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Răspunzînd indicațiilor secretarului general al partidului, înfăptuindu-și propriile angajamente
IN CINSTEA URI, Pf SANTITRE

• IN JUDEȚUL TELEORMAN 
1 100 DE TINERI CONSTRUC
TORI, angajați efectiv in 
eforturile tuturor oamenilor 
muncii de a 
naiul Înainte 
au hotărit să 
tiva comitetului județean Vilcea 
al U.T.C. sub deviza „De la fie
care tinăr constructor o contri
buție maximă in înfăptuirea 
sarcinilor de investiții". In a- 
cest scop ei și-au propus ca în 
zilele de 19, 23 și 24 august să 
lucreze efectiv, în schimburi 
prelungite, la efectuarea lucră
rilor de construcții montaj ce 
se execută la Combinatul de 
îngrășăminte chimice Turnu 
Măgurele, I.M.M.R. Roșiori de 
Vede, extinderea capacităților 
de producție la întreprinderea 
textilă Roșiori de Vede, Fabri
ca de rulmenți și noua filatu
ră de la Alexandria, la Comple
xele de porcine și creșterea 
berbecuților de la Smărdioasa. 
Vitănești, Roșiori de Vede și 
altele. Pe aceste șantiere, ală
turi de tinerii constructori vor 
îmbrăca salopeta de brigadier 
elevii școlii de șoferi de la Ro
șiori de Vede, peste 1 000 de ti
neri de la Combinatul de în
grășăminte chimice Turnu Mă
gurele, de la întreprinderile și 
instituțiile orașelor Alexandria, 
Videle și Zimnicea. Inițiativa ti
nerilor constructori și brigadieri 
a fost preluată și de. alți 8 500 de 
tineri muncitori din celelalte 
întreprinderi ale județului care 
vor lucra in zilele de 19, 23 și 
24 august.
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• în județul Vilcea 
tineri au lucrat toată 
I.C.H. Lotru, cei 1 150 de briga
dieri au fost prezenți la reali
zarea următoarelor obiective : 
depuneri, la Barajul Vidra, be
toane la barajul Jidoaia, in 
subteranul captări nord și sud. 
Valoarea lucrării efectuate este 
de 435 000 lei. S-au evidențiat 
in mod deosebit următorii bri
gadieri : Nistor Gheorghe. secre
tarul comitetului U.T.C. pe 
I.C.H., Bucura Grigore. Pădurar 
Constantin, Pădurar Elena, Io- 
nescu Dumitru.

La Rimnicu Vilcea, pe șantie
rele I.C.H. Olt-Vîlcea, s-a ' lu
crat toată ziua la construirea 
digului. De asemenea, în comu
nele Mădulari, Gușoeni, Șușani, 
Ștefănești. Lungești. Șutești, 
Creteni, Amărăști 125 de tineri 
au lucrat la construirea obiecti
velor edilitar gospodărești, la 
amenajarea spațiilor verzi și 
alte obiective din cadrul comu
nelor. In orașele Călimănești și 
Drăgășani, peste 250 de tineri 
au pus umărul Ia construirea 
complexului turistic, și a noului 
spital.

• Duminică, mai bine de 5 000 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
au lucrat in schimburi normale 
pe șantierele de construcții in
dustriale din județele Prahova, 
Dîmbovița și Buzău. S-a mun
cit cu spor la construcția între- 
prinderiii de oțeluri speciale de 
la Tîrgoviște, a turnătoriei de 
oțel și fontă din Cîmpia, la ex
tinderea combinatului petrochi
mic și a electrocentralei de la 
Brazi, a combinatului pentru 
lianți și asbociment-Fieni, a u- 
nităților constructoare de utilaj 
chimic. de Ia Ploiești, Găești, 
Buzău și Moreni, precum și la 
alte obiective cu termen de pu
nere în funcțiune în trimestrul 
patru al acestui an.

O activitate intensă s-a înre
gistrat si la finisarea celor pes
te 600 de apartamente și alte 
clădiri ■ social culturale care 
vor fi predate beneficiarilor din 
cele trei județe în cinstea zilei 
de 23 August.

Efortul constructorilor s-a sol
dat cu un bilanț rodnic, înregi- 
strîndu-se un volum de lucrări 
evaluat la peste 12 000 000 lei.
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Numi-am revăzut 
orașul în care m-am 
născut de o bună 
bucată de vreme 
și-l țineam minte un 
tîrg. prăfuit, cu sal- 
cîmi obosiți, cu 
străzi desfundate și 
cu birje, un tîrg 
blajin spuneam, 
străin de ambiții. 
Doar o lungă isto
rie pe care memo
ria pămîntului n-o 
mai păstrează și 
multe nume ilustre 
de ctitori de țară și 
de cultură româ
nească aduceau în 
mintea celui care 
nu era de aici, 
Bârladul. Orașul a- 
cela de pensionari 
și de negustori cu 
potcoava bătută pe 
pragul prăvăliei ca 
să aducă noroc nu 
mai este demult, 
nici eu nu îl știu 
prea bine, îl bănu
iesc undeva între 
uitare și literatură, 
atunci cînd recitesc 
ca un provincial cu 
tabieturi Tache, 
lanke și Cadîr a lui 
Victor Ion ~ 
și-mi sună 
peste podul 
riei, încă ia 
Lumea aceea 
rit după anii 
cînd, într-o margine 
de islaz comunal, 
au crescut într-o 
toamnă cu ploi, ca 
pretutindeni în 
România acelor ani 
febrili, bărăcile de 
scîndură învelite cu 
carton gudronat ale 
constructorilor Fa-

bricii de rulmenți 
F.R.B.-ul cum a- 
vea să devină cu
noscută peste câțiva 
ani. Se lucra ca la 
începuturi, cu lopa
ta și roaba, se mun
cea greu, țăranii 
din satele județului, 
deprinși să semene 
porumbul și să min- 
giie boii, trebuiau 
să clădească în ~a- 
ceastă parte săracă

ml a
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Moldovei de Jos,

Popa 
pașii 

Pescă- 
ființă. 
a mu- 

50,

a
cel mai mare obiec
tiv industrial din 
sud-estul Europei. 
Și au făcut-o. ~ 
brica, în care 
am lucrat, nu 
să aibă, așa 
este înecată în ver
dele de sărbătoare 
al plopilor din jur, 
gigantismul cu care 
ne-au obișnuit alte 
locuri, înalte tur
nuri de răcire ca la 
Rogojelu, ori geo
metria rafinăriilor 
de la Brazi, dar oa
menii care au con
struit-o, aceiași ță
rani blajini de odi
nioară și fiii lor, 
sînt cei care au 
schimbat în câțiva 
ani fața Bîrladului, 
aducîndu-i numele

Fa- 
și eu 
pare 
cum

în competiția 
dustriilor moderne 
din toată lumea. 
Fabrica, care și-a 
dublat de curînd 
capacitatea de pro
ducție, extinzîndu-și 
halele de beton și 
sticlă, are acum re
nume mondial, rul
menții românești, 
șlefuiți în Moldova. 
Aleargă pe tonte 
șoselele globului, 
din India pînă în 
Statele Unite și din 
Brazilia pînă în 
Franța, în zeci de 
țări, dintre care 
destule de un nivel 
tehnic de excepție. 
Demult, atunci cînd 
zidurile F.R.B.-ului 
mai arătau încă ro
șul ars al cărămizi
lor, lingă bărăcile 
acelea de scândwă, 
se întindea o ruină, 
mormane de moloz 
frământat, tot ce 
mai rămăsese după 
război dintr-o școa
lă de arte și mese
rii și de aici a în
ceput de fapt acea 
schimbare la față a 
orașului, Bîrladul 
care nu mai este a- 
cum o risipitură de 
case în lungul văii 
unui râu mocirlos, 
ci un oraș modern, 
cu o viață moder
nă, alături de cele
lalte orașe ale țării. 
Cartierul de blocuri

OCTAVIAN 
STOICA

SA LUCRAT CU TOATE FORȚELE
• Acolo, de unde a pornit inițiativa
• Au montat al 2000-lea aparta
ment • Constructori si beneficiari

o singură echipă

(Continuare 
în pag. a ll-a)

FABRICA DE CARTON ONDULAT. Constructorii si beneficiarii 
un singur efort.

I
eri dimineață, după 
i’in raid pe alte 
șantiere bucurește- 
ne, sosim în jurul 
orei 9 la întreprin
derea ..Anticorozi- 
unde se află în construc

ție noi capacități de producție.
— Lucrăm mai bine de două 

ore, ne informează șeful lotu
lui, tinărul inginer Petre Simo- 
iu. și pot spune că ce s-a exe
cutat pină acum echivalează cu 
randamentul unei zile record, 
așa cum ne-am propus.

— în ce constă angajamentul 
v. ?
— Să punem parțial în func

țiune o np.uă capacitate pină 
in ajunul zilei de 23 August — 
precizează tovarășul Anton Po
pescu secretarul organizației de 
partid a șantierului I. Va fi o 
devansare de peste patru luni.

Toate cadrele tehnice ale șan
tierului erau la frontul de lu-

ÎNTREPRINDEREA „ANTICOROZIVUL". Se toarnă fundația viitoarelor utilaje.

cru : inginer șef Licheardopol, 
inginer Liveanu. subinginerul 
Nica, maistrul Loită, conducind 
nemijlocit lucrările, acordind a- 
sistența tehnică necesară. Se 
toarnă beton, se confecționează 
cofraje, se montează utilaje. 
Este aici, o mică parte din co
lectivul Trustului de construcții 
industriale care a luat inițiativa 
patriotică de a sărbători ziua 
de 23 și 24 august prin muncă.

— Vom fi exemplu pină la 
capăt, ne asigură utecistul 
Gheorghe Curelea, șeful unei 
echipe de lăcătuși, adică vreau 
să spun că pe ziua de. 22 au
gust va pleca telegrama.

Tinărul constructor își expri
mă Cu alte cuvinte convingerea 
că fără nici o îndoială, în preaj
ma marii sărbători vor raporta 
partidului că secția de pompe 
și. robineți va intra in probe. 
Ca argument, constructorii ne 
spun că și ultima capacitate de 
producție pusă de ei aici, în 
funcțiune a fost devansată cu 
șase luni. Dar certitudinea în
deplinirii ferme a angajamentu
lui o dă mai exact, ritmul inalt 
al duminicii record de muncă, 
record pe care constructorii sint 
hotăriți să-l reediteze în fiecare

-am cunoscut sim
bătă spre seară, la 
șase ore după ter
minarea programu
lui normal de mun
că. Ei se aflau însă 

tot pe șantier, continuau 
muncească, să toarne planșeul 
unui nou apartament la blocul 
M-l spațial, in cartierul Du- 
dești. Cel care ni se confesea
ză este un tinăr frumos, ars de 
soarele tuturor anotimpurilor. 
Se numește Petre Protopopescu. 
Ne face cunoștință cu colegii 
din brigada sa : Ion Constanti- 
nescu. Dumitru Mardare, Marin 
Simion, Ștefan Dobre, Florea 
Ilie. Al. Caraman și Vasile Io- 
niță. Se aseamănă între ei par
că ar fi frați. Aceeași bună dis
poziție, aceeași vervă.

— Cum să nu ne asemănăm ? 
Sîntem împreună de aproape 
9 ani, de cînd am început școa
la profesională iar de la absol
vire lucrăm nedespărțiți. Numai 
cit am fost militari am fost de
parte unul de altul dar apoi

să

• ACUM, ARATURILE ! (RAIDUL

NOSTRU ÎN JUDEȚUL ILFOV) • „ COPIL RAU ci■ ■ ■

[Biografii posibile] • DIVERSITATE (Cronică T,V.)
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CAR A TELE
AURULUI VERDE

Am cunoscut cu ani în urmă 
un pădurar, un om care la 
cîtiva ani după vîrsta pensio
nării mai străbătea cărările pă
durilor. L-am întrebat dacă în 
cei peste 50 de ani de viață 
petrecută în mijlocul codrului

Vacanta
7

SPORT

DACĂ 
CELARIA

CURTEA ALTFEL?

E PUSTIE CAN- 
POATE FI

Dacă ai întreba pe directorii 
de școli din municipiul Deva cu 
ce se mîndresc, în mod deosebit, 
mulți ar răspunde, fără să stea 
pe gînduri : cu frumoasele baze 
sportive amenajate, în ultimii 
ani, prin munca patriotică a ti
nerilor. Intr-adevăr, dacă intri 
în curtea Liceului pedagogic, 
rămii impresionat nu numai de 
ordinea care domnește peste tot,

sportivă a elevilor • UNIVERSIADA

73 • CUPA DAVIS

ci și de spațiul afectat cu dăr
nicie practicării sportului. E- 
xistă două terenuri de baschet, 
cite unul de handbal și volei, 
bituminizate, pista de alergări, 
groapă de sărituri, un veritabil 
complex care poate satisface 
cele mai exigente pretenții. A- 
ceeași mînă de buni gospodari 
o intîlnești 
școlare. De 
struit, dar 
întrebarea, 
luăm după 
la fel ca și dv„ că au fost a- 
menajate pentru a fi la dispo
ziția elevilor. Nu putem face,

ți la alte unități 
construit s-au con- 

în ce scop ? Iată 
Dacă ar fi să ne 

aparențe, am spune

însă, o atare afirmație, pentru 
că realitatea ne contrazice. în 
aceste zile, am vizitat mai multe 
școli din Deva, pentru a con
semna activitățile sportive care 
se organizează în timpul vacan
ței. Știți la ce concluzie am a- 
juns ? Că terenurile amintite 
au fost amenajate nu pentru a 
oferi tinerilor posibilități de a 
face sport, ci pentru a înfrumu
seța peisajul. La Școala generală 
,.Dr. Petru Groza“, am intîlnit 
doar doi băieți care, într-o sin
gurătate deplină, disputau un 
meci de tenis. Profesoara Dora 
Hada, care ține locul directori-

• FOTBAL •
lor plecați, (rețineți, toți trei in 
concediu !) se sfiește să .afirme 
pe șleau, că cei trei profesori 
de educație fizică se află la 
munte sau la mare, dar pînă la 
urmă, recunoaște. Asta-i situa
ția. Dacă este pustie cancelaria, 
poate fi curtea altfel ?

La școala vecină, Liceul pe
dagogic, pe splendidele terenuri 
de sport, nici o mișcare. Doar 
frunzele de plop care au început 
să cadă, aleargă, duse de vint, 
de la o margine la alta. Nu pu
tem spune că și aici profesorul

(Continuare in vag. a lll-a)
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s-a gîndit vreodată să-și schim
be meseria. „Eu — mi-a răs
puns bătrinul — m-aș fi gîndit 
la așa ceva doar atunci cînd 
l-aș fi găsit pe omul care să-mi 
spună unde și cum ar putea 
trăi fără pădure și fără lemn". 
Vorbele acestea aveau. fără 
îndoială, sensurile adevăratelor 
valori ale locului prioritar pe 
care lemnul îl ocupă în ierar
hia materiilor prime destinate 
producției 
Este greu 
economiei 
fie. într-o 
mai mare, 
rial lemnos.

Fără îndoială că în țara 
noastră, unde 27 la sută din 
teritoriu este ocupat de păduri, 
problema gospodăririi rationale 
a „aurului verde" stă în cen
trul atenției factorilor de răs
pundere. Datorită unei politici 
bine chibzuite, științific funda
mentate, în România situația 
fondului forestier se prezintă 
Ia ora actuală mai bine decît 
în marea majoritate a țărilor 
europene. De altfel, tara noas
tră se situează pe primele 
locuri în lume în ceea ce pri
vește indicele de valorificare a 
masei lemnoase 
dustriale.

Am amintit 
pentru a defini 
mensiunile, pentru a 
mâi precis nivelul atins de cer
cetarea și 
nească în industria

de bunuri materiale, 
de citat un sector al 
naționale care să nu 
măsură mai mică ori 
consumator de mate-

în scopuri in-

aceste lucruri 
mai bine di- 

contura

acum, la împlinirea a patru 
decenii de activitate. Căci dru
mul celor 40 de ani de cerce
tare forestieră este într-un 
anumit fel și drumul unei spec
taculoase geneze industriale. 
An de an, cercetătorii și proiec- 
tanții s-au străduit să ofere in
dustriei prelucrătoare noi uti
laje, produse și tehnologii pe 
baza cărora lemnul pădurilor 
noastre să înmagazineze in el 
o valoare de întrebuințare cit 
mai mare, să-și înnobileze uti
lizările, să devină cit mai pre
țios și mai util. Nu este lipsit 
de interes faptul că în acțiunea 
de dotare a noilor capacități 
industriale cu utilaje s-a por
nit de la un import de 100 la 
sută. Specialiștii INSTITUTU
LUI DE CERCETĂRI ȘI PRO
IECTĂRI PENTRU INDUS
TRIA LEMNULUI, asimilînd 
peste 200 de tipodimensiuni. au 
contribuit ca gradul de dotare 
cu utilaje din țară să ajungă 
în 1973 la 90 la sută în cazul 
fabricilor de mobilă și la 80 Ia 
sută în cazul fabricilor de 
cherestea.

