
Proletari din toate țările, uniti-vă I

UZINA „INDUSTRIA SÎR- 
MEI" DIN CÎMPIA TURZII, 
a înregistrat pînă la această 
dată, Ia producția globală, o 
depășire valorică de peste 
36 500 000 lei, iar la producția 
marfă o depășire de 31 000 000 
Iei. între altele au fost pro
duse peste plan mai mult de 
1 000 tone oțel, circa 3 800 
tone laminate ușoare, aproa
pe 4 800 electrozi pentru su
dură, mai mult de 850 tone 
de cabluri de tracțiune,

UZINA MECANICA DIN 
ITALȘ raportează realizarea 
sarcinilor de producție pe 8 
luni cu 30 de zile mai de
vreme. Colectivul de aici s-a 
angajat să obțină suplimen
tar, peste prevederile aces
tui an, 40 de instalații pen
tru uscarea cerealelor, 20 de 
agregate de pompare. 20 
tone piese pentru echipa
mentele de irigat și alte uti
laje.

COMBINATUL MINIER 
CLUJ a obținut succese im
portante în îndeplinirea si 
depășirea sarcinilor și a an
gajamentelor pe care și le-a 
asumat în întrecerea socialis
tă. t*ină la această dată au 
fost realizate peste prevederi 
aproape 13 000 tone nisip 
cuarțos, circa 1 000 tone cuarț 
granulat, mai mult de 12 350 
masă caolinoasă, peste 
tone calcar și aproape 
tone bentonită.

500 
6 000

Întreprinderea 
restiera de exploata
re ȘI TRANSPORT DIN 
RÎMNICU VÎLCEA anun
ță îndeplinirea angajamentu
lui de a realiza în acest an 
o producție marfă in valoare 
de 8 milioane lei peste plan. 
Forestierii vîlceni au livrat, 
pînă in prezent beneficiari
lor, circa 5 000 mc. bușteni. 
1 500 mc lemn de mină, 2 000 
mc. cherestea, 2 000 mc lemn 
pentru construcții peste sar
cinile planului la zi.

FO-

ÎNTREPRINDEREA NR. 2 
BRAȘOV, a Înregistrat joi 
dimineața, în chmiea zilei de 
23 August un rezultat de 
prestigiu : carburatorul pen
tru autoturismul Dacia, cu 
numărul de fabricație 40 000. 
în palmaresul întreprinderii 
a fost înscris pînă acum un 
număr de ÎS tipuri de carbu
ratoare pentru toate genurile 
de motoare cu benzină.

LA TERMOCENTRALA 
DE LA BRĂILA — unui din 
cele mai mari obiective 
energetice aflat in construc
ție — au fost încheiate joi 
probele la toate agregatele 
mari care condiționează pri
ma punere in funcțiune. In 
aceeași zi au început lucră
rile de izolații la turbina 
primului bloc;

Au fost terminate, de ase
menea. spălarea acidă a ca
zanului cît și pregătirea cir
cuitelor în vederea suflării.

Atit lucrările aferente pri
mului bloc de 210 Mw, cil 
și lucrările privind capacită
țile cu termene de punere in 
funcțiune ulterioară, sint in 
avans față de grafice. Suc
cesele obținute se datoresc 
colaborării strînse intre con
structori, montori și colecti
vele beneficiarului, a orga
nizării lucrului pe schimburi 
și schimburi prelungite, fo
losirii unor metode avansate 
de lucru.

TINERII ÎȘI CONECTEAZĂ ENERGIILE 
LA EFORTURILE ÎNTREGULUI POPOR

Inițiativa Comitetului județean Vîlcea al U. T. C. 
„DE LA FIECARE TINĂR CONSTRUCTOR - 0 CONTRIBUȚIE 
MAXIMĂ ÎN ÎNFĂPTUIREA SARCINILOR DE INVESTIȚII" 

se extinde în alte organizații
Dăruirea patriotică, pasiunea tinerească, răs

punderea politică pentru îndeplinirea cu înaltă

exigență a sarcinilor trasate de partid, iată ce

caracterizează angajamentele și faptele tineri-

lor, ale tuturor constructorilor, aflați în bătălia

cu timpul pe șantierele de investiții.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Alături de constructori
tinerii din uzină

JUDEȚUL IAȘI

De la realizări bune, 
la foarte bune •

JUDEȚUL MURE

2500 de tineri pe
14 mari șantiere

PARTIDULUILA CHEMAREA

UNANIM :RĂSPUNS

NICI UN
EFORT!»

PRECUPEȚI
„NU VOM

RELATĂRI IN

Aspect din secția flotație, Uzina de preparare a minereurilor 
Săsar. Baia Mare, care prelucrează minereuri neferoase de la 
minele Nistru, Ilva și Săsar. Colectivul uzinei a realizat pe 
semestrul I al acestui an producția globală și marfă in proporție 
de 105,7 la sută prin punerea în evidență a unor metale nefe
roase în valoare de peste 4 milioane lei.

Foto: AGERPRES
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SIMFONIA
' l

Tineri din parchetul de la ex
ploatarea Plătinoasa, de pe 
Valea Doftanei, întîmpină 
marea sărbătoare de la 23 Au-

GRIULUI
gust cu succese remarcabile 
în exploatarea și prelucrarea 
superioară a masei lemnoase.

Foto : AGERPRES

care nu are 
stea la toe

cînd soarele 
lui iulie. In

Mi-aduc aminte de o întâmpla
re din copilărie, care și astăzi 
arde intens în fereastra dinspre 
memorie, luminînd căi de gînd și 
amintire ; o întâmplare însoțită cu 
dojană blîndă — și era cu atât 
mai de mirare pentru noi atunci, 
copii, cu cît dojana aceea blin
da nu venea din partea mamei, 
ci a tatălui, cunoscut îndeobște 
ca o fire mai aspră, 
totdeauna timp să 
meală de vorbe.

Era în toiul verii, 
stă cruce pe amiaza
cîmp, griul se înfiora de emoția 
culesului și secerile erau mîngî- 
tere rotundă în jurul spicelor 

' coapte. Căruțe cu loitrarele înve
lite în cergi coborau în sat pri- 

. nosul de aur al cîmpiei și tot 
omul știa că grîu-i grîu, doar 
bunica se împotrivea spunînd că 
acesta este sudoarea bărbaților 
din nopțile de Sinziene, cînd se 
scutură grîtd de floare și păs
trează chipul bărbatului. O căru
ță, două poposeau și-n bătătura 
noastră — și tata împreună cu 
cîțiva vecini, din ceata de arie, 
se spălau cu luare aminte pe 
mîini, se ștergeau cu șervete 
groase de cînepă, înainte de a 
începe descărcatul. Era o înde
letnicire anume, că. de-aia, bag 
seama, mama se sculase de cu 
zori și dereticase prin odaia cea 
mare, dinspre drum. păstrată 
pentru oaspeți rari și aleși, unde,

A

în afară de naș Musculiță care 
venea 0 dată la doi ani pe la 
noi, nu prea avea cine poposi în 
ea. râtul cel galben cu tăblii era 
scos afară, masa cea înaltă își 
afla loc caraghios în odaia de 
dormit, iar pereții . erau văruiți 
proaspăt, pe jos se spoia din nou 
cu pămînt din luncă, de la cără- 
midăria lui Banii. Tata putea 
deci trece la adusul griului în 
casă.

Abia acum se petrecea întâm
plarea care îmi arde intens în 
memorie. Griul se-nălța mai bine 
de-un cot la perete, tata căra din 
ce în ce mai zorit cu merticul 
cînd apăream noi, copiii, mici și 
slabi și goi, c-o frunză pe pînză 
prins-ntre șolduri, țopăind prin 
griul pînă la genunchi, pînă la 
hrîti apoi, pînă la coaste, scoțînd 
niște sunete dezordonate și stri
dente. o rugăciune poate a co
pilăriei către soare și creștere 
ori poate, cine știe, o frîntură de 
ritual petrecută în timp peste lu
mea de demult a satului.

Tata încerca să ne dea la o 
parte cu dojană blajină și noi. 
care pînă atunci o vorbă să-i fi 
auzit și ne și grăbeam a-i da as
cultare, nu auzeam nimic, țopă- 
inm înainte ca niște zei mărunți, 
cuprinși de o beție frenetică. îm-

ION ANDREIȚA

(Continuate in pag. a ll-a)

Imagine a cartierului „Tudor Vladimirescu" din Miercurea Ciuc.

Foto : AGERPRES

Pentru construcțiile 
școlare a început 

numărătoarea inversă
• STUDENȚI Șl CADRE DIDACTICE - PREZENȚE ACTIVE PE 

ȘANTIERE • INT'RZIERI CE COSTĂ SUTE DE MII DE LEI 

• JUDEȚE Șl MINISTERE „CORIGENTE" LA CONSTRUCȚII.

Interviul nostru cu tovarășul
GEORGE ZAROJANU,

director adjunct în Ministerul Educației și Invățămintului

— Tovarășe director, care este 
situația în domeniul realizării 
investițiilor necesare dării in 
folosință a noilor construcții 
școlare ?

— Ținind seama de indicațiile 
recente ale Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R. privind in
tensificarea eforturilor pentru 
recuperarea rămînerilor în ur
mă in realizarea planurilor de 
investiții este de semnalat că și 
la investițiile pentru învâțămint 
sint asemenea rămineri în ur- 
jnă. jți., șsțe. necesar .ca,.
mui' rind beneficiarii, împreună 
cu constructorii, să adopte a- 
cele măsuri care să ducă la eli
minarea întârzierilor in vederea 
dării in folosință a capacităților 
planificate pe anul în curs.

— Ce județe și ce ministere 
se remarcă in cadrul întîrzieri- 
lor ?

— Situația este necorespunză
toare în județele Mehedinți, 
Bistrița-Năsăud, Brașov, Tulcea, 
Teleorman, Sălaj, Ilfov și la Mi
nisterul Energiei Electrice, Mi
nisterul Industriei Chimice. Mi
nisterul Industriei Metalurgice, 
Ministerul Transporturilor și Te
lecomunicațiilor. Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Ma
șini Unelte și Electrotehnicii 
care au importante rămineri in 
urmă atit la lucrările cu termen 
de predare in 1973. cit și la lu
crările cu front de lucru pentru 
anul viitor.

— Care sint principalele cauze 
ale rămînerilor in urmă și cum 
pot fi eliminate ?

— Cauza principală a intirzie- 
rilor o constituie nu lipsa unor 
materiale, ci lipsa de organizare 
a șantierelor școlare, asigurării 
necesarului forței de muncă co
respunzătoare lucrărilor, Credem 
că se pot lua măsuri de asigu
rare a șantierelor fiecărui con
structor cu forța de muncă ne
cesară dării in folosință a tutu
ror capacităților prevăzute în a- 
cest an.

Nu sint de neglijat nici rămi- 
nerile in urmă cauzate de în- 
tirzierea predării unor docu
mentații și a eliberării unor am
plasamente. Consiliile populare 
județene și ministerele titulare 
de investiții pentru învățămint, 
care înregistrează astfel de si
tuații, trebuie să adopte de ur
gență măsurile necesare pentru 
a facilita constructorilor execu
tarea lucrărilor in ritmurile pre
văzute de grafice.

— Care este situația in dome
niul construcțiilor destinate in- 
vățămîntului universitar ?

— în 1973, an hotăritor pen
tru realizarea prevederilor pla
nului cincinal, in investițiile 
destinate invățămintului supe
rior sint prevăzute a se realiza 
importante capacități atit pentru 
spații de invățămint, ateliere 
școală și laboratoare, cit și pen
tru realizarea unor noi cămine. 
Astfel, in acest, an urmează să 
se dea in folosință peste 72 000 
m.p. spații de invățămint, ate
liere școală și laboratoare și 
cămine cu peste 2 000 de locuri, 
în .multe cazuri beneficiarii. îm
preună cu constructorii, au tre
cut in mod efectiv la o bună or
ganizare a frontului de lucru 
antrenind- și forțe studențești. 
La Timișoara, de exemplu, stu
denții Institutului agronomic au 
muncit efectiv încă din anul tre
cut pe șantierul construcțiilor 
destinate facultăților de zooteh
nie și medicină veterinară, con- 
tinuîndu-și și in acest an ac
tivitatea, realizînd săpături, fun
dații, drumuri. Nu același lucru 
se poate spune despre construc-

CALIN stanculescu

(Continuare • in pag. a lll-a)

Am discutat de curînd cu 
un debutant jiu prea tinăr, 
mai precis, nu atit de tinăr 
cum sint debutanții noștri de 
obicei, l-am desfășurat ‘înain
te respectul și curiozitatea pe 
care le am față de studiul 
Arta și elita.

Prietenul mi-a declarat ca
tegoric, cum numai un ins 
de peste treizeci de ani poa
te fi, că nu agrcază teoria. 
Ba mai mult, că este de pă
rere că prea multele comen
tarii asupra literaturii țintesc 
de fapt spre distrugerea ei !... 
Apoi, adulmecînd uimirea 
mea, fi-a muiat tonul intr-un 
ifos de berărie, gesticulînd

Cum pregătim tinerii
pentru a deveni

Pe Ștefan Nemeș și Iosif Bi
blio i-am cunoscut la locul lor 
de muncă, în atelierul de 
„montaj-releu" al secției a do
ua din cadrul întreprinderii de 
utilaj pentru industria ușoară 
din Tirgu Mureș. Colegi de 
muncă încă de la angajarea ' lor 
in fabrică, in urmă cu un an, 
tot împreună au fost primiți in 
organizația U.T.C., acum citeva 
luni. „Doream să intru în or
ganizație incă de cind eram 
ucenic aici, in fabrică — imi 
spune Iosif Biblio — făcusem și 
cerere, dar cit am fost eu ucenic 
nu s-a făcut, nici o adunare de 
primire in U.Ț.C., in organizația 
noastră. Abia aici, la locul de 
muncă, după ce m-au cunoscut 
ceilalți tineri cu care lucram, 
am putut să intru în organiza
ție..." i

Aici, la locul de muncă, apro
pierea de organizație s-a rea
lizat firesc pentru cei doi ti
neri. Secretarul organizației, 
i-a intimpinat incă de la primii

pași in secție, intrebindu-i dacă 
sint sau nu uteciști, unde au 
lucrat, de unde vin, intr-un cu- 
vint, a încercat să le creeze acel 
tonic sentiment al interesului ce 
li se poartă. Nu erau uteciști, 
dar primul contact cu organiza-

Tr, VIATA DE 1 
kORGANIZAȚIE^

ția fusese făcut. Veniseră pe căi 
diferite in întreprindere. Ște
fan urmase Școala profesiona
lă la „Metalotehnica". Iosif făcu
se ucenicie aici. Odată cu anga
jarea insă, cu încadrarea lor în 
ritmul: producției, cunoștințele 
căpătate anterior căpătau zi de 
zi o nouă valoare : valoarea lu
crului făptuit. își aleseseră me
seria din pasiune. Pentru intiia 
dată insă această pasiune a lor

căpăta rezonanța socială a lu
crului in uzină : prin miinile 
lor, de : lăcătuși monta tori, tre
ceau piesele obținute de-a lun
gul întregului proces de produc
ție. executate de muncitorii din 
toate secțiile întreprinderii. S-au 
„integrat" din mers, invățînd, 
ascultind. ccrind și primind a- 
jutorul, dar. mai ales, muncind. 
I-au avut alături de ei pe cei
lalți tineri, au primit sfaturile 
celor mai virstnici. Simțindu-se 
tovarăși de muncă in adevăra
tul sens al cyvintului, cei doi 
tineri au resimțit tot mai mult 
ca o necesitate participarea la 
acțiunile organizației U.Ț.C.. 
chiar înainte de a fi făcut cere
rea de primire în organizație. 
Așa au participat la „schimbu
rile de onoare" ale uteciștilor, 
sau la orele de muncă patrioti-

MARIAN GRIGORE

(Continuare în pag. o lll-a)

greoi ca un ambasador-sta- 
giar: „Dacă erei să știi, des
fid pe orice scriitor tinăr 
care-și pierde vremea cu 
astfel de fleacuri pentru că, 
dincolo de aceea că devine 
treptat un înfumurat, nu face 
decit să uite că românii nu 
pot fi autori de frescă socială 
și nici nu pot produce ro- 
mane-parabolă. Or, în afara 
acestor tipuri, proza este 
doar foileton sau, în cel mai 
fericit caz, pamflet!“

Mărturisesc că-mi plac pa- 
radoxele, chiar și sofismele — 
dacă reușesc să deschidă spi
ritului perspective insolite. 
Poate că din acest motiv am 
lăsat monologul confratelui 
să curgă, considerînd că a-i 
desfereca raționamentele cu 
ajutorul unor exemple ar fi 
fost o treabă măruntă de co
fetar alcătuitor de texte pentru 
brigăzi numite artistice.

