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ST' MARI ECONOMII 
I folosirea rjF MET ALI armături- Mc IVIC^ML,
Her sudate;MANOPERAȘITIMP

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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REZULTATELE OBȚINUTE UE TRUSTUL DE CONSTRUCȚII 
INDUSTRIALE IAȘI DEMONSTREAZA CĂ NOUA METODĂ 

SE ROATE EXTINDE CU DEPLIN SUCCES PE TOATE 
ȘANTIERELE DIN TARĂ

Incepînd cu acest an, pe șan
tierele Trustului de construcții 
Industriale Iași s-a trecut pe 
scară largă la industrializarea 
lucrărilor de armături pentru 
beton prin folosirea plaselor 
sudate uzinate. O mare parte 
din dantelăria de oțel, care pină 
nu demult se executa in între
gime manual în șantiere, vine 
acum gata confecționată de la 
Uzina de sîrmă și produse din 
sîrmă Buzău. Se economisește 
astfel metal, manoperă și timp 
în valoare de milioane de lei. 
Și ceea ce este foarte impor

COEFICIEN
TUL ATINS 
DE PIER

DERI N-ARE 
PERMIS DE 
TRECERE

La începutul investiției, după 
cum ne spune șeful lotului, be
tonul era descărcat, așa cum se 
mai procedează și acum pe mul
te șantiere, pe jos, în apropierea 
frontului de lucru, în cel mai 
bun caz într-o îngrăditura de 
scinduri. De aici se lopăta In co- 
fraje sau se lua cu gălețile și 
se trimitea sus pe schele la zi
dari. O bună parte din beton se 
scurgea printre scîndurile care 
îl închideau ori rămînea pe va
tra terenului.

— Soluția optimă ar fi fost să 
confecționăm lăzi speciale pen
tru depozitarea betonului — 
spune inginerul Dan —• însă ci
ne, cînd și din ce să le confec
ționeze ? Punind aceste întrebări 
într-o consfătuire de producție, 
organizația U.T.C. s-a oferit să 
rezolve ea problema.

— Și cum v-ati descurcat 7
— Destul de simplu. îșl spune 

părerea Nicolae Nistor, scretarul 
organizației U.T.C. Am căutat 
deșeuri de tablă in depozitul de 
fier vechi al șantierului și am 
confecționat cu utecistii. după 
programul de muncă, 11 lăzi de 
inventar, adică cîte una pentru 
fiecare echipă de betoniști și de 
zidari ; nu se mai pierde nici un 
strop de beton pentru că din 
mașină se basculează direct în 

ceste lăzi din care totul se con
sumă, fără nici-o pierdere.

— Nu este însă unica soluție 
folosită de noi — adaugă șeful 
lotului. Am studiat și studiem 
cu maiștrii, cu tehnicienii fie
care lucrare înainte de a începe 
execuția ei pentru a vedea dacă 
nu este supradimensionată și 
dacă n-am putea să-i mai re
ducem din consumul de beton. 
Și am găsit nenumărate cazuri 
atit pe șantierul Uzinei „Balan- 
ța“, cit și pe cel al Uzinei „In
dependența*4. Este vorba — să 
nu se înțeleagă greșit — de re
ducerea dimensională la lucrări 
care nu afectează cu absolut ni
mic calitatea sau parametrii de 
rezistență a construcției, cum ar 
fi canale, pardoseli, tencuieli 
etc.

Bilanțul acestor acțiuni la care 
tinerii constructori își au contri
buția lor permanentă este cît se 
poate de elocvent : pină acum 
au fost economisite 30 tone de 
ciment față de normele stabi
lite.

ROMULUS LAL

La posturile 
de radio și 
televiziune

Astăzi, în jurul o- 
rei 10,00, posturile 
noastre de radio și 
televiziune vor trans
mite direct festivita
tea decorării dra
pelului de luptă al 
diviziei „Tudor Vladi- 
mirescu-Debrețin", cu 
prilejul aniversării a 
30 de ani de la înfi
ințarea diviziei. 

tant In condițiile creșterii conti
nue a volumului investițiilor — 
prin noua metodă productivita
tea muncii devine de două ori 
mai mare decît înainte. Si tre
buie să spunem că soluția teh
nică experimentată acum de 
T C.I. Iași, nu e o noutate în 
materie. Bibliografia de specia
litate recomandă cu lux de a- 
mănunte aplicarea ei de mal 
mulți ani. Totuși, ea nu ocupă 
încă locul cuvenit In practica 
curentă a construcțiilor in
dustriale de la noi din țară.

Trebuie spus de la început

Fiecare kilowat 
și kilocalorie — 

sursă de economii
în programul întrecerii „Ti

neretul — factor activ în înde
plinirea cincinalului înainte de 
termen" organizația U.T.C. din 
Combinatul chimic Făgăraș a a- 
cordat economiilor locul cuve
nit. S-a prevăzut încă de la în
ceputul anului obiective clare, 
bine precizate din care decurg 
sarcinile concrete ale fiecărei 
organizații din secții : economi
sirea energiei electrice, energiei 
termice, gazului metan, apei po
tabile și aburul energetic.

— Cum ați organizat practic 

De ce vâ„jucați"cu PAMlNTUL ?
Pămîntul este ,,gol“ iar responsabilii sînt în fotografiile de alături. Unul 

este președinte iar celălalt, este inginerul șef al C. A. P. Pribilești

Cum au reușit cooperatorii din Pribilești să piardă 344 de hectare și cum, în condiții asemănătoare, valorifică din plin pă- 
mîntui cooperatorii din Satulung, reprezintă tema anchetei pe care vă invităm să o citiți în pag. a ll-a 
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că nici unul din proiectele o- 
biectlvelor industriale construi
te de T.C.I. Iași nu prevedea fo
losirea plaselor din sîrmă su
date. Totuși, peste tot acolo 
unde a fost posibil, constructo
rul le-a folosit. Mai întii cu a- 
vizul Ministerului Construcții
lor Industriale care a nomina
lizat Trustul de la Iași ca exe
cutant și proiectant de lucrări 
experimentale. Apoi cu avizul 
proiectanților, care au acceptat 
Imediat modificările propuse de 
constructori. Și cum era să nu

Ț COMBINATUL1
L CHIMIC

FĂGĂRAȘ J
urmărirea reducerii consumu
rilor specifice la aceste mo
toare ?

— în fiecare organizație — ne 
relatează tovarășul Constantin 

le accepte dacă ele aduceau 
doar avantaje. Atît economice 
cît și tehnologice. Dar să ve
dem concret, ce economii au 
rezultat din folosirea plaselor 
din sîrmă pe șantierul între
prinderii de rulmenți profil II 
din Bîrlad.

— In primul rînd, am con
sumat cu 40 la sută mai puțin 
oțel beton decît era prevăzut

Ing. IUSTIN MORARU

(Continuări In pag. a H-flJ

Faina, secretarul comitetului 
U.T.C. pe combinat — s-au con
stituit colective formate din 3—4 
tineri, pe schimburi, care timp 
de o săptămînă au în vedere 
stingerea luminilor cînd nu mai 
e nevoie să fie aprinse, închide
rea robineților, descoperirea și 
repararea defecțiunilor la diver
se instalații, sesizarea surselor 
de risipă, crearea opiniei împo
triva irosirii materiilor prime și 
materialelor.

(Continuări In pag. a ll-a)

PROBLEMELE NAȚIONALEI 
In zece puncte

Succesele sau eșecurile sporti
ve, mai ales în fotbal, comportă 
interminabile discuții, nu de 
puține ori acestea lunecînd pe 
panta subiectivismului ; e o rea
litate, însă, că victoriile sau în- 
fringerile in sport depășesc cu 
mult granițele stricte ale dome
niului, au o mare înrîurire asu
pra opiniei publice. De aceea mi 
se pare firesc să discutăm în 
continuare despre eșecul de la 
Leipzig, orice dezbatere pe a- 
ceastă temă puțind aduce lămu
riri edificatoare, sugerînd con
cluzii și măsuri eficace pentru 
viitor.

1. A jucat bine sau nu echipa 
noastră la Leipzig ? Evident, 
nu ! Cei care susțin eă tricolo-

Ie FORMAȚIILE de 
structori aparținindI -
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s eon- 
aparținind lotu

lui Prigoana — cel mal 
mare punct de lucru din 
oadrul Complexului hidro
energetic de pe Valea Se
beșului —, care execută 
excavațiile galeriei de 
aducțlune a apei spre agre
gatele viitoarei hidrocen
trale de Ia Gilceag, au în
deplinit planul fizic pe În
tregul an. S-au creat ast
fel premisele 
plus, pină la finele 
decembrie, a 
de galerii.

Avansul ctștigat in scur-

realizării in 
lunii 

circa 400 ml

tarea duratei lucrărilor pe 
acest Important șantier al 
Industriei energetice se da- 
torește, îndeosebi, folosirii 
intensive a excavatoarelor, 
buldozerelor și celorlalte 
utilaje, organizării activi
tății productive din subte
ran in 3 schimburi și folo
sirii unor scheme de puș- 
care, dislocare și evacuare 
a sterilului bit mai adec
vate la condițiile geologice 
existente.

• CONSTRUCTORII de 
pe șantierul masivului Că- 
liman, care desfășoară am
ple lucrări pentru valorifi
carea unor importante re
zerve de minereu descope
rite în această zonă, au 
Îndeplinit sarcinile pianu
lui anual de construcții- 
montaj.

DEZIBATEI&EA NOASTRĂ 
P>E TEME OE FOTIBAIL

rii au jucat bine, greșesc ! 
După Helsinki, a fost cel mai 
slab meci al naționalei. Eroarea 
partizanilor „jocului bun" vine 
de la falsa imagine pe care ți-o 
lasă meciul văzut pe micul 
ecran, unde nu se poate urmări 
jocul de ansamblu al echipei, 
mișcarea jucătorilor și schemele 
tactice de pe teren, întrucît o- 
biectivul se află, permanent, pe
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MESAJUL
președintelui Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România 
adresat participanților la cel de-al 18-lea Congres F.I.J.E.T.

Stimați oaspeți,
Doamnelor și domnilor,
în numele guvernului român, 

adresez un cald salut partici
panților la cel de-al XVIH-lea 
Congres al Federației interna
ționale a ziariștilor și scriitori
lor de turism.