Din momentul în care ferăs
trăul mecanic intră în acțiune, 
deci din prima secundă a lun
gului său drum, lemnul — 
la arborele pădurii. pînă 
mobila modernă sau „stil" 
pînă la hirtia cărților și a

de 
la 
și 

al-

proiectarea româ-
lemnului,

IOAN VOICU

(Continuare în pag. a ll-a)

ne-am intîlnit din nou în briga
da condusă de comunistul Ne- 
guț.

— Azi e simbătă, aveați pro
gram scurt.

— Da. dar am hotărit să ne 
prelungim programul pentru că 
sute de locatari așteaptă să «e 
mute mai repede în apartamen
tele noi. Ne-am angajat să dăm 
acest bloc cu o lur.ă mai devre
me. Mergem într-un ritm de 
două apartamente pe zi. Azi am 
turnat.
pregătim 
Poftiți să

Am dat

miine — duminică — 
turnarea pentru luni, 
ne vedeți.
curs invitației. A ve

ROMULUS LAL 
Foto : V. RANGA

(Continuare in pag. a ll-a)

Plec deseori în zori să 
văd cîmpurile. Să mă pot 
bucura de marea lor aromă 
și să mă aplec și să ascult cu 
urechea pămîntul, acolo la 
rădăcină, cum în uzinele 
subpămîntene, în furnalele 
mirifice ale țărânii, sini pre
gătite șarjele câmpiilor ro
mâne.

Zorii-ntr-un lan 
un anotimp de

sînt ca 
dragoste 

consumat pe-ndelete, cu mul
tă fi înaltă hticurie. E clipa 
cînd crezi că furnalele fi uzi
nele țărânii au uitat să lu-

ÎNSEMNĂRI
creze, e o clipă cînd totul ră
mâne neclintit. Să fie de vină 
ciocîrlia ? Să fie de vină 
masa galbenă care se leagă
nă, corabia de pămînt care 
înaintează cu pînze galbene 
spre țărmul combinelor ?

Apoi se arată oamenii care 
știu să cântărească bobul în 
palmă; îl privesc la soare ca 
pe oul enigmatic. Ei poartă 
mari pălării, zîmbesc fi trec 
mai departe lăudtnd șarjele 
furnalelor subpămîntene.

La Reșița, la Hunedoara, la 
Galați oamenii ftiu cît e de 
bună șarja după scîntei. 
Ochiul lor niciodată nu se 
înșeală; aceasta e o șarjă 
mai rece, aceasta mai caldă, 
mai rapidă, mai lentă...

Muncitorii de la furnalele 
țarinii nu pot cîntări puterea 
șarjei decît în palmă, mireas
ma ei trebuie simțită între 
dinți, iar căldura în inimi. 
Muncitorii de la furnalele ță
rânii — desigur e vorba de o 
metaforă; o metaforă care ar 
vrea să închidă în ea lumina 
atîtor chipuri și a atîtor nu
me, lumina atîtor oameni care 
aleargă pe văile noastre româ
nești, cu gândul de a cuceri 
toate aromele, toți aștrii boa
belor care se rotesc în jurul 
axului.

Merg deseori prin marile 
Cîmpii române cu sentimen
tul că eu, muntean fiind, mă 
pot bucura cu toată ființa de 
bogățiile pămîntului meu. La 
marginea lanurilor, pe arii, 
îmi amintesc că în prima mea 
poezie publicată ''vorbeam 
despre grâu. Atunci îmi vine 
să iau și să sorb de pe luje- 
rele întinse ale macilor cupele 
cu vin roșu ale izbînzii țărî- 
nii române.

DUMITRU M. ION
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(Urmare din pag. I) ..Stăruința”, care veniseră 
■tru a lucra împreună cu

pen- 
con-

nit vorba despre cofrajul meta- ■ structorul in vederea urgentării
.. 1- » n '■ * msn nrpris la TY1O11-lie cu care glisează blocul.

— La cite turnări l-ați folo
sit pînă acum ? Băieții încep 
un calcul destul de complicat, 
dar exact.

— Turnăm cu el de la înce
put, adică din 1967. îi trecuse 
de mult termenul de folosință 
dar noi . l-am prețuit și îngri
jit cum trebuie și am reușit să 
turnăm cu el.,. S

Urmează iarăși un calcul, apoi 
unul dintre ei anunță cu entu
ziasm :

— Apartamentul pe care l-am 
turnat azi este al 2 000-lea.

a poarta Fabricii 
de carton ondiila.t,, 
aflat țn construcție, 
i-am intîlnît în zo- 

Jrii zilei de ieri pe 
montorii Trustului

Industrial de Montaje București 
și muncitorii întreprinderii

lucrărilor, mai precis la mon
tarea agregatului principal.

— Azi noapte — ne spune to
varășul Constantin Gherghicea- 
nu. diriginte de șantier, am 
transportat utilajele de la gară 
care de-abia sosiseră din import 
și le-am așezat in mașini chiar 
pe fundațiile de montaj.

— Ne-am organizat atit de. 
minuțios activitatea — comple
tează șeful lotului, tovarășul 
Anton Marinescu. Incit ritmul 
de montaj a depășit prevederi
le noastre.

într-adevăr, montorii trustului 
și ai. beneficiarului, sînt într-o 
întrecere acerbă. Și ei au să-și 
respecte un angajament : păs
trarea avansului de o lună a 
lucrărilor și punerea fabricii in 
funcțiune înainte de termen.

Ritmul a sporit

BLOCUL NR. 1 DUDEȘTI. AL 2 (WO-Iea apartament.

Toate lucrârilc sînt
ii

TELEGRAME RAIDUL NOSTRU

la nivelul exigențelor noastre de urgența intîia!

Tovarășul NICOLAE CF.AUȘESCU. președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, a trimis, președintelui 
Republicii Democrate Vietnam, tovarășul TON DUC TIIANG, 
următoarea telegramă :

Dragă tovarășe Ton Duc Thang,
Cu prilejul celei de-a 85-a aniversări a zilei domneai oastră 

de naștere, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez cele mai 
calde felicitări și urări de bine și sănătate, în numele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, al Întregului popor 
român și al meu personal.

Vă doresc din toată inima noi și tot mai mari succese în acti
vitatea dumneavoastră consacrata construirii socialismului in 
Republica Democrată Vietnam, realizării țelurilor și aspirațiilor 
fundamentale ale poporului vietnamez, sub conducerea înțeleap
tă a Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, consolidării păcii 
in Vietnam și in întreaga Indochină.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie frățească și 
solidaritate militantă dintre popoarele și țările noastre vor 
cunoaște o dezvoltare mereu ascendentă, multilaterală și fruc
tuoasă, spre binele popoarelor roman și vietnamez, in intere
sul cauzei păcii și al socialismului in lume.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, a trimis președintelui Re
publicii Elene, GHEORGHIOS PAPADOPOULOS, următoarea 
telegramă :

Cu prilejul preluării înaltei funcții de președinte al Republi
cii Elene, îmi este deosebit de plăcut să vă ^dresez, Excelență, 
cele mai cordiale felicitări și urări de succes în activitatea dum
neavoastră.

îmi exprim convingerea că relațiile tradiționale de prietenie, 
stimă reciprocă și colaborare dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Elenă, fundamentate pe principiile bunei veci
nătăți, respectării independenței și suveranității naționale, ne
amestecului în treburile interne, egalității în drepturi ți avan
tajului reciproc, se vor dezvolta și mai mult în viitor, in inte
resul țărilor și popoarelor noastre, al păcii ți securității în 
legiunea balcanică, în Europa și în lume.

ÎN JUDEȚUL ILFOV *

ACUM, 
ARATURILE!

ductă.
Ne îndreptăm spre stația de 

_ , ......- preepurare a apei. Aici îl în- 
Uzinelor textile din Timișoara. tîlnim și pe inginerul Botici.

inginerul Alexandru Botici spu
nea că muncitorii și-au propus 
să realizeze pină la sfîrșitul lui 
august, 15 la sută dintr-o inves
tiție a cărei valoare se ridică la 
citeva zeci de milioane.

Cind am intrat. ieri pe șan
tier. era Ora 12 fix. O zi obiș
nuită de lucru.

— De cînd . lucrați pe șantie
rul acesta ?

— Sint exact 10 zile, ne răs
pund frații Vasile și Dumitru 
Iftode. Noi am plecat ultimii 
de la Fabrica de memoratoare;

— Cit mai aveți de lucru 
aici ?

— în două, trei zile, termi
năm.

— Azi cit ați făcut ?
— 300 metri .. liniari de con-

Cînd în urmă cu vreo două 
săptămini am fost pe șantierul 
Fabricii de vigonie, aparținînd

La fel ca

— Cu cit a crescut ritmul de 
■lucru pe șantier, in ultimele 
. zile

— Cu circa 15 la sută.
La punctul termic, continuăm 

discuția.
— Cit ați făcut azi, din volu

mul de lucrări care le mai 
aveți, reluăm dialogul cu ingi
nerul Botici.

— Cam 12, la sută.
— Și ce înseamnă aceste 

cente ?
— Că azi se face prima 

sare a chesonului variabil 
beton, pentru stația de pompe. 
Mai notați : 40 metri pătrați de 
tencuieli, vreo 10 metri cubi de 
zidărie. în sfirșit, ne vom ține 
de cuvint.

ION DANCEA

in zilele

pro-
lan- 
din

Peste 2 500 de tineri aflați pe 
cele 14 mari șantiere de con
strucție ale județului Mureș, au 
hotărit să sărbătorească prin 
muncă zilele de 23 și 24 august. 
Dar numeroase colective au 
transformat și duminicile în zile 
de lucru. I-am însoțit ieri, pe 
constructorii de pe Platforma 
Combinatului de îngrășăminte 
chimice din Tg. Mureș. Echipa 
fierarului betonist Martin Pal 
continuă lucru întrerupt simbă- 
tă după orele 18 
bricație.

— Trebuie să 
tîrzierile. Ne-am _ . 
ceasta și ne vom ține cuvîntul.

Unele categorii de lucrări au 
fost 
fapt 
I-a.

la hala de

recuperăm 
angajat la

fa-

în- 
a-

denumite aici urgențe. De 
aici toate sint urgența 

La executarea lor au fost

mobilizați cei mai buni tineri. 
Lucrează în trei schimburi chiar 
și duminica. Lor li s-au alătu
rat 70 uteciști din partea bene
ficiarului. interesați și.ei să spo
rească ritmul montajului pentru 
a apropia termenul de intrare 
în probe tehnologice a Fabricii 
de amoniac.

Printre ei am întîlnit un 
proaspăt absolvent al Școlii pro
fesionale : electromecanicul Ioan 
Boitoș. Venise să se angajeze, 
însă cum duminica nu se întoc
mesc formele, a împrumutat o 
salopetă și o 
și s-a apucat

— Dacă tot 
aici, apoi de 
chiar de azi 1

cască de protecție 
de treabă.
vreau
ce să

să muncesc 
nu încep

MIRCEA BORDA

Momentul inaugurării s-a 
mai apropiat cu o zi

obișnuite c/e lucru

Duminică dimineața a sosit în 
Capitală o delegație de ziariști 
din Republica Populară Chineză, 
condusă de Cen Ceun, membru 
în conducerea ziarului „Jenmin- 
jibao", care va face o vizită de 
prietenie in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții au fost întîmpi- 
nați de reprezentanți ai condu
cerii ziarului „Scînteia" și a U- 
niunii ziariștilor, de funcționari 
superiori din Ministerul Aface
rilor Exeterne, ziariști.

Au fost prezenți Li Tin-ciuan, 
ambasadorul R. P. Chineze la 
București, și membri ai amba
sadei.

conducere al Grupului parla
mentar român pentru relațiile 
de prietenie România-Franța.

La clubul „Siderurgistul" din 
Hunedoara s-a deschis dumi
nică o expoziție filatelică dedi 
cată celei de-a 20-a aniversări 
a insurecției naționale antifas
ciste armate.-Cele 30 de panouri 
expuse reflectă totodată acti
vitatea bogată desfășurată de 
cercul filateliștilor hunedoreni 
în cei 15 ani care au trecut de 
la înființarea sa.

Pină acum, pe șantierul Fa
bricii de ciment și var de la 
Chișcâdaga — Deva, s-au acu
mulat restante destul de mari. 
Bilanțul nesatisfăcător al pri
melor 7 luni i-a pus pe ginduri 
pe constructori, i-a determinat 
să adopte măsuri ferme pen
tru recuperareâ răminerilor în . 
urmă* .

Ieri a fost a doua duminică 
în care s-a lucrat.

— Azi. ne spunea Petre Săliș
tean. șeful stației de betoane 
— ne-am propus să preparăm 
150 metri cubi de.beton 
să-I încorporăm in 
ția fabricii. Treaba 
bine. în două ore am 
m.e. ceea ce mă face să
ne vom depăși angajamentul.

pe care 
funda- 
merge 

dat 40 
cred că

După ce subliniază că toți cei 
18 muncitori pe care-i are în 
subordine sint de vîrstă utecistă, 
maistrul Săliștean evidențiază 
pe cițiva dintre ei. pe cei care 
și-au adus o contribuție sub
stanțială la primele rezultate 
amintite : Elena Reitmaier. Iu- 
liana Ligigan precum și Tiberiu 
Pieptroșu. Ioan Costin. Gheor- 
ghe Badea, loan Savu, Nicolae 
Munteanu.

— Cit v-ați propus să exe
cutați azi ?

— Cel puțin 150 metri pătrați, 
vine răspunsul de la ing. Mir
cea Pieptu. șeful lotului. Adică 
la fel ca în zilele obișnuite de 
lucru.

Al. BALGRĂDEAN

Ieri cei 2 300 de constructori 
de la întreprinderea de construc
ții și montaje siderurgice Galați, 
au reușit să obțină o producție 
de circa 1 milion lei.

Se cuvine să subliniem fap
tul că în această zi conducerea 
întreprinderii a luat măsuri • 
pentru o bună asistență tehnică, 
in acest fel fiind prezenți pe 
șantier 140 de cadre tehnico-in- 
ginerești. în efortul unanim s-au 
înscris ieri, cu bune rezultate și 
constructorii de la Grupul de 
șantiere pentru construcții in
dustriale și agrozootehnice care 
au bătut piloți la hala de prelu
crare pentru navele de 25 000 
tdw, au montat construcții me
talice la hala de asamblat, iar la 
Uzina mecanică navală, s-au an
gajat să o dea in folosință cu trei 
luni mai devreme. Nici construc
torii de locuințe nu-s-au lăsat mai

ieri prezențiprejos. Ei au fost 
la toate punctele de lucru din 
cartierele Dunărea și Aviației, 
făcind eforturi să-și onoreze an
gajamentul de a da în folosință 
in cinstea zilei de 23 August 380 
apartamente și o școală cu 16 
săli de clasă.

ION CHIRIC

Duminică dimineața, a avut 
loc la Palatul Marii Adunări 
Naționale o întîlnire prietenească 
intre membrii delegației Grupu
lui parlamentar de prietenie 
Franța-România din Senat, con
dusă de Pierre Christian Tait- 
tinger, președintele grupului, 
care face o vizită în țara noas
tră, și membrii Comitetului de

CRONICA

ORAȘUL

U.T.C.
Vineri s-a înapoiat in Capi

tală, venind de la Nairobi — 
Kenya tovarășul Ion Săraru. 
activist al Comitetului Exe
cutiv al Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din 
România, care a participat la 
cea de-a 21-a Conferință a 
Mișcării Internaționale a Stu
denților pentru Națiunile 
Unite (I.S.M.U.N.).