Dar diferența dintre rugă-

MIRCEA 
CONSTANTINESCU

(Continuare în nas. a Il-a)
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LA CHEMAREA

PARTIDULUI

UN RĂSPUNS

UNANIM

PE 14 MARIBUNE LA
ȘANTIEREFOARTE BUNE

MUNICIPIUL BUCUREȘTI JUDEȚUL IAȘI JUDEȚUL MURE!

tineri ți tinere 
: București, Cra- 
Satu Mare, ab-

RM.VIIXÎA gucuRgțji „Controlori de
cu durata de 11

DE LA REALIZĂRI

PgfVfDCRI CONCREn,
ANCAJARE FERMĂ

„NU VOM
PRECUPEȚI

NICI UN
EFORT!4

Insuflețitoarea chemare pe 
care secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a adresat-o con- 
ciructorilor, tuturor celor ce 
oatribuie la înfăptuirea 

planului de investiții, a dat 
un puternic avint patriotic 
activității pe toate șantierele 
trii. In acest context, pe a- 

dresa Comitetului Centra! 
'! Partidului Comunist 
"oman. a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, sosesc in 
continuare numeroase tele
grame prin care noi colective 
> mr scă iși exprimă hotă- 
■îrea de a lichida răminerile 
n urmă de pe unele șantiere, 

de a asigura un ritm intens 
de lucru, în vederea realiză
rii în întregime a sarcinilor 
de plan. Ei se alătură iniția
tivei patriotice a constructo
rilor din București de a lucra 
in program normal în zilele 
de 23 și 24 august și, totodată, 
Iși iau noi și însuflețitoare 
angajamente in muncă.

• COLECTIVUL TRUSTU
LUI DE INSTALAȚII MON
TAJ BRAȘOV s-a angajat 
să recupereze toate rămine
rile in urmă față de grafi
cele de execuție și să devan
seze, in cinstea zilei de 
23 August, termenele de pu
nere in funcțiune la patru e- 
biectlve : U.M.A.I.A.A.-C"-'-
lea, F.A.E.A.-Sf. Gheorc' 
Combinatul chimic Dej și 
„Armătura" Cluj.

» Colectivul TRUSTULUI 
DE CONSTRUCȚII ȘI IN
STALAȚII PETROLIERE- 
PLOIEȘl'I a hotărit să tradu
că în viață sarcinile trasate in 
ședința Comitetului Executiv 
al Comitetului Central al 
P.C.K. din 2 august, s-a anga
jat să depună eforturi supli
mentare pentru ca in lunile 
august și septembrie să rea- 
'•'zeze o producție peste plan 
:le 4,2 milioane lei.
• MUNCITORII, INGINE

RII ȘI TEHNICIENII ȘAN
TIERULUI I.C.S.I.M. COM
PLEX 6 BRAILA, care înalță 
fabrica de excavatoare din 
cadrul întreprinderii de uti
laj greu „Progresul" au ho
tărit să realizeze pînă la 26 
august, prin folosirea inte
grală a timpului de muncă, 
o producție suplimentară de 
200 000 lei.

• SALARIAȚII ÎNTRE
PRINDERII DE CONSTRUC
TII-MONTAJ A JUDEȚU
LUI BRĂILA au hotărit, la 
rindui lor, să-și mobilizeze 
toate forțele pentru îndepli
nirea exemplară a planului, 
urmind ca printr-o mai bună 
organizare a muncii, prin 
concentrarea unui număr 
sporit de utilaje perfecțio
nate, să devanseze termenele 
de punere în funcțiune la opt 
obiective industriale și so- 
cial-culturale cu termen in 
anul acesta. Ei sînt hotărîți, 
de asemenea, ca pînă la 15 
decembrie să pună la dispo
ziția populației toate aparta
mentele planificate in acest 
an.

• MUNCITORII, INGINE
RII, TEHNICIENII ȘI ECO
NOMIȘTII ÎNTREPRINDERII 
DE ELECTROMONTAJE ÎN 
PETROL-CIMPINA au ho
tărit să sporească anga
jamentul lor in între
cerea socialistă. estimin- 
du-1 la o producție suplimen
tară în valoare de 800 000 
lei, pe care o consacră săr
bătorii zilei de 23 August.

• REPREZENTANȚII OA
MENILOR MUNCII DIN ÎN
TREPRINDEREA „VULCAN", 
întruniți in adunare generală, 
au hotărit, în unanimitate, 
pentru a veni in spriji
nul constructorilor, să recu
pereze, in lunile august și 
septembrie, restanțele legate 
de livrarea a două cazane de 
50 tone pentru CET-Borzești, 
două cazane de 50 tone pen
tru Combinatul de îngrășă
minte chimice de la Arad și 
310 tone utilaj pentru indus
tria alimentară necesar fa
bricii de zahăr din Roman. 
De asemenea, grupul de șan
tiere montaj cazane al în
treprinderii, a hotărit ca 
montorii săi să se alăture 
constructorilor în zilele de 
23 și 24 august și să lucreze 
efectiv la obiectivele indus
triale din țară, unde au an
gajate lucrări, să finalizeze 
in termen cele 75 capacități 
începute in acest an și să în
deplinească integral prevede
rile planului pe 1973 pină la 
30 noiembrie. Ei sînt hotăriți 
să aducă o contribuție pre
țioasă la definitivarea lucră
rilor necesare punerii in func
țiune a unor obiective indus
triale importante de la Ro- 
vinari. Bîrlad, Alexandria, 
Suceava și Hoghiz.

TINERII DIN 
UZINE 

ALĂTURI DE 
CONSTRUCTORI

2500 DE TINERI
Iorț.i și... porturi din comuna Vadul lazei, Maramureș.

Foto : ACEBPB.ES

Comandamentul aviației civile 
— Tarom anunță organizarea 
unui concurs de admitere pen
tru cursul de > - ■ ■ ■
trafic aerian" 
luni.

Pot candida 
din localitățile 
iova, Sibiu și ___  ____ ,
solvenți de liceu cu diplomă de 
bacalaureat, in vîrstă de pînă 
la 25 ani. Tinerii trebuie să aibă 
stagiul militar satisfăcut. în
scrierile se fac la aeroporturile 
din localitățile menționate. Dină 
la data de 1 septembrie 1973.

Candidații vor prezenta, Ia 
înscriere, copii legalizate după 
certificatul de naștere și diplo
ma de bacalaureat, ambele fețe.

Examenul de admitere constă 
din următoarele probe : mate
matici : scris (algebră elemen
tară. geometrie plană șl In spa
țiu și trigonometrie) ; limba en
gleză scris și oral, Ia nivelul 
absolventului de liceu.

Concursul se ya desfășura la 
aeroportul Băneasa, intre 15 și 
2(1 septembrie 1973.

Pe timpul 'școlarizării, elevii 
vor beneficia de cazare gratui
tă, salariul mediu pe ultimele 
trei luni, dacă au avut calitatea 
de angajați, sau o indemnizație 
de 400 lei, pentru cei care n-au 
avut această calitate.

înțelegind profunda insemnătate politi
că a chemării Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, a secretarului general al 
partidului, pentru intensificarea muncii 
pe șantierele de investiții, în vederea re
cuperării răminerilor in urmă și punerea 
la timp in funcțiune a noilor capacități, 
tineretul Capitalei răspunde cu entuziasm 
și hotărîre prin fapte concrete la fiecare 
loc de muncă.

Acum, cînd s-a luat cunoștință de ini
țiativa Comitetului județean Vilcea. al 
U.T.C.. formulată sugestiv : „De la fieca
re tinăr constructor o contribuție maximă 
in înfăptuirea sarcinilor de investiții", 
Comitetul municipal București al U.T.C 
raportează că, celor peste 13 000 de tineri 
de pe toate șantierele bucureștene li se 
vor alătura in zilele de 23, 24, 25 și 26 
august, peste 6 000 de tineri din unitățile 
beneficiare. Constituiți in brigăzi de 
muncă 
gineri, 
ajuta 
spații 
unde ajutorul
„nuncte fierbinți" de lucru în această pe
rioadă, vor fi 
„Policolor" 
rul Uzinei 
binatului
Pipera, la 
mine pentru nefamiliști. Activiștii comi
tetului municipal U.T.C., ale comitetelor 
de sectoare, vor îndruma nemijlocit în
treaga activitate de muncă patriotică a ti
nerilor din aceste zile.

Constituiți în brigăzi 
patriotică. în frunte cu tinerii in- 
maiștri și tehnicieni, 
la montarea 
de producție 

lor

ei vor 
utilajelor în noile 

și la alte lucrări 
este solicitat. Ca

șantierele întreprinderilor 
„Semănătoarea", pe șantie- 
mașini electrice, al Com- 
industrializare a lemnului

și
de
de 
construcția de locuințe și că-

Azi răspund cei

în preluarea 
județul Vilcea, 
Iași al U.T.C. 
deja apreciabile in mobilizarea tineretului 
din construcții la realizarea sarcinilor iz- 
vorîte din chemarea Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R.. a secretarului general al 
partidului, din 2 august 1973. Astfel, cei 
peste 2 000 de tineri din cadrul Trustului 
județean de construcții, integrați în efor
tul întregului colectiv, au contribuit la 
realizarea peste plan a unui , număr de 
200 apartamente și își propun ca in zilele 
de 19, 23 și 24 August, să realizeze o 
producție in valoare de cel puțin 1 mili
on lei pe zi, ceea ce depășește substan
țial planul stabilit. La rindui lor. tinerii 
Trustului de construcții industriale lu- 
crind împreună cu ceilalți consructori pe 
șantierul întreprinderii metalurgice, au 
realizat duminică, 12 august, o produc
ție in valoare de citeva sute de mii de 
lei. Pentru tinerii platformei Combinatu
lui de fibre sintetice, ziua de 14 august 
a fost declarată zi-record, și s-a încheiat 
cu terminarea a 9 obiective de investi
ții cu termene de predare de-abia peste 
o lună. O zi mai tîrziu, in 15 august, lu
crătorii aceluiași șantier atingeau pro
centul de 84 la sută din planul anual, 
în ritm susținut lucrează și montorii de 
la Trustul de instalații și montaje.

Comitetul județean U.T.C. iși propune de 
asemenea, să organizeze in această peri
oadă șapte șantiere locale ale tineretului, 
pe care vor lucra după program peste 
1 500 de tineri de la Combinatul de fibre 
sintetice, întreprinderea metalurgică, în
treprinderea mecanică Nicolina și altele.

inițiativei tinerilor din
Comitetul județean 

pornește cu rezultate

vizați în articolul

Peste 
județul 
utecistă 
îndeplinirea cincinalului înainte de ter
men", au hotărit ca împreună cu ceilalți 
constructori să sărbătorească prin muncă, 
zilele de 23 și 24 august. Ei vor putea 
fi întilniți in zilele respective, pe toată 
durata programului de lucru, la lucrări 
de constructii-montaj pe șantierele a 14 
obiective de mare importantă economică. 
Iată cîteva dintre ele : Combinatul de 
îngrășăminte azotoase. Fabricile de azot 
și îngrășăminte complexe, Fabrica de 
confecții „Mureșul", șantierele de locuin
țe și cămine pentru nefamiliști etc.

In scopul creșterii contribuției tinerilor 
la recuperarea restanțelor pe unele șan. 
tiere și devansarea termenelor de pune
re în funcțiune a noilor capacități de 
producție — se arată in scrisoarea Comi
tetului județean Mureș al U.T.C., prin 
care își face cunoscută hotărirea de a 
îmbrățișa inițiativa tinerilor vîlceni — 
ne-am stabilit pentru perioada care ur. 
mează un program de măsuri concrete, 
care vizează îmbunătățirea radicală a ac
tivității fiecărei organizații din investiții. 
Acest program cuprinde diverse activități 
educative, menite să stimuleze spiritul 
de inițiativă al tinerilor in întrecere. în
tărirea disciplinei de producție, sporirea 
randamentelor la fiecare loc de muncă".

Sînt demne de remarcat în acest sens, 
angajamentele tinerilor constructori din 
orașul Reghin, de a devansa cu trei luni 
lucrările la extinderea rețelei de alimen
tare cu apă a orașului.

La rîndul lor, tinerii constructori de pe 
șantierul de locuințe din Tg. Mureș și-au 
propus să muncească in această perioa
dă în schimburi prelungite, pentru preda
rea in termen a tuturor apartamentelor 
din planul pe acest an.