Trăim o epocă fn oare lumea 
resimte, mai mult ca orlcînd, 
nevoia unei libere comunicări 
între oameni, a unei circulații 
tot mai intense a valorilor ma
teriale și spirituale create de 
geniul uman. O asemenea liber
tate de comunicare este recla
mată, desigur, de uriașa dezvol
tare a științei care, așa cum 
bine se știe, nu are și nici nu 
poate să aibă granițe, solicitind 
schimbul permanent de infor
mații și contactele strînse între 
savanții tuturor țărilor. Ea este 
reclamată, în același timp, de 
interdependenta tot mai accen
tuată a țărilor și popoarelor, 
sub influența revoluției teh- 
nico-științifice contemporane. 
Apare din ce în ce mai evident 
că probleme vitale cu care se 
confruntă astăzi omenirea, cum 
sînt atenuarea decalajelor eco

fazele cu mingea. Echipa noas
tră a jucat sub valoarea și po
sibilitățile ei reale. Despre la
cunele și erorile jocului am 
scris în cronica transmisă de la 
fața locului, nu mai revin de
cît la cele două grave greșeli 
săvîrșite de întreaga echipă la 
loviturile fixe, care s-au soldat 
cu două goluri și care au decis 
soarta meciului. Asta dincolo 

nomice dintre țări, lichidarea 
subdezvoltării, a foametei și a 
mizeriei care subzistă încă pe 
întinse zone ale globului, com
baterea poluării mediului am
biant — ca să amintim doar 
cîteva dintre cele mai impor
tante —, îșl pot găsi soluționa
rea numai în condițiile extin
derii legăturilor multilaterale 
dintre toate țările, ale unei 
strînse conlucrări pe tărîm eco
nomic, politic, social, cultural.

în aceste circumstanțe, soli
daritatea umană, care de-a lun
gul timpurilor a cunoscut o evo
luție continuă, îmbrăcînd for
me mereu mai complexe, dobîn- 
dește un sens din ce în ce mai 
larg și mai profund, am putea 
spune un sens plenar, global. 
Ea se impune tot mai mult ca 
o necesitate obiectivă pentru 
progresul tuturor popoarelor, al 
întregii omeniri.

Actuala ambianță conferă ndi 
semnificații turismului, care se 
află intr-o expansiune fără pre
cedent. Nu putem să nu remar
căm că într-o lume în care 
rațiuni majore pledează 
pentru o amplă solidaritate u-

Deschiderea lucrărilor 
celui de-al 18 lea
Congres F. I. J. E. T.

în stațiunea Neptun, de pe 
litoral, s-au deschis duminică 
lucrările celui de-al 18-lea 
Congres al Federației Interna
ționale a Ziariștilor și Scriito
rilor de Turism (FI JET). La 
această manifestare, organizată 
de Asociația română a ziariști
lor și scriitorilor de turism de 
pe lingă Uniunea Ziariștilor din 
Republica Socialistă România, 
in colaborare cu Ministerul Tu
rismului, iau parte aproape 
200 de gazetari și scriitori și 
propagandiști din Austria, Bel
gia, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Franța, R. D. Germană R. F. 
Germania, Grecia, Irlanda, Is
rael, Italia, Iugoslavia, Olanda, 
Polonia, Portugalia, Spania, Sue
dia, Turcia, Ungaria, U.R.S.S. 
și România.

Participă, de asemenea,.ca in
vitați, reprezentanți ai UNESCO 
și ai Organizației Internationale 
a Ziariștilor.

Tema congresului se intitu
lează -- „Rolul ziaristului și 
scriitorului de turism în forma
rea turismului modern".

La festivitatea de deschidere 
au luat parte Vasile Vilcu, vi
cepreședinte ai Consiliului de 
Stat, președintele Comitetului 
Executiv al Consiliului popular 
județean Constanța, Ion Cosma, 
ministrul turismului, Nestor Ig
nat, președintele Uniunii ziariști
lor, Andrei Vela, vicepreședinte 
al Institutului român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, 
Titus Deac, președintele Birou
lui de turism pentru tineret, 
redactori-șefi ai unor zia
re centrale și reviste de 
specialitate, personalități ale 

de eroarea arbitrului elvețian 
Scheurer, la prima lovitură pe 
care a acordat-o fără temei, 
dezvăluindu-și intențiile de a 
sprijini, prin orice mijloace, e- 
chipa gazdă să obțină victoria. 
Lș aceste lovituri, dacă se fă
cea acel clasic și regulamentar 
zid, nu mai aveam, acum, des
pre ce goluri să vorbim. Dar 
aici, numai jucătorii se fac vi- 
novați și ei recunosc acest lu
cru.

2. Putea fi evitată înfrânge
rea ? Se presupune că, dacă nu 
venea primul gol, echipa noas-

VASILE CABULEA

(Continuări în pag. a Ill-a) 

mană, mijlocul de destindere și 
de distracție pe care îl repre
zintă turismul, prin însuși fap
tul că permite cunoașterea unor 
locuri pitorești, vestigii ale tre
cutului, obiective economice, so
ciale, culturale, dă posibilitate 
oamenilor să se apropie și să se 
înțeleagă mai bine unii pe alții, 
ceea ce, finalmente, concură la 
dezvoltarea prieteniei și colabo
rării internaționale.

Din acest punct de vedere, a- ! 
pare deosebit de clar rolul pie
sei turistice, chemată să infor
meze veridic și să stimuleze do. 
rința oamenilor de a se cunoaș
te, de a promova dialogul între 
ei și a statornici relații de prie
tenie și cooperare. Congresul 
dv„ avînd ca temă centrală de 
dezbatere „Rolul ziaristului și 
scriitorului de turism în forma
rea turistului modern", va mar
ca, desigur, un moment remar
cabil în perfecționarea activită
ții presei turistice, corespunză
tor exigențelor actuale.

Cu aceste gînduri, vă doresc 
succes deplin în munca dv. și o 
ședere cît mai plăcută în țara 
noastră.

vieții social-culturale din țara 
noastră.

Lucrările Congresului au fost 
deschise de Nestor Ignat, care, 
în numele Uniunii Ziariștilor din 
România și al tuturor gazetari
lor români, a relevat contribu
ția publicisticii turistice la mai 
buna cunoaștere intre popoare, 
la realizarea unui mai intens 
schimb de v&lori spirituale.

Participanții au urmărit cu 
deosebit interes și au subliniat, 
îndelung, cu vii aplauze, mesa
jul de salut adresat congresului 
din partea președintelui Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheor- 
ghe Maurer.

In numele F.I.J.E.T., președin
tele acestei organizații, Gyorgy 
Vecsey, a transmis călduroase 
mulțumiri președintelui Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România pentru me
sajul adresat Congresului.

Ă luat 'apoi cuvîntul tovară
șul Vasile Vilcu, care a urat bun 
sosit participanților la congres. 
Evidențiind importanța pe care 
guvernul român o acordă turis
mului, vorbitorul și-a exprimat 
încrederea că ziariștii și scriito
rii prezenți Ia această manifes
tare internațională vor contri
bui, prin intermediul scrisului, 
la dezvoltarea turismului, la cu
noașterea și prietenia dintre po
poare.

în continuare, a rostit o alo
cuțiune ministrul turismului din 
România. După ce a evidențiat 
însemnătatea temei pe care o 
pune în discuție cel de-al 18-lea 
Congres al F.I.J.E.T., vorbitorul 
a arătat că România acordă o 
importanță deosebită relațiilor 
turistice internaționale, cunoaș
terii și popularizării patrimo
niului ei turistic.

Congresul a fost salutat, de 
asemenea, de Hifzi Topus, șeful 
Departamentului circulației și
dezvoltării comunicațiilor din 
cadrul UNESCO și Antonio Ka- 
rabinus, șeful Direcției relații 
internaționale a O.I.Z.

în încheierea ședinței inaugu
rale, președintele F.I.J.E.T. a 
adresat mulțumiri organizatori
lor români ai congresului, pen
tru condițiile deosebite oferite 
desfășurării lv~-r-ș+inH 
că ospitalitate 
poporului ron 
noscute în înt

în cadrul 
Vîntu, președ 
române a zia 
rilor de turisi 
portul intituh 
lui și scriitor 
formarea tur!

Lucrările cc

în onoarea 
Congres, mir 
oferit un di
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Anul acesta, la 2 octombrie, se 
împlinesc trei decenii de La în
ființarea Diviziei „Tudor Vladi- 
mirescu-Debrețin". Cu 30 de ani 
în urmă, în timp ce în țară, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, creștea continuu mișca
rea de rezistență națională îm
potriva fascismului cotropitor, 
sub îndrumarea și la îndemnul 
comuniștilor români aflați atunci 
în U.R.S.S., cu acordul și spri
jinul guvernului sovietic, lua fi
ință Divizia de voluntari români 
„Tudor Vladimirescu" — expre
sia hotărîrilor prizonierilor ro
mâni de a lupta cu arma în 
mînă, alături de întregul popor, 
pentru libertatea și independen
ta României. Formată din mili
tari patrioți, inclusiv ofițeri, care 
au dorit să devină luptători îm
potriva fascismului, constituirea 
Diviziei „Tudor Vladimirescu" a 
fost expresia stării de spirit an
tihitleriste care se dezvolta în 
rândurile militarilor, ale ofițeri
lor, ale întregului popor român.

Această mare unitate româ
nească a intrat în luptă la sfîr- 
șitul lunii august 1944, cînd in
surecția națională 
armată, organizată și 
de Partidul Comunist 
își pecetluise victoria, 
țele patriotice, armata 
care întorsese în întregime ar
mele împotriva trupelor Wher- 
machtului hitlerist, eliberaseră 
Capitala și o mare parte din te
ritoriu național. Victoria insu
recției a constituit pentru volun
tarii Diviziei „Tudor Vladimi
rescu" un puternic imbold. Ase
menea tuturor celorlalți militari 
români, împreună cu aceștia, șl 
cot la cot cu ostașii sovietici, el 
s-au avîntat bărbătește în lupta 
pentru înfrîngerea trupelor hl- 
tleriste.