CARE CREȘTE
(Urmare din pag. 1)

DIVERSIT 1’ATE
De prea puține ori. chiar și 

dună ce — înti--un efori nu 
totdeauna concludent de lim
pezire a .intențiilor ți obliga
țiilor — s-a cîriigat seara zilei 
de joi ca unică și fericită șan-, 
să de pătrundere în ritmul ace
lor obișnuințe care dau privi
torului de televiziune sentimen
tul unei responsabilități sporite 
alături de calitatea timDului 
său liber : programul pentru 
tineret. ..Seara pentru tineret", 
ca să evit orice confuzie, a Ie
șit din monotonia ți comodita
tea structurii vulnerabilă incă 
de La bun început, de cînd s-a 
renunțat la de mult si de toți 
uitatul ..Romantic club". .Nevo
ia diversității, nevoie firească 
si semn al maturrtătii a obse
dat. daf ciî acea neliniște i’no-- 
fensivă si cu acea grijă cir- 
cumgpert* care a ținut ți con-.' 
ținui să țină departe de dorin
țele. preocupările si ambițiile 
realizatorilor nu doar nume
roase categorii de tineri — fla
grantă fiind aci. cum am mai 
swis si. altădată. indiferenta 
fată de tinerii, creatori — ci, si. 
ceea ce pare de-a dreptul de 
ueințeles. numeroase asoecte 
dm viața «i munca tinerilor în 
absența cărora nti se poate 
vorbi cu deplină seriozitate 
desnre satisfacția reușitei unei 
imagini convingătoare a acestei 
generații căreia, iată, a trebuit 
ca televiziunea să-i ofere uri 
program soecial.

Cum probabil s-a observat. 
în locul mult așteptatei diver
sități a ideilor, a mijloacelor 
de investigație ai de exoresie 
și a modalităților de difuziune 
prin intermediul televiziunii, 
(atunci cînd. desigur, au exis
tat ceva idei ți »-a gîndit eît 
de cit concretizarea lor) 
preferat cam de fiecare 
spectaculosul de duzină. 
bl»matica neutră. informația 
poetizată, reoortaiul fără sem
nificație, verbiaiul. contempla
rea etc., tot atîtea ratate posi
bilități de cunoaștere dinăuntru 
a tinerei generații, tot atitea 
străduinț» inutile în marginea 
unor adevăruri ce se cuvin răs- 
nicat rostite, tot atîtea între
bări rămase fără răspuns. O 
emisiune pentru tineret care se 
mulțumește să refacă, la alte 
dimensiuni ți la alt nivel de 
profesionalitate; emisiunile cu* 
rente al» leleviziunii noastre 
nu-ți justifică decit accidental 
roitul, asta ea să nu mai amin
tesc că un program pentru ti
neret. dacă se ține cu dinadin
sul 1» existenta lui. trebuie să 
fie un program născut din ceea 
ce. săntămînă de sâptămină. 
viata și munca tinerilor ivește 
pentru a împlini o realitate 
complexă si demnă de cunos
cut și de înțeles. A plasa de 
aceea mereu între un reportaj 
mdlcom despre angajamentele 
in nrodurtie și un reportaj spe
riat despre parașutiștii amatori 
— cum s-a netrecut, de pildă, 
in ultima ..Seară pentru tine
ret” — acețaSi, pninjăr . de mu
zică lejeră (o reluare și acesta, 
pentru a nu mai știu cita oară) 
nu este numai dovada fără e-

chivoc a. unei fantezii mărunte, 
dar și consecința unor negli
jențe perpetuate cu dezinvoltu
ră. dacă nu și dovada . neprice
perii in ceea ce înseamnă psi
hologia spectatorului de televi
ziune. A povesti de aceea me
reu emoționat ți mereu în pro- 
pozițiuni prețioase despre fru
musețea lanurilor de griu poate 
fi plăcut o dată sau de două 
ori. dar așa ceva nu aduce ni-

CRONICA

se

s-a 
dată 
pro-

mic nou despre tineri și desâ 
pre tinerețe cind, din nou joi 
seara, ni s-a dat prilejul să ve
dem iar lanuri de griu foite de 
vint și să ascultăm iar emoția 
bărbătească a unui text chinuit 
pe colțul mesei. A încredința, 
de aceea, e drept ci la răstim
puri ceva mai mari, realizările 
despre diverse tabere unor ve
leitari îndeobște sentimentali
zați de încrederea arătată, cum 
iarăși s-a petrecut în aceeași 
..Seară pentru tineret" de joi, 
poate fi, pînă la un punct, in
teresant, dar cu nici un chip 
lămuritor, asupra scopurilor și 
rezultatelor organizării tabere
lor în chestiune. Netezite astfel 
de aceeași pregnantă lipsă de 
acuitate, pline de locuri comu-

ne și de stereotipii de limbaj, 
lucrate parcă de același om eu 
mijloace sărace unde numai 
priceperea sau talentul operato
rilor de imagine și de sunet se 
mai remarcă uneori, diversita
tea „Serilor pentru tineret" ră- 
mine incă o speranță îndreptă
țită. Este clar cred, că. diversi
tatea — și emisiunea de joi a 
avut. în aparență, diversitate, 
adică s-a vorbit acolo si des
pre muncitori, și despre țărani, 
și despre tehnicieni, și despre 
ingineri, și despre elevi, și des
pre sport, și despre curaj, și 
despre inovații, dar nici măcar 
o singură clipă n-am avut sen
timentul în pomenita seară că 
văd și ascult niște oameni ti
neri. că înțeleg și cunosc niște 
oameni tineri și adevărați — 
nu se va rezolva niciodată prin 
alăturarea mecanică. eventual 
justificată de zimbetul suav al 
unei prezentatoare, a unui re
portaj din industrie de un altul, 
din altă parte, așa ceva repre- 
zentînd, în cel mai bun caz, și 
atunci cînd fiecărei realizare în 
parte tinde să fie o reușită, 
(ceea ce nu s-a întîmplat joi, 
seara) soluția cea mai ușoară, 
dar și cea mai fără de ecou a 
participării la complicata rela
ție cu un public tinăr de tele
viziune mult mai exigent decit 
se poate bănui.

CONSTANTIN STOICIU

(Urmare din pag. I)

humelor de artă — este con
fruntat în permanenlă cu di
verse tehnologii a căror rezul
tantă se numește valorificarea 
superioară și complexă. Gra
dul de prelucrare a masei lem
noase este in prezent de 85 la 
sută. Deci, se mai pierd 15 pro
cente. Curind însă și aceste 
procente vor dispare. Dacă 
pină acum industria de prelu
crare putea să valorifice lem
nul a cărui grosime nu era mai 
mică de cinci centimetri, dato
rită mașinilor recent realizate 
crăcite de orice dimensiune vor 
fi tocate și regăsite in plăcile 
aglomerate. „Valorificarea la 
un grad ridicat a masei lem
noase. utilizarea tuturor produ
selor pădurii stă permanent in 
centrul atenției noastre — îmi 
spunea ing. Nicolae Șt. Durai-, 
trescu. director adjunct științi
fic ,a| T.C.P.I.L.-ului. Coaja care 
reprezintă pînă la 2# la sulă 
din masa lemnoasă și care se 
utilizează acum drept combus
tibil pentru centralele termice, 
va fi întrebuințată la confec
ționarea de plăci izolatoare și 
chiar la obținerea de îngrășă
minte". Pe ace.eași linie se în
scrie și extracția de colofoniu 
sau de uleiuri volatile din de
șeuri și crengi de la exploata
rea și' prelucrarea lemnului de 
rășinoase. După cum nu este 
departe nici ziua cînd rumegu
șul va deveni mangal necesar 
fabricilor de mase plastice'.

Poate că asemenea planuri 
par greu de realizat prin com
plexitatea aspectelor pe care 
le ridică, prin gradul de difi
cultate pe care îl implică am
biția de a le îndeplini întocmai. 
Dar dincolo de greutăți stă cer
titudinea transpunerii lor . în 
viață tocmai datorită realizări
lor de prestigiu de pină acum. 
Cercetările de la I.C.P.I.L. 
ne-au situat printre cei dinții

ridicat aici și care 
ajunge de la vechea 
grădină publică pină 
in centrul adminis
trativ este al mun
citorilor fabricii, al 
țăranilor acelora ca
re au trecut șitît de 
repede și atît de 
definitiv de la braz
dă la strung, de la 
satele pierdute în
tre dealuri, la cvar
talele de locuințe cu 
apă curentă. Și 
tocmai din pricina 
acestei ape, pe care 
bîrlădenii obișnuiti 
cu marile viituri 
din trecut ale micu
lui și obositului lor 
rîu s-ar fi putut ca 
dezvoltarea orașului 
să se oprească aici, 
să stagneze. Apă in
dustrială, multă, ca
re să nu presupună 
costisitoare stații 
de epurare îi tre
buia Bîrladului și 
n-o avea atunci; 
abia în urmă cu 
cițiva ani s-a termi
nat montarea unei 
conducte care aduce 
această apă vie de 
la Negrilești și iată 
că Bîrladul reintră 
din nou în fluxul 
investițiilor 
blicane

repu-
printr-un

nou obiectiv de 
primă importantă, 
o altă fabrică, de 
data aceasta de 
aparate de măsură 
și control, întreprin
dere proiectată la 
cel mai înalt nivel 
al tehnicii mondia
le și ale cărei hale 
încep să aibă cu
loare. Nu se mai 
pune acum proble
ma unei mari mu
tații, cu dezrădăci
nările inevitabile pe 
care le-ar presupu
ne, dar orice bîrlă- 
dean îți va spune cu 
mîndria celui 
într-un oraș 
prin școlile 
(Colegiul Codreanu 
a trecut de 125 de 
ani), că tinerii care 
vor lucra aici în
vață într-o școală 
specială din Bucu
rești, că se vor che
ma tot muncitori 
dar că toți trebuie 
să fie absolvenți de 
liceu, procesele teh
nologice ale noii fa
brici fiind deosebit 
de complexe. Este 
în asta semnul efor
tului. al diferenței 
specifice dintre de
ceniul 50 și dece
niul 70, justificarea 
cea mai pregnantă 
a unui întreg pro-

asemenea, concepția originală 
a proiebtanților și cercetătorilor 
institutului în crearea de mo
bilier a contribuit la diversifi
carea ți creșterea calității mo
bilei, la sporirea considerabilă 
a exportului, fapt apreciat prin 
acordarea țării noastre a Pre
miului de prestigiu de către 
Institutul internațional de pro
movare și prestigiu de la Ge
neva.

CARATELE
AURULUI VERDE

în lume care am reușit să plas- 
tifiem lemnul prin tratarea cu 
amoniac gazos sub/presiune. Și 
nu să-l plastifiem oricum, 
în așa măsură incit 
fi îndoit chiar la 180 
sau mai mult, să fie 
în același loc a prins 
un produs mult 
piața mondială : casele 
bricate. Construite în multe va
riante. ..Gențiana", ..Aureola" 
sau „Primula" satisfac cele 
mai felurite preferințe ale be
neficiarilor din Austria. Israel, 
Grecia, Olanda și alte țări. De

ci 
să poată 
de grade 
înnodat ! 
contururi 

solicitat pe 
prefa-

Dar lemnul nu concentrează 
atenția specialiștilor doar spre 
a-1 valorifica superior. Grija 
pentru lemn se materializează 
și in eforturile ce se Întreprind 
la I.C.P.I.L. pentru raționaliza
rea consumului de lemn prin 
folosirea pe scară largă a în
locuitorilor. Studiile de pină 
acum au permis utilizarea în 
procent de 30 la sută a mase
lor plastice la partea de tapi
țerie a mobilei. S-a trecut și la 
realizarea de elemente orna
mentale din rășini poliesterice. 
Mai recent, se înscrie obținerea

trăit 
vestit 

sale

gram de învățămînt 
și industrializare, 
la care sîntem și 
martori și .părtași. 
Tot așa într-altă 
parte a Bîrladului, 
acolo unde înainte 
de Eliberare erau 
atelierele insalu
bre și reci ale 
A.P.A.C.A. (n-am 
reușit niciodată să 
știu ce au însemnat 
aceste inițiale, le-am 
legat însă 
una de 
unde fete 
trăgeau la 
vestoane 
acum se 
sub plafoane de sti
clă în tot noua Fa
brică de confecții 
și se fac studii pri
vind sociologia mun
cii. Va fi fost fru
mos Bîrladul lui 
Pîrvan și Fhilippide, 
Bîrladul cărturari
lor adunați pe sub 
nucii din viile mul
te ale Crîngului, dar 
orașul in care 
crescut eu nu 
este demult 
tîrg. Acestea 
lă gindeam în iarăși 
noua gară a Bîrla
dului ; nou, un cu- 
vînt adevărat — în
tr-o nouă geografie 
economică, aceea a 
României socialiste.

întodea- 
mizerie) 
obosite 
mașină 

militare, 
lucrează

am
mai 
un 

toate

de elemente de tapițerie 
spume poliuretanice 
turnate în forme 
„Vrem să inlocuim 
plastice — îmi spunea 
ingineră Anastasia Stancu — 
nu ceea ce este ieftin, ci ceea 
ce necesită manoperă multă. 
Oricum vă rog să rețineți că 
mai devreme sau mai tirziu 
vom ajunge cu toții la conclu
zia că poliuretanul expandat 
este „lemnul viitorului". Se va 
trece astfel la realizarea de e- 
lemente de mobilă din spume 
poliuretanice rigide cu sau fără 
elemente ornamentale, care — 
prin constituția lor — pot imi
ta perfect lemnul din punct de 
vedere al densității, rezistenței, 
aspectului și chiar al proprietă
ților termice și acustice.

Cel de al 41-lea an al cerce
tării în domeniul forestier îi 
găsește pe specialiștii Institu
tului de cercetări și proiectări 
pentru industria lemnului an
trenați în descoperirea celor 
mai bune căi de valorificare 
superioară și integrală a lem
nului. reducerea consumurilor 
tehnologice și crearea de noi 
produse cu un grad superior de 
prelucrare. Peste 500 de oameni 
sint preocupați să ocrotească 
pădurile, această miraculoasă 
lume de basm, cu 
funcțiuni pentru om 
mediul înconjurător, 
cum spunea bătrînul 
fără pădure și fără lemn omul 
nu poate să trăiască.

din 
elastice, 

la 
cu

rece, 
mase 

tinăra

multwle 
și pentru 

Căci așa 
pădurar.

Ilfovenii s-au numărat printre 
primii din țară care au rapor
tat Încheierea secerișului. La 
data de 25 iulie a.c. rodul de 
pe cele peste 130 OOO de hectare 
cultivate cu griu era strîns și 
transportat în cea mai mare 
parte în bazele de recepție sau 
hambarele unităților agricole. 
Mecanizatorii nu s-au dezis.

Acum au rămas însă de -ter
minat, arăturile. Tinerii meca
nizatori. răspunzind chemării 
adresate de organizațiile U.T.C., 
imperativelor momentului, s-au 
angajat. în marea majoritate, a 
unităților, să efectueze operativ 
și la indici calitativi superiori 
această lucrare de bază pentru 
configurația producției anului 
viitor. în cele mai multe locuri, 
la Horia. Valea Măcrișuiui, 
Gurbănești, Fundulea, Chirnogi, 
Vedea. Frăsinet, ni s-a vorbit 
cu superlative despre munca 
cotidiană a acestora, despre e- 
ficiența și calitatea ei. „Avem 
12 tineri mecanizatori la secția 
noastră, deci jumătate din e- 
fectiv. dar toți lucrează cu a- 
celeași sau chiar mai bune re
zultate, în unele cazuri. decît 
cei cu o experiență mai înde
lungată — ne declara inginerul 
șef al cooperativei agricole din 
Jilavele, tovarășul Aurel Iosif. 
Să mă refer doar la aceste 
zile, cînd au tras tare să înche
ie cele 800 hectare arături de 
vară. Nici unul nu s-a dat jos 
de pe tractor mai devreme de 
orele 10—11 seara". Schimb pre
lungit generalizat. Generalizată 
este și depășirea normei zilni
ce. Voicu Ioniță. Dumitru Mol- 
doveanu, Ion Răducanu, Victor 
Oprișan raportează la sfîrșitul 
fiecărei zile și nopți de lucru 
efectuarea brazdelor proaspete 
pe 4—4,5 hectare. Lucrîndu-se 
cu asemenea ritm, s-a reușit ca 
în aproximativ 12 zile să se 
termine suprafața planificată, 
căci in zilia raidului nostru se 
trăgeau ultimele brazde. O re
marcă deosebită ținem să o fa- să se vegheze la intensa folo- 
cern pentru’grija pe care șeful 
secției. Vișan Neagu, . ..ceilalți., 
mecanizatori, o manifestă pen
tru proaspătul intrat în mica 
lor familie : absolventul scolii 
profesionale Victor Badea. De aliștilor care indică drept im- 
o lună de zile este membru 
plin al colectivului de muncă 
de aici.

în timp ce 12 tractoriști erau 
la finisarea arăturilor, alți patru 
Începuseră pregătirea terenului

cu discul în vederea însămință- 
rii griului iar unul recolta lu-< 
cerna. Restul ajutau mecanicul 
de întreținere să revizuiască 
discurile și semănătorile. Se 
pregăteau pentru deplasare de
oarece de a doua zi urmau să 
meargă la cooperativa agricolă 
din Armășești. care, rămasă în 
urmă cu arăturile. solicitase 
ajutor.