2 500 de tineri constructori 
Mureș, mobilizați în întrecerea 

„Tineretul — factor activ in

nostru de ieri:
NOUA CAPACITATE VA PUTEA PRODUCE 

CU UN SEMESTRU MAI DEVREME"
Institutul de proiectări pentru 

construcții de mașini:

PÎNĂ LA SFÎRȘITUL LUNII
VOM PREDA PROIECTUL

In articolul de pe șantierul 
noilor capacități ale Fabricii de 
osii și boghiuri din Balș, bene
ficiarul reclama un ajutor mai 
operativ din partea proiectantu
lui — I.P.C.M. București — in 
rezolvarea unor neajunsuri. Iată 
ce răspund chiar proiectanții 
nominalizați în articol : a. ingi
ner Cominovici : „Vom preda 
proiectul căii ferate pînă la 
sfîrșitul lunii august, așa cum 
am convenit, de altfel, cu bene
ficiarul. . b. Inginer Ignătescu: 
„Deși am fost in nenumărate 
rinduri la Balș, nu prezenta mea 
acolo rezolvă situația. Noi am 
predat documentația in luna 
decembrie 1972 in care, am pre
văzut ca aparatajele de înaltă 
tensiune să fie executate de 
„Electroputere" Craiova, singu
ra unitate din țară in cataloage-

le căreia figurează aceste pro
duse. Din decembrie insă pînă 
acum citeva săptămini benefi
ciarul nu ne-a făcut cunoscut 
că „Electroputere" refuză exe
cuția. Ce trebuie făcut acum 7 
Beneficiarul să încerce — este 
datoria sa — a determina, to
tuși, uzina craioveană să accepte 
contractul intr-un termen op
tim. Răminem în continuare la 
dispoziția beneficiarului in do
rința și cu toate străduințele 
noastre de a-i ajuta să-și res
pecte angajamentul", c. Pro
iectul stației electrice de la 
oțelărie nu a fost, in sine, 
greșit, precizează tovarășul in
giner Ion Fătăceanu, directo
rul institutului. Ocuparea unei 
suprafețe mai mari de teren se 
rezolvă în cadrul extinderii in 
continuare a construcțiilor uzi
nei.

(Urmare din va&. I)

presurați de mirosul amețitor al 
griului proaspăt. Tata încerca 
din nou, zicînd că tulbUrăm som
nul griului după o călătorie tru
dită fi lungă în izbînda miracu
loasă ce ne înconjura. Doar bu
nica ne lua partea știind că de 
fapt ne scăldăm în sudoarea băr
baților pentru a ajunge și noi, 
țîncii, mari și puternici asemenea 
lor.

Somnul griului... visele griu
lui... ipostazele vieții. Sînt meta
fore cu care m-am însoțit recent, 
intr-o călătorie de 1500 de ki
lometri prin cîmpia de sud a ță
rii, șt ale căror sensuri le-am în
țeles la fiecare popas, la fiecare 
întîlnire a holdei visînd zborul 
înaripat al combinelorpcu fiecare 
întîlnire a omului.

Două întîmplări îmi stăruie 
mai ales în memorie.

La Bîrca, o așezare de oameni 
mîndri și harnici din Cîmpia Ol
teniei, m-am întîlnit cu străve
chea legendă a bunicii. Nu, oa
menii de aici nu-și amintesc de 
sudoarea nopților de Sînziene, 
dar ei mi-au confirmat faptul că 
pe fiecare bob de griu se află în
scrisă efigia unui truditor. „Și 
nici nu se poate altfel — îmi 
spunea sfătos nu cel mai bătrîn 
om din sat — din moment 
noi, de cînd ne știm, 
frățiți cu griul. Și să 
exemplu — continua 
dumneavoastră cum 
pe la noi momentul
— după cum scrie în legile a- 
grotehnicii — rodește griul ? Se

zice că atunci griul înfrățește. 
Și, de unde să fi venit acest 
nume, dacă nu de la om. Cărei 
alte plante i se mai spune că 
înfrățește ? Și doar lăstăriș avem 
destul/“

Omul îmi vorbea din mers în 
amiaza topită-n sudoare și de 
sub frunte îi șiroiau cute adinei, 
peste care lumina căzută pieziș 
se tăia ca-n fierăstrău. Cute a- 
dînci, ca o brazdă capabilă să în
capă bobul de griu. Pășea des
culț și moale . peste peria aspră a

Combinatul pentru materiale 
de construcții Bîrsești—Tg. Jiu:

IN 48 DE ORE TOATA
CANTITATEA DE CIMENT

DATORATA, VA FI 
PE ȘANTIER

In același articol de la Balș, ca și in cel publicat eu trei iile 
in urmă de pe șantierul întreprinderii de prelucrare a alumi
niului din Slatina, constructorii solicitau Combinatului pentru 
materiale de construcții din Birsești, Tg. Jiu, să le sporească li
vrările de ciment, la nivelul obligațiilor din contract. Am luat 
legătura cu tovarășul inginer Ion Miza, directorul tehnic al com
binatului care ne-a spus : „Datorăm intr-adevăr Grupului de 
șantiere Slatina 380 tone ciment, iar față de șantierul din Balș 
sîntem cu livrările la zi. In 48 dc ore ne vom lichida restanțele 
la Slatina iar in limita posibilităților vom satisface și cererea su
plimentară de ciment pe șantierul Fabricii de osii și boghiuri din 
Balș. întregul colectiv al combinatului nostru este mobilizat in 
aceste zile la producții record pentru a acorda un sprijin efectiv 
constructorilor in străduința lor pentru recuperarea restanțelor. 
Zilnic producem cu aproape 500 tone de ciment mai mult decit 
prevederile de plan".

dinului Muncii cl. Il-a cu care 
au fost distinși anul trecut, ca 
urmare a cîștigării locului II pe 
țară în ceea ce privește înfrumu
sețarea și buna gospodărire a 
comunei.

La grinda unei case, o sticluță 
cu griu este păstrată cu sfințe
nie, alături de un smoc de busu
ioc. Sticluța are povestea ei și oa
menii se lasă greu la vorbă cînd 
ti întrebi. Numai învățătorul po
vestește cu emoție întîmplarea 
fiecărei generații de elevi; o

jandarmii, și-l luaseră. Abia mai 
apucase să-i strige nevestii să-i 
păstreze și lui un pumn de griu, 
să-l vadă cum arată, la întoarce
re. De întors, nu s-a mai întors, 
cum s-a întîmplat cu alti ÎS—20 
de consăteni. Femeia însă a um
plut o sticluță cu grîu și a agă- 
țat-o în grindă, alături de busu
iocul care-i înmiresmase in noap
tea aceea de pomină sinul tînăr. 
A tot privit la griul din sticlă, 
ca la o lumină din partea că
reia aștepta un răspuns, dar răs-

SIMFONIA GRIULUI
fata fa

ce 
sîntem în
că dau un 

el. Știți 
se cheamă 
acela cînd

mifiștii ți nu știu de ce am vrut 
să-i privesc tălpile. Aveam ciu
data impresie că-n tălpile omu
lui, pline de brazde fi de tran
șee, i-a încolțit griul, scoțînd în 
afară o perniță de frunzulițe 
verzi care-i ocrotea mersul prin 
țepii

Nu 
cînd, mai tîrziu, am aflat că fră
ția cu grîul a țăranilor din Bî'ca 
s-a convertit cifric pe coloana 
înaltă a rezultatelor bogate, omul 
împuternicind griul cu forța bra
țelor sale, griul imprumutînd 
chipul fi sufletul omului, frumu
sețea sa aparte.

Efortul fi frumusețea sînt tră
săturile esențializate ale acestor 
oameni. Acestea constituie și 
cheia înțelegerii mai exacte a Or-

miriștii.
m-am mirat, de aceea,

dată la venire, in clasa I, fi încă 
o dată la plecare, spre a nu fi 
uitată.

Lucrurile s-au petrecut demult, 
în întunecatul an '907. Zvonul 
răscoalei ajunsese fi aici, in 
Crîmpoia de Olt. Se mișca sa
tul, oamenii se adunaseră la 
chibzuit. Ce-a urmat, în mare se 
știe. Au dat foc pătulelor și ma
gaziilor boierului Bican, sub bi
ciul căruia sîngeraseră generații 
de-a rîndul. Printre ei se afla 
si un tînăr proaspăt căsătorit și 
tot ce luase el din bogăția boie
rului fusese un sin de grîu, să-i 
facă nevasta o pîine mare și 
albă, să se ospăteze cum nici la 
nuntă nu izbutise. Numai că 
pînă să vină dimineața și să în
cingă femeia țestul, veniseră

că-punsul întirzia să vină. Griul 
zuse în somn greu, ca și cel care 
îl adusese acolo, tovarășul lui de 
trudă și de viață. S-a născut apoi 
un prunc — și cel dinții cintec 
de leagăn pe care mama i-l spu
nea în nopțile lungi de iarnă era 
povestea aceasta ciudată a griu
lui. Tot ca la o lumină privise 
la griul din sticluță și copilul și 
tînărul de mai tîrziu, dar ca lu 
o altă lumină, cu alte înțelesuri...

Stau astăzi de vorbă cu un 
descendent al acestei familii, tî
nărul Constantin Olteana. Da 
el povestea a auzit-o de două 
ori, o dată în casa părintească și 
a doua oară la școală; aș putea 
spune că-n cultul acestei răzvră
tiri crescuse, cu dorul de drep
tate în cuget și dragostea de pă-

AL. PIRU: A NA LIZE
Șl SINTEZE CRITICE

Călinescianismul, invocat în 
toate ocaziile, nu reprezintă pen
tru Al. Piru imaginea cea mai 
completă și complexă a criticii 
noastre actuale, un model struc
tural cit un reper de referință 
istorică în disocierea valorilor. 
Recenzenții au remarcat vene
rația cu care citează pe G. Că- 
linescu și, în același timp, spe
cificitatea într-un fel deose
bită a criticii sale, la antipodul 
scrisului călinescian. Al. Piru nu 
este călinescian, ci devine prin 
opțiune si ideatie.

. Cind cineva își asumă, să zi
cem, descendența maioresciană, 
cind nu e pură dependență epi- 
gonică, subînțelege adeziunea la 
un mod de a considera și de a 
evalua literatura. Descendenta 
oferă, uneori, numai premisa u- 
nei construcții critice personale ; 
Mihail Dragomirescu și E. Lo- 
vinescu, oricît de deosebiți în 
dezvoltările ulterioare ale siste
melor lor, sînt amîndoi maio- 
rescieni in punctul inițial unde 
se decide semnificația artei și 
natura artisticului. Călinescu în
suși scrie prin opoziție la criti
ca lovinesciană și, cu toate că 
sistemul său e mult mai vast, 
în sensul că acceptă sugestii și 
din alte părți și descoperă nu
anțe acolo unde maestrul ofe
rea numai spheme generale, ră- 
mine. măcar într-o soluție pro
vizorie. lovinescian.

Al. Piru e călinescian recu
noscut, ca șf Adrian Marino și 
Nicolae Manolescu. Cei mai 
tineri critici de azi au fost, di
rect sau indirect, elevii lui Al. 
Piru ; iată deci că descendenta 
reprezintă simbolul continuită
ții și nu o simplă filiație rigidă.

Al. Piru, deopotrivă foileto
nist și istoric literar cu excep
țională capacitate de sinteză, 
practică o critică disociativă, 
exlusiv in zona nuanțelor. In
formația sa inspiră o încredere 
absolută ca și analiza, înțeleasă 
intr-un mod personal, ca re-for- 
mulare a conținuturilor artisti
ce. Dacă opera rezistă la aceas
tă re-scriere cu mijloace criti
ce, e de la sine acceptat că-și 
demonstrează viabilitatea. Cri
ticul este un ironist caustic ; în 
fața scrierii mediocre afectează 
o atitudine doctorală, se face 
că o ia în serios sau afișează 
umilința unui „poverello" ; îns
cenări superioare care nu lasă 
nici o șansă veleitarismului și 
imposturii. Sentința cade zdro
bitor și cronica sfirșește intr-o 
tăcere imensă. Altfel este pro
cedura în cazul operei de cali
tate cind foiletonul devine o 
pledoarie pentrp impunerea va
lorii.

Dar să încercăm să izolăm ci
teva elemente ale sistemului său 
critic : opera nu este reflectare 
comodă ci ficțiune, creație ine
fabilă, unicitate apărută intr- 
un timp determinat : ca atare 
critica nu poate fi decît inter
pretare și judecată axiologică,

bazate pe perspectiva istorică. 
Biografia trebuie despărțită de 
operă, iar opera de relatările și 
condiționările factologice, deși, 
in ambele cazuri, obiectul criti
cii este personalitatea scriito
rului iar scopul, un portret de
finitiv, întii în latură umană, 
caracterologică, apoi in latură 
artistică.

Volumul „Analize și sinteze 
critice" conține stiidii foarte di- 

verse ca structură, dispuse cro
nologic, despre clasicii noștri 
dintr-o perioadă foarte înde
lungată de timp (de la cronicari, 
la anul 1945). Recunoaștem spi
ritul mobil, marea disponibilitate 
de aplicație la orice gen și mod 
specific de literatură, compre
hensiunea de nuanță, arta de a 
descoperi citatul esențial.

Autorul nu pierde nici un pri
lej de a se răfui cu arhiviștii 
obedienți față de metodă, lip
siți de spirit critic, fără posibi
lități de sinteză, fără talentul 
speculației analitice, deși el în
suși este un avid răscolitor de 
biblioteci. Sensul paradoxului 
este următorul : sensul criticii 
nu-l dă nici conștiinciozitatea, 
nici metoda singure (se cunosc 
pornirile sale împotriva „noii 
critici"), ci vocația, care, dacă 
e acomnaniată de sirguință te
nace și de un sistem personal, 
cu atit mai bine.

Analizele sînt eshaustive pe 
spații mici, studiile abordează in 
general întreaga operă, mono
grafic, ca niște capitole de isto
rie literară.

Tehnica este peste tot aceeași : 
o scurtă rememorare biografi
că, un „curicullum vitae" care 
apasă, ca și la Călinescu. pe 
descendență, un excurs în în
treaga creație a autorului pen
tru proiectarea in timp, eventu
al o precizare a surselor și a 
filiațiilor majore, trecerea la 
analiză, concluzia valorică și fi-

xarea locului în Întreaga istorie 
a literaturii. în primul paragraf 
al studiului despre „începuturi
le" noului fenomen literar, cri
ticul face și durabile precizări 
de periodizare : „Printre sarci
nile istoricului literar se numă
ră și aceea a delimitării perioa
delor, cit și a epocilor de tran
ziție de la o perioadă la alta, 
în general, acestea din urmă, 
deși mai scurte, nu sînt totuși 
niciodată bruște și numai cine 
n-a urmărit evoluția iși poate 
imagina că fenomenul literar se 
poate schimba intr-o singură zi, 
lună sau an. De obicei este ne
voie de cel puțin un deceniu 
pentru ca fenomenul literar rloti 
să poată fi distins de cel vechi, 
sau ca fenomenul literar să poa
tă deveni vechi, in considerația 
noastră, față de cel nou. Aceas
ta pentru că o literatură nu în
seamnă un singur scriitor, sau 
o singură carte, o revistă... sau 
un program, mai ales cînd pro
gramul nu a fost efectuat", (p. 
300).

Prin formula sa echilibrată, 
prin personalitatea sa armoni
oasă.. Al, Piru face parte din ca
tegoria criticilor necesari care 
știu să se situeze la punctul de 
interferență al tuturor posibili
tăților genului, dincolo de care 
orice tentativă trece ip zona ex
clusivismului. Așa se face că 
a avut polemici și cu istoricii li
teraturii. subordonați documen
tului, care numără silabele și fac 
inventare de conjuncții, și cu ex- 
ponenții foiletonismului parazi
tar care imită creația, spunînd 
că o valorifică, in serbede texte 
„despre".

Prin structura personală și 
prin formula scrisului. Al. Piru 
este un clasic al criticii româ
nești. Noul volum devine o iz
bitoare probă de consonanță, 
căci criticul clasic prin formulă 
și formație, se aplică de această 
dată clasicilor literaturii româ
nești.

