să mă laud, dar am ambiția s-o 
înving la ea acasă. Si dacă 
disputa noastră se încheie si cu 
un record, cu atît mai bine". Cu 
șanse se înscrie și săritorul 
nostru în înălțime Csaba Doja, 
2,20 m la început de sezon și 
2,15 într-un recent concurs in
ternațional. Și ceilalți atleți ai 
noștri — Alina Popovicl (lun
gime), Virginia Bonei — Ioan și 
Cornelia Popescu (înălțime), 
Radu Gavrilaș (decatlon) Con
stantin Stan (400 m) etc. au 
reușit în acest sezon comportări 
remarcabile și ei pot să aspire 
la locuri fruntașe și chiar

de 
La

lauri. La întrecerile de jocuri 
ale Universiadei de la Mosco
va. participăm cu două echipe 
feminine : de volei și de bas
chet. Deși misiunea lor nu-i de
loc ușoară, voleibalistele noas
tre ne pot confirma saltul va
loric înregistrat în ultima 
vreme — au la cîrmă doi antre
nori experimentați, Humă și 
Chezan — iar baschetbalistele, 
chiar in compania unor selec
ționate de. clasă — s-au pregă
tit asiduu sub îndrumarea an
trenorilor Ferenez și Nicolau 
— sint hotărite să facă totul 
pentru afirmarea lor internațio
nală.

Delegația sportivilor — stu- 
denți români pleacă astăzi, cu 
avionul, spre Moscova, orașul 
gazdă al Universiadei. Le urăm, 
din inimă, succes deplin. Sintem 
siguri că mulți dintre ' repre
zentanții noștri se vor întoarce 
cu succese 
calitatea și 
românesc.

deosebite confirmînd 
prestigiul sportului

V. CABULEA

in cadrul campionatelor balca
nice de natație de la Dubrovnik 
proba de 400 in. liber a fost cîști- 
gată de recordmanul român 
MARIAN SLAVIC cronometrat 
în 4T6” 1/100 (nou record bal
canic). Proba masculină de ștafe
tă 4 x 100 m. liber a revenit E- 
CHIPEI ROMÂNIEI cu timpul 
de 3’39", care constituie un nou 
record republican. Două victorii 
au fost repurtate în probele fe
minine. ANCA GROZA s-a cla
sat pe primul loc la 200 m. del
fin în 2’27” 6/100 iar tînăra CA
MELIA HOTESCU, in etate de 
14 ani. a ciștigat proba de 200 m. 
bras in 2’53” 8/100.

★
La Zagreb în cadrul balcania

dei de sărituri în apă, proba fe
minină de platformă a fost do
minată de sportivele românce 
MELANIA DECUSEARA—260.10 
puncte, și ANGELA POPESCU 
— 245,97 puncte, care au ocupat 
in ordinele primele două locuri.

V
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SERIA A III-A.

DUPĂ TURNEUL DE LA CONSTANȚA

C.S. Tîrgo- 
Moreni —

încotro se îndreaptă

Suceava
1—0.

Dunărea

Foto: VASILE RANGA

voleiul ?

Ion Cor
eu cîțiva 
in timpul 
în preziua

Antrenorul emerit 
neanu împreună 
dintre elevii săi 
unui antrenament 

plecării la Universiadă.

București — Metrom Brașov 
0—0; Dinamo Slatina — Electro- 
putere Craiova 2—1; S. N. Olte
nița — Chimia Rm. Vîlcea 3—2; 
Tractorul Brașov 
Giurgiu 2—0.

Metalur- 
Bihor — 

Ind. Sirmei 
- Minerul Anina 3—0; 
Deva — Olimpia S. 

Textila Odorhei —

U. M. Timișoara — 
gistul Cugir 1—0; F.C. 
C.F.R. Arad 1—0; I.. 
C. Turzii 
Mureșul 
Mare 0—0;
Corvinul Hunedoara 2—1; Arie- 
șul Turda — Gloria Bistrița 
2—1; Victoria Cărei — Minerul 
Baia Mare 2—0; Vulturii Lugoj 
— Olimpia Oradea 1—1; Minerul 
Cavnic — C.F.R. Timișoara 2—0.

y a.

• Turneul internațional de

echipele 
publicu- 
valoare

Turneul de volei masculin 
dotat cu trofeul ,.Tomis" care 
s-a încheiat, recent, la Constan
ța a constituit pentru echipa na
țională a României un bun pri
lej de a-și afirma valoarea in 
compania altor echipe de talie 
mondială. La această confrun
tare, cum se știe, au participat 
reprezentative de elită: U.R.S.S., 
Japonia, R. S. Cehoslovacă și 
Mexicul. Simpla parcurgere a 
listei echipelor participante ne 
poate forma o idee despre lupta 
care s-a dat pentru cucerirea 
trofeului pus în joc.

Intr-adevăr, toate 
s-au străduit să ofere 
lui meciuri de inaltă
tehnică, nu și-au precupețit e- 
forturile, uneori epuizante, pen
tru a-și adjudeca victoria. Ciști- 
gătoare a fost echipa U.R.S.S., 
de departe cea mai 
formație din concurs, 
liștii sovietici au ' . 
mai ales prin forța loviturilor 
în atac. Ei sint de fapt ceea ce 
uneori noi numim, la superlativ, 

■> adevărată „mașină" de volei, 
■'ominantele echipei sovietice 

rămin forța de execuție și per
fecta omogenizare. Jocul lor la 
fileu este fără fisură, iar linia a 
doua s-a dovedit pe tot parcur
sul turneului aproape de netre
cut, voleibaliștii salvlnd în ex
tremis mingi ce păreau imposi
bil de preluat. Condiția fizică a 
jucătorilor rămine, după părerea 
noastră, hotărîtoare în voleiul 
actual și din acest punct de ve
dere voleibaliștii sovietici s-au 
imjlus.

Mergind mai departe pe fi
rul acestor scurte considerații 
asupra turneului vom spune cî
teva cuvinte și despre echipa 
Japoniei. Niponii au prezentat 
în concurs o echipă tînără. foar
te tînără am zice, iar locul 4 
pe care ei s-au clasat spune 
prea puțin despre calitățile a- 
cestei formații. Jucătorii japo
nezi au impresionat din nou 
prin agilitate și rapiditate. Sint 
singurii în lume care, se pare, 
dau culoare jocului de volei. 
Afirmăm aceasta pentru că a- 
cum cîtva timp tot aici, la Con
stanța, am urmărit la lucru șl 
echipa feminină a Japoniei, care 
s-a impus prin aceleași calități. 
Intr-un volei în care schemele 
tactice repetate pînă la automa
tism au contribuit la reducerea 
considerabilă a spectaculozității, 
jucătorii japonezi mențin încă 
spontaneitatea și, totodată, sur
priza în execuție. Ei rămîn niș
te voleibaliști-artiști.

Despre echipa României ar 
trebui vorbit la modul elogios. 
Locul 2 cucerit de reprezentati
va noastră în.tr-0 companie se
lectă este indubitabil un mare 
succes. Totuși, vom pune accent 
pe lipsurile echipei române, 
lipsuri care pot fi remediate în 
viitorul imediat. Iată pe scurt, 
după opinia noastră, deficien
țele jocului voleibaliștilor ro
mâni : eficacitatea relativ re
dusă a fazelor de atac, blocajul 
în multe situații defectuos și 
insuficienta concentrare a jucă
torilor din linia a doua. Aceste 
deficiențe nu sint noi, ele per
sistă de mai mult timp la echi
pa noastră națională. Și antre
norii ar trebui să-și concentreze 
eforturile pentru a Ie elimina. 
Credem că, astfel, jocul echipei 
s-ar îmbunătăți, iar rezultatele 
naționalei României vor fi din 
ce în ce mai bune. Următoarele 
competiții de anvergură — Cam-

completă 
Voleiba- 

impresionat

pionatele Mondiale și Europene, 
ca și turneul olimpic de la 
Montreal — se anunță dificile. 
Vor putea cuceri laurii în ase
menea competiții numai acele 
echipe puse la punct în toate 
privințele.