Următoarele imagini le Înre
gistrăm la Girbovi, cooperativă 
renumită pentru rezultatele 
bune obținute. Ne așteptăm, fi
resc. să găsim numai lucruri 
bune. în curtea secției de me
canizare însă staționau nu mai 
puțin de 12 tractoare, toate tra
se la linie. Dialogul pe care îl 
purtăm cu șeful secției de me
canizare, Virgil Ghinea, ne ofe
ră însă surprize :

— Nu, n-am terminat arătu
rile. Mai avem încă vreo 450 
de hectare.

— Unde sint repartizat» as
tăzi tractoarele ?

— 32 la arat. 8 la discuit, 4 
la tăvălugii. 12 la transport și 
greifer, iar restul sint oprite de 
mine in secție pentru reparații.

— Nu vedem insă pe nimeni 
reparindu-le. Sint aliniate toate, 
ca la paradă, și nu se arată de
loc a fi defecte.

încep bineînțeles justificării» 
cu „păi, să vedeți c.ă“. în con
cluzie : deși solul de aici est» 
greu încercat de apele în ex
ces, solicitind deci grabă in zi
lele favorabile pentru lucrarea 
lui cit mai bună, se acționează 
Ia arat doar cu jumătate din e- 
fectivul de tractoare. Să men
ționăm și faptul că unitatea ar» 
de insămințat în toamnă numai 
cu griu 900 de hectare, un mo
tiv în plus deci pentru operați- j 
vitatea din aceste zile. Suprafa
ța trebuie și fertilizată și arată 
și pregătită. Nu este deloc jus
tificat lucrul la... relanti pe car», 
îl practică cei de la Girbovi. 
Așadar, și la fruntași trebui»

i; .'aia 
' i'ioia 
’ vieri

sire a timpului prielnic arătu
rilor. pentru că nimeni nu ga
rantează asupra stării meteoro
logice a toamnei. Ca să nu maț 
vorbim de recomandările speci-
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mare, pe la

văzuse de alifel 
multe pentru

perative obligatorii ale arături 
lor de vară operativitatea si ea 
litatea.

OCTAVIAN MILEA 
Foto : GH. CUCU

băiatul 7 Era un eo- 
nerecunoscător și o- 
Tat’su... Notarul s-a

in
intră nici un cuinpâ-

orele, păti- 
de noapte, 

lume, la 14

i
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• Gh. I. Ioniță : Poporul 
factorul hotăritor în Înfăptuirea 
insurecției din august 1944.
• Paul Niculeseu-Mizil : Proble
me actuale ale dezvoltării și 
perfecționării invățâmintului. • 
Mihail Diamandopol : Urgențe 
în realizarea planului de inves
tiții. • Teodor Coman ; Schim
bări structurale în viața satului.
• George Muntean : Inerții în 
elaborarea instrumentelor de 
muncă intelectuală. • Emil Va- 
silescu : Romanul istoric in im
pasul mediocrității. • Andrei 
Vela : America Latină : mutații 
înnoitoare.
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Copil rău...
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i Cine l-a ucis pe SS-ist ?
— De unde vreți să știu 

eu 7 M-a repezit cu ochi răi 
fostul notar. N-am aflat ni
ciodată. Nimeni n-a. aflat ni
ciodată... A doua r.i, cind s-au 
retras nemții, n-a mai Inte
resat pe nimeni soarta unui 
Fritz oarecare... Apoi după o 
pauză : și a unui nebun oare
care, criminal la urma urmei, 
care a pus viața întregului sat 
în primejdie, pentru actele 
lui de bravură ! Nu, n-am a- 
flat niciodată cine l-a ucis pe 
neamț...

— Cu Ipu ce s-a mai in- 
timplat ? •

— Care Ipu 7 A... nebunul 
ăla de la preotu Ion 1 Nu-l 
omorise el, in nici un caz, ăla 
nu era în stare să omoare o 
muscă, a ris notarul cu dinți 
de lup. îngălbeniți de vreme 
și de tutun. A murit prin ’17. 
Mai bine se preda in noaptea 
aia de pomină 1 — icni nota
rul. Se alegeau și pielitele lui 
de rubedenii cu ceva, chit că 
peste cițiva ani tot culegeau 
praful 1 Apoi notarul s-a ui
tat bănuitor la mine, speriat 
de ce-i scăpase din gură .

— Eu sint pensionar de 
stat ! Țipă ei brusc, eu o voce 
nefirească, ascuțită. Și, la 
urma urmei, cine .ești dum
neata 7 Ce-mi tot pui atitea 
întrebări ? De unde ești ?

— De la ziar. De fapt, mă 
interesează băiatul. Nepotul 
preotesei Margareta. Nu vă 
supărați eă vă întreb, nu sîn- 
teți obligat să-mi răspundeți. 
Dar am auzit că doctorul a 
murit, bolnav de ficat. Fami
lia preotului Ion e plecată 
din sat. Așa că am venit Ia 
dumneavoastră, am adăugat, 
cit mai politicos posibil, ro- 
tindu-ini ochii peste odăița 
îngustă și întunecoasă, pus
tie și decrepită, cu mobile 
vechi, inutile și greoaie, în
grămădite una-ntr-alta. ca-n- 
tr-o consignație prăfuită 
care nu 
rător.

— A, 
pil rău, 
braznic.

oprit din nou. speriat, cu bu
zele strinse. Era orfan și Mar
gareta se purta cu el ca o 
mamă, nu ca o mătușă, dar 
n-a văzut la el vreo supu
șenie. vreo recunoștință ! Și 
l-a dat la școală, în loc să-1 
țină în ogradă, la vite, cum 
merita ! Fostul notar adaugă, 
fără chef : am auzit că-i ceva 
mare, pe la București... Pe 
aici n-a mai dat de atunci, 
din ’44. în aceeași toamnă a 
plecat la internat și nu l-ani 
mai văzut. Interlocutorul meu 
s-a ridicat, țeapăn și solemn, 
arătîndu-mi fără echivoc sfie
șitul convorbirii. N-am mai 
întrebat, ar fi fost inutil, unde 
este unduioasa, insolenta și 
obsecvioasa doamnă notar. 
Era limpede că-și luase de 
mult zborul din acest cuib 
mucegăit. Doar din prag, 
m-am întors și eu, cu un zim- 
bet rău :

— Știți că atunci. în noap
tea de pomină ciml ați vrut 
să-1 trimiteți pe Ipu nevino
vat la execuție, băiatul v-a 
condamnat pe toți la moarte?

Am ieșit, fără să mai aș
tept răspunsul. „A ajuns ceva 
mare pe la București”. Mă 
obsedau ochii mari ai copilu
lui deschiși cu intensitate, 
tragica experiență spirituală a 
copilului care și-a început 
v iața conștientă prin cunoaș
terea morții. Mi-am amintit 
joaca „de-a războiul”, „dc-a 
Napoleon și Alexandru". Toți 
copiii se joacă de-a războiul, 
dar atunci, jocul avea semni-r 
ficații sinistre. De altfel, ar 
trebui să facem totul, să fo
losim tot arsenalul pedagogic 
pentru ca să nu se mai joa
ce copiii de-a războiul. Așa 
incepe, cu joaca din copilă
rie...

Cine l-o fi ucis atunci, pe 
S.S.-istul acela 7 Am con
vingerea. poate absurdă, că ' 
băiatul știe. Pentru că Ipu a 
văzut. Poate și băiatul a vă
zut. poate de aceea privea 
totul cu atîta intensitate gra
vă, necopilărească. în pupila 
larg deschisă era semnul ini
țierii. Băiatul văzuse moar-

tea. Băiatul 
multe, prea 
virata lui. Toată generația lui, 
generația adolescenților de 
război, au văzut prea multe, 
matură, prematură. Băiatul a 
asistat la noaptea grozavă a 
vinzării. cina aceea de taină 
fără nimic sfînt. Și i-o fi a- 
juns. pe viață. A doua zi, de 
dimineață, cind Ipu plîngca 
în genunchi disperarea de a 
nu fi murit cu folos și 
fast, copilul nu mai era 
pil. Era om în toată firea, 
om dur. Cum ar fi putut 
altfel ? „N-a văzut de Ia 
vreo supușenie, vreo recunoș
tință !“ — spunea adineaori 
individul acela ea un cioclu, 
notarul. Oare cîți copii 
plecat atunci, în toamna 
’44 singuri, in lume, la 
ani ? Singuri, pentru că 
mai aveau părinți, morți 
război. Singuri, pentru 
moral nu mai aveau părinți. 
Singuri, din exasperare. Sin
guri. din cunoaștere. Ji puteai 
intîlni prin internate, slabi, 
palizi, cu ochii roșii de nopți 
pierdute cu cititul. Cu gindi- 
tul. Cu sbuciumul. îi puteai 
intilni mai tirziu, prin cinci
zeci pe șantiere, fanatici, cu 
ochii adinciți in fundul capu
lui. vorbind cu 
mași. in ședințe 
Copii plecați in 
ani.

„A ajuns ceva
București". Ce-o fi ajuns 7 Aș 
vrea să-1 caut, să-1 întreb de 
SS-istuI acela. Știe precis. 
Privea eu ochi mari, tragici, 
lumea, atunci, în vara aceea 
toridă. Lumea privirii lui era 
sintetică și colorată, intens 
colorată. Copilul avea tempe
ramentul clasic al unui artist, 
meditativ și singular. N-ar fi 
exclus să fie pictor. Un pic
tor important. Un pictor im
portant care pictează mari 
pinze incendiate de galben.

Sau, dimpotrivă, albit la 
timple. cu ochii duși in fun
dul capului, mai singur 
oricind, scrie, scrie cărți...

SMARANDA JELESCU
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o etapa cu surprize
O etapă delpc calmă. Dinamo- 

viștii, pe teren propriu — des
tul de gol. semn că insuccesele 
acestora au rărit rindurile su
porterilor — au avut mult de 
furcă cu mureșenii, foarte am
bițioși in acest început de sezon. 
Ei au deschis scorul și dacă n-ar 
fi ratat Vreo două ocazii toarte 
clare — care să le aducă un 
avantaj mai substanțial pe ta
bela de marcaj — situația, n-ar 
fi luat o asemenea întorsătură. 
Cert este că — împotriva scoru
lui categoric — echipa campi
oană încă nu și-a regăsit ca
dența, modalitatea de a se ex
prima pe măsura individualită
ților de valoare pe care le arc.

O zi grea a avut o altă echi
pă care ne reprezintă în „cu
pele europene'1 — F. C. Argeș.

Reșițenii par puși pe fapte mari 
in acest campionat.

Echipele studențești s-au în- 
tîlnit din nou intre ele. Măsura 
Federației de a programa par
tidele studențești la început de 
sezon este explicabilă, dacă ne 
gîndim că spre finalul campio
natului una sau unele dintre 
ele se mai pot împrumuta, la 
nevoie, cu niscaiva puncte.

Ieri, cei mai păgubiți au ieșit 
fotbaliștii studenți timișoreni, 
care au fost învinși pe teren 
propriu, de colegii din Craiova. 
Cu aceasta, echipa Universita
tea Craiova realizează trei punc
te in două partide disputate în 
deplasare, 
onorează 
n-au reușit în campionatul tre- 

z cut, vor reuși acum...

D I A G R A
DINAMO—A.S. A. TG. MUREȘ 

3—1 (1—1). Oaspeții au deschis 
scorul in min. 32. prin Pislaru. 
Pină la pauză bucureștenii au 
reușit să egaleze, datorită golu
lui marcat în min. 38 de Dinu. 
L>. reluare. Dinamo s-a impus 
clar, înscriind 4 goluri,_ prin 
Dudu Georgescu (min. 52 — din 
11 m și min. 59), Florian Du
mitrescu (min. 62) și Radu 
Nunweiller (min. 87).

S. C, BACĂU—PETROLUL 
1—0 (1—0). Prima victorie a 
gazdelor în acest campionat ! 
Sinăuceanu (min. 33) este auto-

Un record care ii 
și ne anunță că, ce

studențesc se întoarce,
Cluj, cu o nouă înfrîngere. Co
legi. colegi, dar... liniștea de la 
sfîrșitul- campionatului ți-o asi
gură punctele cucerite la 
ceput. Universitarii clujeni 
trăit prea multe emoții

. nu ia lucrurile in serios.
La Brașov, Rapidul n-a 

depăși eternul handicap 
logic și. ca atare, nu-și 
păstra fotoliu! de lider.

Excelentă evoluția și suita de 
succese ale echipei constănțene 
care pare, la ora actuală, forma
ția cea mai bine pusă la punct.

Ieșenii au acumulat patru 
puncte, care-i scană, pentru un 
moment, de emoții, iar băcăua
nii se află la prima victorie.

Sportul

A ET APEI
rul singurului gol realizat în 
partida de la Bacău.

..POLI11 TIMIȘOARA—UNIV. 
CRAIOVA 0—2 (0—1). Victorie 
prețioasă a craiovenilor, care le 
permite acestora să preia con
ducerea în clasament. Au în
scris Bălan (min. 40) și Țară- 
lungă (min. 51).

JIUL—F.C. CONSTANȚA 0—1 
(0—0). Constănțenii au fructifi
cat în minutul 77, prin Tănase, 
un contraatac care a surprins 
descoperită apărarea Jiului.

REZULTATELE DIVIZIEI B
SERIA I. C.S.U. Galați—C.S.M. 

Suceava 1—2; Ceahlăul P. 
Neamț—F.C. Galați 1—0 : Me
talul Plopeni— Caraimanul Buș
teni 5—1 : Constructorul Galați- 
Metalul Mija 2—0 ; Gloria Bu
zău—Oțelul Galați 5—2 : C.F.R. 
Pașcani—Petrolul Moinești 1—1: 
Știința Bacău—Viitorul Vaslui 
6—1 ; Progresul Brăila—Celuloza 
Călărași 1—1 : Delta Tulcea— 
Victoria Roman 4—2.

SERIA A II-A : Dunărea 
Giurgiu—S.N. Oltenița 4—1 ; 
Metrom Brașov—C.S.M. Sibiu 
1—2 i Metalul București—Carpați 
Brașov 3—0 ; Chimia Rm. Vil- 
cea—Dinamo Slatina 4—1 ; Pro-

greșul București—Gaz Metan 
Mediaș 1—1 ; C.S. Tîrgoviște— 
Autobuzul București 3—0 : Elec- 
troputere Craiova—Minerul Mo- 
tru 2—0 : Nitramonia Făgăraș— 
Flacăra Moreni 2—2.

SERIA A III-A. Minerul Ani
na—F.C. Bihor 2—1 ; Metalur
gistul Cugir—Textila Odorhei 
0—1 ; C.F.R. Arad—U.M. Timi
șoara 2—3 ; Gloria Bistrița—Mi
nerul Cavnic 3—1 r Olimpia 
S. Mare—Arieșul Turda 2—0 ; 
C.F.R. Timișoara—Industria
Sîrmii Cimpia Turzii 0—0 ; 
Olimpia Oradea—Mureșul Deva 
3—0 ; Corvinul Hunedoara—Vic
toria Cărei 0—1 ; Minerul Baia 
Mare—Vulturii Lugoj 4—0.

După primele două partide 
de simplu, in meciul de tenis 
România-S.U.A.. care se 
dispută la Alamo (Califor
nia). in cadrul semifinalelor 
interzonale ale „Cupei Da
vis". scorul este egal : 1—1. 
Gazdele au luat conducerea 
prin victoria lui Stan Smith, 
învingător eu 7—5, 6—1. 6—3 
în fața lui Toma Ovici. A 
urmat partida dintre Ilie 
Năstase și cunoscutul jucă-

Marty Riessen.tor american 
cotat ca un specialist al tere
nurilor acoperite cu ciment. 
Dar. notează corespondentul 
agenției' France Presae, in 
ciuda condițiilor grele de 
joc și a caniculei, românul 
nu a lăsat nici o speranță 
valorosului său adversar. De 
la începutul partidei Năstase 
a imprimat un ritm rapid, 
culegind aplauzele publicu
lui, in urma unor spectacu-

tease «meciuri și passing- 
shots-uri. Campionul român 
a eiștigat clar în trei seturi : 
6—2, 6—4, 6—2.

Năstase și Smith au de
monstrat o formă excelentă, 
astfel eă partida care-i va 
opune luni, în ultimul joc. de 
simplu se anunță pasionantă, 
subliniază comentatorii agen
țiilor internaționale de 
presă.