AURELIU GOCI

•) Editura „Scrisul românesc" — 
Craiova, 1973.

mînt in brațe. Dar povestea 
n-am auzit-o de la el, că — zice 
el — „e bine s-o învețe copiii la 
școală, să nu uite ce trudă stă 
sub bucuria pîinii albe pe care 
o mănîncă astăzi, e bine să n-o , 
uităm nici noi, dar noi nu pu
tem rămîne în poveste, alte tre
buri, snari și importante și grave, 
își așteaptă azi de la noi rezol
varea. Povestea acelei vieți ne lu
minează amintirea; altă 
sîntem chemați, și datori, să ne 
clădim. Și clădim; cu fiecare 
an, cu fiecare conștiință mai lim
pezită, mai clară, mai puternică".

11 ascult cum îmi vorbește — 
despre ce-au făcut și vor să mai 
facă în sat, despre bucurii, ca și 
vremelnice neizbutiri, despre vo
ință — și-mi place să cred că și 
pentru această înaltă înțelegere a 
lucrurilor, gospodarii din Crîm
poia l-au ales în fruntea lor, în 
fruntea sfatului lor, invrednicin- 
du-l cu răspunderea de primar și 
secretar al comitetului comunal 
de partid. Pe el, pe tînărul Con
stantin Olteanu, descendent al a- 
celei familii nobile, din care s-a 
păstrat simbolic peste timp o sti
cluță cu grîu alături de 
ră de busuioc.

Cînd asociezi numele 
de cel al hărniciei nu-i 
foră și nici o laudă. Este o sta
re de spirit ce caracterizează 
dintotdeauna pe țăranul român și 
de care m-am pătruns o dată în 
plus de-a lungul acestor 1 500 de 
kilometri.
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ciuni și spovedanii, se știe, 
constă esențialmente in du
rata fiecăruia. Așa se face că, 
tulburat de tăcerea mea, min
cinos perplexă, debutantul a 
continuat să-și lungească spo
vedania dăruindu-mi, cînd și 
cînd, între două maxime, su- 
rîsul acela pe care cu sigu
ranță că-l expedia Goethe lui 
Eckermann. Pe scurt, am O- 
flat atunci cită perversitate as
cunde lectura unor cărți des
pre artă, cită afectare dove
dește un scriitor parcurgin- 
du-le, cită nedreptate și arbi
trar stau închise între coper
tele acestor opuri, cită femi
nitate și abuliție vădește un 
bărbat tînăr care-și confrun
tă scrisul cu asemenea pro
ducte îndoielnice ale intelec
tului, mă rog. multe am mai 
aflat eu atunci.

Recunosc, nu fără orgoliu, 
că-mi caut subiectele epice 
mai cu seamă acolo unde ni
meni nu găsește ceva revela
toriu. De aceea, brusc, mi-arn 
dat seama ce unică șansă re
prezenta întîlnirea mea cu a- 
cest arogant vînzător de ni
micuri. Si am mai plătit un 
rînd, pregătindu-mă să am în 
curînd revelația infinitului pe 
care, s-o recunoaștem, numai 
cabotinii și absolut nerozii 
ne-o. dezvăluie. Dar am fost 
dezamăgit. Căci nu peste 
mult timp, el mi-a smuls car
tea din mină a oonspectat 
copertele, a foiletonat-o cîte
va minute lungi, după care 
a început să-mi citească tare 
un pasaj, urmind să mi-l co
menteze, înverșunat și parti
zan.

Ce păcat I A ratat ocazia. 
L-aș fi scris. L-aș fi difuzat. 
Aș fi făcut din el un gregar 
dionisiac, un nativ fabulos,

un intempestiv care se dezice 
oricărui semn de intelectua
litate, un cuțitar care-și cu
lege hrana direct din boa- 
babi... Dar n-a fost să fie 
așa.

Mare păcat I Sînt sigur că 
scris de mine, zvonul despre 
inocența agresivă a amicului 
ar fi țișnit din piața Matache 
pînă la șosea și i-ar fi cau
zat imediat o vertiginoasă vîn- 
zare a plachetei sale de poves
tiri care și azi, vai, stă, baraj 
solemn, prin vitrinele libră
riilor.

Căci cum să-i vinzi altfel 
ideile absente, dacă nu supra- 
solicitîndu-i existența sa coti
diană? Cum altfel decît nu- 
mindu-i-o exil? Cum altfel 
decît recunoscînd fără comen
tarii că el și numai el a fost 
capabil să spargă 6.4 cupe de 
cristal în restaurantul scriito
rilor ? Cum altfel decît apro- 
bîndu-i zlmbetul famelic cînd 
relatează, cu știrb humor, 
cum a dormit vara trecută 
numai pe gazonul din curțile 
unor iluștri membri ai Uniu
nii ? Cum altfel decît cre- 
zindu-l că a lovit pe criticul 
cutare cu scaunul de pe care 
acesta tocmai se ridicase pen
tru a-i întoarce, atent, salutul ? 
Cum altfel decît ducînd în 
zări zvonul c-a desfăcut opt 
căsnicii curate ? Cum altfel 
decît. fiind convins că ■ nici 
milițianul de colo nu-l va 
amenda că trece pe stop, gîn- 
dindu-se mărinimos că artiș
tii trebuie ocrotiți ca niște d- 
devărate monumente ale na
turii ce sînt ?...

Iată așadar, ce mare ocazie 
a ratat prietenul meu. Iată, 
așadar, ce înseamnă să nuftb. 
să-ți clădești succesul, 
trebuie, oare, să adaug 
poate fi vorba foarte 
chiar și de mine ?...

Mal 
că 

bine

ACEBPB.ES
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TELEGRAME
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ

nia, NICOLAE CEAUȘESCU. a trimis președintelui Republicii 
Indonezia, general SUHARTO, următoarea telegramă :

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Indonezia, adresez Ex
celenței Voastre; în numele poporului roman, al Consiliului de 
Stat și af meu personal, sincere felicitări și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de bunăstare și progres poporu
lui indonezian.

Sinț convins că bunele relații existente intre țările noastre se 
vor dezvolta spre folosul popoarelor noastre, al păcii in lume.

CRONICA
U.T.C.

actualitatea □ Marin Preda revine în cinematografie

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUSESCU, a trimis președintelui Republicii 
Gaboneze, ALBERT BERNARD-BONGO, următoarea telegramă :

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii .Gaboneze, am plăcerea 
să vă transmit, în numele Consiliului de Stat, al guvernului, 
poporului român și al meu personal, cordiale felicitări și cele 
mai bune urări de fericire și sănătate Excelenței Voastre, de 
bunăstare și progres poporului prieten gabonez.

Exprim speranța că relațiile dintre țările noastre vor cunoaște 
o continuă dezvoltare spre binele ambelor noastre popoare, al 
păcii și înțelegerii internaționale.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui 
Confederației Elvețiene, ROGER BONVIN, următoarea iele- 
gramă : _ . „

Profund .mișcat de urările și felicitările pe care Excelența 
Voastră a binevoit să mi le transmită cu ocazia Zilei naționale a 
Elveției, vă mulțumesc călduros în numele meu și al Consiliului 
Federal. Permiteți-mi să vă adresez, la rîndul meu. cele mai 
Hune urări de fericire pentru dumneavoastră și de prosperitate 
Pentru poporul român.

Joi după-amiază, tovarășul 
Ion Traian Ștefănescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele 
tineretului, a primit delega
ția Tineretului Comunist din 
Australia, care, Ia invitația 
Uniunii Tineretului Comunist 
efectuează o vizită in țara 
noastră.

întîlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prie
tenească.

gul potențial uman in vederea 
realizării cincinalului inainte de 
termen acum in prag de mare 
sărbătoare, în județul Galați se 
desfășoară sub egida Comitetu
lui județean al U.T.C. și a consi
liului județean al sindicatelor, 
un interesant concurs pe județ 
intitulat „Pentru cel mai bun 
muncitor din schimb, secție, lot, 
șantier, întreprindere, munici
piu sâu județ".

De remarcat este faptul
tinerii au primit cu un interes 
deosebit această frumoasă ini
țiativă și că, imediat după lan
sarea ei. au și început să se 
Înregistreze zile record, la între
prinderile Combinatului side
rurgic-Galați, Uzina de reparații 
auto Tecuci, Șantierul naval 
Galați și in alte numeroase u- 
nități economice.'

că

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat președintelui Re
publicii Islamice Pakistan, CHAUDHRY FAZAL ELAHI, urmă
toarea telegramă: . , ,, , .. .

Cu prilejul alegerii Excelenței Voastre in înalta funcție de 
președinte al Republicii Islamice Pakistan, am plăcerea de a vă 
adresa sincere felicitări, urări de sănătate și fericire personala.

Tmi exprim convingerea că bunele relații stabilite intre țările 
noastre vor continua să se dezvolte, în folosul popoarelor român 
și pakistanez, al păcii și colaborării internaționale.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ION GHEORGHE MAURER a 
nistru al Republicii Islamice Pakistan, ZULFICAR ALI BIIUITO, 
următoarea telegramă : . x ,

Primiți. Excelență, sincere felicitări șt cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală cu prilejul asumării de către Exce
lența Voastră a înaltei funcții de prim-ministru al Republicii 
Islamice Pakistan. Sint convins că relațiile de prietenie stator
nicite intre România și Pakistan se vor întări merpu. in intere
sul celor două popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internațio
nale.

Vineri, 17 august la orele 19.00 
la librăria Mihai Eminescu va 
avea loc lansarea a două cărți 
de poezie „Flori pentru sarea 
pămîntului", Editura Eminescu 
și „Poem", Editura militară de 
Ion Crlnguleanu. Prezintă Vale
riu Rîpeanu și Ion Grecea ; re
cită Florin Piersic.

VASILE CABURGAN

[cinci minute cu]

BELCESCU PETRE
Vasile Craioveanu 

- despre
arta și pasiunea de 

a dărui

Prin telegrame adresate 
Comitetului Central al partidului, 

tovarășului Nicolae Ceaușescu 

alte trei județe au 
RAPORTAT IERI ÎNCHEIEREA

SECERIȘULUI
Raportind despre această im

portantă realizare a lucrătorilor 
de pe ogoare, comitetele județe
ne de partid Cluj, Mțțreș și Co- 
vasna exprimă hotărirea oame
nilor muncii de pe. aceste me
leaguri, de a acționa cu abnega
ție și spirit de răspundere pen
tru terminarea treierișului și re

coltarea celorlalte culturi de. 
toamnă, pentru executarea ară
turilor, pentru pregătirea cam
paniei de toamnă in condiții a- 
gr o tehnice superioare, în vede
rea asigurării in anul viitor â 
unei producții sporite la toate 
culturile.

„Cupa textiliștilor"
Ample manifestări sportive de 

masă au avut loc in municipiul . 
Pitești. Consemnăm rezultatele 
uneia dintre cele mai importan
te, faza județeană a „Cupei 
textiliștilor" 4la fete. în cadrul 
acestei competiții ce a cuprins 
mai multe probe ca :

' handbal, volei și 
participat tinere 
citoare și eleve, 
brica de confecții — Curtea de 
Argeș. Textila Cetățeni. Fabrica 
de stofe „Argeșeana" Pitești și 
Textila Pitești. întrecerile s-au 
desfășurat in parcul sportiv . 
„Ștrand" și pe terenurile „Voin
ța" și „Progresul" și au fost ur
mărite de un public numeros. 
S-au înregistrat următoarele re
zultate : la cros locul 1 Cornelia 
Burcea (Argeșeana Pitești), la. 
handbal locul 1 Textila Piteștț 
la volei Fabrica de Confecții 
Curtea de Argeș, iar la popice 
locul 1 a revenit sportivei To- 
moiu Niculina (Argeșeana Pi
tești).

Locul întîi și titlul de «știgă- : 
toare a acestei competiții a re
venit echipei Fabricii , de stofe 
„Argeșeana" Pitești. Ciștigăto- 
rilor le-au fost oferite, din partea 
organizatorilor. Comitetul jude
țean Argeș al U.T.C. și C.J.E.F.S. 
Argeș, cupe și diplome pentru 
frumoasele rezultate obținute.

înălțarea in grad a absolvenților
Școlii militare de ofițeri

a Ministerului de Interne
Joi după-amiază a avut loc, 

In Capitală, festivitatea acordă
rii gradului de locotenent ab
solvenților Școlii militare de 
ofițeri a Ministerului de Inter
ne, promoția 1973.

La solemnitate au participat 
activiști de partid . și de stat, 
membri ai Consiliului de con
ducere al Ministerului de In
terne, generali și ofițeri supe
riori, cadre didactice universi
tare, reprezentanți ai gărzilor 
patriotice și ai formațiunilor de 
tineret pentru apărarea patriei.

După ce s-a dat citire Ordi
nului ministrului de interne, de 
înălțare în grad a noii promoții 
de ofițeri, a luat cuvîntul gene
ral locotenent Grigore Răduică, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
adjunct al ministrului de inter
ne. Vorbitorul a adresat absol
venților calde felicitări și urări 
de succes în activitatea ce o 
vor desfășura, ca apărători de 
nădejde ai României socialiste, 
ca militanți consecvenți pentru 
aplicarea neabătută a politicii 
statului nostru, pentru îndepli
nirea tuturor sarcinilor încre
dințate.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, riouă promoție de 
ofițeri a adresat Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, o telegramă in 
care se spune printre altele :

Sintem profund recunoscători 
eforturilor poporului și parti
dului pentru perspectivele lumi
noase pe care le-au deschis ge
nerației noastre.

Noi, tinerii care pășim azi în 
rindurile ofițerilor aparatului 
Ministerului de Interne vom a- 
vea mereu în față și vom urma 
neabătut exemplul Dumneavoas
tră strălucit de muncă și ener
gie, cutezanță și spirit de dă
ruire cu care serviți partidul, 
poporul, cauza socialismului. 
Vom depune întreaga noastră 
capacitate de muncă, tot elanul 
tineresc în slujba cauzei nobile 
a Partidului Comunist Român și 
nu vom pregeta să fim gata ori- 
cînd să apărăm cu prețul vieții 
noastre liniștea, fericirea și 
munca pașnică a poporului ro
mân.

In aceste clipe frumoase și 
unice din viața noastră asigu
răm conducerea de partid și de 
stat, pe Dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Comandant Su
prem, că ofițerii promoției 1973 
a Ministerului de Interne vor 
lupta cu întreaga lor energie și 
capacitate pentru apărarea in
tereselor națiunii noastre socia
liste, pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
In România.

(Agerpres)
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Combinații în careu
In Editura „Stadion" a apărut 

lucrarea cu titlul de mai sus, 
semnată de G. Navarra. Volu
mul, cuprinde toate formele fo
losite in mod obișnuit în enig
mistică : rebusuri, careuri, crip
tograme, anagrame etc. Gimnas
tică a minții, enigmistica se 
bucură de o popularitate din ce 
in ce mai mare in țara noastră, 
ea constituie un mijloc eficient 
de popularizare a componentei 
indispensabile a omului mo
dern : sportul.