Majoritatea părerilor antreno
rilor prezenți la Constanța con
verg către ideea că voleiul mo
dern se bazează din ce în ce 
mai mult pe forța fizică. Cali
tățile fizice predomină și, pînă 
la urmă, hotărăsc soarta unei 
partide. Elementele de tactică și 
tehnică vin pe planul al doilea. 
Ele rămin importante, dar ma
joritatea jucătorilor din echipele 
de primă mină și le-au însușit 
la perfecție, astfel incit în ulti
mă instanță primează forța de 
execuție. Sint acestea cîteva din 
adevărurile evidențiate și 
turneul de la Constanța 
de care trebuie ținut sea
ma pentru a nu regreta în
tr-un sport ce ne-a impus pe 
plan mondial și care, ne place 
să sperăm, ne va oferi, în con
tinuare și alte satisfacții.

TEODOR POGOCEANU

Nâstase - Orantes finala
turneului de la Cincinnati

în 
Și

Finala probei de simplu bărbați 
din cadrul turneului internațio
nal de tenis de la Cincinnati 
(Ohio) se va disputa intre cam
pionul român Uie Năstase și 
spaniolul Manuel Orantes. în 
semifinale, Ilie Năstase l-a în
vins cu 7—5, 6—3 pe iugoslavul 
Nikola Pilici, iar Manuel Oran
tes l-a întrecut cu 6—3, 6—1 pe 
americanul Jimmy Connors.

Concursul feminin s-a înche
iat cu victoria jucătoarei austra
liene Evonne Goolagong, care 
a ciștigat cu 6—2, 7—5 finala 
susținută cu americana Chris 
Evert.

• In prima zi a campionate
lor de atletism ale Poloniei, 
care se desfășoară la Varșovia, 
cunoscuta sprinteră Irena Sze
winska a ciștigat proba de 100 
m plat, cu timpul de ll’T/10. în 
proba similară masculină, vic
toria a revenit lui Nowosz, cro
nometrat în 10”2/10. Joachi- 
mowski a terminat învingător 
in proba de triplu-salt, cu 16,89

m. iar Wodszinski s-a clasat pe 
primul loc in cursa de 110 m 
garduri, cu rezultatul de 13”8/10.

• Desfășurat la Namur, „Ma
rele Premiu al Belgiei" la rnoto- 
cros (clasa 500 cmc.) a fost cîș- 
tigat de sportivul vest-german 
Willy Bauer, care a totalizat în 
două manșe 2 puncte. L-au ur
mat în clasament belgienii Ro
ger de Coster — 5 puncte, Jaak

franceză Franțoise Durr. Aces
ta a fost primul set pierdut de 
către cunoscuta campioană a- 
mericană în cele șase turnee 
disputate după ciștigarea con
cursului de la Wimbledon. Cea 
de-a doua semifinală : Rose
mary Casalâ (S.U.A.) — Mar
garet Court (Australia) s-a în
trerupt ' în primul set din cauza 
timpului nefavorabil.

șah

Dezbaterea noastră:
Atunci cînd analizăm activita

tea sportivă in rlndul tineretului 
trebuie avute în vedere cel pu
țin două lucruri : a) timpul li
ber pe care-1 au tinerii și b) con
dițiile naturale și organizatorice 
de care dispune tineretul la ora 
actuală în țara noastră pentru 
desfășurarea unei activități co
respunzătoare de cultură fizică 
și sport. Evident că aici trebuie 
avuți în vedere și factorii (cali
ficați sau nu) care influențează 
asupra acestui domeniu. Cînd 
este vorba de mediul rural lu
crurile sint complexe, pentru că 
aici nu se poate valida o medie 
a timpului liber, el fiind în func
ție de campanii agricole pentru 
majoritatea tinerilor ce se ocu
pă de agricultură.

Chiar și la tineretul ocupat in 
industria urbană avem, insă, o si
tuație foarte contradictorie. 21 000 
subiecți arată că n-au nici mă
car o oră pe zi (13,8 la sută), în
tre 1 și 2 ore pe zi (31,3 la sută), 
intre 3 și 4 ore pe zi (33 la sută), 
5 ore și peste 5 ore (21 la sută). 
Dar acest timp socotit „liber" 
este consumat diferit de tineri ; 
unii participă la forme de califi
care, alții asistă la diferite ma
nifestări cultural-educative și 
sportive șl sint foarte puțini din
tre cei care participă efectiv la 
practicarea sportului.

Cînd este vorba despre elevi, 
lucrurile stau altfel. Aici sint cel 
puțin patru elemente care tre
buie avute în vedere : 1. progra
mul foarte încărcat al școlii, care 
este prelungit cu activitatea de 
pregătire a lecțiilor mult peste 
ceea ce credem noi în mod nor
mal că înseamnă ocupare de 
timp liber pentru pregătirea pro
fesională ; 2. accentul care se 
pune pe pregătirea profesională 
duce la o consumare a timpului 
liber mai mult decît se observă ; 
3. educația pentru a face sport 
și a participa la activități de cul
tură fizică și sport este extrem 
de redusă : 4. nu trebuie negli
jat și faptul că apar foarte mul
te minusuri în ceea ce privește 
numărul și înzestrarea bazelor 
sportive. .Ivind în vedere că de-

DIN BUGETUL
prinderile pentru activitatea fi
zică, pentru sport se formează 
din copilărie, nu putem trece 
sub tăcere faptul că în ultima 
vreme . au dispărut multe tere
nuri de joacă și de sport. Dacă 
iei harta Bucureștiului de acum 
15—20 de ani și o compari cu 
harta Bucureștiului de acum ob
servi fără nici un efort că au 
dispărut poate jumătate din te
renurile de sport și de joacă, iar 
constructorii și arhitecții n-au 
proiectat cu toată responsabilita
tea noile cartiere care nu sint

Un nou record de traversare 
Canalului Mînecii

van Velthoven — 7 puncte și 
olandezul Gerrit Wolsing — 8 
puncte.

• la San Francisco s-a dis
putat meciul demonstrativ de 
fotbal dintre echipa 
tivă a Poloniei șl o 
a S.U.A. Fotbaliștii 
obținut victoria cu 
4—0 (1-0).

• In semifinalele turneului 
internațional feminin de tenis 
de Ia Nashville (Tennessee), 
Billie Jean King a întrecut-o 
cu 6—1, 4—6, 6—4 pe jucătoarea

a

a
reprezenta- 
selecționată 
polonezi au 
scorul de

Recordurile de traversare
Canalului Minecii au fost dobo- 
rîte de tînăra înotătoare ame
ricană Lynne Cox (in virstâ de 
16 ani). Luind startul, la Fol
kestone, L. Cox a ajuns la Cap 
Gris Nez după 9h36’, corectînd 
astfel cu 8 minute recordul 
masculin stabilit de compatrio
tul său Davis Hart. Recordul fe
minin a fost îmbunătățit cu 21 
minute.

Luptă strinsâ in turneul de 
de la Petropolis

Turneul internațional de 
de la Petropolis (Brazilia) 
apropie de finiș, iar lupta pen
tru ocuparea primelor trei 
locuri care dau dreptul de ca
lificare în turneul candidaților 
devine tot mai dirză. Runda a 
13-a a adus în fruntea clasa
mentului pe tînărul mare maes
tru brazilian Costa Mecking, 
care împarte acum primul loc 
cu Lajos Portisch (Ungaria), 
ambii cu 8,5 puncte și o partidă 
întreruptă. în timp ce fostul 
lider, iugoslavul Liubomir Liu- 
bojevici ocupă locurile 
împreună cu Efim 
(U.R.S.S.), fiecare cu 
și o partidă întreruptă, 
cehoslovacul Vlastimil
8 puncte și Lev 
(U.R.S.S.) 7,5 puncte și 
partide întrerupte. Se pare că 
dintre acești șase concurenți se 
vor alege cei trei jucători cali
ficați pentru meciurile turneului 
candidaților la titlul mondial.