La început citeva Cuvinte despre întrecerile atletice ale Uni
versiadei. în întrecerea discobolelor rezultatul final al duelului 
intre Argentina Menis și Faina Melnik a stat multă vreme sub 
semnul incertitudinii. Melnik a luat conducerea din prima arun
care cu 63.02 față de 60.64 cit a aruncat Argentina. La arunca
rea a doua Argentina preia conducerea cu 63,80. însă în final, 
la a patra aruncare Melnik trimite discul la 64.54 rezultat ce îi 
aduce primul loc. Argentina încearcă o răsturnare a rezultatu
lui. dar in aruncarea a cincea, discul se oprește la 63,92. In orice 
caz, Argentina Menis a obținut un loc bun și sperăm că și, în 
continuare, ea se va număra printre primele protagoniste ale 
viitoarelor încercări ' atletice internaționale.

La decatlon, reprezentanții noștri, ocupă azi după desfășura
rea a șase probe, locuri modeste. După amiază, alți sportivi ro
mâni vor concura în întrecerile atletice. Un frumos rezultat l-a 
obținut echipa masculină de gimnastică formată din Dan Grecu, 
Nicu Oprescu, Mihai Borș și Constantin Petrescu care s-au cla
sat pe locul trei obținînd medaliile de bronz cu 163.95 puncte 
după puternicele reprezentante ale U.R.S.S. și Japoniei și ina- 
intea echipelor R.D. Germane. R.F. Germania și Statelor Unite. 
In competiție au fost înscrise 21 de echipe. La volei studentele 
noastre au eiștigat neînvinse grupa, obțirîind victoria și în ulti
mul meci cu echipa Statelor Unite ale Americii cu scorul de 
3—0 după 70 de minute de joc. Situația la seturi 15—6. 17—15. 
15—6. O performantă similară a obținut și echipa de baschet 
care a eiștigat. aseară, (n.r. sîmbă.ă seara) cu 58—49 (36—24), 
dificilul meci cu Bulgaria. încurajată frenetic de o mică gale
rie de studenți români veniți in excursie s-a comportat toarte 
bine, evidențiindu-se Suzana Szabadoș și Ecaterina Savu. Azi la 
prînz (n.n. ieri) insă. în cadrul unui meci decisiv pentru clasa
rea între primele patru echipe, baschetbalistele românce au fost 
Învinse de selecționata universitară a S.U.A. cu 54—47 după ce 
au condus la pauză cu 28—24. Totuși, configurația clasamentului 
final in grupa I va deninde și de rezultatele celorlalte adversare. 
In această seară vor fi c^noscuți și cîștigătorii celor 10 catego
rii de greutate la lupte greco-rinane. Mari șanse de a urca pe 
podium au luptătorii noștri Berceanu, Giugă, Păun. Horvath, 
Olteanu și Dolipschi. Așteptăm, de asemenea, o bună comportare 
din partea gimnaștilor noștri Dan Grecu și Mihai Borș îa apa
rate. competiție a cărei finală va avea loc după masă. Ieri (n.n. 
simbătă) reprezentanții sportului universitar românesc se aflau 
pe locul IV intr-un clasament neoficial : cu dăaă medalii de 
argint. Țiu ți Menis, și două de bronz, echipa de gimnastică și 
Dan Irimiciue la sabie. Așteptăm ca zestrea trofeelor și punc
telor reprezentanților noștri să sporească.

CĂLIN STĂNCULESCU

ca

pe primul loc
în grupă! BOX: Finala

ucTualifiilea

ROMÂNIA-

putut 
psiho- 
poate

V. cAbulea

„POLI“ IAȘI—C'.F.R.
1—0 (1—0). Dănilă (min. 
asigurat succesul echipei

„U11 CLUJ—SPORTUL

I
CLUJ
27) a 

sale.
I

Europenele" de 
polo (juniori)

tre Gloria și Farul, a dat cîștig 
de cauză constănțenilor, meta- 
lurgiștii pjerzînd cu scorul de 
6-17.

Duminica viitoare, cind va 
avea loc a doua etapă, debutea
ză în această competiție și echi
pele din seria I și a III-a.

GABRIEL FLOREA

STU- 
DENȚESC 2—1 (1—1). Mureșan 
(min. 20) a deschis scorul, iar 
Ion Constantin (min. 26) a ega
lat. înscriind cel de-al 50-lea gol 
al campionatului. Golul victo
riei a fost marcat de Uifălear.u, 
care. în min. 67. a transformat 
o lovitură de la 11 m.

STEAGUL ROȘU—RAPID 1—0 
(0—0) Prima înfringere a giu- 
leștenilor, care sînt detronați de 
la șefia clasamentului. Rădu- 
canu a fost învins de Șerbă- 
noiu (min. 65).

F. C. ARGEȘ—C.S.M. REȘIȚA 
1—1 (0—0)

Nestorovici (min. 60) și Dobrin 
(min. 79) sint autorii golurilor 
care au fixat rezultatul intilnirii 
de la Pitești.

Et^pa viitoare
(DUMINICA, 26 AUGUST)

CF.R. Cluj-C.S.M. Reșița, Ra
pid-,,U" Cluj, Steagul roșu-F.C. 
Argeș, U.T.A.-Dinamo, Sportul 
studențesc-S.C. Bacău. ”.....
Craiova-Politehnica Iași 
tehnica Timișoara-F.C. Constan
ța. Petrolul-Jiul, A.S.A. Tg. Mu- 
reș-Steaua.

Univ, 
Poli-

I
I
I
I
I
I

I
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CUPA IISLI I IIII I DE EA SATE

Noi centre sportive pe harta județului
In ultimele zile, stadionul 

„Tineretului" din Capitală, a 
fost gazda unor ample și entu
ziaste manifestări sportive de 
masă, dedicate marii sărbători 
a Zilei de 23 August. Din pro
gram n-au lipsit obișnuitele 
concursuri de atletism, cu pasio
nantele curse de viteză și semi- 
fond, cu probele de sărituri și 
aruncări, ca și jocurile pe echi
pe, care au atras numeroși 
spectatori. Bunăoară, sîmbătă și 
ieri, pe terenurile de la șosea 
s-au întîlnit fruntașii sportului 
din comunele și satele județului 
Ilfov, avind programate^ o suită 
de întreceri atractive 
discipline, 
concurenți.

la șase 
Erau cei mai buni 

_______ _ selecționați din a- 
proape 50 000 de participanți la 
primele etape ale ediției de 
vară a „Cupei tineretului de la 
sate". Acum. ei aveau să-și 
dispute șansele în finalele pe 
județ pentru cucerirea medalii
lor și tricourilor de campioni 
pe 1973.

Pentru cronicarul sportiv care 
a urmărit ultimele ediții, aceas
tă nouă reuniune de pe „Tine
retului11 a constituit o plăcută 
surpriză. Alături de cunoscutele 
echipe din Bolintin-Vale și 
Bolintin-Deal. Fierbinți și Ve
dea. Mihăilești și Periș, pe te
renurile de handbal și volei au 
apărut mai multe formații din 
cele mai îndepărtate sate ale ju
dețului. alcătuite in majoritatea 
lor din jucători de categoria 
juniori, care au deprins de scurt 
timp tainele acestor discipline 
sportive. Și satisfacția a fost cu 
atit mai mare cu cit tinerii de-

butanți au demonstrat frumoa
se cunoștințe tehnice și au pus 
in dificultate pe favoritele com
petiției. Am notat rezultatele 
meritorii ale formațiilor (femi
nine și masculine) de handbal 
din Șoldanu. Chimogi, Schitu, 
Nicolești, ale tinerelor atlete 
din Buda. unde, recent, s-au 
creat mai multe cercuri spor
tive. Cu îndreptățită mindrie, 
profesorul Ion Ciobanu. din sa
tul Schitu-Bila, ne-a spus că la 
actuala ediție a fost prezent cu 
numeroși tineri la toate disci
plinele prevăzute in regulament 
și a reușit să se califice în fi
nală cu echipele de handbal, 
fete și băieți, volei băieți și 
formația de oină, cu care a cu
cerit medalia de argint. Mai 
consemnăm evoluția frumoasă a 
tinerilor atleți și cicliști din co
munele Fierbinți, Vedea, Țigă
nești, care au ocupat mai mul
te locuri fruntașe. Pe foile de 
concurs s-au înregistrat unele 
rezultate tehnice bune. Tînărul 
Nicolae Nicolae 
realizat 10,30 m.
greutății, iar Gh. Matache (Bo- 
lintin Vale) a eiștigat titlul 
de campion județean la săritu
ra în lungime, cu 6.01 m. Ele
vul Florea Călin (Periș) a fost 
cronometrat cu timpul de 11.9 
secunde în seriile probei de 
100 m. Dintre cele 100 de forma
ții de fotbal, care «au luat star
tul la actuala ediție, cea mai 
bună s-a dovedit Recolta Bo- 
lintin Deal, care a dispus, 
în finală de Viitorul Bereeni' 
cu 4—0. Tinerele voleibaliste 
din comuna Belciugatele, condu
se de prof. Liviu Ionescu

reușit să cucerească, pentru pri
ma oară, tricourile de campioa
ne județene, calificîndu-se ast
fel, pentru finala pe țară de la 
Timișoara (25—28 august), ală
turi de formația masculină Uni- 
rea-Bolintin Vale. La handbal, 
din cele 195 de formații care 
s-au intrecut in Sezonul de vară. 
Argeșul Mihăilești (fete) 
Unirea Vedea (băieți), au 
șit să termine competiția 
nici o înfrîngere, ureînd 
treapta cea mai înaltă a 
diurnului învingătorilor.

M. LERESCU

și 
reu- 
fără 

pe 
po-

(Urmare din pag,. I)

(Fierbinți) a 
la aruncarea

Cupa tineretului ile la sate. Handbal. : GH. CUCU

de specialitate lipsește, 
prezența lui este formală, 
semnează condica, mai 
una, alta prin cancelarie 
pleacă. Ca și la Liceul „Dece- 
bal“, de altfel. Terenurile aces
tea sînt vizitate de mai mulți 
elevi, profesorii se află și ei la 
datorie. dar de o activitate 
sportivă cit de cit organizată, 
nu poate fi vorba. Ad-hoc, se 
înfiripă întreceri de baschet, în
tre combinate masculine și fe
minine de volei, tenis etc., dar 
numai dacă elevii își aduc de 
acasă echipamentul. Altfel, tre
buie să privească de pe mar
gini. La plecarea în concediu, 
profesorii au pus sub cheie 
materialele sportive și. deși 
s-au întors, nu le-au mai scos 
nici azi. Așa se face că pe te
renurile de tenis, în locul pla
sei. aflată in magazie, băieții au 
întins două sfori. Cei de la Li
ceul industrial de materiale de 
construcții au fost obligați să-și 
confecționeze singuri o minge, 
pentru a o înlocui pe cea pusă 
sub lacăt de către profesori, la 
începutul verii. La Comitetul 
municipal al U.T.C. am fost in
formați că se află in plină des
fășurare un campionat munici
pal la fotbal și volei. El nu este 
insă rezervat elevilor, ci ține
rilor din întreprinderi și insti
tuții. De ce n-ar putea fi orga
nizat un asemenea campionat și 
pentru elevi ’ In Deva învață 
peste 10 000 de elevi !

ALEX. BALGRADEAN

Dar
Vine, 

face 
Și

DAR ELEVII SCOLII 
UNDE SÎNT?

Intr-una din zilele trecute, am 
vizitat Sighișoara nu ca turist,

La Duisburg au continuat în
trecerile campionatului european 
de polo pe apă, rezervat echi
pelor de juniori. In grupa se
mifinală B, selecționata Româ
niei a invins cu scorul de 9—1 
formația Angliei și ocupă pri
mul loc cu 6 puncte. Alte rezul
tate ; Grecia Belgia 5—2 ; 
Olanda — Irlanda 13—0 ; Un
garia — Iugoslavia ‘ ~ 
- U.R.S.S. 4-4 :

4—2 ; Italia 
Spania — 

R.F. Germania 6—4. In grupa A. 
conduce echipa Spaniei eu 

puncte.6

RUGBI: Cupa
Federației

Campionatul național de rugbi 
fost amînat pînă pe data dea

24 septembrie, datorită turneu
lui pe care echipa național^ a 
României il va începe peste cî- 
teva zile in Argentina. Pentru 
ca activitatea echipelor de club 
să nu fie stinjenită, forul de 
specialitate — pe perioada în
treruperilor — a organizat o 
competiție oficială, dotată cu 
„Cupa Federației de rugbi11. Pri
ma etapă a seriei a doua, a avut 
loc sîmbătă și ieri. în prima 
partidă Vulcan a cedat în fața 
echipei Dinamo cu 9—42. jocul 
dinamoviștilor galvînd spectaco
lul, metalurgiștii prezentindu-se, 
după opinia noastră, nepregă
tiți. în schimb, pe terenul din 
Parcul Copilului am urmărit 
două partide interesante. In pri
ma întîlnire, Grivija Roșie a 
dispus de Rulmentul Bîrlad cu 
6—3. atît grivițenii cit și bîrlă- 
denii înscriind numai din lovi» 
tur. de pedeapsă, rămîmnd da
tori la capitolul 
Mai mult : am
prima eliminare (Miclescu — de 
la Gr. Roșie). Cea de-a doua în
tîlnire, dintre Spbrtul studen
țesc și Chimia Năvodari (nouă 
promovată în divizia A), înche
iată cu rezultatul de 25—16, a 
fost o partidă foarte bună, cu 
acțiuni bine conturate și finali
zate prin spectaculoase încer
cări. Trebuie subliniat însă că 
studenții au avut lipsă șase ti- . 
tulari. iar chimiștii au jucat 
neașteptat de bine, concepția lor 
de joc apropiindu-se de nivelul 
celor mai bune echipe. In fine, 
al patrulea meci din serie, din-

„spectacol’1, 
consemnat și

Cupei Metalul"
t Șimbătă, 18 august, in sala 

Uzinelor „Semănătoarea11 a luat 
sfirșit tradiționala competiție 
pugilistică Cupa „Metalul11 edi
ția 1973, reunind numeroși boxeri 
rămași in afara programului 
competițional estival.

Cele mai spectaculoase me
ciuri le-au furnizat juniorii de 
categoria a Il-a, care au arătat 
numerosului public, prezent in 
sală, că sint cunoscători a unor 
procedee tehnice avansate, că 
știu șă se orienteze în ring și, 
fapt îmbucurător, că știu să as
culte sfaturile secunzilor dih 
colț. Dintre tinerii pugiliști care 
au lăsat o impresie deosebită 
sint : Esta Ion (Olimpia). Ian- 
cu Gheorghe (Progresul) și Pa
vel Gheorghe (Metalul).

Nu același lucru se poate spu
ne de meciurile considerate ve
detă ale seniorilor care deși a- 
veau cap de afiș nume bine cu
noscute în boxul nostru cum ar 
fi Ivanciu Răducanu (Metalul), 
Mageri Ion (Rapid), Vorniceseu 
Ion (Progresul) prin boxul lor 
confuz, plictisitor uneori, au 
dezamăgit. La sfîrșitul galei 
maestrul Cionoiu (Rapid), co- 
mentînd întîlnirea, ne spunea : 
N-am văzut de mult așa me

ciuri lipsite de vlagă, „trucate'1, 
cum a fost cel dintre Andrei 
Nicolae (Metalul) și Mageri Ion 
(Rapid). Ambii boxeri ar fi tre
buit descalificați pentru râul 
servici făcut boxului.

Și așa s-a mai consumat un 
eveniment 
doar meritul 
activitatea 
boxerilor. O 
dispensarul
Cum este posibil ca la o ase
menea gală să nu se repartizeze 
un medic, apelîndu-se la servi
ciile asistenței medicale a Uzi- 
n»i „Semănătoarea" ? Sperăm 
că răspunsul nu se va lăsa aș
teptat.

pugilistic cere are 
de a nu întrerupe 
competițională a 
întrebare pentru 
central sportiv :

ION BALAURE

ȘAH : S-a încheiat tur
neul de la Petropolis 

(Brazilia)

La 21 de ani
candidat la titlul

mondial
Henrique Cost» Mecking. tî- 

nărul mare maestru brazilian, 
în virsta de 21 de ani, student

ci în scopuri profesionale. Pri
mul popas T-am făcut la Școala 
generală nr. 3. De la poartă ni 
se înfățișează un teren de vo
lei, unul de baschet, unul de 
handbal și altul de tenis, bitu- 
minizate, dar... goale. Directo
rul adjunct al școlii, tov. Gheor- 
ghe Spîrchez, încearcă să ne 
convingă că există activitate 
sportivă, ce-i drept, neorganiza
tă. cu toate că suprafețele pră
fuite nu lasă să se întrevadă 
urme de pași. Aflăm că școala 
are 3 profesori de educație fi
zică. Unul este plecat în tabără, 
unul în 
conduce

concediu, iar al treilea 
un curs de înot, orga-

fete din echipa de baschet a 
liceului se antrenau singure.