în timp ce această mare uni
tate ducea lupte crlncene pe te
ritoriul {•••*«•• 
ca și nl° 
românești, 
un număr _ ____
uteciști care, urmînd pilda co
muniștilor, s-au înrolat volun
tar în armată pentru r -și aduce, 
cu arma în mînă, contribuția la 
grăbirea ceasului izbînzii defini
tive as- nra Germaniei naziste, 
'n încl. țările cu inamicul, vo
luntarii uteciști, ca toți ostașii 
armatei române, s-au ridicat la 
înălțimea virtuților militare 
strămoșești, a încrederii acor- 
late de partid, de organizația 
?evoluționară a tineretului co
munist. în bătăliile din masivii 
muntoși al Javorinei, din Ceho
slovacia din zonele Brezovo sau 
Vysoka, de pe Hron, ei s-au 
comportat vitejește îndeplinind 
misiunile cu bărbăție și spirit de 
sacrificiu. Dintre uteciștii volun
tari, sînt numeroși cel care 
căzut pe cîmpul de onoare.

antifascistă 
condusă 
Român, 

iar for- 
romînă

Un''ariei, rîndurlle ei, 
al lor unități militare 

. au fost întărite cu 
? important de tineri

au

ANGAJARE EROICA 
INTR-UN DUEL INEGAL

5 martie 1945. La acea dată, 
trupele armatei române, împreu
nă cu cele sovietice, se aflau pe 
teritoriul Cehoslovaciei luptînd 
din greu cu hitleriștii. Pe direc
ția satului Kopanice, înainta 
regimentul 3 Infanterie din ca
drul Diviziei „Tudor Vladimi- 
rescu" — denumită între timp 
„Tudor Vladimirescu-Debrețin* 
ca urmare a actelor eroice în
făptuite de militarii acesteia în 
luptele pentru eliberarea orașu
lui Debrețin, — care avea în 
structura sa un batalion de vo
luntari uteciști. Compania a 3-a 
de voluntari uteciști a asaltat 
fulgerător pozițiile inamice de 
la sud, izbutind să zdrobească 
dușmanul care se apăra la adă
postul unui șir de case. Dar. la 
un moment dat. alte trupe hitle- 
riste au contraatacat pe volun
tarii români, amenințîndu-i 
încercuirea.
Iosif Petru, 
hitlerist de 
din Brașov, 
tre nămeți, 
poziție de tragere. De acolo a 
început a secera trupele inami
ce, pînă ce țeava armei sale au
tomate s-a înroșit. Asupra tînă- 
rului ostaș hitleriștii au concen
trat un puternic foc de mitra
liere. Duelul acesta inegal a du
rat aproape o jumătate de ceas, 
pînă cînd arma automată a lui 
Petru nu s-a mai auzit.

cu 
Utecistul voluntar 
venind pe frontul 
la Uzinele „Astra" 
s-a strecurat prin- 
găsindu-și o bună

CÂ
Ar fi neloial să nu recunoa

ștem că emisiunile pentru tine
ret, singura emisiune pentru ti
neret, de fapt, care a mai ră
mas în programul generos al te
leviziunii noastre — cele de o- 
rientare profesională sau didac
tică avînd desigur cu totul alte 
rosturi și desfășurîndu-se cam 
exact la nivelul la care impune 
stricta lor specializare —, „Sea
ra pentru tineret", s-a schimbat 
în ultima vreme, cu alte cuvin
te, căutările, atîtea cite au fost 
și cum s-au făcut, au dus un
deva, s-au oprit deocamdată la 
ceea ce ne este dat să vedem 
și să ascultăm de mai multe joi 
încoace. Schimbările au cuprins 
în primul rind structura, rigidă 
îndelungate săptămîni și ano
timpuri, plasînd-o acum sub 
semnul suficient de limpezit al 
improvizației numită, după oca
zie, și actualitate, cu toate că 
n-au dispărut complet nici a- 
numite rubrici fixe, ca de pil
dă, reportajul descriptiv sau 
ancheta oțioasă pe teme în
deobște lăturalnice, o săptămî- 
nă reportaj, o săptămînă anche
tă, și aș.a mai departe, cum n-a 
dispărut complet, revenind pe 
neașteptate, reportaj ul-portret, 
de obicei simpluț, sentimentali
zat, cu idei comune în preajma 
unor oameni tineri care nu nu
mai c-ar merita mai mult, dar 
și sînt dispuși să mărturisească 
mai mult. Și-a găsit loc în noua 
structură distractivul tele-top 
și un program de versuri și de 
muzică legeră. situație care în
ghite aproape jumătate din spa
țiul de transmisie al emisiunii.

mai schimbat, și asta mi se 
cel mai regretabil, și tim- 
emisiunii, devenit acum 

liștitor ca altădată, mai 
irtat ca altădată, mai suav 
ltădată, devitalizat sau,

DIND CURS UNEI HOTARIRI 
MEMORABILE

în ziua de 14 decembrie 1944, 
la Brașov s-a petrecut un fapt 
revelator pentru spiritul patrio
tic și revoluționar care creștea 
în sufletul tineretului în acea pe
rioadă de răscruce pentru soarta 
poporului nostru. Toți activiștii 
comitetului județean U.T.C. — 
care pînă atunci reușise să 
mobilizeze peste 100 de ute
ciști pentru a se înrola în rîn- 
dul armatei române spre a lupta

Cînd a ieșit din închisoare, 
unde stătuse patru ani din. cei 
10 la care fusese condamnat de 
autoritățile antonesciene, pentru 
activitate revoluționară, tînărul 
Ion Prică a plecat direct

Trei decenii de la
constituirea Diviziei

,,Tudor Vladimirescu

DUPĂ PATRU ANI 
DE DETENJIUNE NEDREAPTA

tia să abandoneze arma, cu ca
re apoi a tras toată noapte îm
potriva hitleriștilor, stăvilindu- 
le înaintarea.

Drum de luptă

Pricăloan Bărbulescu, loan 
chiar de

[PĂM/NTUL
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gospodărită mai rational

CUM AU REUȘIT 
COOPERATORII

victorii
tragerile executate. Cea mal pu
ternică emoție a trăit-o in pri
mul an de comandă a acestei 
subunități dotată cu tehnică 
foarte modernă. Era într-o apli
cație tactică, desfășurată pe te
ren muntos. La acțiunea respec
tivă participa și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Comandantul 
suprem al forțelor armate. Ti- 
nărul comunist Ion Emil aștepta 
cu înfrigurare semnalul pentru 
lansare. Toate rachetele lansate 
de el au lovit din plin ținta. 
Prilej de mîndrie. de adîncă sa
tisfacție.

Pentru rezultatele remarca
bile dobîndite în Instruirea sub
unității sale, în activitatea des
fășurată ca activist U.T.C., Iul 
Ion Emil, i s-a făcut cinstea de 
a fi invitat la Conferința Națio
nală a partidului. A fost cel mai 
tînăr participant din partea ar
matei.

IDENTITATE DEPLINA INTRE 
VORBA Șl FAPTA

Iofif Petru, trei dintre cei care 9-au numărat în prwnete rinduri, 
la înființarea Diviziei „Tudor Vladimireeou — Debrețin**.

fasciștiîmpotriva cotropitorilor ___ , __
— s-au pronunțat în unanimi
tate pentru plecarea pe front. 
Printre autorii acestor memora
bile hotărîri se număra și loan 
Bărbulescu. în ziua de 8 februa
rie 1945 a depus jurămîntul în 
localitatea Batovțe din Ceho
slovacia. Cot la cot cu ceilalți 
voluntari ai batalionului de ute- 
ciști, cu voluntarii Diviziei „Tu- 
dor Vladimirescu-Debrețin", a 
luat parte la o seamă de mari 
încleștări, remareîndu-se prin 
vitejie, curaj și spirit de sacri
ficiu. In cursul unei acțiuni de 
luptă, în martie 1945, în timp ce 
tot mai mulți dintre tovarășii 
săi de arme raportau că numai 
au muniții, loan Bărbulescu s-a 
strecurat cutezător în spatele po
zițiilor inamice de unde a des
chis focul asupra servanților u- 
nei mitraliere silindu-i pe aceș-

front. Șl al a fost Încadrat In 
același batalion de voluntari 
uteciști al Diviziei „Tudor Vla
dimirescu — Debrețin" pentru e- 
roica sa comportare a fost nu
mit locțiitor de comandant de 
pluton și propus pentru decorare 
și avansare. Plutonul în care a 
fost încadrat a a-cționat eroic la 
cotele 722 și 618, scoțînd din 
lupă 47 de hitleriști, răniți și 
morți. A executat numeroase 
misiuni de cercetare la inamic, 
procurînd informații prețioase 
pentru trupele noastre. In ulti
mele clipe ale vieții, Ion Prică 
le-a strigat tovarășilor săi de 
arme : „înainte băieți ! Nu vă 
lăsați ! Moarte fasciștilor 1“

★
Tradițiile făurite pe frontul 

antihitlerist sînt astăzi culti
vate și dezvoltate cu perseve
rență de toate contingentele ce 
se instruiesc sub faldurile dra-

ale unităților 
populare. De 
un popas în 

subordonate

pelelor de luptă 
armatei noastre 
curînd, am făcut 
una din unitățile ._________
marii unități în cadrul căreia au 
luptat și și-au dat viața eroi ca 
Iosif Petru, loan Bărbulescu și 
loan Prică. Tinerii pe care i-am 
cunoscut sînt demni de faptele 
acestor eroi.

DINCOLO DE FILELE 
ALBUMULUI

DIN PRIBILEȘTI
SĂ PIARDĂ 344

DE HECTARE ANUAL

UTÂRI
fiindcă Împrejurările o cer 
destul de des, mai vesel și mai 
romanțios ca altădată, de unde 
se poate bănui, că a secat nu 
doar fantezia realizatorilor, dar 
și bruma de atitudine și dorin
ța de problematizare care smul
geau cîteodată aceste emisiuni 
dintr-un anonimat stînjenitor. 
Nu știu dacă este cazul să ne 
alarmăm, dar o anchetă trans
misă la două săptămîni o dată, 
sau un reportaj transmis în a- 
celeași condiții, îmi închipui că 
sint de-a dreptul insuficiente 
pentru a păstra și îmbogăți 
imaginea reală a tinerei gene
rații. în ritmul în care se elu
dează adevărurile frumoase ale

CRONICA

tinerilor și în ritmul și consec
vența cu care se estompează 
farmecul și freamătul și realis
mul vîrstei care a pretins tele
viziunii noastre un program 
aparte, nu pare de loc surprin
zător ca într-o bună zi apropia
tă să ne trezim că tot ceea ce 
ține de tînăra generație s-a lă
murit așa cum se cuvine și deci 
este cazul ca programul pentru 
tineret să nu fie mai mult decît 
un program oarecare de muzi
că legeră. Impresia cea mai 
deconcentrantă pe care mi-a lă- 
sat-o emisiunile săptămînilor 
din urmă este aceea a acelorași, 
lucruri spuse și repetate pe a- 
celași ton și cu aceeași încre
dere obosită că două ore și ju
mătate de transmisie vor fi in 
cele din urmă umplute. Am azi 
nostalgia vechilor anchete, discu
tabile, evident, mai bine sau 
mai puțin bine realizate, dar

ceva din chiar 
pornind de aco- 

_ _____ __ T_ nu dintr-un bi
rou de redacție în care ecouri
le vieții sînt totdeauna palide 
și repede anihilate de stră
duințe calme pentru ore și 
zile calme. Am văzut săptămî- 
na trecută un reportaj despre 
participarea studenților și ele
vilor la culesul recoltei și m-a 
încercat o mare dezamăgire în 
fața timidității cu care se po
vestea și se arăta acest lucru. 
Și tot săptămînă trecută am 
văzut un reportaj despre clubul 
„Voinicelul", și iarăși am avut 
sentimentul că ceea ce s-a vrut 
în primul rînd a fost nici mai 
mult, nici mai puțin decît o in
formație despre tineri care cu
leg roșii și porumb, și o altă 
informație despre tineri care fac 
sport, uitîndu-se premeditat sau 
nu că oricîte informații s-ar ri
sipi despre tineri mai este o 
cale lungă de bătut pînă la cli
pa înțelegerii adevărului vieții 
lor, care se întîmplă să traver
seze și momente ca cele de pe 
un teren de sport sau de pe un 
cîmp cu porumbul crescut bo
gat. Mi se pare inutil să readuc 
în discuție profesionalismul rea
lizatorilor atîta timp cît cu greu 
mai pot fi deosebiți unul de ce
lălalt nu numai în motivele a- 
legerii temelor, dar și in trata
rea lor, cu mijloacele televi
ziunii, parcă mai sărace ca ni
ciodată în emisiunile pentru ti
neret. Se poate înțelege astfel 
de ce cred că schimbările pe
trecute în săptămînile din urină 
în programul pentru tineret 
continuă să rămînă simple pa
leative într-o căutare ce-ar tre
bui în sfîrșit mai temeinic gîn- 
dită.