Munții Retezat
Recent, a apărut In Editura 

„Stadion" un volum semnat, de 
N. Popescu-Paltin care descrie 
Munții Retezat, cu înălțimile 
sale semețe și lacurile sale 
neasemuite în frumusețe. Pentru 
toate categoriile de turiști, ală
turi de creasta zimțată a Făgă
rașului, Munții Retezat consti
tuie cele mai ispititoare ținuturi 
muntoase din Carpații Meridio
nali. După cum este cunoscut pe 
teritoriul acestui masiv este de
limitat Parcul Național Retezat 
și în cadrul lui — Rezervația 
științifică (H. L.).

Concursul celor 
mai buni

Ca urmare a preocupării per
manente de â mobiliza între-

Despre artistul plastic Vasile 
Craioveanu, metodist la Casa de 
cultură a studenților bucureșțeni 
,,Grigore Preoteasa" am scris cu 
trei ani in urmă în cadrul ru
bricii „Colegi de generație". Ab
solvent al Institutului de arte 
plastice, secția pictură monu
mentală, în anul 1967, el optase

pentru munca de activist, pre
lungind, alături de artă, o mai 
veche pasiune pentru munca 
obștească. De atunci, despre el 
s-au spus numai cuvinte fru
moase, de aleasă apreciere. In 
mai puțin de trei ani a făcut 
in exclusivitate, sau a participat 
la realizarea student-clubului, 
clubului actualităților, teatrului 
din pod, sălii ’de folclor — ope
re de reală valoare și care, in 
alte condiții, ar fi fost și des
tul de costisitoare.

— Ce s-a întimplat cu dum
neata intre timp, tovarășe Cra
ioveanu ?

— Am executat, mai întîi, în 
cadrul casei de cultură, un pla
fon cu bile, lucrare de cerami
că pe care o consider destul de 
izbutită. Personal, am avut două 
expoziții de ceramică și pregă
tesc acum pe cea de-a treia, re- 
compunind forme după pietrele 
de riu. Este o experiență pe 
care încerc să mi-o permit la 
33 de ani, cu conștiința lim
pede că mă apropii (sau des
cind, știu eu ?) de Brâncuși. 
Trei lucrări ale mele sint expu
se la Faenza. Și... și cam atit.

— îmi spuneai Ia ultima noas
tră întilnire, acum doi ani, des
pre greutățile pe care le aveai 
de străbătut pentru alcătuirea u- 
nui cerc de ceramică, dotarea 
lui cu cele necesare...

— Le-am învins. Cercul exis
tă, deși deocamdată numai cu 
15 membri. Am reușit să avem 
o sală a noastră, ne-am cons-

expu- 
cadrul 
Șovă- 
Iitera- 
Ilfov.

truit și un cuptor. Pot susține 
că unii membri ai cercului au" 
obținut deja cîteva rezultate re
marcabile. Ion Pândele 
ne pentru a doua oară în 
casei de cultură. Mariana 
rel a ilustrat o carte de 
tură, editată de județul
Miliu Costel Cezar, Petre Popa, 
Ion Girdu si Tiberiu Mureșan 
sint foarte utili — cu desene și 
grafică — în cadrul redacțiilor 
revistelor din facultățile lor. 
Pentru că, rețineți, toți membrii 
cercului sint studenți la filolo
gie, politehnică, farmacie ; nici 
unul la arte plastice.

— Se știe că, de regulă artiș
tii sint zgârciți cu timpul lor. 
Cum reușești dumneata să te 
Împărți Intre munca personală 
de creație și aceea de activist ?

— Depinde de artist. In ceea 
ce mă privește, n-am făcut ni
ciodată deosebire intre creație și 
activitatea obștească. Dacă știi 
ceva trebuie să ai și pasiunea de 
a dărui din acel ceva semenilor 
tăi. Cu atit mai mult, cu cit 
cei cărora le dărui au o certă 
înclinație, fie ea și amatoare. 
De aceea cred că noi, cercul nos
tru, vom învinge ; vom avea a- 
dică rezultate și mai bune.

— Dacă îți pare că o urare de 
succes poate ajuta...

— Un cuvint bun este totdea
una bine primit.

S-a tras primul tur de mani
velă la filmul Iul Marin Preda 
(scenariu) și Mircea Mureșan 
(regie), intitulat „O oră din au
gust". ...

Așadar, după aproape două
zeci de ani (Marin Preda a de
butat in film cu „Desfășurarea" 
in prima jumătate a deceniului 
trecut), cunoscutul, și apreciatul 
scriitor a încredințat din nou 
ecranului un scenariu — prin 
intermediul casei de filme „nu
mărul patru".

Evenimentul este consemnat 
de iubitorii filmului mai mult 
decît o informație de șantier 
cinematografic pentru că este 
pentru prima oară cînd Marin 
Preda încredințează ecranului 
un scenariu scris special pentru 
acest scop și nu o adaptare 
după una din cărțile sale.

„O oră din august" — ne-a

declarat Corneliu Leu, directo
rul casei de filme „numărul 
patru" — oglindește eroismul cu 
care armata română, forma
țiunile patriotice au luptat pen
tru apărarea Capitalei in primele 
momente ale insurecției de la 
23 August 1944. Intr-o singură 
oră din viața lor, ostașii unei Jț
baterii - antiaeriene parcurg di- 7
mensiunile unei întregi exis
tențe, împiinindu-și sau sfirșin- 
du-și destinul prin implicarea ;
directă la triumful insurecției. 
Prin datele sale ,.O oră din au
gust" va constitui o contribuție. . 
de certă valoare artistică la 
ilustrarea prin film a unuia din 
momentele de neuitat ale luptei 
pentru eliberarea patriei de sub 
jugul fascist".

I. ANDREIȚĂ

E. DUȘAN
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AVEA CUPLAJE?
Campionatul a debutat, in 

București, cu un cuplaj. Specta
tori mulți, lumea mulțumită. 
După trei zile, cele două parti
de, de mierctiri, din București 
nu s-au mai programat în cu
plaj. Explicația : nu a vrut 
conducerea clubului Rapid și 
antrenorul Macri să organizeze 
meciul pe stadionul „23 August" 
in cuplaj cu Sportul studențesc. 
Pentru a se evita, concurența, s-a 

f- găsit 'd' Soluție,’ după” opinia 
noastră’' he's’alutară : 7 începerea 
celui de-al doilea, meci Sportul 
studențesc — Politehnica 
mișoara cu 45 de minute 
tirziu, și desfășurarea, lui 
nocturnă. Consecințele ? Tribu
nele Giuleștiului n-au putut ofe
ri locuri tuturor amatorilor să 
urmărească acest meci : deci,

' vreo 15 000 în tribune, vreo 
7 000 pe dinafară. Pină la urmă, 
aceștia din urmă au forțat gar
durile și au venit in spatele por
ții unde nu este peluză. Bineîn
țeles, au intrat fără bilete. Alte 
consecințe : la cele 2—3 case de 
bilete stăteau mii de .persoane. 
Circulația pe podul Grant era 
strangulată în timp ce pe „23 Au
gust", la derbiul studențesc s-au 
vindut... 60 de bilete 1 O partidă 
interesantă s-a desfășurat intr- 
un anonimat total. Dezolantă 
imagine. îmi pare rău că n-am 
la îndemină costul energiei elec
trice consumată cu această par
tidă în nocturnă pentru a ve
dea dimensiunile pagubelor. Din 
ce fonduri se plătesc ? Dar ce
lelalte cheltuieli pe care le im
plică organizarea unui meci ? 
Lipsa de spectatori se explică, 
in primul rînd, prin faptul că 
a fost vreme nefavorabilă, dar 
și pentru că spectatorii din Giu- 
lești, fiind și ploaie, nu s-au 
mai încumetat să alerge in ce
lălalt colț al Bucureștiului, chiar 
dacă ar fi. dorit să-i vadă pe 
studenți la lucru. Apoi în mai 
puțin de 45 de minute nici nu 
era posibil să ajungă la desti
nație. Făcînd un calcul sumar, 
cele două partide, dacă s-ar fi 
programat in cuplaj, ar fi fost 
asistate de minimum 30 000 de 
spectatori. Veniturile pentru clu
buri — în fond pentru fotbal — 
s-ar fi dublat, Iar amatorii de 
cuplaje ar fi fost și ei satisfă- 
cuți. Dar așa...

Clubul Rapid, în cazul de față,

s-a prevalat de drepturile pe 
care i le conferă regulamentul : 
dacă are stadion propriu să-și 
organizeze partidele pe acesta. 
Dar stadionul Giulești nu ofe
ră condiții optime, cum am vă
zut, la nivelul celor de la 
stadionul „23 August" sau Re
publicii. Apropo, o întrebare 
pentru I.E.A.B.S. : de ce a fost 
scos din circuitul fotbalului sta
dionul Republicii, stadionul cel

Ti- 
mai 

in
FOTBAL

mai bun și cel mai central al 
Capitalei ?

Există pericolul să se perpe
tueze programarea meciurilor 
la concurență. Duminică, Dina
mo a cerut să joace pe teren 
propriu, iar Steaua pe stadionul 
„23 August". Partidele vor în
cepe la aceeași oră : 17. Cînd 
Steaua va avea gata stadionul 
din Ghencea, va cere, desigur, 
programarea partidelor pe baza 
proprie. în felul acesta, marile • 
stadioane — ambele cu instala
ție de nocturnă — vor fi părăsite, 
rămînind, probabil pentru în- 
tilnirile internaționale. Atunci 
care este rentabilitatea lor ? Cel 
mai grav este că în urma pro-

gramării meciurilor la concu
rență suferă spectatorii care vor 
fi puși mereu in dilemă : unde 
să se ducă, ce să aleagă ? Și 
probabil că o parte din ei nu se 
vor duce, 
preferind

Ar mai 
ne oprim 
tatorilor cerem să se reglemen
teze odată pentru totdeauna a- 
ceastă problemă, tn soluționarea 
ei să se aibă in vedere intere
sele publicului, mai presus de- 
cit cele ale cluburilor. Cupla
jele au intrat în tradiție și ele 
aduc un mare număr de specta
tori. Dacă cuplajele nu vor 
putea fi salvate, în nici un caz 
nu poate fi acceptată ideea pro
gramării meciurilor In Bucu
rești, la concurență. In extremis, 
soluția ar fi ca unul din me
ciuri să se desfășoare sîmbătă 
după-amiază ori duminică dimi
neața. Sperăm ca Federația șl 
C.N.E.F.S. să depună toate di
ligentele pentru evitarea scă
derii numărului de spectatori. 
N-ar fi in interesul nimănui.

pînă la urmă, nicăieri, 
ecranul și radioul, 

fi și alte aspecte, dar 
aici. în numele spec-

V. CABULEA

Spartachiada
armatelor prietene

Fraga va găzdui, începînd de 
la 31 august, cea de-a 3-a edi
ție a Spartachiadei de vară a 
armatelor prietene, competiție 
internațională de mare amploare 
care reunește sportivi 
din țările socialiste. In 
mul acestei manifestări 
văzute 12 discipline sportive: 
atletism, notație, box, haltere, tir, 
volei, handbal, baschet, ciclism, 
gimnastică, motociclism și para
șutism.

Clubul sportiv „Steaua" va fi 
reprezentat la întrecerile de la 
Fraga de un lot numeros de 
sportivi, printre care se numără 
maeștri emeriți: Cristian Gațu,

fruntași 
progra- 

sînt pre-

Ștefan Birtolom, Gheorghe Go
ran, campioni mondiali la hand
bal, maestrul emerit Carol 
Corbu, baschetbalistul Alin Savu, 
halterofilii Fiți Balaș și Doru 
Fiat. De asemenea, vor mai face 
deplasarea atleții: Gh. Zamfi- 
rescu, Valeriu Jurcă, maeștri 
sportului Mircea Gheorghiu (gim
nastică), Paul Soare (ciclism), 
Marian Stamate și Romeo Enes- 
cu (volei), Marian Slavic, (nota
ție). Sportivii militari bucureșțeni 
vor participa la toate probele 
individuale și pe echipe 
cadrul Spartachiadei.

din

V. MARIAN

UNIVERSIADA73
Jocurile mondiale universitare de vară, inaugurate miercuri 

intr-un cadru festiv, au intrat in plină desfășurare, programind 
ieri, pe bazele sportive din Moscova, întreceri de atletism, scrimă, 
volei, baschet, gimnastică, lupte și tenis. Concursul de atletism a 
început pe stadionul de la Lujniki cu serii în probele de alergări. 
Printre cei calificați in semifinalele probei de 400 m plat bărbați 
se numără și atletul român Constantin Stan, clasat pe locul doi 
in seria a 4-a cu timpul de 48” 10/100. Locul întîi a revenit ame
ricanului Schultz — 47”88/100.

Prima medalie de aur a Universiadei ’73 a fost cucerită de 
atletul iugoslav Dane Korica, învingător in cursa de 10 000 m cu 
timpul de 28’49”. Pe locul doi, cronometrat în același timp, s-a 
clasat englezul Norman Morisson, iar pe locul trei P Kiingi 
(Kenya) — 28’50”8/10.

La aruncarea suliței femei, pe primul loc s-a clasat Svetlana 
Koroliova (U.R.S.S.) — 62,00 m, iar proba de aruncarea greută
ții bărbați a fost ciștigată de Valerj Voikin (U.R.S.S.) — 19,56 m.

în proba de sabie a concursului de scrimă, pentru semifinale 
s-a calificat și scrimerul român Dan Irimiciuc, clasat pe locul 
doi în seria C, după Nazlimov (U.R.S.S.). Din această serie au 
fost eliminați Danoss (S.U.A. și Mather (Anglia).

Competiția de lupte greco-romane a debutat cu întrecerile ca
tegoriei semimuscă. Luptătorul român Gheorghe Berceanu a câș
tigat primul meci prin tuș (min. 7’29”), în fața americanului Larry 
Horton. -Victorii înainte de limită au obținut și alți luptă

tori români: Nicolae Neguț (cat. 90 kg). Popa Adrian (cat’. 74 kg). 
Nicu Gingă (cat. 52 kg); Ion Păun (cat. 62 kg). O. . St-aicu și 
T. Horvat au terminat învingători la puncte meciurile susținute 
în primul tur. în turneul feminin de baschet, selecționata stu
dentelor românce a întrecut cu scorul de 136—47 (60—20) echipa 
Libanului.

în sala de sport „Frații Znamenski" s-a disputat aseară finala 
probei de floretă bărbați ■ din cadrul concursului de scrimă al 
Jocurilor mondiale universitare. Pentru cele trei locuri pe po
diumul de onoare au concurat 6 floretiști: Stankovici și Ci j’ 
(U.R.S.S.), Mașhioka și Makishita (Japonia), italianul Simoncelli 
și românul Mihai Țiu. La capătul unor asalturi spectaculoase, 
victoria a revenit lui Vasili Stankovici (U.R.S.S.), urmat de româ
nul Mihai Țiu, care a obținut medalia de argint, aducînd astfel 
primul trofeu delegației studenților români la actuala Universia
dă. în turneul final, Mihai Țiu a concurat , cu mult aplomb, reu
șind șă ciștige trei asalturi cu un tușaveraj foarte bun, care i-a 
permis să ocupe locul doi, la egalitate de victorii cu următorii 
clasați.