șah 
se

3—4,
Gheller 

8 puncte 
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ceilalți s-au dovedit neinspirați, impreciși în ‘șuturi, timorați, l 
în fața unui adversar tenace, bine pregătit din punct de vedere ’ 
fizic și tehnic. Chiar dacă vom.invinge astăzi, selecționata Iugo- i 
slaviei, datorită proporțiilor acestei infringeri, posibilitatea noas- ■ 
tră de a cîștiga cupa s-a redus aproape la zero. Cu toate că spec- . 
tatorii nu au văzut echipele noastre ciștigînd in- toate parti- ) 
dele disputate, ei au avut in schimb posibilitatea să asiste la ' 
meciuri, de mare spectacol care nu de puține ori au riditeat țri- ■ 
bunele 'în picioare. Apreciem ca deosebit de pozitivă inițiativa i 
Federației Române de Handbal care a decis ca turneul sâ se • 
desfășoare în provincie, la Deva și Hunedoara, căci prin aceasta 
s-a făcut o largă și utilă propagandă handbalului, acest frumos 
sport care ne-a adus atitea satisfacții.

ALEX. BALGRADEAN

handbal „Cupa prieteniei"
Cea de-a opta ediție a turneului internațional de handbal, re

zervat echipelor de tineret, desfășurată pe parcursul a 3 zile la 
Deva și Hunedoara și-a desemnat ciștigătorii. La feminin, gra
ție unui golaveraj mai bun, pe primul loc s-a situat reprezenta
tiva țării noastre, reeditînd, astfel, performanța de anul trecut 
obținută în Ungaria. Spuneam că în primul meci handbalistele 
noastre au desfășurat un joc spectaculos, învingînd la o dife
rență netă selecționata Bulgariei. Succesul avea să fie reeditat 
și în a doua partidă în care au avut ca adversare pe handbalis
tele maghiare. Acestea au opus însă o rezistență mult mai dirză 
și numai faptul că au început să atace prea tîrziu le-a privat 
poate de o victorie. Scor : 8—7 pentru România.

Chiar dacă datorită jocului rezultatelor (reprezentativa noas
tră se detașase la 2 puncte de celelalte competitoare și avea 
un golaveraj superior) ultima partidă, cea cu Iugoslavia, nu mai 
prezenta o prea mare importanță pentru stabilirea cîștigătoarei, 
spectatorii hunedoreni — prezenți în număr mare la stadionul 
Constructorul — doreau însă o victorie care să le încununeze 
eforturile lăudabile depuse pînă atunci. Victoria nu a fost insă 
obținută jucătoarele iugoslave și-au arătat superioritatea teh
nică și tactică, luind conducerea din primele secunde ale jocului 
și nemaieedînd-o pină la sfîrșit. Nu trecuseră decît cîteva mi
nute și tabela de marcaj indica ' 
liste își revin cu greu din șocul primit. Odată cu scurgerea mi
nutelor s-ar părea că tentativa lor de remontare a handicapu
lui va fi încununată de succes — ajring la un punct diferență 
— dar jucătoarele Iugoslave au o nouă zvicnire și înscriu : 
11—9. rezultat cu care se încheie partida. Dacă ar fi ciștigat la 
5 goluri diferență ar fi intrat in posesia cupei. Așa insă ele 
rămin cu bucuria victoriei, iar echipa noastră cu satisfacția (în
jumătățită) a cîștigării primului loc. Vizionind evoluția echipei 
României am remarcat lipsa unei realizatoare de marcă. 
Mariana Boși, jucătoarea noastră cea mai eficace, ă înscris doar 
5 goluri, față de 23 cite a realizat iugoslava POlavărsa Draghița, 
golgetera turneului. ■

La masculin, deși mai ayem. de disputat d partidă in compa
nia echipei Iugoslaviei, conturile, se pare, sint încheiate. Șansele 
de a ocupa locul 1 sint minime.'Dacă Th pri'rfia partidă cu Bul
garia, handbaliștii noștri au prestat un joc dinamic; "în cea de a 
doua au evoluat slab, fiind întrecuți la o diferență categorică de 
handbaliștii maghiari : 20—13. Drăgăniță. Timpu, Dumitru și

4—0. Tinerele noastre handba-

i

TIMP LIBER,
și mai ales pentru atletism. Cine 
nu-și aduce aminte de marile 
competiții de masă ale tineretu
lui „C.U.T." și „C.T.M." care în
demnau la activitate atletică, 
concepută într-o manieră poli
sportivă... Unii au uitat chiar și 
de „insigna de polisportiv".

Un alt aspect mi se pare că 
este cel care vizează consumul de 
timp datorat unei slabe organi
zări a muncii, a condițiilor de 
transport și de aprovizionare, as
pect care privește mai multe ni
vele : pe de o parte, noi înșine

CIT OFERIȚI SPORTULUI, MIȘCĂRII?

® Turneul „Prietenia" la box
Reprezentanții noștri au avut o comportare remarcabilă, cu

cerind patru medalii de aur, trei de argint și cinci de bronz.
Pugiliștii români remarcați la acest turneu sint : Dragu paul, i 

Robu Niță, Pavel Istrate și Costică Dafinoiu care de altfel sint 1 
și ciștigătorii medaliilor de aur. Ediția 1974 va avea loc la Ulan ' 
Bator din R. P. Mongolia.

*1

un anumit unghi aceasta nu e 
rău ;
sența 
care, 
pare 
chiar 
nor activități 
jocuri pentru copii și 
tocmai datorită 
ale fluxului modernizării, 
completate cu restrîpgerea spa
țiilor duc la dimiriuarea unei 
serii întregi de activități în aer 
liber, apărind alt gen de preo
cupări, dar care nu mai obligă la

dar poate fi neglijată ab- 
de la activitatea de miș- 

mai ales, în aer liber ? Se 
că există și o diminuare, 
o oarecare dispariție a u- 

sportive, a unor 
tineret 

unor fenomene 
care

SPORTUL, TINERETUL
Șl VIAȚA COTIDIANĂ

înzestrate cu astfel de spații vi
tale. De aici o diminuare și a 
posibilităților de influențare a 
gustului și de dezvoltare a pa
siunii pentru activitatea sporti
vă. pentru exercițiul fizic in aer 
liber. Sint foarte mulți copii care 
n-au unde să se joace, sint foar
te mulți tineri care n-au unde 
să facă sport. Acestor elemente 
li se adaugă multe slăbiciuni in 
felul în pare este conceput pro
gramul de activitate fizică și 
sport în cadrul școlii și în afara 
școlii. Bazele sportive de pe lin
gă școli nu sint, după părerea 
mea. corespunzătoare chiar și 
acolo unde s-au făcut unele săli 
de sport. Bazele sportive pentru 
tineret, în general, nu sint sufi
ciente, la îndemînă și nici co
respunzătoare. Să luăm un 
exemplu. în toată țara nu sint 
decit 4—5 bazine acoperite și a- 
cestea sint folosite mai ales de 
sportivii de performanță. Slăbi
ciunile organizatorice au contri
buit la scăderea interesului pen
tru o serie de activități sportive

de conf. dr. doc. 
OVIDIU BĂDINA,

directorul Centrului de cercetări 
pentru problemele tineretului

nu sîntem în stare să ne orga
nizăm în așa fel timpul ca să ne' 
rămînă, totuși, 
de altă 
transport nu facilitează depla
sări care să ducă 
timpului consumat cu transpor
tul și chiar cu aprovizionarea, 
sau la deplasări între locuință și 
bazele in care se pot desfășura 
activități sportive de masă.