CONSTANTIN STOICIU

aducînd cîte 
viața tinerilor, 
lo către ei și

L-am cunoscut pe tînărul lo
cotenent Doru Răzvan Petrescu. 
Pentru meritele sale a fost nu
mit comandantul unui pluton al 
școlii de gradați, iar uteciștii 
l-au ales secretar al organiza
ției U.T.C. Plutonul pe care-1 
comandă a devenit „Subunitate 
de frunte", apreciat ca cel mai 
bun din batalion. Pe vestonul 
fiecăruia dintre ostași străluceș
te însemnul „Militar de frunte". 
La absolvirea școlii de gradați 
militarii din pluton l-au dăruit 
locotenentului Petrescu un al
bum cu fotografiile fiecăruia 
dintre ei. „îl păstrez ca pe o a- 
mintire dintre cele mai scumpe, 
mărturisea locotenentul, deoare
ce mi-a fost dăruit de prima 
promoție de comandanți de gru
pe care s-a format sub îndruma
rea mea".

în dimineața cînd l-am cu
noscut, locotenentul D. Răzvan 
Petrescu trăia un moment în
semnat din viața sa : aștepta 
confirmarea în rîndurlle mem
brilor Partidului Comunist Ro
mân.

COMPORTARE MERITORIE

Plutonierul Ion Emil, membru 
în comitetul U.T.C. al unității, 
comandă un pluton de rachete 
antitanc dirijate. Subunitatea sa 
a obținut constant numai califi
cativul „foarte bine" la toate

Rîndurile acestea vor fl citite 
Îi de caporalul Mihai Stoica în 
nsula Mare a Brăilei. Poate, la 

sfîrșitul uneia dintre zilele în 
care grupa de sub comanda sa 
va obține și în campania de re
coltare din această toamnă re
zultate la fel de bune ca și cele 
Înregistrate în procesul de pre
gătire de luptă și politică, ca
poralul Mihai Stoica va zîmbi 
satisfăcut. Rezultatele îi dau a- 
cest drept. „Nu sînt încă mem
bru de partid, sînt doar utecist 
— spunea caporalul Stoica — 
însă normele de muncă și de 
viață ale comuniștilor le con
sider și ale noastre, ale uteciș- 
tilor. Din Proiectul de norme 
am reținut că noi, uteciștii tre
buie să fim exemple de pasiune 
și dăruire în muncă, în activi
tatea de făurire a valorilor ma
teriale și spirituale ale societă
ții". întreaga activitate și com
portare a caporalului Stoica a- 
testă pe deplin faptul că între 
acțiunile și vorbele sale există 
o concordanță deplină.

★
Lupta Diviziei „Tudor Vladi- 

mirescu-Debrețin" se integrează 
la loc de onoare în șirul biru
ințelor Obținute de întreaga ar
mată română, pe frontul anti
hitlerist, care, între 23 August 
1944 și 9 Mai 1945 totalizînd e- 
fective de peste o jumătate de 
milion de oameni și sprijinită 
activ de întregul potențial eco
nomic și moral ai poporului ro
mân, a participat eroic la obți
nerea victoriei definitive asupra 
trupelor Germaniei naziste. Par
ticiparea la această luptă victo
rioasă a fost expresia acțiunii 
forțelor revoluționare, patrio
tice și democratice din țară, în 
frunte cu partidul Comunist 
Român. Ducînd mai departe a- 
ceste tradiții de luptă, tinerii 
care slujesc astăzi în rîndul for
țelor noastre armate depun e- 
forturl deosebite pentru ridica
rea pregătirii de luptă și poli
tice, îndeplinind întocmai sar
cinile trasate de Comandantul 
suprem al forțelor armate ale ță
rii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ca toți militarii să obțină rezul
tate bune și foarte bune la toate 
categoriile de pregătire.

Locot. colonel 
ADRIAN MERLUȘCA 

VASILE BÎRZA

Cooperativele agricole mara
mureșene din Satulung și Pribi
lești sînt vecine. Hotarul dintre 
pămînturile lor e o linie frîntă ; 
dispun aproximativ de aceeași 
suprafață ; solicitărilor de ordin 
tehnic, economic, financiar și 
tehnologic li s-a răspuns — cel 
puțin așa se afirmă de către or
ganele județene agricole și con
ducerile celor două unități ,— 
cu aceeași promptitudine. Și 
totuși, deși vecine, cele două 
unități sînt foarte mult... distan
țate de producțiile obținute. In 
ultimii trei ani cooperatorii din 
Satulung practic au obținut pro
ducția globală agricolă din patru 
ani a vecinilor lor din Pribilești. 
Cîteva cifre : anul trecut, la 
Satulung, pămîntul a produs în 
medie 2 260 kg grîu, 3 050 kg 
porumb și 6 800 kg fîn la hectar, 
față de 1 773, 1 500 și, respectiv, 
4 500 kg grîu, porumb și fînuri 
la hectar, cît au raportat pribi- 
leștenii ; anul acesta diferențele 
sînt și mai mari : de 950 kg grîu, 
1 300 kg porumb și 2 450 kg 
fînuri la hectar. Ce dovedește 
această comparație ? înainte de 
toate că, deși de aceeași fertili
tate, la Pribilești, 1,6 hectare 
abia de produc cît un hectar pro
prietate a cooperativei agricole 
din Satulung. Privit prin prisma 
realizărilor celor de la Satulung, 
anual, la Pribilești 344 de hec
tare nu produc nimic. Iar cau
zele sînt multiple, o bună parte 
dintre ele am avut prilejul să le 
aflăm din discuțiile avute 
gospodarii locului, pe altele 
parcurgînd la pas cîmpul.

cu

UNDE A BĂLTIT APA, UNII VOR 
RECOLTA PORUMB, CEILALȚI 

COSESC IARBA

operatori și al mecanizatorilor. 
Aproape zece mii de ore muncă 
patriotică au investit uteciștii în 
lucrările ce au permis cîștigarea 
pentru producție a cincizeci de 
hectare.

Alături, la Pribilești, însă, 
„vremea potrivnică i-a țintuit pe 
oameni în case șl nu 8-a putut 
face nimic pentru eliminarea 
apei. Cînd a apărut soarele, deja 
era prea tîrziu. Iar pribileștenii 
prea puțini să asaneze un lac de 
cîteva sute de hectare" — (loan 
Havrince, președintele coope
rativei agricole). Iar după trei 
sute de hectare, anul acesta s-a 
adunat mai mult fîn decît po
rumb, legume ori cartofi. Sigur, 
o vină o au și organele județene 
de resort care tot amînă de vreo 
cîțiva ani începerea unei lucrări 
mai ample de regularizare a 
Someșului și de desecare a zonei 
respective, dar nici cei din Pri
bilești n-au făcut nimic din 
ceea ce le stătea în putință 
pentru a preveni o asemenea 
calamitate. Inițiativei, măsurilor 
organizatorice eficace, efortului 
— le-au preferat justificările, 
comoditatea, ridicările din umeri 
a neputință. Cu ce preț se de
duce ușor — pierderea unei pro
ducții in valoare de peste o 
jumătate milion de lei. Știu, 
oare tovarășii din conducerea 
unității, inginerul șef al coope
rativei, că nepăsarea cu care au 
privit pămîntul poate fi drastic 
sancționată penal în baza arti
colului 16 din Legea nr. 12 cu 
privire la apărarea, conservarea 
și folosirea terenurilor agricole ? 
(Din păcate, în județul Mara
mureș prea puțin se face pentru 
aplicarea prevederilor acestei 
legi menită să apere pămîntul, 
această bogăție națională de ero
ziunea iresponsabilității).

Vaier Buciuman, președintei» 
C.A.P. Satulung : „Dacă de pă- 
mînt nu avem grijă, de ce ne 
mai numim țărani ? Nici nu se 
luminează în cîmp, iar întune
ricul tot acolo mă găsește. Șl 
în tot acest timp, gîndul îmi 
este la pămînt".

Indre Gavril, inginer agronom 
la C.A.P. Satulung : „Ca să-țl 
dea, pămîntului trebuie să-i dai. 
Acest lucru pe mine mă preo
cupă, de aceea, de patru ani 
încoace cercetez ; anual au așe
zate 15—20 de experiențe".
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Pămîntul e de luncă — Lunca 
Someșului — în urma ploilor 
(dar mai ales a celor din toamna 
și primăvara trecută) fiind ușor 
cotropit de apele în exces. Iar 
acolo unde apa stagnează, ea 
arde, devorează culturile. Pentru 
a-i reduce din forța de distru
gere bătălia se cere dusă ope
rativ. Și cei din Satulung așa au 
procedat. Chiar în vremea ploi
lor, adăpostiți (cît se putea) de 
pelerine și încălțați cu cisme 
pescărești, au săpat canale de 
scurgere a apei în lungime de 
mii de metri, iar atunci cînd au 
văzut că „magistralul" nu mai 
preia apa din perimetrul arabil 
al cooperativei lor și-au extins 
cîmpul de acțiune și dincolo de 
Moceanu, în Arișel, despotmo- 
lind canalele ce-i lega de Someș. 
Cîte două și trei tractoare tră
geau de o motopompă, zeci de 
bărbați duceau motorul și con
ductele mai mult pe brațe în 
timp ce picioarele li se îngro- 
pau pînă la genunchi în pămîn
tul devenit potrivnic. A lucrat 
și inginerul, a muncit și %preșe- 
dintele, și contabilul și coopera
torii, satul tot a dus o luptă 
bărbătească pentru pîine. Și s-a 
reușit. 250 de hectare afectate 
de apă au produs anul acesta 
normal. „Acolo ne este speranța 
să realizăm cel puțin trei tone 
la hectar", spunea inginerul 
Gavril Indre, remareînd la su
perlativ efortul membrilor co-

PRAȘILELE, SOIURILE, INGRA- 
ȘAMINTELE, AMENDAMENTELE 
CALCAROASE SI CE ÎNSEAMNĂ 
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Economii de metal
inițial prin proiect, ne spune 
ing. Emil Gafencu. Numai la 
pardoseli s-au economisit apro
ximativ 25 tone oțel, a 4 lei 
kg., adică 100.000 lei. La plan- 
șee, de asemenea, am economi
sit peste 100.000 lei. N-am in
clus aici nici manopera, care a 
scăzut de aproape 5 ori, nici 
faptul că productivitatea muncii 
s-a dublat. Economii asemănă
toare am obținut pe aceeași cale 
și la hala Fabricii de elemente 
pneumatice pentru automatizări.