MERIDIAN
In localitatea Alamo, situată în 

apropiere de San Francisco, se 
va disputa, în zilele de 18, 19 și 
20 august, meciul de tenis dintre 
echipele României și S.U.A., con- 
tind pentru semifinalele interzo
nale ale „Cupej Davis". Cele 
două echipe se înțilnesc pentru 
a 4-a oară1 in cea mai importan
tă competiție a „sportului alb", 
după ce de trei ori și-au dispu
tat finala, victoria revenind de 
fiecare dată tenismenilor ameri
cani. Selecționata S.U.A., de
ținătoarea „Salatierei de argint", 
prezintă o formație redutabilă, 
avînd tn frunte pe Stan Smith 
și Marty Riessen, doi dintre cei 
mai buni jucători din lume la 
ora actuală. Alături de ei, au 
fost selecționați Erik van Dillen, 
un specialist al probei de dublu, 
și Tom Gorman. Echipa Româ
niei, care a reușit în ultimele 
meciuri ale actualei ediții a 
„Cupei Davis" să elimine 
formațiile Noii Zeelande și 
U.R.S.S., este alcătuită din ur
mătorii jucători : Ilie Năstase,

Toma Ovici, Ion Sântei și Du
mitru Hărădău. ' Meciul de la 
Alamo se va desfășura pe un 
teren acoperit cu ciment, teren . 
foarte rapid care va constitui 
un serios handicap pentru jucă- * ' 
torii români, obișnuiți să joace 
pe zgură. Ilie Năstase și ceilalți ■ 
componenți ai formației române 
speră totuși să facă partide fru
moase în compania valoroșilor 
tenismeni ai S.U.A. Astăzi, se 
va efectua tragerea la sorți, in , . 
urma căreia va fi cunoscută or
dinea partidelor de simplu.

1 • In turul doi al turneului in- 7 
ternațional. de. tenis de la India- 
napplis au fost înregistrate ur- ' 
mătoarele rezultate tehnice : 
Orantes (Spania), Carmichael 
(Australia) 7—6, 6—0 ; Munoz 
(Spania)-Fillol (Chile) 7—5, 6— ’ -
1 ; Connors (S.U.A.)-Isnlail El 
Shafei (Republica Arabă Egipt) .
6—3, 6—2; Țiriac (România)- .., 
Cox (Anglia) 6—3, 6—3 ; Pilici 
(Iugoslavia)-Moore (R.S.A.) 6—3, 
6—3.
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Cum pregătim tinerii 
pentru a deveni uteciști

că efectuate in fabrică. Cînd, în 
cele din urmă, au ajuns în fața 
adunării genetale, cerînd să fie 
primiți în organizație, ei erau, 
putem spune acest lucru fără a 
greși, deja uteciști. Amîndol, in 
aceeași adunare au fost primiți. 
Carnetul însă, Iosif Biblio l-a 
ridicat mai tirziu : cînd se făcu
se înmînarea carnetelor el era 
la Pitești împreună cu âlți ti
neri, ajutînd la înlăturarea efec
telor unei inundații ce afectase 
unele secții de la întreprinderea 
textilă „Argeșana". Scuză ad
mirabilă pentru o întirziere prin 
care a onorat calitatea de tînăr 
utecist pe pare o, căpătase cu 
puțină vreme înainte.

I-am întrebat ce proiecte de 
viitor . au. „Să învățăm" — mi
au răspuns amîndoi. Ca mulți 
alți tovarăși de muncă doresc să 
se înscrie în toamnă la liceu. 
Se și pregătesc pentru acest lu
cru. Inginerul Rusalin Blăguțu, 
secretarul U.T.C. al întreprinde
rii, le-a promis organizarea unui 

' cerc de pregătire pentru admite
re, ia care să țină lecții ingine

rii tineri ai fabricii. O propune- 
tfe spontană, venind în întîmpi- 
narea unei nevoi reale, explicind 
și în acest fel deplina integra

„acumulărilor", începută încă de 
la intrarea în fabrică, acum, 
după un timp extrem de scurt 
de la primirea lor în organi
zație, cei doi tineri muncitori 
sint membri de nădejde ai a- 
cesteia.

..în activitatea politico-educa- 
tivă noi nu facem deosebirea in
tre uteciști și neuteciști — mi-a 
spus Rusalin Blăguțiu. Bineînțe
les, preocuparea pentru formarea 
și integrarea neuteciștilor și a 
noilor primiți există, mani- 
festindu-se printr-o mai mare

grijă pentru aceștia. Dar acest 
lucru il facem cu toți tinerii 
care au nevoie de ajutor, uteciș- 
tii nou angajați fiind, spre 
exemplu, în aceeași măsură 
în atenția noastră. Astfel, aju- 
tîndu-i pe tineri, acordindu-le 
fără deosebire încrederea răs
punderii concrete pentru munca 
lor și pentru angajamentele or
ganizației, reușim să ne apro
piem orice tînăr venit in mij
locul nostru. Cred că este sin
gura cale de integrare a tinerilor 
în rindurile organizației

cesară o mai mare concentrare 
a eforturilor din partea Trustu
lui județean de construcții, în 
planul căruia se află, de fapt, 
lucrarea, în vederea sprijinirii 
cu toate mijloacele tehnice de 
care dispun pentru respectarea 
termenelor de predare.

— Există asemenea situații și 
in alte județe ?

— Da. Extinderea Universității 
din Craiova (lucrare începută 
încă de acum 2 ani), care a avut 
ca termen final 30 iunie 1973, 
este încă mult intîrziată. exiștînd

CONTINUĂRI • CONTINUĂRI» CONTINUĂRI
re a acestor tineri tn organiza
ție : propriile lor probleme de
veniseră probleme ale organi
zației, iar angajamentele și ac
țiunile acesteia deveniseră pro
priile lor probleme. Integrarea 
noilor uteciști în viața de orga
nizație a găsit aici astfel re
zolvarea optimă. După nici un 
an de producție, Ștefan avea un 
ucenic pe care'îl învăța meserie 
și, in același timp, devenea „su
fletul" formației de muzică u- 
șoară a întreprinderii,- reînfiin
țată in urma angajamentului lui, 
pe care și l-a luat singur, de a 
o repune pe picioare, căutind 
tineri pasionați și tajentați. Ceea 
ce a și reușit. Depășind faza

PENTRU
CONSTRUCȚIILE 

ȘCOLARE
torul local — Trustul județean 
de construcții Timiș — care nu 
a acordat o suficientă atenție 
lucrărilor, fapt care a dus ca la 
sfirșitul lunii iulie să se înre
gistreze o restanță evaluată la 
770 000 lei. Studenții și cadrele 
didactice de la Institutul poli-

tehnic „Traian Vuia" Timișoara 
au participat efectiv și la rea
lizarea halei de chimie de pe 
platforma Azur. Aceeași rodnică 
participare am intilnit-o și la 
atelierul școală și de proiectare 
al Facultății de construcții a 
aceluiași institut. Este insă ne

temerea ca noile spații să nu 
poată fi recepționate nici la în
ceputul anului universitar 1973/ 
1974 dacă Trustul județean de 
construcții Dolj nu va face e- 
forturi pentru accelerarea rit
mului lucrărilor. Fiind timp de 
un an de zile in concurență cu 
lucrările destinate Teatrului Na
țional, șantierului universitar nu 
i s-a acordat suficientă atenție 
fapt ce a dus la nerespectarea 
termenului de dare in folosință.

în București, noi spații la Fa
cultatea de electrotehnică — In
stitutul politehnic, atelierul 
școală și atelierul de proiectare 
de la Institutul de construcții 
sint gata să-i aștepte de pe a- 
cum pe studenți. Pe noua plat
formă a Institutului politehnic 
Iași pe lingă faptul că s-a dat 
în folosință o nouă hală desti-

nată lucrărilor de hidraulică și 
tehnologiei metalelor precum și 
spații destinate Facultății <}e 
chimie industrială, sint in plină 
realizare atelierele’școală1 și de 
proiectare șle Facultății de con
structs, o. fală pentru secția ce
luloză, hirtie șl fibre sintetice 
și. se continuă lucrările la labo
ratoarele facultății de chimie., 
întreprinderea Ministerului Con
strucțiilor Industriale care exe
cută aceste lucrări trebuie insă 
sărși concentreze eforturile iri 
continuare, atit pentru darea in 
folosință a capacităților plani
ficate in acest an. cit și pentru 
realizarea integrală a volumului 
de construcții prevăzut a fi pre
dat în 1974. Sintem de părere c? 
atelierul școală de la Institutul 
politehnic Cluj -* lucrare ce era 
planificată pentru predarea incf 
în anul trecut — trebuie predată 

■ pină îa începutul viitorului an 
universitar. recuperîndU-se ast
fel intirzlerile datorate atit be
neficiarului, care a adoptat unele 
soluții greoaie, cit și executan
tului — întreprinderea Ministe
rului Construcțiilor Industriale, 
care nu a acordat-suficient spri-. 
jin acestui obiectiv.

Se impune in această lunȘ 
care a mai rămas pînă la des
chiderea anului școlar și univer
sitar depunerea unor eforturi, 
sporite din partea factorilor răs
punzători tn îndeplinirea planu
lui de construcții școlare pentr" 
darea in . folosință cit rtiai ' fa 
pidă a tuturor obiectivelor.

...............—



peste hotare ^latino--------
americane

0 mare victorie MANIFESTĂRI

a rezistentei naționale khmerea CONSACRATE

• După încetarea bombardamentelor aviației ame
ricane asupra Cambodgiei >• Declarația lui Norodom

Sianuk > Reacții in S.U. A
Luînd cuvintul la o recepție 

oferită în onoarea sa de Comi
tetul municipal Tientsin, Noro
dom Sianuk, șeful statului și 
președintele Frontului Unit Na
țional al Cambodgiei (F.U.N.C.), 
a declart că ziua de 15 august, 
cind au încetat bombardamen
tele aviației S.U.A. asupra te
ritoriului cambodgian, este ziua 
unei mari victorii a rezistenței 
naționale khmere. Vorbitorul a 
relevat că, timp de cinci luni și 
jumătate, din martie 1973 pină 
la 15 august, aviația americană 
a efectuat zilnic numeroase rai
duri asupra teritoriului cambod
gian cu participarea 
tactice „F-lll", „F-4“ 
■bardierelor strategice

In ziua încetării

avioanelor 
și a bom- 
„B-52“.
bombarda

mentelor americane în Cambod- 
gia, a spus Norodom Sianuk, 
lumea întreagă constată că for
țele armate populare raționale 
de eliberare nu au fost nimici
te și nici îngenunchiate, ci, 
dimpotrivă, au devenit mai pu
ternice ca oricind. Acest fapt 
este atestat de victoria obținută 
de patrioții khmeri la Taing 
Kouk și la Skoun — două ora
șe strategice, pe care patrioții 
le-au eliberat, in ciuda măsuri
lor defensive de mari proporții 
luate de inamic și a bombarda
mentelor de pînă acum ale 
aviației americane.

Vorbitorul a declarat, totoda
tă, că poporul khmer, F.U.N.C. 
și G.R.U.N.C., precum și forțele 
lor armate, nu se vor mulțumi 
cu aceasta, ci. cu armele in 
mină, vor lupta oină la victoria 
finală, pină cind imperialismul 
S.U.A., trupele lor mercenare 
saigoneze și tailandeze și lacheii 
lor de la Pnom Penh vor fi a- 
lungați total și ireversibil de pe 
întregul oămint al Cambodgiei. 
Vom 
Pnon Penh. cu orice 
toria noastră totală este inevi
tabilă, a declarat Norodom Sia
nuk. Așa cum scriu ziarele 
și revistele americane, a spus 
el. ^ceasta nu este decît o 
chestiune de timp.

ții o declarație în care eviden
țiază succesele obținute de po
porul cambodgian și 
țele armate naționale 
lare de eliberare, sub conduce
rea F.U.N.C. și G.R.U.N.C., 
în lupta împotriva agresiunii 
S.U.A., pentru salvarea națio
nală. Declarația menționează, 
în același timp, că Statele Uni
te au sistat bombardamentele 
în Cambodgia, dar încearcă să 
mențină administrația marione
tă de la Pnom Penh. Totodată, 
se arată că administrația de la 
Saigon a trimis fraudulos zeci 
de mii de soldați vietnamezi 
de origină khmeră, pentru a 
interveni în Camhodgia. Toate 
aceste acte constituie încălcări 
ale articolului 20 al Acordului 
de la Paris și articolului 8 al 
Actului Conferinței naționale a- 
supra Vietnamului, subliniază 
declarația.

de for- 
popu-

LUI 23 AUGUST
La 16 august, la Ambasa

da română din Varșovia a 
fost organizată o conferință 
de presă consacrată celei 
de-a 29-a aniversări a insu
recției naționale antifasciste 
armate din România. Cu a- 
cest prilej, Mihai Marin, am
basadorul Republicii Socia
liste România în R. P. Po
lonă, a evocat importanța 
actului istoric de la 23 Au
gust 1944, a relevat succesele 
obținute de poporul nostru, 
sub conducerea partidului, în 
edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate. El a 
evidențiat relațiile de priete
nie și colaborare frățească 
dintre P.C.R. și P.M.U.P., din
tre România și Polonia.

elibera canitala noastră, 
preț. Vic-

Un purtător de cuvînt ai Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam a dat publicită-

• AGENȚIA CHINA NOUA 
informează că Republica To
go a hotărit să 
guvernul Regal de 
Națională t al
condus de Frontul Uniț Na
țional al Cambodgiei, în 
frunte cu președintele Noro
dom Sianuk.

recunoască
U.niunc

Cambodgiei,

încheierea bombardamentelor 
americane asupra Cambodgiei 
pune capăt unei strategii care 
nu a reușit să oprească pro
gresul continuu ăl forțelor pa
triotice împotriva trupelor regi
mului Lon Noi — a declarat 
senatorul George McGovern in
tr-un interviu acordat rețelei 
de televiziune C.B.S. (Columbia 
Broadcasting System).

Legislația, intrată în vigoare 
'miercuri, nu interzice transportul 
spre Indochina de către aviația 
americană a echipamentului mi
litar și a altor ajutoare. Sena
torul s-a pronunțat pentru e- 
liminarea treptată a acestor tri
miteri și încetarea completă a 
oricărei implicări militare ame
ricane în Asia de sud-est. r

La Ambasada Republicii 
Socialiste România din Praga, 
a fost organizată, joi, o confe
rință de presă consacrată ce
lei de-a 29-a aniversări a 
insurecției naționale antifas
ciste armate din România.