In drum spre altă școală, ne 
abatem pe la bazinul de înot. 
Profesorul Adalbert Daicov, de 
la Școala generală nr. 3 era în 
exercițiul fuhețiunii. Ii învăța 
să înoate pe vreo 30 de copii. 
După citeva ore, sintem la 
Școala generală nr. 2. In curtea 
școlii, patru elevi din clasa a 
II-a alergau după o minge. 
Două porțl metalice sugerau e- 
xistența terenului de handbal. 
In rest, grămezi proaspete de 
zgură !

în sala profesorală a Școlii

la facultatea de fizică, a eiștigat 
neînvins turneul interzonal de 
șah de la Petropolis. cu 12 
puncte din 17 posibile. Mecking, 
un alt „copil minune1* al șahului 
(campion național la virsta de 
13 ani și mare maestru la 18 
ani), s-a calificat astfel pentru 
meciurile turneului candidat.ilor 
la titlul mondial, titlu deținut 
în prezent de nord-americanul 
Robert Fischer. Ceilalți doi ju
cători ce urmau să se califice în 
turneul de la Petropolis nu au 
putut fi încă desemnați, întrucît 
trei concurenți - 
Lev Polugaevski 
tisch au realizat 
de puncte (11.5).
în toamna acestui an un turneu 
de baraj.

în ultima rundă, Mecking a 
remizat cu Liubojevici, iar Flo
rin Gheorghiu cu iugoslavul 
Ivkov. în finalul turneului, șa- 
histul român s-a clasat pe lo
cul al XlII-lea din 18 concu
renți.

Efim Gheller, 
și Lajos Por- 
același număr 
Ei vor susține

I
I
I

Trasee sportive |
la Cîmpina

tinerilor, 
obiective

La Cimpina, luăm contact, cu 
activitatea sportivă a 
dat fi cu cele citeva 
importante create cu eforturi de
către ei, pentru ei: baza sportivă 
a Grupului școlar de Petrol cu 
teren de baschet, volei și o pistă 
de zgură pentru atletism. I s-au 
adăugat acum, prin munca en
tuziastă a elevilor, încă un te
ren de volei, altul pentru hand
bal, asfaltate. Adăugind, acestora 
și minibaza de la căminul din 
str. N. Bălcescu (două terenuri 
de tenis, unul de fotbal — trans
versal folosit penttu handbal — 
și altul de volei) ne-am putut 
convinge că la acest Grup baza 
materială a activității sportive 
este pe deplin asigurată. Un alt 
punct de rezistența — cu notă 
specifică — este „Satul vacan
ței", amenajat în timp record, de 
echipele de pionieri, elevi, tineri 
începind de la 15 iunie. Sînt 
acolo pline, luate cu asalt, două 
terenuri de tenis.

Un plan comun de acțiune al 
U.T.C., C.O.EF.S. și Consiliul 
sindicatelor, sprijinit integral de 
profesorii de educație fizică, 
prevede ca obiective imediat ur
mătoare, o mare competiție — 
Cupa „23 August", rezervată ti
nerilor din întreprinderi, la fot
bal, atletism, volei și tenis de 
masă.

VIOREL RABA
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• La Bratislava, in grupa B 
a „Cupei Europei11 la naiație 
(masculin). înotătorii formației 
Tomârie, O. Ressler și D. W. Vet- 
ternek s-au clasat pe locul doi 
în probele de 100 m bras și 
200 m mixt eu timpurile de 
1W6/10 și respectiv 2'15”7/10 
Echipa de ștafetă a României a 
ocupat de asemenea, locul doi 
la 4x100 m liber, in 3'4l”5/10. 
Zeno Oprițescu s-a situat pe lo
cul 3 la 100 m liber, cu timpul 
de 55".

• Campionatul de fotbal al 
Franței a continuat cu desfășu
rarea meciurilor din cadrul eta
pei a 4-a. Iată rezultatele înre
gistrate ; Nisa — Lyon 4—1.; 
St. Etienne — F.C. Paris 4—0 ; 
Nantes — Anvers 1—0 ; Basti» 
— Rennes 2—1 ; Nancy — Reims
2— 2 ; Troyes — I,ens 4—1 :i N,i- 
mes —■ Marsilia 4—1 : Sedan -- 
Sochaux 1—1 : Strasbourg — 
Monaco 3—1 ; Bordeaux — Metz
3— 1.

în clasament 
enne turnată 
Lyon.

• In prima 
pentru „Gupa 
(feminin), care 
Utrecht, Ulrike 
Germană), a stabilit un nou re
torii mondial in proba de 100 ni 
spate cu timpul de l’05”39/100. 
Vechiul record, deținut de Ka
ren Muir (R.S.A.). era de 1’05" 
5/10. La rpidul său. renate Vo
gel (R.D. Germană) a corectat 
recordul european la 100 m bras 
cu timpul.de 1T3"79/1OO (vechiul 
record l’14”7/10).

conduce St. Eli
de Nantes și

zi a întrecerilor 
Europei" la înot 
se desfășoară la 

• Richter (R.D.

• Francezul Georges Govan
și spaniolul Manuel Orantcs își 
vor disputa finala probei de 
simplu bărbați din cadrul tur
neului internațional de tenis de 
la Indianapolis. In semifinale, 
Govern l-a învins cu 1—6, 7—5, 
6-4 pe Cliff Richey (S.U.A.), 
iar Orantes l-a eliminat cu 
6—4, 6—4, pe Raul Ramirez
(Mexic). La simplu femei. se 
vor întilni în finală Chris Evert 
(S.U.A.) și Veronica Burton 
(Anglia).

• Penultima etapă a turului 
ciclist al Portugaliei, Alcobaca 
— Lourinha (171 km), a revenit 
spaniolului Tamamaes în 5h 21’ 
06". Lider al clasamentului ge
neral se menține lider portu
ghezul I. Agostinho. urmat la 
,17’47” de Manzane^ue (Spania).

• Echipa Spartak Moscova a
eiștigat turneul internațional de 
fotbal de la Palma de Mallorca, 
învinginjd in finală, cu scorul de 
3-2 (3—1) pe ______
Zname Sofia. In meciul pentru 
locul 3, F. C. ~ 
vins cu 6—1 
Mallorca.

T.S.K.A. Cerveno

Barcelona a în- 
(3—0), formația

• In preliminariile campiona
tului mondial de fotbal la Syd
ney, echipa Australiei a invins 
cu scorul de 3—0 (1—0). repre
zentativa Iranului. Returul se 
va desfășura la 24 august la Te
heran. Echipa învingătoare va 
intilni in continuare selecționata 
Coreei de Sud pentru desemna
rea formației care va participa 
la turneul final din R. F. Ger
mania.

Ciclismul, după numărul tinerilor care au participat duminică la 
diferite competiții, se pare a ciștiga noi adepți. 

l'oro : GH. CUCU
I

după relatare, de către organele 
de miliție. Au fost trei la nu
măr și nu elevi. Ce vină au, 
însă, cele citeva sute de elevi 
ai școlii, frustrați prin această 
măsură de libertatea de a face 
sport la baza pe care, de fapt, 
ei au construit-o ? închiderea 
bazei sportive era. oare, unica 
soluție pentru evitarea unor 
atitudini pe care le calificăm 
huliganice ? Nu sintem de 
acord, și credem că nimeni nu 
poate accept* 'ideea. Este însă 
cea mai comodă măsură. Decit 
să vină responsabilii organizării 
activităților sportive să inițieze

către organizația U.T.C., împre
ună cu asociația sportivă din 
școală, prin valoarea cuvintelor 
sale, ne aduce aminte de ve
chile cronici.

■ 11 găsim pe tovarășul director. 
Ion Martin, care ne mai risi
pește dezamăgirea. La ei s-au 
desfășurat toate fazele — minus 
finala — competiției municipale 
de fotbal a pionierilor. Pentru 
elevii școlii, ceea ce s-a orga
nizat cu certitudine au fost 
programele distractiv-sportive 
puse la dispoziția seriilor de 
elevi aflați în taberele de mun
că voluntar-patriotică. Așa au

w W 4 ELEVILOR
către Asociația sporti-nizat de 

vă Știința, la ștrand.
Ne îndreptăm spre Liceul nr. 

1. Răbufniri de mingi anunță 
un teren în plină activitate. 
Marcajele proaspete sint semne 
ale frecvenței activității la a- 
ceastă bază sportivă. Un grup 
de elevi 
handbal, 
sportive 
bără de 
ghișoara. 
unde-s ?
fizică, patru la număr... in con
cediu de odihnă. în sala de 
gimnastică o întilnim pe profe
soara Hiltrud Florescu, 
Școala generală nr. 3.
pe absolventa Mihaela 
van, care se pregătește 
admiterea la facultate.

la 
Școlii 

în ta
la Si- 
școlii

fac antrenament
Sint... elevii 

din Cluj, aflați 
două săptămini

Dar elevii
Profesorii de educație

<le la
Medita 
Moldo- 
pentru 
Citeva

generale nr. 1. îl întîlnim pe 
directorul adjunct, tovarășul 
Carol Gref.

— Cind profesorii de sport nu 
erau in concediu, existau și ac
tivități pe teren. Acum, cele 
patru cadre didactice de specia
litate sint libere, deci...

Intre timp, apare profesorul 
Aurel Satruc care. în concediu 
fiind, a trecut pe la școală.

— Pină in urmă cu vreo două 
săptămini, terenurile au 
destul de solicitate, 
însă neplăceri că s-au spart ci
teva geamuri la sala de gimnas
tică. și de aceea, tovarășul di
rector adjunct Șuteu a interzis 
să se mai facă sport în timpul 
vacanței.

..Spărgătorii de geamuri11 au 
fost descoperiți și sancționați,

și să conducă asemenea activi
tăți, mai bine închizi terenul !

MIRCEA BORDA

ÎN PROGRAM UNA 
PE TERENURI ALTA...

fost
Am avut

Pe 
trăm 
din 
le i 
nunțuri 
fice cam ce se petrece in școală 
în perioada de vacanță. Le gă
sim rapid. După cit sînt de de
colorate, li se poate. stabili 
virsta. Programul activităților 
sportive, de pildă, întocmit de

la ora nouă și ceva, in- 
i in curtea Liceului nr. 5.

Timișoara. Căutăm niș- 
afișe, programe sau a- 

menite să ne edi"

fost, de pildă, reuniunile și 
competițiile sportive in perioada 
26 iulie — 9 august, cind s-a 
organizat chiar și un turneu de 
handbal. Cu alte cuvinte, ceva 
s-a făcut pe ici pe colo, profe
sorii de educație fizică nu pot 
fi acuzați că n-ar fi fost la 
post în perioada cind erau pla
nificați a fi de serviciu. Și to
tuși, dacă ne gîndim la 
1 100 de elevi ai liceului, 
alte citeva mii care locuiesc în 
cartierul Fabric și bat mingea 
pe unde apucă, ni se pare 
enorm de puțin.

La Liceul ..Loga“ discuția cu 
tovarășul profesor Ilie Hurbean, 
ne confirmă un lucru pe care 
îl remarcasem trecînd zilnic pe 
lingă terenurile amenajate în 
curtea școlii. Foarte rar amor-

cei 
la

țeala este alungată de temeri
tatea citorv.a flăcăi. , Mai de 
grabă sînt alungați și ei. După 
ce ieșim cu mina goală din 
cancelaria profesorilor, ne în
cercăm norocul pe terenurile 
de sport din curte. Și am avut, 
într-adevăr. un mare noroc. Cu 
cite o rachetă in mînă, Ion 
Giurgiu și Etern Errol, ambii 
în anul IV la... Liceul 4, șe vă- 
ietau că pierduseră mingea de 
tenis. „Știți dumneavoastră 
cit este de mică, s-a vîrît pe 
o gaură în sala de 'sport, iar 
pentru sala de sport nimeni nu 
se află în școală care să aibă 
o cheie potrivită11. îmi spune 
unul din băieți. „Păi ce, să 
facem fotbal, volei, handbal, 
nu-i voie, că se fărimă tencu
iala la ziduri. Noi locuim in a- 
propiere. Azi doar întimplător 
este deschisă poarta. în mai 
toate zilele, sărim peste gard și 
jucăm pină vine portarul de ne 
ia cu bățul...

Nu am vorbit nimic despre 
Liceul nt*. 1. Totul pohte fi spus 
în citeva cuvinte. Curtea este 
zilnic plină de elevi. Profesorii 
de educație fizică Girbovan si 
Sava Mircov sint mai tot tim
pul în curtea școlii. Și găsesc, 
de fiecare dată, pretextul pen
tru competiție : de fotbal, volei, 
handbal, baschet,' tenis de 
masă și cîmp.

Desigur nu Ie poți pretinde 
tuturor dascălilor aceeași dărui
re. De la un timp, însă, dărui
rea devine obișnuință, iar o a- 
semenea obișnuință se trans
mite tuturor. Cind ea nu există, 
planurile, oricît de metodic ar 
fi întocmite, oricît de ispititoa
re le-ar fi conținutul, rămîn o 
simplă maculatură de care ni
meni nu are nevoie.

ION DANCEA

timpul.de


de peste hotare
BOLIVIA

Eșecul unei tentative
de rebeliune

Autoritățile militare boliviene 
au dejucat o tentativă de rebe
liune a unor elemente politice 
de opoziție — relevă agențiile 
U.P.I., Reuter și Associated 
Press. Conducătorul celor ce au 
încercat să înlăture guvernul — 
a declarat ministrul de interne, 
Walter Castro — este Carlos 
Valverde Barbery, liderul frac
țiunii dezidente a Partidului Fa
langa Socialistă Bpliviană (una 
dintre componentele actualei 
coaliții guvernamentale), fost 
ministru al sănătății publice în 
cabinetul Banzer. Acțiunea, a 
arătat el, urma să înceapă 
odată cu manifestările 'consacra
te aniversării a doi ani de la 
preluarea puterii de către ac
tualul președinte, Hugo Banzer.

Potrivit surselor oficiale bo
liviene, rebelii s-au îndreptat 
spre orașul Santa Cruz,

partea de est a țării, unde s-au 
ciocnit cu efective ale armatei. 
Ca urmare a eșecului tentativei 
de rebeliune, Carlos Valverde 
Barbery s-a retras cu 190’ de 
oameni bine înarmați la 300 km 
nord-est de localitatea mențio
nată. Pină în prezent, operațiu
nile militare de urmărire a fu
garilor nu s-au soldat cu nici un' 
rezultat, zona de refugiu fiind ' 
greu de străbătut datorită ve
getației tropicale deosebit dc 
dense.

Totodată, din La Păz se anun 
ță că șeful statului, generala 
Hugo Banzer, și-a asumat con
ducerea trupelor care asiguri 
ordinea în orașul Santa Cruz și 
în împrejurimi. Unsprezece per
soane suspecte de a fi ajutat 
rebelii au fost arestate in ca
pitală și în localitățile Oruro și 
Cochabamba.

tfțerra
n zori, Tedonganul 
se vede venind 
spre Phenian din
spre munți. Apele 
sale curg maies
tuoase, acoperite 

le cețuri subțiri ; prin perdeaua 
aceasta de valuri aburoase ca
re se destramă o dată du răsă
ritul soarelui se disting maluri 
copleșite de verdeață sclipind 
mat la cotituri sub cele dinții 
raze și apleeîndu-sc către fale
zele fluviului, coline cu livezi 
iar departe de tot, spre nord, 
acoperite într-o piclă purpurie, 
cuptoarele unor oțelării. Mai 
încoace, pe măsură ce undele 
domoale se îndreaptă spre Ma
rea Galbenă, apar cheuri înalte 
de piatră și poduri și, traversind 
podurile, oamenii și mașinile

ceea locuitorilor săi o viață se
nină și îndestulată. In pădurile 
de pe malurile fluviului Tcdon- 
gan aveau loc serbări pline de 
veselie de la care tinerii se re
trăgeau în bărci împodobite fas
tuos cu lampioane. Fiecare di
mineață era intimpinată cu ver
suri rostite în acompaniamentul 
baiacimurilor. In nopțile de 
sărbătoare edificiile publice, 
templele, casele cu acoperișuri 
în registre asiatice tradiționale, 
cu muchiile in patru ape arcuite 
la capete, învelite cu olane co
lorate, mărginite cu ornamente 
din ceramică și pietre semipre- 
țioase erau luminate cu 
aromate și jocurile nu 
neau decît după venirea 
lor. Războiul a spulberat 
vechile construcții și astăzi,

făclii 
conte- 

zori- 
insă 

in

■sta

In oglinzile albastre 
ale Tedonganului

însemnări de MIRCEA TACCIU

care dau timbrul acelei forfote 
după care poți deosebi o capita
lă de un oraș oarecare. Phenia
nul se trezește devreme și în 
primele ore ale dimineții sale 
totul e nou și proaspăt. Mires
mele de verdeață ale bulevardu
lui Chemsusan cu peluzele de 
gazon abia cosite și cu frunzi
șul pomilor ud de ploaie îm
bină în sine mirosul fraged al 
laptelui de var și al cimentului 
abia intrat în pereții apartamen
telor de locuit. Lumina zilei 
scoate la iveală pretutindeni 
schele, roșu de zidării cu stra
turile de cărămizi încă .neîm
plinite, brațe de macara plim- 
bînd benele cu mortar dc dea
supra echipelor de constructori 
ale căror locuri de muncă le 
recunoști după steagurile colo
rate albe, albastre, verzi, gal
bene prinse ingenios de colțu
rile zidurilor sau sprijinite in
tre saci, Sînt sistematizate 
tierele mărginașe în zona 
vest, se conturează o nouă 
teră de circulație străjuită
centre comerciale și de blocuri 
cu 10-15 și 20 de etaje, orașul 
iși adaugă așezăminte noi de 
cultură, spitale. Phenianul a fost 
întemeiat la 1512. Atestările do
cumentare ale existenței sale 
certifică în fraze ceremonioase 
că orașul oferea pe vremea a-

oar
de 

ar
de

afara teatrului mare, a citorva 
foișoare și fintîni arteziene din 
Parcul tinereții, a restaurantu- 
■ • • '------• ----- chiar

Și 
ridicat 
cartie- 
țulti- 
euro-

lui și terasei construită 
pe malul fluviului precum 

• a unui templu simbolic 
pe vîrful unei coline în 
rul de vest, arhitectura 
vată este mai degrabă 
peană. de stil modern.