O relație care nu trebuie ne
glijată este cea între mass-media 
și tineret, mai ales emisiunile de 
T.V. și activitatea tînărului în 
timpul liber. Din ce în ce mai 
mult tinerii devin consumatori ai 
programelor de televiziune. Sub

timp liber ; pe 
parte, mijloacele de

la reducerea

o mișcare complexă. Dacă stu
diem jocurile pentru copii de 
diferite vîrste vedem că numă
rul lor devine din ce in ce mai 
redus. Accentul cade pe fotbal, 
însă datorită televiziunii și suc
ceselor sportivilor Tiriac și 
Năstase atenția se deplasează 
spre tenis. Nu avem, însă, o bază 

~ materială și mai ales specialiști 
care să contribuie la o dezvol
tare rapidă a acestei activități 
care presupune cel puțin două 
elemente : o bază materială a- 
decvată și un efectiv însemnat dă 
conducători, de instructori pen
tru pregătire. Poate că aici ar 
mai trebui văzute unele slăbi
ciuni organizatorice, chiar de 
optică : printre acestea aș men
ționa transformarea activităților 
•sportive de masă, de fapt, în 
competiții pentru performanță, 
antrenarea tinerilor în diferite 
activități numai cu diferite oca
zii fără a avea pregătit terenul 
pentru o activitate intensă, co
rectă și desfășurată permanent.
De aici slăbiciuni care vizează

optica îngustă a unor organe 
responsabile de activitatea din a- 
cest domeniu. Trebuie înțeles 
faptul că avem nevoie de oa
meni sănătoși, și din masa aces
tora să fie recrutați sportivii de 
performanță. Fără bază de 
masă în activitatea sportivă 
și numai cu cîteva sere, care 
sint și acestea aproape epuizate 
în cîteva discipline sportive, nu 
vom înregistra succesele dorite 
in sportul de performanță. Se 
neglijează faptul că nu numai 
tinerii deosebit de talentați au 
nevoie de sport și de condiții 
pentru a-1 practica, ci întreaga 
masă a tineretului. De multe ori 
se pleacă de la ideea greșită că 
nu trebuie să faci investiții de
cit pentru cei talentați și că nu
mai pentru sportul de perfor
manță trebuiesc amenajate baze 
sportive și angajate cadre spe
cializate. Dar nu întotdeauna se 
are in vedere faptul că viitorul 
țării depinde și de tineret a că
rui sănătate și putere de muncă 
și de studiu nu poate fi asigu
rată fără o activitate sportivă 
susținută, activitate care la rîn- 
dul ei nu se poate desfășura 
dacă nu i se creează condițiile 
necesare. în ceea ce privește 
problema timpului liber este 
adevărat că la ora actuală, da
torită progresului rapid, neîn
cetat al științei și tehnicii și da
torită ritmului intens de dez
voltare a economiei naționale, 
întreaga societate și deci și ti
neretul este tot mai mult 
solicitat și angrenat în muncă și 
studiu. Dar după părerea mea 
atunci cînd cu adevărat ai o pa
siune pentru ceva, și in tema de 
față prin acest ceva se înțeleg 
activitățile sportive, găsești tim
pul necesar pentru a ți-o satis
face. Un vechi proverb arab 
spune că atunci cind vrei ceva 
găsești întotdeauna un mijloc 
de a-1 realiza, iar cînd nu vrei 
să faci ceva, găsești 
6 scuză. Nu aș vrea 
ditez pe unii tineri, 
că și ei poartă mare
la ei o notă destul de pronunțată 
de delăsare în această privință.

întotdeauna 
să-i discre- 
dar se pare 
vină, există

Marelui
al ziarului Munca

la marș

ION BALAURE

• A 13-a ediție a 
premiu

l

Ieri, pe un traseu care a cuprins principalele artere ale Capi
talei, a avut loc tradiționala competiție de marș, „Marele pre
miu al Ziarului Munca". Cea de a 13-p edi|ie a fost onorată 
cu prezența unor sportivi de peste hotare. și a unor puternice 
selecționate românești care s-au întrecut intr-o perfectă spor
tivitate. Măsurind peste 30 km, ștafeta, principala probă a 
acestui concurs a prilejuit o luptă aprigă cu minutele... și cani
cula. La această ediție, unde cota participanților a fost mult 
superioară anilor precedenți, printre concurenți remarcindu-se 
și campionul sovietic la 50 km. marș, S. Grigoriev, (participant 
la Jocurile Olimpice de la Ciudad de Mexico si Miinchen). o 
bună si lăudabilă comportare au avut-o sportivii din țara 
noastră, care s-au și detașat in ciștigători ai marelui premiu.

Astfel, la ștafeta de 3X10 km. Selecționata Munca I. compusă 
din mărșăluitorii C. Enache, I. Găsitu și C. Stan (care au reali
zat și cel mai bun timp din istoria acestei competiții — 
2 h 15’59”) au ocupat locul I cucerind cupa ziarului Munca. 
Pe locul II s-a clasat echipa P.T.T. (M. Peșinaru. C. Staicu. Gh. 
Jugănaru). iar pe locul III. echioa sovietică „Trud" (S. Grigo
riev, A. Terentiev, K. Apalis). Ordinea de clasificare a celor
lalte echipe este următoarea : Dinamo. Selecționata Munca II, 
Tirnava (Cehoslovacia), Combinata Metalul—Dinamo.

Ciștigătorii celorlalte probe : Juniori III (3 km) — T. Nicolae 
(P.T.T.) : Juniori II (3 km) — I. Călămiță (Dinamo), 
îneepăiori (3 km) — Gh. Sutic (Dinamo Jilava).

Tradiționala cursă a veteranilor a fost cîștigată 
noscutul mărșăluitor D. Paraschivescu, urmat de 
V. Mitrea, i
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de peste hotare
încheierea sesiunii ECOSOC Succese ale Alegeri generale în Venezuela

..latino --------------
americane

La Geneva, au luat sfir
șit lucrările celei de-a 
55-a sesiuni a Consiliului 
Economic și Social al 
O.N.U. (E.C.O.S.O.C.). 
Reuniunea a adoptat o se
rie de rezoluții și reco
mandări relative la o a- 
rie largă de probleme ale 
politicii economice și so
ciale mondiale.

Delegațiile majorității
telor participante au relevat, 
în cadrul dezbaterilor, ca un 
factor semnificativ, îmbunătă- 
tățirea climatului internațio
nal. apreciind că această îm
prejurare deschide perspec
tive favorabile amplificării și 
diversificării cooperării inter
statale, în interesul tuturor

sta-

națiunilor.
A fost adoptată o rezoluție 

care conține recomandări pri
vind instituirea unui sistem • 
îmbunătățit de cooperare în 
domeniul raporturilor valu
tare și economice, care să co
respundă 
țărilor.

Sesiunea 
sificare a 
curs de dezvoltare pentru a-și 
vedea salvgardate interesele lor 
economice și comerciale.

Recomandările sesiunii 
E.C.O.S.O.C. vor fi examinate, 
ca una din temele prioritare, 
la cea de-a 28-a sesiune a A- 
dunării Generale a O.N.U.

patrioților din
Guineea (Bissau)

intereselor tuturor

a evidențiat o inten- 
eforturilor țărilor în

Independența țării 
va fi proclamată în 

acest an

Juan Peron candidat
Ia președinția Argentinei

BUENOS AIRES 12 (Ager- 
pres). Juan Domingo Peron și 
soția sa, Isabel Peron, au accep
tat să candideze la funcțiile de 
președinte și, respectiv, vicepre
ședinte al Argentinei. Alegerile 
Ț ?zidențiale vor avea loc la 23 
septembrie.

După cum s-a anunțat, Juan 
Peron și soția sa fuseseră
semnați candidați în urmă cu o 
săptămînă, de Convenția mișcării 
justițialiste.

★
Uniunea Civică Radicală a

Poporului a desemnat drept can
didat pentru alegerile preziden
țiale pe Ricardo Balbin, președin
tele Comitetului național al U- 
niunii.

ORIENTUL
de-

NO! INCIDENTE
IN

IRLANDA DE NORD
Noi incidente au avut loc. 