— Și cum trustul nostru a 
ajuns să folosească in acest an 
peste 600 tone de plase din oțel 
sudate, rezultă că numai eco
nomiile de metal însumează 
peste un milion de lei, adaugă 
ing. Antimir Dașu, șeful șantie
rului 4. Ținînd seamă că mano
pera scade de peste 5 ori. adică 
de la 40 de bani pe tonă la 8 
bani pe tonă, iar numărul fie
rarilor betoniști se reduce și el 
foarte mult, rezultă alte însem
nate economii.

Și pentru că tot sîntem la ca
pitolul calcule, să mai adăugăm 
unul credem concludent. Supra
fața halelor construite anual în 
țară este de aproximativ 4 mi
lioane metri pătrați. Dacă s-ar 
introduce plasele sudate doar 
pentru armarea fundațiilor pa
har pentru stîlpi s-ar economisi 
3 milioane lei la manoperă, 
2.400 tone metal și 180 de fie
rari betoniști anual. Cu acești 
fierari betoniști s-ar putea rea
liza o producție suplimentară în 
valoare de circa 300 milioane lei 
anual, echivalentă cu cea nece
sară punerii în ' .1
unei investiții de talia etapei a 
III-a a Uzinei de fibre sintetice 
din Iași.

Dar plasele sudate se pot fo
losi cu deplin succes și la par-

doseli, suprabetonări, elemente 
de rezistență, planșee. etc. Pen
tru fiecare din aceste elemente, 
prin folosirea plaselor de sîr
mă tipizate se pot obține mari 
economii de metal, manoperă 
și timp.

— Inițial am optat pentru a- 
ceastă soluție din lipsă de for
ță de muncă, ne spune ing. 
Drago? Aluculesei, șeful servi
ciului tehnic. Pe raza județului 
Vaslui avem de făcut hectare 
de pardoseli și planșee din be
ton armat. De unde să iei atî- 
ția fierari betoniști ? Adoptînd 
această soluție, armarea s-a 
putut face, în timp record și 
cu oameni necalificați. Acum 
extindem noua metodă și la 
canalele din beton, și în gene-

ral la orice fel de beton armat. 
Pe această cale am obținut mari 
economii la prețul de cost. Este 
suficient, cred, să arăt că, a- 
plicînd pe scară largă noua me
todă, beneficiul net pe care îl 
vom realiza anul viitor va fi 
de cel puțin șapte ori mai mare 
decît cel planificat pentru a- 
cest an.

— La toți proiectanții le-am 
trimis din timp scrisori să aibă 
în vedere de la 
ducerea plaselor 
date.

In același mod 
ționeze, 
trusturi 
Dar rolul cel mai mare în ge
neralizarea acestei metode îl 
au proiectanții. Esențial în 
realizarea acestui plan este ca 
proiectanții să prevadă prin 
proiectele de execuție folosirea 
plaselor sudate la toate elemen
tele de construcții care se pre
tează la acest gen de armare.

început intro- 
de sîrmă su-
trebuie să ac- 

desigur, și celelalte 
industriale din țară.

Fiecare Kw.

funcțiune a

Pentru fiecare categorie de e- 
nergie sînt stabilite în planul de 
acțiune al organizației măsuri 
corespunzătoare. în vederea 
prevenirii depășirii consumuri
lor la energia termică, de exem
plu, se prevăd : refacerea bilan
țului termic al secțiilor produc
tive ; montarea oalelor de con
dens acolo unde nu există și ve
rificarea lor cu regularitate ; 
refacerea etanșeității pe circui
tele aburului energetic și izola
rea conductelor ; desfășurarea 
unei susținute munci de educație 
cu tinerii proaspăt angajați sau 
mai vechi, în spiritul intransi
genței față de orice fel de risi
pă : întărirea disciplinei tehno
logice pentru respectarea cu ri
gurozitate a regimurilor pres
crise și evitarea dereglărilor și

avariilor Ia instalații și utilaje.
Dar explicația reușitei constă 

nu numai în luarea acestor mă
suri ci mai ales în tenacitatea 
cu care comitetul U.T.C.. birou
rile organizațiilor stăruie în a- 
plicarea și urmărirea eficien
tei lor.

Ne aruncăm o privire pe cele 
mai recente date : consumul de 
gaz metan — 87.03 la sută, con
sumul de energie 
98,04 la sută, aburul 
100 la sută. Aparent 
nomii spectaculoase 
informați imediat că în combi
nat se lucrează încă de la înce
putul anului după norme de 
consum îmbunătățite ceea ce în
semnează că menținerea în limi
tele sau sub limita lor este un 
succes care valorează milioane.

electrică — 
energetic — 
n-ar fi eco- 
dar sîntem
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In biroul inginerului agronom 
din Satulung descoperim, alături 
de alte grafice și schițe, o hartă 
a teritoriului colorată în zeci de 
nuanțe. „Fiecare culoare indică 
anul fertilizării solei respec
tive, ne dă amănunte președin
tele unității, tovarășul Vaier 
Buciuman, iar liniuțele, punc
tele, cruciulițele etc. redau felul 
îngrășămîntului folosit. In chi
pul acesta urmărim ca toată su
prafața să fie ajutată și, în plus, 
avem posibilitatea unei rațio
nale amplasări a culturilor și 
fixarea producțiilor medii la 
hectar — cerință esențială din 
moment ce am generalizat apli
carea acordului global". Și, am 
dedus din spusele tovarășului 
președinte că, la Satulung, sec
torul zootehnic dezvoltat și spri
jinirea acțiunii de către membrii 
cooperatori, au permis ca la 
4—5 ani să se reușească fertili
zarea cu gunoi de grajd a între
gii suprafețe arabile a coopera
tivei ; nevoile de hrană ale plan
telor fiind satisfăcute, totodată, 
și prin folosirea, anuală, a unor 
însemnate cantități de îngrășă
minte chimice (150 kg la hectar 
In 1971 ; 191 kg în 1972 și 227 kg 
în 1973). Acest efort al fertili
zării a fost permanent susținut 
de măsuri tehnice și organiza
torice vizînd folosirea semințe
lor din cele mai valoroase soiuri, 
și hibrizi, combaterea dăunăto
rilor și îmburuienării prin tra
tamente și prașile, de folosirea 
amendamentelor calcaroase pe 
cîteva zeci de hectare. Aici, la 
Satulung, 10 lei cheltuiți cu me
canizarea, chimizarea etc. au 
avut corespondent într-o pro
ducție globală valorînd 641 lei în 
1971, 802 lei anul trecut și peste 
900 lei (estimativ) anul acefeta ; 
un membru cooperator partici
pant la muncă contribuind la 
obținerea unei producții globale 
vegetale de circa 15 000 în urmă 
cu doi ani și de aproape 21 000 
anul acesta.

La Pribilești, însă, o înțelege
re îngustă a spiritului de eco
nomie a determinat o reducere 
considerabilă a volumului de 
îngrășăminte chimice încorpo
rate — nu cu mult peste jumă
tatea mediei cifrelor reușite la 
Satulung. Și tot la jumătate se 
plasează cu realizările și în ce 
privește ritmul mediu anual de 
fertilizare cu gunoi de grajd. 
Totodată, prașilele sînt accep
tate în număr mai restrîns („de 
ce să mai prășim pe cultură 
dacă ea a și fost decimată de 
buruieni ?), iar amendamente 
calcaroase — deși statul preia 
toate cheltuielile de asigurare 
și transport pe C.F.R. — n-au 
fost folosite pe nici o palmă de 
nămînt, pe motiv că „nimeni de 
la județ nu se interesează și de 
noi..." Dar dv. tovarășe inginer 
Ioan Pop, de ce primiți salariul, 
iar dv tovarășe președinte loan 
Havrince, de ce sînteți retribuiți 
cu cîte patru-cinci sute de norme 
pe an și cîteva sute de lei pe 
lună, nu ca să vă interesați de 
rezolvarea tuturor problemelor 
de producție ale cooperativei 
agricole ? Firește, a aștepta ca 
altcineva să-ți rezolve sarcinile 
ce-ți revin ție, e mult mai 
comod, dar e echitabil ? Aceasta 
așteptare, dublată de dezorgani
zarea internă a muncii, a făcut 
ca în 1971, fiecare membru co
operator participant la muncă 
să determine obținerea unei pro
ducții medii vegetale de numai 
5 510 lei, iar anul acesta (esti-

Mihai Gheorghe, secretarul 
comitetului U.T.C. din C.A-P- 
Satulung : „Zece mii de ore de 
muncă patriotică au efectuat ti
nerii noștri pe șantierul de de
secări. 50 de hectare produc a- 
cum datorită efortului nostru".

mativ) de 7 500 lei. Puțin, de 
trei patru ori mai puțin decît 
s-a reușit la Satulung. Și aceasta 
pentru că pămîntul s-a răzbu
nat — prin producțiile medii 
scăzute — pe „simțul de econo
mie" pretins de cei puși în frun
tea treburilor la Pribilești.

DOI INGINERI (VECINI, TINERI 
Șl PRIETENI) - DOUA FELURI 

DE A MUNCI

Nici Gavril Indre și nici loan 
Pop nu sînt din satele unde 
frofesează ca ingineri agronomi, 
n urmă cu cîțiva ani au venit 

din alte părți ale județului ; 
deci nu cunoșteau pămîntul, oa
menii, obiceiurile. Ce au făcut 
pentru ca într-un timp scurt să 
ajungă să pună în valoare cu
noștințele acumulate pe băncile 
facultăților, responsabilitatea 
politică, economică și socială cu 
care au fost investiți atunci cînd 
au fost numiți ingineri șefi. Ga
vril Indre a așezat, în fiecare an 
15—20 de experiențe ; acum fiind 
capabil să spună exact care din
tre soiurile de grîu și de cartof, 
sau hibrizii de porumb și de 
sfeclă furajeră sînt cei mai pro
ductivi în condițiile de sol și de 
climă ale cooperativei agricole 
din Satulung. A studiat în chip 
practic comportarea soiurilor în 
condiții de fertilizare ; a făcut 
observații asupra eficacității 
amplasării unei culturi sau 
alteia în diferitele sole ale uni
tății. Iar munca lui de adevărat 
cercetător este acum încununată 
de succes : unitatea obține, de 
cîțiva ani, cele mai bune recolte 
din județul Maramureș. loan 
Pop, însă, n-a așezat nici o ex
periență proprie dar nici n-a 
căutat să aplice ?oncluziile ve? 
cinului 
văd...

său. Și realizările se 
E de prisos să revenim 

asupra lor, să le comentăm.

hectar în con- 
și sol a două

Cît produce un 
dițiile de climă . 
cooperative agricole vecine ? — 
o întrebare căreia am căutat să-i 
dăm răspuns prezentînd situa
țiile întîlnite la Satulung și Pri
bilești. Analiza, credem noi, se 
cere extinsă, aprofundată de 
către organele agricole județene. 
Și. aceasta nu numai în cazul 
celor două unități dar și al 
altora pentru că se cere subli
niat. în județul Maramureș pro
ducțiile medii raportate de către 
unitățile agricole se înlănțuie 
de-a lungul a cîtorva mii de 
kilograme. E nefiresc...