De la ferestrele și din 
nele blocurilor aflate în 
tatea gării, copiii urmăresc pri
mele trenuri electrice care ies 
de la peroane și zumzăind se 
îndreaptă spre coasta de sud- 
vest a peninsulei. Locomotive
le care transportă garniturile 
lungi sînt fabricate la Uzine
le „Steagul roșu" din Phenian. 
„Steagul 
eliberare 
reparații 
lanț. 206 
intr-un an întreg Ia forje și cu 
baroasele osiile și panourile a 
20 de vagoane. Treptat, utilajul 
rudimentar a fost înlocuit. Pu
tin cite puțin dotările tehnice 
le-au dat muncitorilor dreptul 
să afirme : lucrăm într-o uzină 
modernă. Procesul acesta de 
adaptare az serviciilor uzinei la 
nevoile rețelei naționale de 
transporturi pe calea ferată a 
fost întrerupt in 1950. începuse 
războiul. în cei trei ani de coș-

balcoa- 
vecină-

roșu" era înainte de 
un simplu atelier de 

pentru material ru
de muncitori dregeau

e-

de solidaritate cu greva muncitori-

de 23 August

cuba-

singur

sfîrșit,

romanii

oștirile

Național 
Burhop, 
interna-

au o- 
tren 

Villa- 
fiind.

Renumele 
tehnicieni 
și subin- 
muncitori

țării. Oricît 
prezentarea 
o cunoaște 

justifică pe

în care 
pătruns 

culturile 
și bogă-

un
(...) 
din 
din 

in

de 
în 

In- 
din

ne- 
în- 
cei 
ne-

surse, 
ac-

primare. 
lucrurile 

altfei. 
extraordi-

vii
(i 

dar 
vei

A fost prezent ambasadorul 
tării noastre în Anglia, Pretor 
Popa.

61 au fost 
că,

economice 
străin.

în- 
care să 
în mod 
realiza-

a studenților. Au 
de asemenea, lordul 
orașului Coventry și

din numeroasele manifestații 
' lor de la Uzinele LIP.

a- 
pu-

R. D. GERMANA. - Imagine aeriană a orașului Leipzig

FRANJA. - Aspect de la una

..latino,
* amei'icaiie

mar, din 500 000 de bombe cite 
s-au prăbușit peste Phenian, a 
zecea parte au fost îndreptate de 
agresori asupra uzinei de loco
motive. Dificultățile reconstruc
ției pălesc însă in fața enorme
lor greutăți ale transformărilor 
radicale in perioada de după 
armistițiu a profilului uzinei. 
Primele probe ale prototipurilor 
de locomotive realizate aici se 
soldau cu eșecuri. Din fiecare 
eșec se învăța însă ceva nou și 
folositor. Au fost, ți se povesteș
te astăzi. 36 de eșecuri la pri
mul tip de locomotivă. Dar toate 
acestea — lipsa de experiență, 
necunoscutul, pașii nesiguri în- 
tr-un domeniu tehnic încă
ncexplorat. anonimatul unui
atelier oarecare — au trecut în 
domeniul legendei, 
uzinei, a celor 900 de 
și specialiști, ingineri 
gineri, a celor 4 500 de
și 250 de proiectanți din servi
ciul de concepție al uzinei, s-a 
răspîndit in toată țara. Sub o 
formă sau alta, istoria aceasta 
aparține întreprinderilor indus
triale din numeroase alte orașe. 
Ultimii 15 ani au văzut erescînd 
mai bine de 300 de întreprin
deri. Localități altădată anoni
me ca Hinnam, Hociun, 
Pukciong, Supung, Cangee. Cen- 
gîsu au devenit rînd pe rînd re
numite în siderurgie, în con
strucții de mașini, în chimie, in 
hidroenergetică, aducindu-și o 
contribuție decisivă la renașterea 
țării. Mișcarea pentru promo
varea progresului tehnic a cu
prins masele. Uzinele de la 
Sinjuju, inexistente cu totul 
înainte de revoluție, au introdus 
in fabricație strunguri Carusel 
și piese în greutate de pină la 
3 000 tone alături de produsele 
in care s-a specializat deja, mo
toare Diesel 
piscicolă, ca 
tractivă din 
de succintă 
dezvoltării 
astăzi 
deplin 
prinse 
Viitor.
care să nu cunoască perfecțio
nări și poate cea mai semnifica
tivă trăsătură a actualei etape 
o constituie alături de apariția 
unor ramuri industriale noi a 
orientărilor ferme a întregii eco
nomii pe făgașul eficacității 
și a unui regim strict de înlă
turare a risipei de materii 
prime, creșterea investițiilor 
pentru sarcinile culturale și so
ciale. larga mișcare în vederea 
construirii de locuințe unui nu
măr de aproximativ un milion 
de familii de la orașe și sate, 
efortul de îmbunătățire a con
ducerii și organizării muncii, a 
calității produselor, revoluționa, 
rea tehnică a tuturor domeniilor 
vieții economice.

în cadrul manifestărilor pri
lejuite de sărbătorirea zilei de 
23 August, la Universitatea dm 
Havana a avut loc o Seară cul
turală românească. Au partici
pat cadre de conducere ale 
Universității și un mare număr 
de studenți.

A fost prezent ambasadorul 
țării noastre la Havana, Petre 
Ionescu.

După ce asistenței i s-a pre
zentat un documentar în legă
tură cu succesele științei româ
nești în anii construcției socie
tății socialiste, studenții Je
nezi. au recitat poezii de autori 
români contemporani, a fost au
diată muzică românească și au 
fost vizionate filme românești de 
scurt metraj. Manifestarea s-a 
bucurat de o atenție deosebită 
din partea celor prezenți.

foarte puternic 
punct de vedere eco
nomic, cu caractere 
speciale, care, direct 
sau indirect, au 
vernat țara epoci 
șir.

Incepuțul lunii oc
tombrie 1968 a mar
cat, cu toate acestea, 
un element surpriză : 
într-o situație de 
completă incertitudi
ne, cînd guvernul în
suși șovăia In atitudi
nile sale (Belaunde 
Terry văzindu-și scin
dat propriul partid), 
in fața procesului e- 
lectoral viitor, la fel 
de incert in perspecti
vele sale, militarii 
s-au decis să intervi
nă din nou și pentru 
prima dată, prin cu
vîntul lui Juan Velas
co Alvarado, conducă
torul Juntei Revolu
ționare, oligarhia și-a 
văzut spulberată 
terea. Pentru că 
fost un cuvint de cir
cumstanță : Belaunde 
Terry a luat drumul 
spre Buenos Aires,?, 
nereușind să explice*: 
unde s-a pierdut pa-" 
gina 11-a dintr-un a- 
cord Încheiat cu In
ternational Petroleum 
(cu tot efortul unui 
diplomat nordameri- 
can care a declarat că 
nici n-a existat un 
astfel de acord...), iar 
declarațiile noii for
mații guvernamenta
le de „a transforma 
structurile sociale, e- 
conomice și culturale ; 
de a menține o atitu
dine națională. apă- 
rind suveranitatea și 
demnitatea țării" au 
Început să devină 
fapte din primele zile, 
îricepînd, nu întîm- 
plător, cu trecerea in 
proprietatea statului a 
zăcămintelor petrolie
re de la Talara. A ur
mat naționalizarea cu
prului, a surselor de 
energie și reafirmarea 
suveranității 
apelor 
pină la 
țărmuri 
proteja 
in toate 
teia.

S-a vorbit pe atunci 
de o experiență cu 
totul nouă in conti
nent datorată militari
lor cu vederi progre
siste. Și intervalul 
scurs validează o ast
fel de opinie : forma
ția militară guverna
mentală din El Peru, 
trecută in majoritatea 
membrilor ei prin 
C.A.E.M. (Centrul de 
înalte studii mili.tare) 
iși pregătise progra
mul cu mult«înainte, 
ani în șir, aplicarea 
lui făcindu-se cu fide
litate și rigoare. Re
forma agrară a căpă
tat In acest program 
un _ contur definitiv, 
făcînd să dispară ma
rile latifundii pentru 
ca pămintul să aparți
nă celor care-1 mun
cesc. Reforma puterii 
judiciare este și ea un 
alt punct, realizat și 
acesta, alături de Sta
tutul libertății presei, 
de noua lege a bănci
lor (care restringe 
participarea capitalu
lui străin), de o nouă 
ordine universitară 
sau de reorganizarea 
ministerelor cu crea
rea altora noi (Pește
lui, Economiei și Fi
nanțelor. Energiei și 
și Minelor. Transpor
turilor și Comunicații
lor. Locuințelor etc), 
totul configurind o 
transformare profun
dă a structurii sta
tale, sociale și eco
nomice a țării, pentru 
recuperarea- bogățiilor 
concesionate mereu în 
trecut, pentru apăra
rea suveranității și 
demnității ei naționa
le.

Un program care, 
prin toate aceste date, 
prin măsurile de des
centralizare a multor 
organisme care împie
triseră ca apărătoare 
a celor privelegiați, a 
pus efectiv bazele re,- 
alizării unirii intr-un 
singur tot a celor mai 
îndepărtate zone sau 
„țări" ale țării, zone 
în care aproape 6 mi
lioane de indieni 
cunoscuseră 
social, chiar 
purtătoarele 
ale unei 
culturale 
4 mii ani.

țărmuri la 8 mii. 
lieful a făcut, dintr-o 
singură țară, șase („E- 
Xistă un Peru al țăr
murilor, deosebit de 
cel din munți sau de 
cel din păduri ; exis
tă. de asemenea. 
Peru septentrional 
deosebit de cel 
centru sau de cel 
sud. Astfel spus, 
loc de un Peru, avem 
șase..." — Luis Alber
to Sanchez, dar un 
singur popor : pueblo 
peruano.

Aceste șase „țări" 
au cintărit greu în e- 
voluția socială și eco
nomică a unității, 
construind contraste, 
diferențiind pături so
ciale, îmbogățindu-i 
pe cei puțini și paupe- 
rizîndu-i pe cei mai 
mulți. Și nici una din 
formațiile guverna
mentale de pină mai 
de curind n-a reușit 
să așeze țara pe baze 
naționale ferme, 
tr-o unitate 
țină seama 
judicios de 
rea ei prin această

Peru", adică mal mult 
nici că se poate) a 
fost doar un strigăt al 
conquistadorilor 
junși la capătul 
terilor și destinului 
lor, depășit imediat 
de inventarea regate
lor Amazoniei, Mare
lui Paititi, Ambayei, 
Ruparupei sau Eni- 
mului și El Dorado-u- 
lui, ori de admirația 
unor Tasso, Montaig
ne. Voltaire. Benito 
Arias Montano. Anto
nio Leon Pinelo etc, 
care nu mai conte
neau cu atributele.

EI Peni, desigur, a 
fost și asta. Dar mai 
apoi. în' evoluția sa 
dirijată din Europa, a 
fost și altceva : o tară 
in care populația băș
tinașă n-a avut voie 
— prin decret regal 
să poarte haine spa
niole. nici să aibă cal, 
o țară în care aceeași 
populație băștinașă, 
descendentă din fău
ritorii marilor culturi 
precolumbiene și pre- 
incașe, a trebuit să 
urce la Potosi pentru

El Peru este singu- 
I ra țară din Americi 
I care poate doyedi 
I xistența a 4 000 ani 
I de cultură neintrerup- 
I tă pe teritoriul său. 
I Oriunde te-ai duce, 
I in orice parte ai în- 
I cerca să evadezi", 
I trecutul acesta te ur- 
I mărește, pas cu pas, 
I ca o dimensiune sta- 
I torhică a vieții care a I ars aici, pulverizată 
I în vertebrele de pia- 
I tră ale marilor înăl- 
I timi sau în nisipul 
I uscat al deserturilor.

Și un mister tre- 
I buie că există ; oa- 
I menii care știu să-și 
I eternizeze existenta 
I știu să-și apere du

rata In timp, ignorind 
I unitățile 
I Aici, insă,

s-au petrecut 
Țesăturile 
nare (paracas), măsu- 
rînd uneori 4 m lăți- 
me (ce război de țe
sut vor fi folosit ?) și 
alți 20 in lungime, in 
culorile cele mai 
cu putință, există 
iți incintă ochiul.

I nimic precis nu 
putea să afli despre 
mîinile care le-au lu
crat. Măștile de aur, 
lucrate în „ceară pier
dută" (mochica), cu 
trăsături neizbutite 
decit de marii artiști, 
cu priviri agere de fe
lină, există și ele, dar 
vor mai trebui mulți 
ani și mulți cercetă
tori pasionați pentru 
a ști ceva despre lu
mea lor. Vasele de 
lut, In cele mai neaș
teptate forme și sti
luri, vasele de aur și 
argint, uluitoarele in- 
crustații de pietre 
scumpe există și ele. 
Așa cum mai există 
încă și marile zidiri ; 
templul Cotosh din 
Huânaco, cel mai ve
chi din America, dăi
nuie cu acele miini 
încrucișate de pe u- 
nul din ziduri, cea 
mai veche sculptifă 
din continent ; palatul 
de la Chavin de Hu- 
antar (cu acel neînțe
les pumnal de piatră, 
triedru măsurînd 4,35 
m) există ; platfor
mele de la Tiahuana- 
co (pietre cîntărind 
pină la 150 tone, folo
site la edificarea ora
șului) există și ele 
după cum mai există 
pe verticală Poarta 
Soarelui - 3.64 înăl
țime, cu 3,73 lățime și 
0,50 m grosime — tă
iată dintr-un 
bloc de rocă cenușie.

Există, 
trinomul 
condorul, 
fluturele 
peste tot,

pu
n-a

Tn întîmpinarea sărbătorii na
ționale a țării noastre, la Amba
sada română din Montevideo a 
avut loc o conferință de presă 
pe tema „23 August și România 
de azi".

Ambasadorul Valeriu Pop a 
vorbit despre semnificația eve
nimentelor din august 1944 și 
despre marile succese obținute 
de poporul român in cei 29 de 
ani de la eliberare.

Cu această ocazie au fost pre
zentate filme documentare 
românești, urmate de o discuție 
prietenească despre acțiunile și 
preocupările României socialiste 
pe planul politicii interne și 
externe.

asupra 
jurisdicționale 
200 mile de 

pentru a se 
bogăția țării 
zonele aces-

diversitate desfășura
tă pe un relief atit de 
inegal. Etape întregi, 
din această cauză, au 
fost etape ele criză, de 
înstrăinare a resurse
lor naturale și de lup
te politice pentru su
premație, adincite 
chiar la nivelul unui 
singur oraș : hegemo
nia și-au disputat-o 
mereu Lima și Are- 
qujpa, uneori însă for
țele' conservatoare sau 
liberale s-au înfruntat 
în interiorul aceleiași 
„cetăți", mai mult pe 
țărmuri decit la înăl
țime, unde Arequipa 
a rămas „capitala po
liticii creole, leagănul 
revoluțiilor", orașul 
„ultracatolic • și ultra- 
montan" sau „patria 
mică" — patria chica 
în expresia lui Mario 
Vargas Llosa, glorio
sul născut aici, care 
nu uită să adauge : 
„Sentimentali și re- 
gionaliști... în asta a- 
requipenii îi ciștigă pe 
piurani", atacîndu-i, 
cu dragoste și pe cei 
din Piura.