în noaptea de simbătă spre 
duminică, in Irlanda de nord. 
Un grup de elemente înar
mate au atacat postul de po
liție de la Crossmaglen. situat 
la 67 de km. sud de Belfast. 
Purtătorul de cuvint al forțe
lor britanice a precizat că 
cinci soldați au fost răniți, 
iar .postul de poliție a fost 
in mare parte distrus. Schim
burile de focuri au durat ci- 
teva ore. Dintre atacanți, se 
pare că doi au fost, de ase
menea. răniți. ..Este cea mai 
mare luptă 'dată in Irlanda 
de nord in ultimele 12 luni“, 
a susținut purtătorul de cu
vint menționat.

Alte incidente de mai mică 
anvergură s-au soldat cu 
moartea a trei persoane, două 
dintre ele fiind victimele ex
ploziei unei bombe plasate 
într-un automobil, iar una 
victima unui atentat.

ALGER 12. — Corespon
dentul Agerpres, Mircea S. 
[onescu, transmite : Intr-un 
interviu acordat revistei al- 
teriene „REVOLUTION A- 
FRICAINE", Aristide Pereira, 
secretarul general al Parti
dului African al Indepen
denței din Guineea-Bissau Și 
Insulele Capului Verde, a 
relevat noile succese obținu
te de forțele P.A.I.G.C. în 
lupta pentru eliberarea teri
toriului național. Aristide 
Pereira a declarat că inde
pendența țării va fi procla
mată inainte de sfirșitul a- 
cestui an, de către Adunarea 
Națională Populară, care se 
va intruni tn zona eliberată.

APROPIAT
libiano-egiptene de la* După convorbirile

Tripoli * A doua rundă a tratativelor libano
siriene

Președintele Republicii Arabe 
Egipt, Anwar Sadat, l-a primit 
pe vicepremierul pentru proble
mele culturii și informațiilor, 
Abdel Kader Hatem. care i-a 
prezentat un raport detaliat asu
pra convorbirilor de la Tripoli 
privind realizarea proiectatei 
uniuni dintre Egipt și Libia — 
informează agenția M.E.N. Vi
cepremierul Abdel Kader Ra- 
tem. care a condus delegația 
egipteană la Tripoli, l-a infor
mat, de asemenea, pe președin
tele Anwar Sadat asupra con
vorbirilor avute cu primul mi
nistru libian. Abdel Salam Jal- 
loud, în legătură cu trimiterea 
în Libia a unor specialiști, teh
nicieni, muncitori și profesori 

. egipteni. în vederea sprijinirii 
eforturilor de dezvoltare ale 
acestei țări.

La încheierea celei de-a două 
runde a convorbirilor libano-'si- 
riene, desfășurată in localitatea 
libaneză Chtaura. 
rul și ministrul de 
Siriei, Abdel Halim 
anunțat că părțile 
o serie de rezultate, 
ză să fie supuse spre examinare 
guvernelor celor două țări. El a 
menționat că aceste convorbiri 
s-au desfășurat intr-un spirit 
pozitiv și că sint prevăzute noi 
reuniuni libano-siriene.

vicepremie- 
externe al 
Khaddam, a 
au ajuns la 
care urmea-

deveni Scoția un
„Texas al Euro-fel de

pei" ? Goana după pe
trolul de sub Marea 
Nordului duce, de pe 
acum, la o înviorare a 
economiei uneia din 
cele mai sărace regiuni 
ale Angliei.

In orășelul de coastă Nlggs, 
unde pină de curind nu puteau 
fi văzute decît două mici mori și 
cîteva cabane turistice, au apă
rut tone de utilaje complicate 
și sute de tehnicieni, se mon
tează cea mai mare platformă 
de foraj submarin din lume.

In micul port, Peterhead, 
alături dc ambarcațiunile pesca
rilor localnici, ancorează patru 
mari vase folosite de societățile 
petroliere pentru foraje-sondaj.

In cel mai important port pes
căresc scoțian. Aberdeen și-au 
instalat veritabila „armată" de 
specialiști in foraj submarin a- 
proape cincizeci de firme petro
liere.

La nouă ani după începerea 
cercetărilor și la patru ani după 
descoperirea primelor pungi cu 
petrol, coasta Scoției — intre 
Cromarty și Grangemouth — a 
devenit un gen dc ..centru de 
greutate" al explorărilor petro
liere din Marea Nordului. Numai 
in cursul anului trecut au fost 
efectuate in așa numitul ..peri
metru marin scoțian" 52 de fo
raje submarine de marc adinci- 
me, descoperindu-se zece cim
puri petroliere. Cele mai impor
tante 
te la 
după 
foraj 
ventă in această regiune impie- 
dieinrl săptămini de-a rindul lu
crările) și după re s-a ajuns la o 
adincime de 4 900 metri.

Anul acesta, in aceeași zonă 
sint in curs dc efectuare alte 80 
de foraje-sondaj. Numărul plat
formelor de foraj a crescut cu 
35. Este vorba de așa zise „insule 
plutitoare" înzestrate cu cea mai 
avansată tehnică in materie de 
foraj submarin. Mai exact, este

zăcăminte au fost depista- 
est de insulele Shetland 

două luni și jumătate de 
efectiv (vremea rea. frec-

Președintele Siriei, Hafez As
sad. l-a primit, la Damasc pe 
Abdel Moneim El Rifai, re
prezentantul personal al rege
lui Hussein al Iordaniei, care 
i-a trimis un mesaj din partea 
șefului statului iordanian — re
latează agenția M.E.N. Emisa
rul suveranului iordanian a 
avut, de asemenea, convorbiri, 
cu primul ministru al Siriei. 
Mahmoud Al-Ayoubi, în legă
tură cu relațiile dintre cele două 
țări și cu actuala situație 
lumea arabă.

Președintele Siriei, Hafez 
sad, l-a primit la Damasc, 
Hassan Sabry, El Kholy, repre
zentantul personal al șefului 
statului egiptean. în cursul în
trevederii, relatează agenția 
M.E.N., Hassan Sabry el Kholy 
i-a inminat șefului statului si
rian un mesaj din partea pre
ședintelui Egiptului."

Intr-o declarație făcută Ia 
Damasc, Hassan Sabry El Kho
ly, care întreprinde un turneu 
în mai multe capitale arabe, a 
arătat că întrevederile sale cu 
oficialitățile țărilor vizitate se 
încadrează in eforturile de con
solidare a relațiilor dintre sta
tele arabe.

Un Texas scoțian?
vorba de semi-submersibile de 
tip „Sea Quest", adică platforme 
de 25—30 de mii de tone ale că
ror picioare (in număr de trei) 
nu ating fundul mării.

Concomitent, 
platformele 
urmează să 
uriaș fiotor 
instalate in 
descoperite 
Trei asemenea platforme, 
urmează să fie așezate la For
ties, sint aproape montate la 
Niggs Bay ; ele cintărcsc cile 
46 000 de tone, măsurind 240 me
tri lungime și 206 metri lățime. 
De altfel, principalul cîmp pe
trolier depistat in „zona scoția
nă" a și intrat parțial în exploa
tare. Concernul „British Petro
leum" care controlează acest 
cîmp petrolier submarip și-a 
prevăzut acolo investiții de 400 
milioane lire sterline, scontind 
ca la sfîrșitul actualului deceniu 
să obțină o extracție anuală de 
20 milioane tone (o conductă sub
marină pentru transportul a- 
cestui fluviu de petrol pe insula 
britanică este în construcție, ur- 
mînd a fi pusă in funcțiune la 
începutul anului viitor). Lingă 
Forties se fac pregătiri pentru 
intrarea in exploatare, în 1974, a 
altor trei cimpuri petroliere sub
marine. Forurile de specialitate 
britanice apreciază că in 1979— 
1980 se vor extrage anual din 
„perimetrul scoțian" intre 100 și 
120 milioane tone petrol.

Scoțienii speră ca „pungile" 
bogate de petrol din adincurile 
apropiate de coasta regiunii lor 
— și implicit, o mare parte a 
investițiilor pe care societățile 
petroliere le

se și montează 
de exploatare care 
fie remorcate de un 
dc 10 000 tone și 

zonele unde au fost 
cimpuri petroliere.

care

Consiliul Electoral din Vene
zuela a anunțat că, la 9 de
cembrie 1973, urmează să aibă 
loc alegeri generale pentru 
desemnarea viitorului șef al sta
tului și reînnoirea Congresului 
Național.