GH FECIORU
Fotografii: ȘT. WEISS
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Tovarițul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parii, 

dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, și tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER, președintele Consiliului de Miniștri ai Republicii So
cialiste România au trimis tovarășului MAO TZEDUN președin
tele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, tovară
șului DUN BI-U, președinte ad-interim al Republicii Populare 
Chineze, tovarășului CIU DE, președintele Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a Re
publicii Populare Chineze, și tovarășului CIU EN-LAI, premierul 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, următoarea 
telegramă :

Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a XXIV-a aniversări a proclamării Repu

blicii Populare Chineze, în numele Partidului Comunist Român, 
al Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, 
vă adresăm Dumneavoastră, Partidului Comunist Chinez, Adu
nării Naționale a Reprezentanților Populari, Consiliului de Stat 
ale Republicii Populare Chineze și poporului chinez un fierbinte 
salut tovărășesc și cele mai cordiale felicitări.

Proclamarea Republicii Populare Chineze — eveniment de o 
remarcabilă importanță istorică mondială cu consecințe profunde 
In favoarea bătăliilor împotriva imperialismului și reacțiunii, 
pentru independență, socialism și pace — a reprezentat o strălucită 
încununare a luptei revoluționare îndelungate a poporului chi
nez, condus de Partidul său Comunist, pentru eliberarea națio
nală și socială, a deschis perspectiva largă a valorificării ener
giilor creatoare ale poporului chinez, sub semnul socialismului 
și comunismului.

Sub conducerea Partidului Comunist Chinez, în frunte cu tova
rășul Mao Tzedun, harnicul și talentatul popor chinez, printr-o 
muncă asiduă, a înfăptuit profunde transformări revoluționara 
In societatea ch'.neză, a obținut progrese de seamă în dezvolta
rea industriei și agriculturii, științei și tehnicii, în ridicarea, an 
de an, a nivelului de trai al poporului chinez. Poporul român 
se bucură sincer de toate aceste victorii și urează poporului chi
nez noi șl tot mai însemnate succese în măreața operă de con
struire a socialismului în China populară.

Partidul Comunist Român, guvernul Republicii Socialiste Ro
mânia, întregul popor român acordă o înaltă prețuire prieteniei 
militante romftno-chineze, întemeiată pe stimă șl încredeere reci
procă, pe principiile marxlem-lenlnismului și internaționalismu
lui socialist. Sîntem bucuroși să relevăm că relațiile multila
terale de colaborare și întrajutorare dintre partidele, țările șl 
popoarele noastre se dezvoltă permanent șl ne exprimăm și cu 
această ocazie convingerea că ele se vor extinde și consolida 
și în viitor, în interesul ambelor popoare, al luptei împotriva 
imperialismului, al cauzei păcii și socialismului tn lume.

* *

Cu prilejul celei de-a 24-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii Populare Chineze, George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, a trimis o telegramă 
de felicitare ministrului aface
rilor externe al Republicii 
Populare Chineze, Ci Pîn-fei.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 
Stat ai Republicii Socialiste România, a trimis Arhiepiscopului 
MAKARIOS, președintele Republicii Cipru, următoarea tele
gramă :

Sărbătoarea națională a Republicii Cipru îmi oferă plăcutul 
prilej să adresez Excelenței Voastre, in numele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al 
meu personal, cele mai cordiale felicitări și urări de fericire 
personală, de progres și prosperitate pentru poporul cipriot 
prieten.

îmi exprim speranța că relațiile de prietenie, colaborare și 
respect reciproc, statornicite între țările și popoarele noastre, se 
vor dezvolta în viitor și mai mult, în interesul reciproc al aces
tora, al păcii și colaborării în regiunea noastră și în lume.

CRONICA 
U.T.C.

Ieri a părăsit Capitala în- 
dreptîndu-se spre Dar-Es 
Salaam o delegație a Uniunii 
Asociațiilor Studenților Co
muniști din România, forma
tă din tovarășii Trifu Feli
cia, membru al Comitetului 
Executiv al U.A.S.C.R. și 
Diaconu Mihail, — activist 
al Comitetului Executiv al 
U.A.S.C.R., care va participa 
Ia un seminar internațional 
studențesc în capitala Tanza
niei.

La aeroportul București- 
Otopeni, delegația a fost sa
lutată de tovarășa Băjescu 
Corina, membru al C.C. al 
U.A.S.C.R., de activiști ai 
C.C. al U.A.S.C.R.

MĂRTURII ISTORICE ALE
UNEI PRIETENII TRAINICE 

DE NEZDRUNCINA T
A apărut volumul „Tradiții ale poporului român 
de solidaritate și prietenie cu poporul chinez"

Rod al unei investiții atente 
întreprinse de Ion Alexandrescu, 
Constantin Botoran, Ana Bu- 
dura, Aurel Harșa, Gheorghe 
Neacșu, Gheorghe Unc, cu co
laborarea lui Anton Tatu-Jianu 
și Ion Neacșu și sub conduce
rea lui Ion Popescu-Puțuri, vo
lumul ,,Tradiții ale poporului 
român de solidaritate și priete
nie cu poporul chinez", apărut 
în Editura Politică, înmănun
chează o suită de documente și 
amintiri, articole din presa mun
citorească și democratică ce re
flectă cu tărie și forță de con
vingere nu numai interesul opi
niei publice din România pentru 
capacitatea de creație istorică a 
marelui popor chinez, dar și 
sprijinul politic, moral și ma
terial pe care l-au acordat ma
sele largi de oameni ai muncii 
din țara noastră mișcării de eli
berare socială și națională des
fășurate pe pămintul Chinei în 
epoca modernă și contemporană.

Drumul luptei revoluționare 
urmat de poporul chinez a fost 
urmărit cu mare atenție de cla
sa muncitoare din România, de 
forțele social-politice progresiste. 
Succesele obținute fie pe fron
tul luptei antifeudale și antiim- 
perialiste. așa cum au fost ele 
concretizate prin revoluția bur- 
ghezo-democratică din anii 
1911—1912, fie pe acela al con
solidării rindurilor clasei mun
citoare, al răspindirii ideilor so
cialismului științific și dezvol
tării conștiinței politice a pro
letariatului, și-au găsit o re
flectare vie in presa muncito
rească din țara noastră ; in rin
durile revoluționarilor români 
s-a afirmat o atitudine potrivni
că față de o eventuală interven
ție a puterilor europene, revolu
ția chineză fiind considerată o 
problemă internă a po
porului chinez „care nu 

*

Cu același prilej Institutul ro
mân pentru relațiile culturale 
cu străinătatea și Asociația de 
prietenie româno-chlneză, pre
cum și alte instituții șl organi
zații obștești au trimis telegra
me de felicitare instituțiilor șl 
organizațiilor similare din Re
publica Populară Chineză.

ANIVERSARE 
AVIATICĂ

• ÎMPLINIREA unei JUMA- 
TÂȚI DE VEAC de la efectua
rea primului zbor internațional 
de noapte, realizat de un avion 
al Companiei Franco-Române 
de Navigație Aeriană, a prile
juit duminică vernisajul expozi
ției tripartite București — Bel
grad — Paris „Aeromfila“ 73. 
Acest memorabil eveniment a 
reunit printre alte persoane o- 
ficiale, reprezentanți ai Minis
terului Transporturilor și Tele
comunicațiilor, Direcției Gene
rale a Poștelor și Telecomuni
cațiilor, oameni de cultu
ră și artă, filateliști din Ca
pitală și provincie, ziariști, ve
terani ai aviației civile din 
România, în rindul cărora se a- 
flau generalul ing. în retragere 
Gh. Negrescu — posesorul bre
vetului de pilotaj nr. 2 care da
tează din anul 1912.

justifică sub nici o for
mă intervenția marilor puteri. 
Mișcarea revoluționară trebuie 
lăsată să-și urmeze cursul". Do
cumentele incluse în volum a- 
testă ecoul deosebit pe care l-au 
provocat în conștiința proleta
riatului român evenimentele re
voluționare din mai 1919 și în
deosebi capacitatea de inițiativă 
a Partidului Comunist Chinez 
care, de la crearea sa, a polari
zat treptat în jurul programu
lui său de acțiune proletariatul 
chinez, masele largi ale țără
nimii, alte forțe sociale și poli
tice interesate în eliberarea ță
rii de dominația imperialismu
lui străin, în dezvoltarea mai 
apoi a luptei pentru realizarea 
revoluției sociale proletare. Ur
mărite în dezvoltarea lor isto
rică, evenimentele revoluționa
re din China erau privite de 
proletariatul român, de P.C.R. 
ca o nouă experiență a luptei 
desfășurate de clasa muncitoare, 
ca o contribuție la tezaurul 
practicii revoluționare.

Volumul ilustrează pe larg 
conținutul activității P.C.R. de 
mobilizare a maselor la acțiuni
le pentru sprijinirea politică și 
morală a luptei poporului chinez 
pentru apărarea independenței 
și integrității patriei în fața a- 
gresiunii imperialismului japo
nez. Sint consemnate, de aseme
nea, poziția lui N. Titulescu și 
a guvernului rorrân de condam
narea, in cadrul Ligii Națiunilor, 
a agresiunii japoneze față de po
porul chinez, poziția înaintată 
a unor intelectuali ca Ilie Cris- 
tea, P. Constantinescu-Iași, 
Alexandru Sahia, Barbu Lăză- 
rescu, N. D. Cocea, Demostene 
Botez și alții de demascare a 
intervenției antichineze, solida
ritatea hotărîtă a tineretului din 
România care prin paginile „Ti- 
nărului leninist" era chemat sâ

Invățămintul 
politico-ideologic 

in rindurile 
tineretului

în luna octombrie începe noul 
an de învățămînt politico-ideo
logic pentru tineret.

In 1973—1974, studiul se va 
desfășura sub formă de dezba
teri, răspunsuri la întrebări, 
discuții : aceste forme de invă- 
țămînt vor avea loc din două 
în două luni — la nivelul orga
nizațiilor U.T.C. de la orașe și 
sate și al asociațiilor studenților 
comuniști — în adunări genera
le ' deschise cu participarea tu
turor tinerilor pînă la 30 de ani.