încercări pentru re
alizarea unității mai 
sus amintite, a inte
grării ,,într-un tot" a 
celor șase „țări" au 
existat, desigur. Stă 
mărturie programul 
lui Belaunde Terry — 
Reconstruction Natio
nal e Integration So
cial —, ca una dintre 
ultimele încercări, dar 
ca toate cele dinainte 
lipsită de eficientă 
datorită reformelor de 
suprafață mică și de
pendenței 
de capitalul _____
Forțele armate inter
veniseră și ele In Ni
cest proces — chiar 
numai prin amănun
tul că dintre cei 95 
președinți înregistrați 
de istorie 
militari — numai 
așa cum s-a observat, 
aparținînd unei 
tracții 
acestea 
deauna 
garhiei, 
să-și asimileze 
brii din afară, a știut 
să folosească toate 
conjuncturile. E vor
ba. în principal de
faimoasele ,.40 de fa
milii", grup social

a muta cu moartea sa 
un munte de argint 
in Europa. O țară a 
cărei istorie colonială 
a apropiat-o mult de 
istoria vecinelor ei, 
Chile și Bolivia, apro
pierea devenind sin
cronism (Jorge Basa- 
dre — Chile, Peru y 
Bolivia independien- 
tes) după opinia uno
ra, mai ales după cîș- 
tigarea independenței 
pină spre 1883, cind 
„războiului Pacificu
lui" avea să le des
partă din nou.

Pe toată această du
rată. țara își aduna 
și alte date de biogra
fie : țara latino-ame- 
ricană 
mele 
(1551), 
(1744) 
por 
chiar 
încă din 1819 distanța 
Havana — Regla fu
sese parcursă tot cu 
ajutorul aburilor, căci, 
zic specialiștii, în cel 
de al doilea caz era 
vorba de o ambarca
țiune de proporții re
duse). cu prima linie 
de cale ferată (1850, 
deși și aici aș zice că 
nu : în 1837; pe locul 
unde azi se află Capi- 
toliul. la Havana, lo
cuitorii orașului 
vaționat primul 
format In gara 
nueva, Cuba 
astfel, al cincelea pă
mînt din lume in care 
s-a auzit șuierul lo
comotivei), cu prima 
sondă de petrol (2 no
iembrie 1863, la Zor- 
ritos, în departamen
tul Tumbes) și, in 
sfîrșit, cu prima linie 
telegrafică (1872).

Toate acestea în- 
tr-un pămint în care 
contrastul geografic 
este totul : de la 
înălțimile din Mara- 
cocha. în Junin, la 
singurătățile din Cua- 
jone și Quelaveco, în 
Moquegua, la peisaje
le lunare din Michi- 
quillay, în Cajamarca, 
la dunele de nisip din 
Marcona, in Ica, Pe- 
ru-ul e numai con-, 
trast geografic. între 
înălțimi care urcă u- 
șor pină spre 7 mii 
metri și adincimi care 
coboară chiar lingă

Sub auspiciile Asociației 
prietenie Anglia-România, 
seara zilei de 18 august, Ia 
stitutul Politehnic Central 
Londra a avut loc o adunare 
festivă consacrată celei de-a 
29-a aniversări a insurecției na
ționale antifasciste ' armate din 
România.

A fost prezentat un film pri
vind aspecte din viața politică, 
economică și cultural-științifică 
a țării noastre. în rîndul asis
tenței . se aflau James Johnson, 
președintele grupului parlamen
tar pentru România, alți 
membri ai parlamentului brita
nic. dl. Arthur Hewlett, pre
ședintele Consiliului ” ” 
pentru Pace, prof. Eric 
președintele Federației 
ționale a muncitorilor din do- . 
meniul științific, precum și 
Steve Parry, secretarul Uniunii 
Naționale 
participat, 
primar al 
soția sa

• GENERALUL DE A- 
VIAȚIE Cesar Ruiz Danyeau 
și-a prezentat, la 18 august 
demisia din funcțiile de co
mandant șef al forțelor ae
riene chiliene și, respectiv, de 
ministru al lucrărilor publice 
și transporturilor — anunță 
agențiile Prcnsa Latina, Reu
ter și France Preșse, reluind 
un comunicat oficial al Se
cretariatului general al guver
nului. Demisia a fost accep
tată de președintele Salvador 
Allende.

Potrivit acelorași 
președintele Allende a
ceptat. de asemenea, demisia 
lui Jaime Faivovich, care în
deplinea funcția de controlor 
general al transporturilor. în 
locul său a fost numit gene
ralul de armată terestră Her
man Brady.

în 
suveran — 
șarpele șh 
— aplicat 

. ca un sigi
liu al misterului 
dezlegat, cu mult 
aintea incașilor, 
ce s-au semnat, 

| murindu-se, la Cuzco 
sau la Machu Picchu, 
sus pe valea Urubam- 
bei. Mult mai inain
te : cam de prin anul 
2300 înaintea erei 
noastre — ne-o spune 
carbonul 14 — pină 
spre începutul mile
niului în care ne a- 
flăm, cînd incașii au 
devenit suverani ai a- 
cestor ținuturi.

Aceasta înseamnă 
că în timp ce orizon
tul dorienilor cobora 
spre ceea ce avea să 
însemne Grecia într-o 
Europă fără de chip, 
in timp ce 
nici nu se gindeau 
să-și trimită 
spre Galia, iar Bizan
țul era ceea ce este 
și acum, mai puțin 
ceea ce a fost și a ră
mas ca relicvă, cînd 
nimeni nici nu bănuia 
că această lume exis
tă. ea își desăvîrșea, 
una după alta, cultu
rile fără de seamăn.

Astfel, El Peru este 
o țară care pătrunde 
în viitor purtînd po
vara splendidă a unui 
trecut de glorie fără 
de egal. O țară miti
că — după unii , — 
asemenea Indiei, Per- 
siei sau Vechiului E- 
gipt. O țară 
spaniolii au 
nedumeriți : 
au însemnat 
ție materială. Iar fan
tezia 
Europe care 
în Renaștere cu 
conomie puțină a 
cut, alături de 
legendele. Vale 

(„merită

cu una din pri- 
universități 

cu primul ziar 
cu primul va- 

cu aburi (1847, 
dacă în Cuba,

kistan și India, unde pe lingă 
pagubele materiale se semna
lează un număr însemnat de 
morți și răniți

pentru industria 
și pentru cea ex- 
vestul 
ar fi 

pe care 
Coreea. ea 
perspectivele reale cu- 
in planul perioadei de 
Nu există domeniu în
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• FOSTUL PREȘEDINTE al 
Argentinei, Juan Domingo Pe
ron, a acceptat în mod oficial 
candidatura la funcția de șef al 
statului. în alegerile care ur
mează să aibă loc la 23 septem
brie a.c., care i-a fost propusă 
de Partidul justițialist, infor
mează agențiile U.P.I. și Reuter.

Luind cuvîntul în fața dele- 
gaților la Congresul Național al 
Mișcării Justițialiste, ale cărui 
lucrări se desfășoară la Buenos 
Aires, Peron a dat citire scriso
rii ce i-a fost adresată de medi
cii săi personali, în care s'e pre
cizează că este perfect sănătos și 
că-și poate asuma, deci, răspun
derile magistraturii supreme.

Agenția Reuter informează că 
Isabel Peron a acceptat, de ase
menea. desemnarea sa drept can
didat al aceluiași partid la func
ția de vicepreședinte al țării.

pe de altă parte, că purtătorul 
de cuvînt al Ministerului Apă
rării ăl Franței a refuzat să con
firme sau să dezmintă informa
ția referitoare la efectuarea ce
lei de-a treia experiențe din ca
drul programului 
această vară.

nuclear din

NAȚIONAL 
bolilor din 

citind un ra-

• FRANȚA a efectuat, dumi
nică dimineață, o nouă experiență 
nucleară în zona Arhipelagului 
Mururoa, din sudul Oceanului 
Pacific, a anunțat guvernul Noii 
Zeelande. Un purtător de cuvînt 
oficial, citat de agenția Rcuter. 
a declarat. Ia Wellington, că au
toritățile neozeelandeze nu sînt, 
însă, in măsură să precizeze pu
terea și tipul bombei nucleare 
detonate.

Agențiile United Press Inter
national și Reuter informează,

• CENTRUL 
pentru controlul 
S.U.A. a anunțat, 
port al Organizației Mondiale a 
Sănătății, că epidemii de gripă, 
cauzate de un nou virus — de
numit codificat tipul b — s-au 
răspîndit pe zone însemnate în 
Japonia și Australia.

Experiențele au demonstrat 
că unele persoane nu au r.ici 
un fel de apărare pe bază de 
anticorpi, naturali împotriva a- 
cestui gen de gripă.

Un alt virus, de tip a, este în 
prezent depistat în alte părți 
ale globului.

• PUTERNICE INUNDAȚII 
ș-au produs, în ultimele zile, in 
cîteva state din centrul și nor
dul Mexicului. Barajele au ce
dat în urma ploilor torențiale și 
apa a acoperit aproape în între
gime orașul Irapuato. Numai in 
statul Nayarit se înregistrează 
60 de mii de sinistrați.

★
Inundații Ia fel de distrugă

toare se semnalează și in Pa-

• ECHIPAJUL STAȚIEI 
„SKYLAB-2" a fost trezit 
simbătă pentru a lua cîteva 
imagini ale unei „depresiuni 
tropicale" din Marea Carai
bilor.

Astronauții Alan Bean și 
Owen Garriott au fotogra
fiat și filmat' timp de mai 
multe minute zona marină 
respectivă. Garriott, care a 
manipulat camera de luat 
vederi, a precizat că este 
vorba de; o furtună tropicală 
embrionară, plasind forma
rea ei în Golful Mexic și 
arătind că are o structură 
circulară specifică furtuni
lor ce se formează la aceas
tă latitudine. El a promis că 
membrii echipajului vor ur
mări îndeaproape evoluția 
fenomenului.

Programul celor trei astro- 
nauți nu este încărcat in cea 
de-a 22-a zi a misiunii lor : 
ea’ cuprinde obs'ervații asu
pra activității solare timp 
de cinci ore, ceea ce le va 
permite să se relaxeze as- 
cultînd muzică.

[cjmema
AVENTURA LUI POSEIDON : 

Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 
21,15), Favorit (orele 10; 12,30;
15,30: 18; 20,30), Festival (orele 9; 
11,45; 15,30: 18,15; 21), Grădina
Festival (ora 19,45).

DEPARTE DE TIPPERARY : Pa
tria — Gala 
(ora 20).

CUTEZANȚA 
16; 13,30: 20,45).

STRĂZILE
Lumina (orele 9; 11,15).

CONSPIRAȚIA : Luceafărul (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Grădina Luceafărul (ora 19,45).

EGLANTIN : Capitol (orele 9,30; 
14; 16,30; 18,30; 20,45), Gră-

filmului românesc

: Lumina (13,30;
AU AMINTIRI :
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11,45, 14; 16,30; lo,ou, xu 
dina Capitol (ora 19,45).

cu ------------- ------------
MUL 
8,15?

POLIȚISTUL : București 
9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45;
Scala (orele 9; 11,15; 13,30; xu, 
18,30; 21), Grădina București (ora 
19,30), Grădina Dinamo (ora 20).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM :
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21), Melodia (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Modern (orele

MÎINILE CURATE ; 
CARTUȘ : Central 

11,45: 15,35; 19,15).

ULTI- 
(orele

16,30;
(orele

21), 
16;

lacomă a unei 
intrase 

o e- 
năs- 
mit, 

un 
un

ex- 
sociale medii, 
au fost întot- 
aliate ale oli- 
cea care, fără 

mem- nu 
progresul 

: dacă sînt 
directe 

moșteniri 
vechi de

9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Grădina Modern (ora-20).

TU, EU ȘI MICUL PARIS : 
Doina (orele 11; 13,15; 15,45; 18;
20.30) .

TINEREȚE FARA BĂTRINEȚE : 
Timpuri Noi (orele 10—18 In con- 

. tinuare). La ora 20 program de 
documentare.

INFAILIBILUL RAFFLES : Hli
zești (orele 9; 11,15; 13,45; 16;
18,15; 20.30), Arenele Romane (ora 
20), Grădina Buzești (ora 20).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI : 
Floreasca (orele 15,30; 18; 20.15), 
Arta (orele 15,30: 18: 20,15), Gră
dina Arta (ora 20).

DISTRATUL : Gri vița (orele 9; 
11,15: 13.30: 16: 18,15' 20,30), Glo- 

. ria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

AUTOSTOP : Drumul Sării (o- 
rele 15.30-; 18; 20,15).

LA RĂSCRUCE DE VINTURI : 
Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20.45), Dacia (orele 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15; 20,30).

CARTEA JUNGLEI : Volga (ore
le 9; 10.45; 12,45; 14,45; 16,45;
18,45; 20,45).

ORDONANȚA SELMENKO : Fe
rentari (orele 15,30; 17,45; 20).

UN OM IN SĂLBĂTICIE : 
Bucegi (orele 15,30; 17,45; 20), Mo
șilor (orele 15,30; 18; 20,30), Gră
dina Bucegi (ora 20,30), Grădina 
Moșilor (ora 20).

CIPRIAN PORUMBESCU t în
frățirea (orele 16; 19), Munca 
(orele 16; 19).

FLUTURII SINT LIBERI S 
rul (orele 15.30: 18; 20,30).

FLORENTINIER NR. 73 : 
mos (orele 15,30: 18; 20,30).

FANTOMA LUI BARBĂ 
GRĂ : Aurora (orele 9; 
13,30; 16; 18.15; 20.30), Tomis 
8,45: 11; 13,30: 15,45; 18,15; . .
Flamura (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Grădina Aurora (ora 
20,45), Grâdina Tomis (ora 20).

CEAȚA : Cotroceni (orele 15,30; 
18; 20,15).

LUMEA SE DISTREAZĂ : Popu
lar (orele 16; 18: 20).

PE ARIPILE VÎNTULUI î Pro
gresul (orele 10; 14; 19).

...ȘI SALUTA RtNDUNELELE î 
Pacea (orele 16; 18; 20).

Viito-

Cos-

NEA-
11,15: 
(orele 
20,30),

ULTIMUL CARTUȘ i Flacăra 
(orele 15,30; 18; 20,15).

VERONICA : Vitan (orele 15; 
17.15; 19,30), Grădina Vitan (ora 
20).

TE AȘTEPTAM. FLĂCĂULE : 
Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15).

JANDARMUL LA PLIMBARE : 
Giulești (orele 15,30; 18; 20,15), 
Lira (orele 15,30; 18; 20,30), Grădina 
Lira (ora 20).

ANTONIU ȘI CLEOPATRA : 
Unirea (orele 16; 19,15), Grădina 
Unirea (ora 20).

SIMON TEMPLAR INTERVINE : 
Rahova (orele 15,30; 18; 20,15).

național de Folclor de pe litoral : 
18,00 Telex : 18,05 La ordinea zilei. 
Azi, județul Olt; 18,2U Căminul in 
județul Caraș-Severin ; 19,00 Ecra
nul. Emisiune de actualitate și 
critică cinematografică; 19,20 1001 
de seri ; 19,30 Telejurnal. în cin
stea marii sărbători ; 20,00 Avan
premieră; 20,05 Incandescența (re
portaj): 20,35 Publicitate: 20.40 Re-

A le 
pămînt:

vista literar-artistică TV. 
sprijini pe propriul tău 
21,20 Pagini din operete moderne 
cu Constanța Cimpeanu: 21,45 Ro
man foileton : Verișoara Bette. 
Partea a IlI-a: 22,25 ,,24 de ore".
22,45 Sport. Jocurile mondiale uni
versitare. Selecțiuni înregistrate de 
la Moscova.

PROGRAMUL I

16,00 Jocurile mondiale universi
tare. Selecțiunl Înregistrate de lă 
Moscova ; 17,30 Al IX-lea Festival

PROGRAMUL II
20,00 Muzică ușoară cu Corina 

Chiriac; 20.20 Film serial. Urmele 
dispar în plină zi (reluarea ulti
mului episod); 21,25 Cărți și idei; 
21,55 Concert de muzică contem
porană românească.

Teatrul Giulești : LIOLA — ora
20; Ansamblul ..Rapsodia
nă“ : MELEAGURI -------
— ora 18,30.

Româ-
FERMECATE
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