Ambasadorul României în 
R.S. Cehoslovacă, Teodor 
Haș, a evocat evenimentele 
de la 23 August, scoțind în 
evidență importanța lor

• viața poporului român, 
cesele 
muncii, 
cercată
nist, in______ ____
socialiste multilateral 
voltate. larga activitate inter
națională desfășurată
P.C.R. și statul român. Vor
bitorul a subliniat relațiile 
tradiționale de prietenie din
tre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Ce
hoslovacia. dintre popoarele 
celor două țări, cimentate in 
lupta comună împotriva ocu- 
panților fasciști, lărgirea și 
adîncirea lor în anii con
strucției socialiste.

în 
suc- 

obținute de oamenii 
sub cpțiducerea in- 
a partidului comu- 
edificarea societății 

1 dez-

de

VIETNAMUL DE SUD: In una din zonele eliberate, aflate sub 
controlul G.R.P., in satul Gio Le, locuitorii participâ la construirea 

unei școli.

Conferința Federației Mondiale

Cuvintarea felului delegației române

O floare cu flacără 
tăcută și cu tulpină 
fără de sfirșit, piabu- 
șindu-se pe trunchiuri 
de arbori, ori pilpiind 
deasupra ferestrelor 
și balcoanelor, se 
recompune treptat din 
fragmentele de amin
tire ale unei călătorii, 
in Chile, ori de cite , 
ori, prin litera din co
tidiene sau' brio cea 
din ■ eter, spsesc vești 
din această țara, multe 
dintre ele .purtătoare 
de neliniște.

Ultimele vești, de 
exemplu, vorbesc de 
dificultățile pe care 
guvernul conclus de 
Salvador Allende le 
intîmpină din cauza 
păturilor ■ oătile trans
formărilor sociale, și 
economice profunde 
prin care trece țara, 
de atentatele, de acte
le de sabotaj, de gre
va proprietarilor de 
camioane, de decla-> 
rațiile aventurismu
lui politic al unor 
nuclee minoritare de
tronate de la putere.

Și floarea cu flacă
ră tăcută, violacee, 
se recompune de fie-

al unei izolări- colec
tive, cum s-a insinuat 
de citeva ori. Căci pia
tra nu-i decit o tera
să de pe care se pot 
cerceța Înălțimile și 
depărtările ; iar marea 
e un fel de tribună a 
meditației și exprimă
rii de sine.

Chile mi xs-a părut, 
în ; călătoria aminti
tă, Un fragment de 
cosmos locuit de pă- 
minteni adaptați per
fect acestei condiții. 
Dăr, pentru a capta 
exact ireversibilitatea 
transformărilor so
ciale. politice și eco
nomice pe care le cu
noaște în prezent, 
pentru a înțelege și 
rezistența . păturilor 
potrivnice acestor
transformări, istoria 
este singurul răspuns.

Geologii și slujitorii 
altor îndeletniciri ști
ințifice împart acest 
fragment de cosmos 
pămîntean in trei mari 
zone : la nord, deșer
tul. îngrozitorul Ata
cama, plin de bogății 
mărturisite și de nari 
surprize arheologice ; 
la sud, zona lacuri-

rea de epocă a pelu- 
conismului), dar rea
listă in esența ei pen
tru a fi ințeles nece
sitatea unor schim
bări ; sint ani inlo- 
cuiți de republica li
berală (1861-1891), cind 
pentru prima dată 
cuprul a cîntărit greu 
în economia și poli
tica țării. A urmat, o- 
dată cu înlăturarea 
cuprului de către sal
petru, republica par
lamentară (1891-1925), 
substituită și ea după 
noua Cartă fundamen
tală din 1925, • inau
gurată sub dictatura 
lui Ibanez.

Cuprul a revenit, 
după acest prim sfert 
al secolului nostru, în 
actualitate, semnînd 
pagini de istorie zbu
ciumată, edificind sau 
demolind formații gu
vernamentale, decise 
majoritatea dintre ele 
pe calea urnelor. Pen
tru că, spre deosebire 
de alte țări ale con
tinentului sudic. Chile 
n-a cunoscut înfrun
tările tradiționale cu 
militarii, bazîndu-și 
existența pe vot și bu-

Luind cuvintul în cadrul dez
baterilor Comisiei pentru pro
blemele politice a Conferinței 
Federației Mondiale a Asocia
țiilor pentru Națiunile Unite, 
șeful delegației române, prof, 
dr. Dumitru Mazilu, a relevat că 
popoarele lumii se pronunță tot 
mai hotărit. pentru instaurarea 
unor relații noi intre state și a 
reliefat necesitatea de a se acțio
na în direcția realizării unor 
deziderate majore : încetarea 
cursei înarmărilor și reducerea

PE SCURT• PE SCURT• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

REZOLUflE IN CONSILIUL DE 
SECURITATE

a CONSILIUL DE 
RITATE a adoptat, 
seara, in unanimitate, 
franco-britanică care condamnă 
Israelul pentru deturnarea, la 
10 august, a avionului libanez 
și avertizează că. în caz de reci
divă, Consiliul de Securitate va 
elabora dispozițiuni sau măsuri 
adecvate pentru a face să fie 
aplicate rezoluțiile sale.

SECU- 
miercurl 
rezoluția

• LA NEW YORK, prețurile 
la produsele alimentare au cu
noscut, în decurs de numai o 
săptămînă, o creștere medie de 
4,5 la sută, datorată, in special, 
scumpirii considerabile a piinii, 
cărnii de vită și de pasăre, 
ouălor și altor alimente — re
levă o statistică publicată 
serviciul 
blemele

ACORD PERUANO-PANAMEZ

de 
newyorkez pentru pro- 
consumatorilor.

• GUVERNELE PERUAN ȘI 
PANAMEZ au semnat un acord 
in care reafirmă hotărirea țări
lor lor de a apăra resursele na
turale de care dispun, inclusiv 
cele care se află in interiorul 
limitei de 200 mile a apelor te
ritoriale.

MAI MULTE ORGANIZA- 
MUNCITOREȘTI din ora- 
elvețian Bienne — impor- 
centru al industriei produ- 

de ceasuri — au dat

•

ȚII 
șui 
tant 
cătoare
publicității, miercuri, o declara
ție de solidaritate cu muncitorii 
de la Fabrica de ceasuri' „Lip" 
din Besancon (Franța).

• ÎN 
poliția 
multe arestări in rindul spriji
nitorilor generalului Grivas ; a- 
ceste măsuri au drept scop eli
minarea completă a organizației 
clandestine conduse de fostul 
lider al ,,EOKA“, ale cărei ac
țiuni sint îndreptate împotriva 
politicii președintelui Makarios.

ULTIMELE 24 DE ORE, 
cipriotă â operat mai

• EXPLOZIA unui automobil 
minat de elemente extremiste, 
provocată miercuri în fata unui 
local din portul Belfastului, s-a 
soldat cu uciderea unei persoa
ne și rănirea altor 20. în aceeași 
zi, în capitala Ulsterului, 
soane neindentificate au 1 
asupra unui post militar 
hic un atac cu rachete, i 
cu rănirea a trei militari 
glezi.

per- 
lansat 
brita- 
soldal 

i en-

cheltuielilor militare, înfăptuirea 
dezarmării generale și, în primul 
rind, a dezarmării nucleare ; 
crearea tuturor premiselor pen
tru desființarea blocurilor mili
tare ; întreprinderea unor ac
țiuni concrete împotriva propa
gandei de război, a învrăjbirii 
intre state, împotriva rasismu
lui și a oricăror altor forme de 
propagandă îrripotriva păcii ; 
intensificarea contactelor și 
schimburilor de Jot felul între 
asociațiile naționale, intre na
țiuni și popoare : soluționarea 
tuturor problemelor litigioase, 
exclusiv prin mijloace pașnice.

In continuare, delegatul ro
mân S-a pronunțat pentru lichi
darea neintirziată a colonialis
mului, .aplicarea integrală a De
clarației O.N.U. privind decolo
nizarea și recunoașterea inter
națională a mișcărilor de elibe
rare. ..Relațiile României cu 
statele din Africa, America La
tină și Asia, a spus vorbitorul 
iii încheiere, contactele directe, 
vizitele președintelui Nicolae 
Ceaușescu în aceste țări, con
vorbirile și acordurile încheiate 
constituie dovezi incontestabile 
ale atitudinii active, constructi
ve, a României la promovarea 
păcii și colaborării internaționa
le. la întărirea unității Națiuni
lor. Unite in lupta lor pentru 
asigurarea tuturor Condițiilor 
necesară bunei conviețuiri inter
naționale".

La discuții âu mâi participat 
reprezentanți 
.ționale din
Egipt, Norvegia, U.R.S.S.. 
na, S.U.A. și alte țări.

ai asociațiilor na- 
Austria, Canada, 

Gha-

GABON
• Separat de țările vecine, Guineea ecua

torială, Camerun și Republica Populară 
Congo, prin păduri adesea de nepătruns, 
Gabonul izolat pină nu de mult între ba
rierele sale naturale, intră astăzi în legă
tură cu lumea exterioară datorită conside
rabilelor sale rezerve naturale a căror ex
ploatare cunoaște o dezvoltare rapidă. Lem
nului (arborele okoume), vechea bogăție a 
Gabonului. i sg adaugă zăcăminte de petrol, 
mangan, uraniu, gaze naturale, descoperite 
in ultimii ani. Contrar situației din alte 
țări africane, unde agricultura joacă un rol 
predominant, în Gabon industria minieră 
constituie axa principală a dezvoltării eco
nomice. •

• Suprafața țării, de 267 667 kmp, cuprin
de un relief variat distingindu-se trei zone. 
Șesul nisipos, este presărat cu lagune și 
delte. Platourile, vaste, acoperă tot nordul 
și estul țării. Munții, ce mărginesc regiunile 
platourilor, nu au înălțimi peste 2 000 de 
metri. Oceanul Atlantic scaldă, în partea 
vestică, țărmurile gaboneze pe o lungime 
de 500 kilometri.

Populația Gabonului, de 630 000 locuitori, 
este alcătuită din etnii diferite, cele mai im
portante fiind fang, eșira, aduma, okande, 
fiecare cu propria sa limbă ; limba oficiala 
este franceza. Capitala țării este orașul Li
breville, cu o populație de 65 000 locuitori. 
Alte orașe importante sint Port-Gentil, 
Moanda.

• Asemeni multora din țările Africii, Ga
bonul a suferit o îndelungată dominație co
lonială, cu toate consecințele sale asupra 
nivelului de dezvoltare a țării. La sfîrși- 
tul secolului al XIV-lea, navigatorii portu
ghezi pătrund in estuarul unui fluviu necu
noscut pînă atunci, pe care-1 numesc Gabon. 
Relațiile lor cu locuitorii acelei regiuni au 
fost sporadice multă vreme, din cauza uria
șelor păduri tropicale de nepătruns. In se
colul al XIX, Franța instalează aici admi
nistrația colonială. Gabonul își dobîndește 
independența în anul I960, Ia 17 august.

• De la obținerea independenței sale. Ga
bonul cunoaște un ritm intens de dezvoltare 
economică. Reamintind eforturile întreprin

se de Gabon in vederea dezvoltării sale pe 
plan economic, în dorința de a parcurge 
drumul cel mai scurt pentru depășirea sta
diului actual de subdezvoltare, președintele 
țării, Albert-Bernard Bango, declara recent 
că măsurile de „gabonizare" a economiei 
întreprinse pînă acum au oferit rezultate 
satisfăcătoare. în cadrul actualului cincinal 
(1971—1976) o atenție deosebită se acordă 
dezvoltării in continuare a industriei. Obiec
tive importante ale actualului plan de dez
voltare a economiei gaboneze sint : amena
jarea portului Owendo. ce va intra in ex
ploatare în primul semestru al anului 1974. 
construirea marelui baraj de la Kinguele, 
pe riul M'Bei și a hidrocentralei de la 
Poubara. Descoperirea zăcămintelor de pe
trol de la Gamba în urmă cu zece ani, unul 
din cele mai importante ale țării, a făcut 
ca producția de petrol să atingă la sfîrșitul 
anului 1972. 6 304 000 tone. Creșterea an de 
an a producției de petrol a impus construi
rea rafinăriei de la Port-Gentil.

• In ceea ce privește agricultura, planul 
cincinal acordă o atenție deosebită creșterii 
producției de alimente. în acest scop a fost 
pus la punct un important program de dez
voltare a regiunilor rurale și de extindere » 
culturilor agricole. Se are. de asemenea, in 
vedere sporirea produselor tradiționale de 
export ale Gabonului : cafea și cacao.

• Eforturi considerabile se întreprind, in 
domeniile educației și asistenței medicale, 
cărora le-au fost destinate investiții în va
loare de 4,4 miliarde franci C.F.A., respec
tiv 19 la. sută din totalul bugetului. Pre
gătirea de cadre cu o calificare profesională 
arfe la bază necesitatea asigurării tuturor 
posibilităților de dezvoltare a economiei 
naționale.

R. Ț.

PREMIERĂ 
IN COSMOS

N.A.S.A. a înregistrat 
miercuri o premieră spațială 
puțin obișnuită : apariția, in 
condițiile oferite de o navă 
cosmică. a unui peștișor 
Anunțînd evenimentul, care 
s-a produs-într-un recipient 
de plastic conținînd 50 de 
boabe de icre. dr. Owen Gar- 
riott, unul din cei trei mem
bri ai actualului echipaj al 
navei spațiale americane 
Skylab, a precizat că noul 
călător cosmic înoată în 
mod normal, câ o vietate 
obișnuită cu condițiile lipsei 
de gravitație. Spre deosebire 
de noul născut însă, doi 
pești adulți din aceeași spe
cie, ținuți într-un alt Vas, au 
manifestat evidente dificul
tăți ,de adaptare la starea de 
imponderabilitate.

• ÎN LOCALITATEA LA 
CELLE SAINT-CLOUD, a auvt 
loc. la 16 august, o nouă intil- 
nire intre delegațiile G.R.P. al 
Republicii Vietnamului de Sud 
și Administrației de la Saigon 
în conformitate cu Acordul de 
la Paris referitor la Încetarea 
războiului. și restabilirea păcii 
în Vietnam.

AUTOSTOP : Lumina (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

AVENTURA LUI POSEIDON : 
Patria (orele 9; 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).

POLIȚISTUL; Scala (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Grădina 
Dinamo (ora 20).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM I 
București (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Favorit (orele 10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30), Grădina București 
(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).

CARTEA JUNGLEI : Central (o- 
rele 9.15; 11.30; 13.45: 16; 18,15;
20,30).

FRUMOS, ONEST, EMIGRAT IN

AUSTRALIA : Doina (orele 11; 
13,15; 15,45).

JUCĂTORUL : Doina (orele 18;
20.30) .

CU DIRIJABILUL SPRE POLUL 
SUD : Timpuri Noi (orele 9—18 în 
continuare), la ora 20,15, program 
de documentare.

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI : 
Flamura (orele 9: 11.15: 13.30; 16; 
18,15; 20,30), Miorița (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,30), Volga (orele 
9; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 18,45;
20,45).