Tematica acțiunilor respective 
include formarea și dezvoltarea 
conștiinței socialiste a tineretu
lui, integrarea activă a acestuia 
în eforturile constructive ale 
oamenilor muncii, în viața so- 
cial-politică a țării. în ansam
blul acelorași preocupări, men
ționăm că o deosebită atenție 
va fi acordată evidențierii suc
ceselor obținute de poporul nos
tru, sub conducerea partidului, 
în edificarea socialistă a pa
triei, precum și rolul șl contri
buția tineretului la realiza
rea programului de perspecti
vă al dezvoltării României socia
liste. în noul an de învățămînt 
politico-ideologic, organizațiile 
U.T.C. și asociațiile studenților 
comuniști vor prezenta tinerilor 
aspectele fundamentale ale po
liticii interne și externe a Par
tidului Comunist Român, ale 
vieții politice internaționale. 
Vor fi organizate, de asemenea, 
diferite acțiuni de aprofundare 
a conținutului, principiilor și 
normelor vieții șl muncii comu
niștilor, ale eticii și echității so
cialiste, astfel ca fiecare tînăr să 
respecte exigențele moralei co
muniste la locul de muncă, in 
viața de familie și in societate.

S-A DESCHIS 
ACTIVITATEA 
LA PALATUL 
PIONIERILOR
Deschiderea activității Palatu

lui Pionierilor în noul an șco
lar a fost marcată, duminică 
dimineața, printr-o adunare fes
tivă, la care, alături de cei peste 
5 000 de purtători ai cravatelor 
roșii din Capitală, au participat 
comandanți-instructori de uni
tăți și detașamente, alți acti
viști ai Organizației Pionierilor, 
cadre didactice.

în numele celor 80 000 de pio
nieri ai Capitalei, participanții 
la festivitatea de la Palatul 
Pionierilor au adresat tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU 
o telegramă, în care se spune, 
printre altele :

„Este mereu prezentă în ini
mile noastre ziua de 1 iunie 
1950, cînd dumneavoastră ați 
venit în mijlocul primelor de
tașamente de pionieri pentru a 
le dărui, din partea partidului 
și guvernului, acest paradis al 
copilăriei fericite.

Vă asigurăm, Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, — se spune 
în telegramă — că vom fi la 
înălțimea sarcinilor trasate, că 
vom răspunde cu entuziasm tu
turor chemărilor partidului, con
tribuind la ridicarea învățămân
tului din țara noastră pe cele 
mal înalte culmi ale științei și 
tehnicii moderne".

lupte necontenit împotriva răz
boiului imperialist din China.

Amintirile unor voluntari ro
mâni ca David Iancu și Clejan 
Bucur, care au luptat pe fron
tul antijaponez din China, redau 
impresia puternică pe care le-a 
provocat-o întilnirea cu Ciu 
En-lai. în încheiere sint con
semnate, tot prin intermediul 
documentelor, acțiunile de soli
daritate și puternicul sprijin in
ternaționalist al poporului ro
mân de sprijinire activă a po
porului chinez în lupta sa din 
anii 1945—1948, pentru realizarea 
victoriei în revoluția populară.

Volumul la care ne referim, 
constituie o prețioasă înmănun- 
chere de mărturii istorice ale 
unor tradiții luminoase de prie
tenie și solidaritate revoluționa
ră ale poporului român față de 
poporul chinez, care stau la te
melia relațiilor frățești existen
te astăzi intre România și R. P. 
Chineză, intre poporul român și 
poporul chinez și pentru a că
ror consolidare și-au adus si iși 
aduc un aport deosebit condu
cătorii celor două partide, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tovară
șii Mao Tzedun și Ciu En-lai. 
„Forța și trăinicia relațiilor 
noastre, spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în timpul vizitei efec
tuate în China, izvorăsc din 
faptul că ele sint așezate in 
mod ferm pe temelia de neclin
tit a principiilor marxisni-leni- 
nismului și internaționalismului 
socialist, a respectului indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile in
terne, egalității in drepturi și 
întrajutorării tovărășești".

MARIN BADEA, 
cercetător ta Institutul de Studii 
Istorice și Social-Politice de pe 

lingă C.C. al P.C.R.

FOTBAL

Etapa a VIII-a „Calculul hîrtieî“
n-a fost dezmințit

DIAGRAMA ETAPEI
C. F. R. CLUJ—STEAGUL 

ROȘU 1—0 (0—0). Mai active și 
mai insistente la începutul re
prizei secunde, gazdele și-au a- 
sigurat victoria prin golul mar
cat în minutul 50 de Adam, care 
a transformat o lovitură de la 
11 m.

A.S.A. TG. MUREȘ—U. T. A. 
0—0. Meci de uzură, la sfîrșitul 
căruia textiliștii și-au văzut... 
visul cu ochii : cucerirea unul 
punct !

JIUL—RAPID 3-0 (0—0). O 
înfrîngere care a „aruncat- e- 
chipa feroviară pe locul 17. în 
clasament și a făcut ca aseară 
să se vorbească în Giulești de 
reîntoarcerea lui Valentin Stă- 
nescu... Golurile petroșenenilor 
au fost înscrise de Libardi (min. 
65), Stoichiță (min. 67) și Mul- 
țescu (min. 75).

POLITEHNICA IAȘI—S. C. 
BAC AU 3—0 (3—0). Studenții au 
început jocul în trombă, con- 
strîngindu-și partenerii să ocu
pe poziții defensive. Lupulescu 
a deschis scorul în minutul 4, 
Dănilă l-a majorat 11 minute 
mai tîrzlu, iar Lupulescu l-a 
fixat la 3—0 în minutul 30.

C. S. M. REȘIȚA—„U" CLUJ

TIRIAC IN FINALĂ 
LA BARCELONA

• FINALA PROBEI de 
simplu din cadrul turneului 
internațional de tenis de la 
Barcelona se va disputa în
tre jucătorul român Ion Ți- 
riac și italianul Adriano Pa- 
natta. In semifinale, Țiriac
l-a  învins cu 6—2, 6—3 pe 
spaniolul Bruguera, iar Pa- 
natta a dispus cu 7—5, 7—5 
de Juan Gisbert (Spania).

•IN SEMIFINALELE TUR
NEULUI internațional dc te
nis de la Chicago, olandezul 
Tom Okker l-a învins cu 
3—6, 6—3, 6—3 pe llie Năs- 
tase. în finală Okker îl va 
întilni pe australianul John 
Newcombe care l-a eliminat 
cu 1—6, 7—6, 6—4 pe ameri
canul Martin Riessen.

BOX FINALELE ZONALE
• DROBETA TUR- 

NU SEVERIN. în fi
nalele de zonă desfă
șurate în localitate 
două meciuri au re
ținut atenția spectato
rilor : Păun Nicolae 
(Tr. Severin), Meh
met Iuseim (Steaua) 
și Adrian Gutu (Ga
lați) — Lică Constan
tin (Farul Constanța), 
încurajările spectato
rilor severineni nu au 
fost suficiente pentru 
a-și conduce localnicul 
spre victorie, deoare
ce Mehmet, un mare 
stilist, a știut să-și 
plimbe adversarul în

• CONSTANȚA. Din desfășurarea finalei zonale de pe li
toral am notat disputa strînsă între cocoșii Lazăr Marian — 
Steaua și Gheorghe Marinei — Chimia Brăila, cîștigată de pri
mul. cu 5—0. Nu putem spune același lucru despre partida din
tre Mihalcea Dumitru — Dinamo București, și Tîrîlă Sandu, 
Constructorul-Galați, întîlnire încheiată în prima repriză cînd 
pugilistul gălățean și-a trimis la podea adversarul.

Iată, acum, cîștigătorii zonei care vor participa la 17 octom
brie la Cluj, la desemnarea noilor campioni ai țării : Cozma 
Remus — C.S.M. Cluj ; Cerchia Traian — Portul Constanța ; 
Lazăr Marian — Steaua ; Ștefanovici Constantin — Dinamo 
București ; Iliescu Aurel — Farul Constanța ; Dobrescu Paul — 
Dinamo București ; Zilberman Victor — Steaua ; Tîrîlă Sandu 
— Constructorul Galați ; Banu Mișu — Farul Constanța ; Gyorfi 
Ion — Dinamo București ; Lehăduș Vasile — Constructorul Ga
lați.

VASILE MARIAN

(Urmare din pag. I)

tră ar fi ieșit la atac în repri
za secundă, iar gazdele ar fi 
intrat in derută. Dar de ce n-a 
atact din primul minut ? Fără 
îndoială, decizia arbitrului din 
minutul 43 a tras mult în cum
pănă, dar nu decisiv. Trebuie 
să privim realist adevărul în 
față ; în ansamblu, intre cele 
două echipe nu este o diferen
ță valorică determinată. Ultime
le două meciuri exprimă această 
realitate. Noi am cîștigat la 
București, în bună măsură, da
torită greșelii portarului Bloc- 
witz. (Să nu uităm că, echipa 
noastră n-a luat niciodată 3 sau 
4 puncte unui adversar puter
nic : cu Portugalia a obținut 
victoria acasă, dar în deplasare 
am fost învinși. Idem cu Ceho
slovacia... Chiar și adversari 
mai slabi, i-am învins „noro
cos". Elveția, la Lausanne, 1—0 
printr-un autogol). Tehnic, e- 
chipa noastră este superioară 
celei din R.D.G. (in prima re
priză, gazdele au trimis la ad
versar 26 de pase, iar oaspeții 
numai 10), dar această tehnici
tate nu e suplinită — n-a fost 
suplinită, cel puțin in acest 
meti — de forță și capacitate 
fizică, de o concepție tactică 
modernă de joc care să contra
careze adversarul la acest capi
tol — unde el părea ceva mai 
bun — și să-l pună in inferio
ritate. In aceste condiții de ce 
șă nu-i acordăm, și adversarului, 
jucind pe teren propriu, șanse 
de cîștig ?

3. A fost sau nu bine pregă
tită echipa pentru acest meci ? 
Noi considerăm că nu. Din mo
dul cum s-au. exprimat jucăto
rii, tot eșafodajul a fost con
struit pe ideea de a evita go
lul și dacă se va putea, pe con
traatac, băieții noștri să mar
cheze. Această idee corespun
dea de minune lipsurilor în 
pregătire la capitolul forță fizi

1—0 (0—0). Golul gazdelor — 
Doru Popescu, min. 58 — a 
fost marcat, se pare, în con
diții neregulamentare.

DINAMO-POLITEHNICA TI
MIȘOARA 2—1 (1—0). Au mar
cat : Radu Nunweiller (min. 38), 
Moldovan (min. 87, din lovitură 
de la 11 m), respectiv, Bungău 
(min. 57).

F. C. ARGEȘ—SPORTUL STU
DENȚESC 2—1 (1—1). Cele două 
goluri ale piteștenilor au fost 
realizate de fundașii Olteanu 
(min. 33) și Vlad (min. 52). Pen
tru bucureșteni a înscris, în min. 
43, Ion Constantin. La începutul 
reprizei a doua, la scorul de 
1—2, fundașul dreapta al oaspe
ților, Tănăsescu a ratat o lovi
tură de la 11 m ; primul pe
nalty netransformat în actualul 
campionat.

UNIV. CRAIOVA—F. C. CON
STANȚA 2—1 (1—0). Liderul a 
cîștigat „în extremis", înscriind 
punctul victoriei în ultimele mi
nute de joc prin Oblemenco. Tot 
Oblemenco a marcat și primul 
gol al oltenilor, în minutul 23. 
Golul oaspeților se datorește lui 
Caraman (min. 48).