Campania electorală pentru 
desemnarea candidaților la vii
toarele alegeri se află în plină 
desfășurare. Numărul candidați
lor la funcția supremă în stat 
înscriși pe listele electorale se

ridica la 14. Partidele de stin
gă prezintă doi candidați - 
Jose Vicente Rangel și Jesus 
Paz Galarraga ; partidul de gu- 
vernămînt Copei l-a desemnat 
pe fostul ministru de interne 
Lorenzo Fernandez ; formațiuni
le de centru-stînga mențin can
didaturile lui Juan Alberto So
lano și Jovito Villalba, iar gru
pările de dreapta 9 candi
dați.

Cuprinși de panică în fața ofensivei forțelor patriotice lonnoliștii 
înrolează cu forța copii din școlile elementare, lată un aspect 
de la o asemenea „recrutare forțată" a unor copii de 12-14 ani 

pe străzile Pnom Penhului.

să ducă la o întărire a structu
rilor economice (astăzi rămase 
în urmă in raport cu ansamblul 
Angliei). De pe acum, in trei 
orașe de pe coastă au luat 
ființă centre pentru construirea 
platformelor de foraj submarin, 
in apropiere de Niggs se ridică 
o întreprindere pentru fabrica
rea de țevi pentru conductele 
submarine necesare transpor
tării petrolului. Portul de pes
cari Peterhead e amenajat cu 
instalații speciale, moderne, pen
tru întreținerea platformelor de 
foraj. Procentul șomajului in 
Scoția a scăzut in ultimii doi 
ani la jumătate, noua industrie 
a petrolului oferind mii de 
locuri de muncă. Planificatorii 
scoțieni oontează pe cel puțin 

’60 000 de noi locuri de muncă 
in următorii patru-cinci ani. La 
Oficiul pentru dezvoltare al 
Scoției au fost înregistrate peste 
10 000 de . cereri de reîntoar
cere din partea unor sco
țieni care in trecutul nu prea 
îndepărtat își părăsiseră 
giunea natală din cauză că 
găseau acolo de lucru, 
districte aproape golite
oameni pină de curind, ca Ross 
și Cromarty, viața reîncepe să 
pulseze, apar șantiere indus
triale și cvartale de locuințe. 
In Aberdeen, capitala „boom
ului" petrolier scoțian, hotelu
rile sint supraaglomerate șl 
locurile trebuiesc reținute cu 
luni inainte.

...Rămîne de 
ranțele puse în 
țian 
capăt.

re- 
nu 
în 
de

văzut dacă spe- 
noul Texas sco- 
realiza pină la

vor face acolo

O platformă tip „Sea Quest" la Forties : Un Eldorado submarin...

* “ *

is ’ta».

Un proverb cen- 
troamerican rostit de 
multe ori în împreju
rări cît se poate de 
diferite - Espadas son 
triunfos (Spada-i tri
umf 'sau, într-o expre
sie . mai joasă, gloria 
stă-n cuțit) a încetat, 
din 1949 să mai func
ționeze cu acoperire 
faptică în Costa Rica 
și amănuntul acesta 
are o importanță de
osebită : în acel an, 
prin Constituție, Costa 
Rica a dizolvat arma
ta, păstrînd doar 1 200 
guardias - polițiști 
(azi pare să se fi a- 
juns la 2 000) pentru 
menținerea ordinei pu
blice și transformînd 
cazarma Bella Vista 
in muzeu de artă.

Cei care au idee de 
ce înseamnă cu ade
vărat o cazarmă în
America Latină • pot 
să-și imagineze un
astfel de moment unic, 
în care o atare zidire 
cu pereți siguri, 
teră fără fund,
struită să orizontalize- 
ze calciu 
scoasă în către liniș
te și menită să înalțe 
și să educe sensibili
tatea oamenilor.

Hotărîrea aceasta 
n-a fost ușor de luat, 
dar, în anul acesta, 
justificarea nu-și mai 
avea , rostul: alegerile 
prezidențiale din 1948 
l-au dat ca învins pe 
președintele în func
ție, Teodoro Picado, 
și-acesta n-a putut 
să accepte așa ceva ; 
s-a făcut apel !a ar
me, la spadă, cu olte 
cuvinte, Picado fiind 
învins cu prețul a 2000 
morți. „Una brevisima 
guerra civil" - un foar
te scurt război civil 
— s-a spus pe atunci 
în presa continentu
lui, dar nu s-a avut 
în vedere că cifra sa- 
crificaților se scădea

într-o 
spadele, 

cind 
sau 
sâ

fel de decizii, 
zonă unde 
chiar și atunci 
ruginesc în teci 
panoplii, continuă 
taie, poate fi ilustra
tă în dezvoltarea eco
nomică și socială a 
țării, in nivelul de trai 
al populației, nivel ca
re fără să fie foarte 
ridicat nu cunoaște 
marile contraste din 
țările vecine, precum 
și în capacitatea de 
mișcare a guvernului, 
în posibilitatea de a

Ceea ce mi se pare 
oarecum ciudat, însă, 
în această experien
ță este puțina atenție 
ce i se dă 
ei : 
logii 
deosebit 
agresivi 
nuiți 
dos 
cărui eveniment, 
de o menționează 
treacăt, iar ----
torii de mai departe 
se întorc imediat la 
trecut, teritoriu pe ca-

în afara 
ziariștii și socio- 
latino-americani, 

de activi, 
uneori, obiș- 

să întoarcă pe 
buzunarele ori- 

abia 
în 

observa-

peȘ- 
con-

uman, este

din populația țârii,
care de-abia de ajun-
gea la 800 000.

La un sfert, de veac
de Ia această hota -
rîre transcedentală,
Costa Rica rămîne 
singura țară fără de 
arme din Mesoameri
ca, din întreaga Ame
rică Latină, alături de 
altele cîteva țări, foar
te puține, din întreaga 
lume. Iar importanța 
deosebită a unei ost-

extragerii 
(e de 

poate fi 
acest

bau- 
necrezut 
de bo- 

pămînt : 
200 mi- 

bauxi-

mult de- 
propri ile

dispune mai 
cît alții de 
sale bogății.

Costa Rica 
kmp.) are azi 
milion și jumătate de 
locuitori, marea majo
ritate albi (95 la sută) 
și poate să cheltuiască 
50 la sută din buge
tul național pentru în- 
vățămînt și cultură, 
ceea ce reprezintă, e- 
vident, un procent ne- 

o 
s-au 
s-au 
clă -

(51 000 
peste un

de 
fantoma concre- 
faimoasei United

Company, stă- 
absolută a A-

cunoscut de nici 
țară din lume : 
construit școli, 
ridicat stadioane, 
diri de artă, edificii 
pentru spectacole, se 
editează cărți. Se for- 

altfel spus, o 
schimb

mează, 
generație de 
cu totul nouă (analfa
betismul a scăzut sub 
10 la sută, în timp ce 
în țările vecine osci
lează .între 60 si 80 la 
sută), o generație ca
re, exprimînd rezulta
tele acestei experiențe 
singulare, se va ma
nifesta altfel decît toa
te de pină acum.

re umblă ținînd 
mînă 
tă a 
Fruit 
pîna 
mericii Centrale de la 
începutul secolului nos
tru (ea s-a format în 
1899, prin fuzionarea 
dintre Boston Fruit și 
Compania fraților 
Keith).

Întoarcerea în tre
cut prilejuiește, desi
gur, suficientă substan
ță epică. Dar exis
tența lui United Fruit 
nu mai are, cred, ne
voie de elemente noi 
în biografia sa după 
ce mari romancieri 
(Miguel Angel Astu
rias în trilogia El Papa 
Verde, Ochii celor in- 
gropați și Oamenii de 
porumb ; Hernan 
bieto în Singe la 
pice ; B. Mena 
în Paludisme ;
quin Gutierrez în Man- 
glar și Portul Limon ; 
John Dos Pasos în 
Paralela 42) i-au fă-

Ro- 
Tro- 

Brito 
Joa-

cut toate radiografii
le posibile.