FANTOMA LUI BARBĂ NEA- 
GRA : 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: 
15,45; 18,15; 20,30), Grădina Buzești 
(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 IN 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).

care dată, m pilpîirea 
ei cu sunet înait, clo
pot alungit într-o re
zonanță oprită. Este 
floarea de copihue, 
simbol național, floa
re pe care, evocînd-o, 
mă gindesc că ea în
săși i-a obligat pe 
chilieni s-o aleagă în 
această funcție de su
premă onoare : pre
lungă și agățătoare, 
tulpina ei e parcă o 
reducere la scară ve
getală a celor 4 200 
km dă întins, cit mă
soară Chile de sus, 
de la frontiera cu Re
publica Peru, pină jos, 
lingă flacăra de ghia- 
ță a calotei antarcti
ce., Un întins căruia 
din grabă, desigur, i 
s-a spus spadă („o 
spadă zveltă și fină
sprijinită pe flancul
occidental al Amferi-
cii. de Sud“ — a zis
Jaime Eyzaguirre), 
deși este cu ,totul alt-1 
ceva.

Păstrind însă terme-
nul, tocmai această, 
spadă de mai . bine de. 
4 000 km. este ■, cea 
pe care proprietarii de 
camioane refuză s-o 
străbată : calea fera
tă (Ferrocarriles del 
Esta^o) trece ca o 
adevărată arteră uma
nă pe suprafața ei, 
dăr nu o poate aco
peri. De la Zapiga, de 
exemplu, ultima gară 
din partea de nord, 
pină lâ Arica, la fron
tieră, mai sint 220 
km și âceștia nu pot 
fi parcurși decit pe 
șosiă. $i tdt așa stau 
lucrurile irț multe alte 
zone ale țării, spre 
care nu duc decit șo
sele, rețea vitală pen
tru existența unei țări 
cu un relief dintre 
cele mai ostiie cu pu
tință.

Tocmai de aceea 
spuneam că această 
„spadă" înseamnă alt
ceva. Altceva pentru 
că Anzii coboară pină 
jos, ca o coloană ver
tebrală. limitind dia
logul acestei intinderi 
de. peste 4 000 km, in 
partea stingă. In 
dreapta, nestirșitul 
albastru și adine al 
Pacificului este și el 
tot o limită. Astfel, 
Chile nu-și poate o- 
dihni privirile pe ver
dele spațiu fără. de 
margini al pampei de
cît foarte rar, iar Pa
cificul, adine pînă lin
gă țărmuri, o impie-
dică să încerce altă
plutire decit cea „de
pe loc".

Patru mii și ceva
de kilometri în lun-
gime, nedepășind me-
dia lățimii de cinci
sute, trăiesc de aceea 
o viață a lor, bogată, 
extraordinară, eroi
că, sub aceste culori 
adincite treptat in su
fletul celor ce-i lo
cuiesc. Piatră și mare. 
Între ele, Chile, oa
menii săi pe care, în 
mod surprinzător, nu-i 
încearcă sentimentul 
singurătății și nici cel
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lor, a pădurilor de 
eucalipți și araucaria, 
a vulcanilor și a in
sulelor care mor in 
semipustiul austral al 
Patagoniei ; iar la 
mijloc, zona fertilă, 
vastele cîmpti planta
te cu viță de vie 
și pomi fructiferi, de
pozitul de cereale, de 
apă dulce și de viață.

în acest „mijloc", 
între Elqui și Bio-Bio, 
s-a format ca intr-o 
celulă-mamă, carac
terul chilian transfe
rat întregului terito
riu. Un teritoriu de 
756 945 Kmp., . .căruia 
i se mai pot adăuga 
ușor alți 800 000. din 
Antarctida. Istoria în
săși, în multele ei ca
pitole, s-a scris tot 
aici : centrul țării a 
păstrat o densitate în 
creștere, osciiindu-se 
in jurul a 47,7 locui
tori pe kilometru pă
trat, în timp ce partea 
de nord n-a trecut de 
2, iar Magallanes, in 
sud, n-a urcat nici 
pină la 1.

Cu toate aceste sub
liniate diferențe geo
grafice, Chile a cunos
cut dințotdeauna un 
foarte dezvoltat sen
timent al unității na
ționale. Afirmindu-și 
independența la înce
putul secolului trecut, 
țara s-a .dezvoltat in 
spațiul redus dintre 
Cocfuimba și Concep
cion, cu un singur cen
tru urban puternic. 
Santiago. Clima și 
condițiile solului au 
contribuit foarte mult 
la aceasta.

De la Chabuco (1817) 
Ia Lircay (1829) s-au 
scurs anii formării, 
cu inevitabila criză de 
autoritate — s-au re
dactat constituții în 
1818, 1822, 1823 și 1824
— in care a interve
nit prezența genera
lului Bernardo O’Hig
gins. Anii dintre 1831- 
1861 sint ani de tran
zit, de căutare lentă 
(datorită aristocrației 
burgheze de fie atunci, 
purtătoare a perucii .
— de unde și denumi-

na funcționare a pu
terii legislative. Apa
riția generalului Car
los Ibanez del Campo 
(1927-1931) reprezin
tă, in acest context, 
aproape un accident. 
Aproape pentru că n-a 
fost cu totul intîmplă- 
toare : anii aceștia au 
fost de-ajuns pentru 
ca Republica Chile 
să-și vadă intreruptă 
brusc lenta ei evoluție 
socială. Un împrumut 
făcut de Ibanez — 
792 347 912 pesoși — a 
dat liberă trfecere in
vestițiilor străine, în 
special nordamericane 
și engleze, dezechili- 
brind pentru mult timp 
balanța de plăți. Com
paniile și societățile 
străine au devenit a- 
tunci personaje de su
prafață în economia 
țării : Guggenheim,
Brothers și Banco 
Anglo controlau in
dustria de salpetru, 
din care poporul chi
lian mai deținea 5 la 
sută ; Gliile Explora
tion Co, Andes Copper 
Mining Co, Braden 
Cooper Co și Bethle
hem Steel Corpora
tion erau stăpîne pe 
cupru și fier, in timp 
ce Borax Consolida
ted Ltd domina pro
ducția de borax. iar 
American Smelting Co 
avea cuvintul decisiv 
în exportul minera
lier.

E vorba, prin urma
re de personaje active 
(și nu sint singurele) 
pe care nu le subli
niez din plăcere : pînă 
la 4 septembrie 1970, 
anul victoriei Fron
tului Unității Popu
lare condus de preșe
dintele actual al țării, 
Salvador Allende, Re
publica Chile a tra
versat lungi perioade 
de criză economică și 
conflicte sociale deo
sebit de grele, nici 
unul din guvernele de 
pînă la această dată 
nereușind să le solu
ționeze cu adevărat. 
Nici chiar încercări
le, intr-un context 
politic nou, aparți-

nind penultimului pre
ședinte, Eduardo Frei,
n-au dat- rezultatele 
scontate : reforma a- 
grară — fundamenta
lă pentru viața cîm- 
pului — expropriase 
doar 16 la sută din 
ceea ce ar fi fost 
nevoie să. exproprieze, 
iar procesul de, „chi- 
lenizare" a cuprului 
prin deținerea de că
tre guvern a 51 la sută 
din acțiuni n-a îm
bunătățit prin nimic 
condițiile de viață ale 
poporului chilian, nici 
măcar pe cele ale mun
citorilor mineri. In
tr-un singur an, 1969 
— după cum a arătat 
președintele Allende, 
vorbind din balconul 
palatului preziden
țial. la 21 decembrie 
1970 — societatea 
Anaconda (numele u- 
nit al personajelor mai 
sus amintite) obținu
se un beneficiu de 79 
milioane dolari, adică 
80 la sută din benefi
ciile ei din întreaga 
lume, deși pe pămîn- 
tul chilian nu avea 
nici o șesime din in
vestițiile făcute în 
străinătate.

Astfel stind lucru
rile, victoria în alegeri 
a Frontului Unității 
Populare n-a consti
tuit o surpriză decit 
pentru cei ce nu o 
doreau cu nici un 
preț. Programul de 
măsuri al noului gu
vern, menit să reîn
toarcă în țară tot ceea 
ce-i aparține pe drept 
și punind, in același 
timp, bazele unor re
forme structurale pro
funde pentru o mai 
sensibilă echitate so
cială, nu putea să nu 
fie sprijinit de mase
le populare și de că
tre puterea legislati
vă. Căci, în cele din 
urmă, acest program 
nu a fost o simplă 
platformă electorală, 
ci recunoașterea și în
sușirea unui proces 
istoric ireversibil, 
propriu epocii noas
tre, cel al trecerii la 
o nouă orînduire, orin- 
duirea socialistă.

Succesele economice 
și sociale obțintite de 
poporul chilian în a- 
cești primi ani de gu
vernare a Unității 
Populare- justifică fă
ră rezerve alegerea 
făcută. Numai datele 
statistice din primul 
an, 1971, vorbesc de 
creșteri însemnate ale 
producției in toate 
sectoarele (cu 121 mii 
tone cupru, 405 mii 
tone fier, 158 mii tone 
salpetru, 300 mii tone 
făină de pește, 371 
tone de iod, 12 670 to
ne sulfat de sodiu — 
mai mult decit in 1970 
sau in domeniul pro
ducției de bunuri in
termediare, unde creș
terea generală a fost 
de 14,4 la sută în 
1971, față de același an 
1970, ultimul din man
datul președintelui 
Frei.

Sint date» cred, edi
ficatoare, mai ales da
că avem in vedere 
faptul că toate aceste
succese aparțin pri
mului an. După cum
tot edificatoare sint
cele din domeniul so
cial t procesul. reinte
grării in viață demnă 
a populațiilor indiene, 
legendarii araucani 
(mapuches) s-a înce
put prin restituirea 
numai în 1971 a peste 
30 mii ha de pămint 
comunităților din pro
vinciile Araueo, Cou- 
tin, Osorno și Bio- 
Bio. In 1971. indienii 
huilliches, din San 
de la Costa, cei care 
venind peste secole 
pierduseră totul, s-au 
născut cu adevărat 
pentru a doua oară 
in timp ce, pentru 
prima dată in istoria 
țării, la Angol, Victo
ria și Valdivia copiii 
ntapuches au aflat că 
în școlile de aici pre
darea lecțiilor se va 
face și in limba lor.

Solitară, evocîndu-mi 
locuri prin care-am 
trecut, floarea de co
pihue, pilpîie de asu
pra Anzilor.

DISTRATUL : Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Mo
dern (orele 8,45; 10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Grădina Mo
dern (ora 20),'

TE AȘTEPTĂM, FLĂCĂULE : 
Moșilor (orele 18; 20).

PE ARIPILE VINTULUI 1 Popu
lar (orele 10; 15; 19,30).

LUMEA SE DISTREAZĂ : Mun
ca (orele 16: 18; 20). Vitan (orele 
15,30; 17,30; 19,30), Grădina Vitan 
(ora 20).

JANDARMUL LA PLIMBARE : 
Arta (o'-ele 15,30; 18; 20,30), Bu- 
cegi (oțele 15,30; 17,45; 20), Gră
dina Arta (ora 20). Grădina Bu- 
cegi (ora 20.30).

ULTIMUL CARTUȘ : Cotrocenl 
(orele 15,30; 18; 20,15), Drumul 
Sării (orele 15,30; 18; 20,15).

ORDONANȚA SELMENKO i

Progresul (orele 16; 18; 20).
TU, EU ȘI MICUL PARIS : Lira 

(orele 15,30; 18; 20.15), Grădina 
Lira (ora 20).

ANTONIU ȘI CLEOPATRA : 
Floreasc (ore.e 15,30: 19).

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

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

...ȘI SALUTĂ RINDUNELELE î 
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 SINT LIBERI : Glu- 
lești (orele 15,30; 18; 20.30).

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

ROND DE NOAPTE : Crîngași 
(orele 15,30; 18; 20,15).

POLIȚIA MULȚUMEȘTE t Dada 
(orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15;
20.30).

ACEA PISICA BLESTEMATĂ ! : 
Arenele Romane (ora 20).
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Teatrul „C. Tănase" (Grădina 
Boema) : ESTIVAL BOEMA — 
ora 20; Ansamblul „Rapsodia 
Română" : MELEAGURI FER
MECATE — ora 7,18,30; Grădina 
Cișmigiu (Rotonda scriitorilor) ; 
MARMURA TIMPULUI — specta
col de sunet și lumină — ora 20,30. 
Teatrul „Giulești" : RĂZBUNAREA 
SUFLEURULUI — ora 20.
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PROGRAMUL III

9,00 știri. 9,05 „Incognito" — 
program de varietăți muzicale. 
9 55 Melodia zilei : „Slăvite zile" 
de Laurențiu Profeta. 10,00 Clubul 
curioșilor. 11:00 știință și tehnică. 
11,10 Profil pe portativ — Iliuță 
Rtidăreanu. 11,30 Antract muzical. 
12)00. Transmisiuni .directe din 
țară. 12.10 Invitație in fonotecă. 
12,55 Melodia zilei. 13,00 închiderea 
emisiunii de dimineață. 17,00 Ști
rile după-amiezii. 17,05 Alo, Ra
dio ! — muzică ușoară la cererea 
ascultătorilor. 18.00 Șapte zile.

șapte arte. Arhitectură. 18,10 Temă 
cu variațiuni, 18.55 Melodia zilei. 
19,00 In direct... de la Uzinele „23 
August" din Capitală. 19,30 Știri. 
19,35 Discuri de muzică populară. 
20,.10 Educație, răspunderi. Mode
lul și antimodelul în educația ti
neretului —' anchetă. 20.30 Simfo
nia concertantă pentru vioară, 
violă și orchestră de Mozart. 21,00 
Radio-super-top ! Topul topurilor. 
22.00 Radiojurnal. 22,30 Melodia 
zilei. 22,35 Vedete ale muzicii ușoa
re. 23,15 Poetica. Teofil Bălaj. 
23.20 Jazz varietfe. 23,55—24,00 Ulti
mele știri.
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PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba rusă. 9,39 O 
viață pentru o idee : Dimitrie

Cantemir. 10,00 Telex. 10,05 Pagini 
muzicale de mare popularitate. 
10,35 Selectiuni din emisiunea 
..Seară pentru tlneret“. 11,10 Isto
ria filmului sonor : ..Generație" 
12,40 Municipalitatea răspunde 
bucureșteanului. 13.00 Telejurnal. 
16,00—17,00 Telescoală. 17.30 Curs 
de limba engleză. 18.00 Telex. 18.15 
Cunoașteți legile ? 18,30 Publicita
te. 18.35 La volan. 18,50 Telecon- 
ferință de presă. 19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. In cinstea marii 
sărbători. 20,00 Cintecul săptămî- 
nii : „Dulce, dulce Românie". 20,05 
Porțile de aur (emisiune de ver
suri). 20,25 Recital Irina Loghin. 
20,50 Prim plan. 21,15 Pagini de 
umor. 21,40 Teleglob. 22,00 24 de 
ore. 22,20 Sport. Jocurile mondiale 
universitare.

PROGRAMUL II

20,00 Ansamblul folcloric al 
Uzinei de autocamioane Brașov.
20.30 Revista economică TV. 21.00 
Reportaj la un festival : „Vacanțe 
muzicale" la Piatra Neamț. 21.30 
Film serial ..Arthur". 21,55 Biblio
teca pentru toți. ,
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