Intrînd într-o etapă 
nouă, micile republici 
din America Centrală 
nu se mai îndoiesc că 
răul vine din afară. 
Costa Rica anticipea
ză această înțelegere: 
strădania bine plătită 
de United Fruit unui 
agent C.I.A. pentru fo
loase proprii s-a ter
minat prin expulzarea 
acestuia ; armele adu
se de vasul Waltham 
și cele, introduse prin 
Nicaragua au deve
nit inutilizabile ; „dia
logul" purtat de com
pania nordamericană 
de aluminiu ALCOA 
pentru concesionarea 
a 20 000 ha în vede
rea 
xitei 
cît 
gat
avea, exact, 
lioane tone 
tă) s-a soldat cu un 
nu foarte rotund ; bă- 
trîna companie brita
nică de căi ferate 
Northerm Railwas s-a 
lovit tot de un astfel 
de nu trăind si clipa 
să-și vadă, după 32 
de ani, expropriate 
bunurile...

Toate aceste acțiuni 
(din multele pe care 
Ie:am mai putea da) 
s-au 
timii 
1970, 
lui 
Ferrer.
Pentru că tocmai Jose 
Figueres Ferrer este 
cel care a luptat, in 
1949, pentru ca. arma
ta să fie dizolvată. 
Previziunea și realismul 
său sînt întîlnite, între 
altele, și în discursul 
rostit recent la San 
Jose în fața țărilor 
producătoare de ba
nane - arbore al Pa
radisului, după Coran 
— cînd, amintind de 
pauperizarea maselor 
populare din Centro- 
america, a insistat foar
te mult asupra nece
sității de a limita ac
tivitatea tuturor com
paniilor nordamerica- 
ne, dezvoltînd în ace
lași timp comerțul cu 
țările socialiste, 
care recunoaște 
teneri 
pentru 
relațiilor 
ale țării

petrecut în ul- 
ani, începînd din 

sub președinția 
Jose Figueres 

Fără arme.

in 
par- 

de nădejde 
diversificarea 

economice 
sale.
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• IN CEL DE-AL DOILEA 
TRIMESTRU AL ANULUI VII
TOR, va fi dat în folosință un 
serviciu telefonic automat intre 
Mșxic și majoritatea țărilor de 
la sud de Rio Grande — a anun
țat, la Ciudad de Mexico, Se
cretariatul transporturilor 
comunicațiilor

Și

Aii Bhutto — prim 
ministru al Pakistanului
• ADUNAREA NAȚIONALA 

PAKISTANEZA l-a ales, dumi
nică, in funcția de prim-minis- 
tru al guvernului pe Zulfikar Aii 
Bhutto. Atit noul președinte, 
ales vineri, cît și 
ministru își vor prelua 
oficial funcțiile marți 
gust, zi ce coincide cu 
sarea a 26 de ani de la 
marea independenței Republicii 
Islamice Pakistan.

primul 
în mod
14 au- 
aniver- 
procla-

• UNA DINTRE PREOCUPĂ
RILE CENTRALE ale guvernu
lui tunisian o_ constituie, atît în 
mediul . rural, cit și în regiu
nile industriale, dezvoltarea 
construcției de locuințe. Minis
trul tunisian al agriculturii, 
Dhaoui Hannablia, a anunțat 
că, anul viitor, va începe ame
najarea primelor sate-pilot, a-

{JJnema
AUTOSTOP : Lumina (orele 9; 

11.15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).
AVENTURA LUI POSEIDON : 

Patria (orele 11,30; 14; 16,30; 19; 
21,15), Festival (orele 8,30; 11;
13,30; 16; 18.30; 21), Grădina Festi
val (ora 19.45).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM : 
București (orele 8,30: 11; 13,30; 16; 
18,30; 2Î), Favorit (orele 10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30), Scala (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,30: 21). Grădina 
Dinamo (ora 20), Grădina Bucu
rești (ora 19,45).

INFAILIBILUL RAFFLES : Ca
pitol (orele 9.30: 11,45: 14: 16,15; 
18,30; 20.45), Luceafărul (orele 9; 
11.15: 13,30; 16; 18,30: 21), Grădina 
Luceafărul (ora 20,15), Grădina 
Capitol (ora 19,45). Arenele Ro
mane (ora 20,00).

CARTEA JUNGLEI : Central (o- 
rele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) .

JUCĂTORUL : Doina (orele 11; 
13.15; 15,45; 18: 20,30).

CU DIRIJABILUL SPRE POLUL 
SUD : Timpuri Noi (orele 10—18 
în continuare), la ora 20 program 
de documentare.

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI : 
Flamura (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30), Miorița (orele 15,45; 18:
20.30) , Volga (orele 9; 10,45; 12,45; 
14.45; 16.45; 18,45: 20,45).

FANTOMA LUI BARBĂ NEA
GRĂ : Excelsior (orele 8,45; 
11: 13,30; 16: 18,30: 21), Buzești
(orele 9: 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) . Gloria (orele 9: 11,15: 13.30; 
16; 18,15; 20,30), Grădina Buzești

A

șezări rurale de tip modern. 
Pentru regiunile Jendouba și 
Kef au fost deja terminate stu
diile social-economice întreprin
se in acest scop.

• O DELEGAȚIE A CASIE
REI DE COMERȚ A S.U.A. 
va face, la sfirșitul acestei luni, 
o vizită in Uniunea Sovietică 
pentru discutarea căilor în ve
derea stimulării colaborării bi
laterale. Vor fi discutate, de a- 
semenea, probleme legate de 
crearea unui Consiliu economic 
sovieto-american, în scopul pro
movării colaborării economice 
și comerciale ințye U.R.S.S. și 
Statele Unite — anunță agenția 
TASS.

,,Războiul codului"
• SIMBĂTĂ S-A ÎNRE

GISTRAT UN NOU INCIDENT 
în așa-numitul ..război al co- 
dului“. Un purtător de cuvint 
al gărzii de coastă islandeze a 
anunțat că o fregată a marinei 
militare britanice a lovit o navă 
de pattrulare aflată în limita 
zonei naționale de pescuit a 
Islandei.

• O EXPEDIȚIE JAPONEZĂ 
alcătuită din 15 persoane și con
dusă de scriitorul Shintaro Is- 
hihara, membru al Parlamentu-

HmpulDiuber
.....................................țjlllljl ............................. ..................... ........ limm*Hl....................    ******

(ora 20).
LA RĂSCRUCE DE VÎNTURI ! 

Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30), Tomis (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30), Grădina 
Tomis (ora 20).

UN OM ÎN SĂLBĂTICIE : Au
rora (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20.30). Grădina Aurora (ora 20).

FLORENTINER NR. 73 : Unirea 
(orele 16: 18,30).

DISTRATUL : Melodia (orele 9; 
11,15;
dern
16,30; 
dern

TE . ................................. z._
Moșilor (orele 15.30: 18; 20*). ■

PE ARIPILE VÎNTULUI : “ 
Iar (orele 10; 15; 19,30).

LUMEA si DISTREAZĂ : 
ca (orele 16; 18; 20). Vitan 
15,30; 17.30; 19,30), Grădina 
(ora 20).

JANDARMUL LA. PLIMBARE : 
Arta (orele 15.30; 18: 20,30), Bu- 
cegi (orele 15,30: 17,45; 20), Gră
dina Arta (ora 20), Grădina Bu- 
cegi (ora 20,30).

ULTIMUL CARTUȘ : Cotroceni 
(orele 15,30; 18: 20,15), Drumul 
Sării (orele 15.30; 18: 20.15).

ORDONANȚA SELMENKO : 
Progresul (orele 16: 18; 20).

TU. EU ȘI MICUL PARIS : Lira 
(orele 15,30; 18; 20,15), Grădina 
Lira (ora 20).

ANTONIU șr CLEOPATRA : 
Floreasca (orele 15,30; 19).

13,30; 16: 18,30; 20,45), Mo- 
(orele 8,45; 10,30: 12,30; 14:30; 
18,30: 20,30), Grădina Mo-

(ora 20).
AȘTEPTĂM, FLAC.AULE :

Popu-

Mun- 
(orele 
Vltan

lui nipon, va pleca, la sfîrșitul 
acestei luni, in Scoția, pentru 
a încerca să captureze monstrul 
care se presupune că trăiește • 
în apele 
Membrii 
dintr-un 
persoane, 
atunci în 
Muntele Fuji. Costul expediției 
este evaluat la 145,5 milioane 
yeni.

lacului Loch Ness. 
expediției, selecționați 

număr de 2 000 de 
se vor antrena pînă 

lacul Motosu, de lingă

• LA BUENOS AIRES S-A 
DESCHIS prima expoziție eco
nomică și comercială organiza
tă de R.P. Chineză in Argenti
na, anunță agenția China Nouă. 
Pe o suprafață de aproape 3 000 
de metri pătrați sint expuse 
produse agricole, bunuri reali
zate de industria ușoară și de 
industria grea, precum și arti
cole de artizanat.

cerut obolul pentru efortul de
plasării. în sfirșit, la ora inchi- 
derii, o a treia. bandă venise 
să-și facă rondul, dar... era prea 
tirziu : porțile băncii erau ză
vorite.

Misiunea „Skylab"

Naționalizare în Libia

Ministrul peruan de exter
ne, Miguel Angel de la Flor 
Valle, va întreprinde — în
cepînd de la 23 august. — o 
vizită oficială în Columbia. 
Intr-un comunicat al Minis
terului de Externe peruan se 
menționează că vizita de trei 
zile va permite continuarea 
convorbirilor incepute 
Lima. în luna ianuarie 
acestui an, de miniștrii 
externe ai celor două 
convorbiri consacrate 
minării evoluției relațiilor bi
laterale și a unor aspecte ale 
vieții politice latino-ameri- 
rane.

• CONSILIUL COMANDA
MENTULUI REVOLUȚIEI DIN 
LIBIA a dat publicității un de
cret prin care sint naționaliza
te 51 la sută din bunurile socie
tății petroliere americane „Occi
dental company of Libya", a- 
nunță agenția M.E.N.

la 
a 

de 
țări, 
exa-

• LA UNA DIN SUCURSA
LELE BĂNCII CENTRALE DIN 
NEW YORK s-au petrecut, 
simbătă, o serie de fapte des
prinse. parcă, dintr-un scenariu 
de film polițist. După deschi
derea băncii, s-a prezentat o 
persoană care, folosindu-se de 

. argumente „convingătoare" — 
amenințarea cu pistolul — i-a 
forțat pe funcționari sâ-i remi
tă suma de 4 000 dolari. Nu 
mult timp după aceea, o altă 
„echipă de întreprinzători" și-a

• ASTRONAUȚII ALAN 
BEAN, OWEN GARRIOT ȘI . 
JACK LOUSMA au solicitat și 
au obținut aprobarea Centrului 
spațial de la Houston de a ex
tinde programul de cercetări, 
renunțînd la timpul de odihnă 
duminical; Comandantul celui 
de-al doilea echipaj al labora
torului orbital „Skylab", Alan 
Bean, a precizat că astronauții 
doresc să recupereze astfel 
timpul pierdut inițial, datorită 
dificultăților de acomodare . la , 
condițiile activității in stare de" - 
imponderabilitate. Programul de 
cercetări a inclus obținerea de 
noi informații asupra zonelor 
de presiune atmosferică redusă 
și furtuni din vestul Californiei, 
inventarierea culturilor agricole 
și a pădurilor din California de 
nord, a resurselor naturale și 
structurilor geologice din Ne
vada, California și Arizona, pre
cum și a eroziunilor solului în 
sudul zonei centrale a statului 
american Arizona.
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F

CU COPIII LA MARE : Rahova 
(orele 15 30; 18: 20,15).

CIPRIAN PORUMBESCU : Cos
mos (orele 15,30; 19).

...ȘI SALUTA RINDUNELELE : 
Viitorul (orele 15.30; 18; 20).

SIMON TEMPLAR INTERVINE : 
Pacea (orele 15.45; 18; 20,15), în
frățirea (orele 15.30; 18: 20,15).

FLUTURII SÎNT LIBERI ; GiU- 
lești (orele 15,30; 18; 20,30).

AVENTURILE LUI BABUȘCĂ : 
Ferentari (orele 15,30: 17,45; 20).

ROND DE NOAPTE : Crlpgași 
(orele 15.30; 18; 20,15).

POLITIA MULȚUMEȘTE ; Dacia 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20,30).

TECUMESH: Flacăra (orele 15,30; 
17,45: 20.15).

MONTE CARLO : Grădina Select 
(ora 20).

ACEA PISICA BLESTEMATA : 
Grădina Unirea (ora 20,15).

CE SE INÎMPLĂ, DOCTORE : 
Grădina Moșilor (ora 20).

LUNI, 13 AUGUST 1973

Ansamblul „Rapsodia Română" : 
MELEAGURI FERMECATE — ora 
18,30: Grădina Cișmigiu (Rotonda 
scriitorilor) : MARMURA TIMPU
LUI — spectacol de sunet și 
lumină — ora 20,30.
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23,20 
i“ de 

Ultimele

Poetica. Zeno Ghițulescu.
Zarzuela „Oaspetele sevillan1
Guerrero. 23,55—24,00

LUNI, 13 AUGUST

PROGRAMUL I

franceză.
PROGRAMUL III

LUNI, 13 AUGUST

LUNI, 13 AUGUST

roO

9.00 Știri. 9,05 „Incognito 
program de varietăți muzicale. 
9.50 Melodia zilei : „Sub stindar- 
du-n înflăcărat" de Gheorghe 
Carp. 10,00 Clubul adolescenților. 
11,00 Cronica ideilor. 11,10 Profil 
pe portativ. 11,30 Așa-i jocul în 
Moldova. 12.00 Transmisiuni di
recte din țară. 12,10 Invitație în 
fonotecă. 12,55 Melodia zilei. 13,00 
închiderea emisiunii de diminea
ță. 17,00 Știrile după-amiezii. 17,05 
Alo, Radio ! — muzică ușoară la 
cererea ascultătorilor. 18,00 Șapte 
zile, șapte arte. Literatură. 18,10 
Panoramic muzical. 18,55 Melodia 
zilei. 19,00 în direct... de la Tîrgo- 
viște. 19,30 Știri. 19,35 Casa de 
discuri „Electrecord".
— izvor de bucurie 
21.00 Radio-super-top. 
jurnal. 22,30 Melodia 
Vedete ale muzicii ușoare.

17,30 Curs de limba 
Recapitulare (5). 18,00 Telex. 18.05 
La ordinea zilei. Azi, județul 
Bacău. 18,20, Căminul. 18,50 Scena. 
Emisiune de actualitate și critică 
teatrală. 19.05 Imagini din Repu
blica Africa Centrală. 19,15 Publi
citate. 19,20 1001 de seri. 19.30 Tele
jurnal. In cinstea marii sărbători. 
20,00 Clntecul săptămînii : „Dulce, 
dulce Românie" de George Grigo- 
riu. 20,05 Ancheta TV : „Noi și 
natura". 20.50 Revista literar-ar- 
tistică TV. Spațiu și timp româ
nesc. 21,30 Roman-foileton : 
rișoara Bette". Partea a 
22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

„Ve- 
Il-a.

19,30 Știri. 19,35 Casa
20,05 Munca 

și împliniri.
22,00 Radio- 
zilei. 22,35 

23,15

poligrafic „Casa Scinteii".

20,00 Avanpremieră. 20,05 
serial : „Umbrele dispar în 
zi". Episodul VI. 21,15 Omul de 
lîngă tine. 21,30 Dans și muzică 
de pretutindeni, 
idei. 22,15 Maurice 
„Foile Bergere".

Film 
plină

21,45 Cărți și 
Chevalier la

I