STEAUA — PETROLUL 1—0 
(1—0). A înscris Năstase

REZULTATELE 
DIVIZIEI B

SERIA I j Viitorul Vaslui — 
C.S.M. Suceava 0—2 ; Progresul 
Brăila — Delta Tulcea 1—1 ; 
Gloria Buzău — Metalul Plo- 
peni 3—0 ; Caraimanul Bușteni 
— Celuloza Călărași 2—0 ; 
C.F.R. Pașcani — Oțelul Galați 
3—1 ; Constructorul Galați — 
Ceahlăul P. Neamț 3—0 ; Pe
trolul Moinești — F.C. Galați
3— 2 ; C.S.U. Galați — Știința 
Bacău 0—0 ; Metalul Mija — 
Victoria Roman 2—0.

SERIA A II-A : Gaz Metan 
Mediaș — C.S.M. Sibiu 1—1 ; 
Nitramonia Făgăraș — Tracto
rul Brașov 2—2 ; Chimia Rm. 
Vîlcea — Dunărea Giurgiu
4— 0 ; Flacăra Moreni — Auto
buzul București 3—0 ; Metalul 
București — Dinamo Slatina 

toate colțurile rin
gului, lovind în a- 
celași timp eficace 
și variat, din toate di
recțiile. Meciul dintre 
Adrian Gutu și Con
stantin Lică, a fost de 
un dramatism rar în- 
tîlnit, victoria contu- 
rîndu-se numai dato
rită unui avertisment 
— corect de altfel — 
acordat lui Guțu, pen
tru box neregulamen
tar cu capul.

Nu trebuie trecuți 
cu vederea antrenorii 
ai căror elevi s-au im
pus la această zonă 
Cristian Panaitcscu,

Stoianovicl, Șerbu 
Neacșu și Adrian Teo- 
dorescu.

Se impune o între
bare pe adresa Fe
derației de speciali
tate : toți participanții 
la aceste zone au sus
ținut cele 6 meciuri ce 
se cereau prin regu
lament ? Și dacă da, 
care a fost criteriul 
de verificare, știin- 
du-se că înregistrarea 
acestora în legitimația 
boxerului nu este edi
ficatoare.

Dar iată cîștigătorll 
zonei în ordinea cate
goriilor de greutate :

că și pregătirea atletică, pre
cum și tendinței generale a e- 
chi-pei și jucătorilor noștri — 
meteahnă mai veche — de a 
juca defensiv. Cînd golul a ve
nit, echipa noastră n-a știut 
cum să reacționeze. După gol, 
jucătorii gazdelor se restră- 
seseră în^apărare, dar și în 
aceste mdRente noi am ieșit la 
atac sporadic și în inferioritate 
numerică. Așadar, echipa n-a 
fost pregătită cum trebuie nici 
tactic, nici psihologic.

4. De ce este potențialul echi
pei noastre mai scăzut ca îna
inte ? Iată o problemă esen
țială. Evident și noi ca și alte 
rubrici sportive — am atras 
atenția în repetate rînduri, că 

Problemele naționalei
pregătirea la cluburi, în primul 
rind, din toate punctele de ve
dere, nu se face corespunzător, 
nu se desfășoară la nivelul ce
rințelor fotbalului modern, atle
tic, de astăzi. Priviți meciurile 
etapelor de campionat și vă veți 
convinge de acest lucru. A- 
poi. cîțiva titulari, cu tot efor
tul lor nu mai pot da și ajunge 
la un randament maxim, au 
trecut anii, celulele s-au mai 
uzat... Nu s-a făcut o infuzie 
de tinerețe, la timp, în lot, nu 
s-a lucrat în perspectivă. Noii 
antrenori ai naționalei, au tre
cut prin anticamera lotului, în 
cîteva luni, zeci de jucători, au 
promis și încercat tot felul de 
formule, dar pînă la urmă au 
aiuns... tot la echipa lui Angelo 
Niculescu. Din păcate, la aces
tea se mai adaugă și viața ne
sportivă pe care o duc mulți 
dintre seleeționabili : nonți ne
dormite, în companii desuete,

CLASAMENT
Univ. Craiova 8 6 2 0 13— 4 14
F.C. Constanța 8 5 11 13— 7 11
Dinamo 8 5 1 2 15—11 11
Steaua 8 4 1 3 14—» 9
C.S.M. Reșița 8 3 3 2 16—11 9
Poli. Iași 8 4 0 4 8— 9 8
F.C. Argeș 8 3 2 3 11—12 8
Sportul 8 3 14 14—10 7
„U- Cluj 8 3 14 7— 6 7
Steagul roșu 8 3 14 7— 8 7
Petrolul 8 3 14 lă—12 7
Poli. Timișoara 8 8 14 Ș— 7 7
U.T.A. 8 3 14 8—11 7
C.F.R. Cluj 1 3 14 12—17 7
A.S.A. Tg. M. 8 8 14 12—18 7
Jiul 8 2 2 4 11—12 1
Rapid 8 2 2 4 8—13 1
B.C. Bacău S 3 8 1 8—11 •

Etapa viitoare
(7 octombrie)

Rapid — Dinamo, Steagul 
roșu — A.S.A. Tg. Mureș, Po
litehnica Timișoara — Jiul, „UM 
Cluj — C.F.R. Cluj, Petrolul
— Politehnica Iași, Sportiil stu
dențesc — Steaua, S.C. Bacău
- C.S.M. Reșița, U.T.A. - „U" 
Craiova, F.C. Constanța —. F.C. 
Argeș.

3—1 ; Electroputere Craiova — 
C.S. Tîrgoviște 1—1 ; Progresul 
București — Carpați Brașov 
0—1 ; Metrom Brașov — Meta
lul Drobeta Tr. Severin 1—0 ; 
Minerul Motru — S.N. Oltenița 
1—2.

SERIA III-A : C.F.R. Arad 
— Gloria Bistrița 2—0 ; Mine
rul Anina — C.F.R. Timișoara
2— 0 ; Olimpia Satu Mare — Mi
nerul Baia Mare 1—0 ; Arieșul 
Turda — Olimpia Oradea 4—1 ; 
U.M. Timișoara — Textila O- 
dorhei 2—1 ; Ind. Sîrmei. C. 
Turzii — Metalurgistul Cugir
3— 1 ; F.C. Bihor — Vulturii 
Textila Lugoj 2—0 ; Corvinul 
Hunedoara — Minerul Cavnic 
1—0.

Ganea Petre (Con
structorul Galați), Con
stantin Gruescu
(Steaua), Mehmet lu- 
seim (Steaua) Octa
vian Amăzăroaiel 
(Constructorul Galați) 
Constantin Iacob (Fa
rul Constanța), Lică 
Constantin (Farul Con
stanta, Ion Vornicescu 
(I.E.F.S. București), 
Ion Mocanu (Metalul 
Bocșa Română), Gheor
ghe Chivăr (Steaua) 
M. Constantinescu 
(Metalul București) și 
Iancu Anghel (Mus
celul Cîmpulung).

ION BALAURE

„TURNEUL 
PRIETENIEI"

• COMPETIȚIA Interna- 
țională de fotbal (rezervată 
echipelor de juniori) „Tur
neul Prietenia" s-a încheiat 
la Donețk cu victoria repre
zentativei Bulgariei, urmată 
de echipele U.R.S.S. (I), Un
gariei, Poloniei, U.R.S.S. (II), 
României, R. D. Germane, 
Cehoslovaciei, R. P. D. Co
reene și Cubei.

consumul de alcool și tutun, 
toate acestea, pe neobservate, 
decimează forțele, estompează 
calitățile fotbalistului.

5. Ce fel de fotbal jucăm ? 
Fără discuție, jucăm un fotbal 
demodat, cam depășit. Federa
ția a cerut, în numeroase rîn
duri, antrenorilor naționalei 
să-și cristalizeze, să-și limpe
zească o concepție modernă de 
joc, o tactică adecvată calități
lor jucătorilor noștri si specifi
cului fotbalului românesc. Insă, 
nu s-a realizat. Jucătorii recla
mă, ei înșiși, o lecție modernă. 
Dar a juca modern reclamă și 
o disciplină tactică de joc. Or, 
tricolorii noștri n-au arătat a- 
ceastă disciplină. Antrenorii Va

lentin Stănescu și Robert Cos- 
moc, apoi la Leipzig, Ștefan 
Covaci, i-au avertizat asupra 
pericolului pe care pot să-1 în
semne gazdele prin loviturile 
fixe. Dar jucătorii, lucru grav, 
au subestimat aceste indicații 
și rezultatul s-a văzut. De fapt, 
nici la echipele noastre de club 
nu se vede un stil propriu de 
exprimare. în funcție de cerințe
le fotbalului modern, caracteri
zat printre altele, și printr-un 
angajament fizic total, prin jo
cul om la om pe care, din pă
cate, adversarii noștri de la 
Leipzig l-au practicat cu succes. 
Tehnicienii noștri nu sint în 
pas cu cuceririle în materie.

6. Trebuie vorbit și de pregă
tirea moral-volitivă, despre sui- 
ritul de sacrificiu al fotbaliștilor 
noștri. Despre ce ambiție și do
rință fierbinte de victorie, des
pre ce dăruire și spirit ele sa
crificiu poate fi vorba cînd te

OWGIBD: UN DERBI REUȘIT 
Șl CÎTEVA SURPRIZE 

în etapa a Il-a
Derbiul etapei a Il-a, dintre campioana țării, Steaua și Grlvița 

Roșie, a întrunit calitățile unei partide spectaculoase, atît dato
rită jocului celor două echipe, cit și evoluției scorului.

Primii care reușesc să modifice tabela de marcaj sînt militarii, 
prin lovitura de picior căzută a iui Al. Dumitru, care peste cîteva 
minute va realiza și o încercare spectaculoasă. La scorul de 7—0 
steliștii își mențin, în continuare, inițiativa, cei de la Gri,vița, ne- 
putînd „lega" mai nimic, fapt pentru care vor fi nevoiți să su
porte șocul unei noi încercări, de data aceasta semnată de Braga: 
11—0. Spectrul unei înfrîngeri la scor, îi mobilizează pe grivițeni, 
urmarea firească fiind și reușita lui Țibuleac, care printr-o lovi
tură de pedeapsă reduce din handicap : 11—3, execuție tehnică 
repetată imediat, ca urmare a unui ofsaid : 11—6. Dar cea mai 
mare ocazie de a întoarce soarta acestei partide în favoarea Gri- 
viței, o are Enciu, care ratează o încercare la o„palmă“ de butu
rile militare. Pînă la sfîrșitul partidei, Ciobănel va reuși o încer
care, transformată de Durbac.

Partidă de bun nivel tehnic, specifică de campionat, purtată 
intr-un ritm rapid, susținut, această confruntare a dat cîștig de 
cauză echipei mai lucide și mai bine clădită fizic : Steaua. Bun 
și autoritar arbitrajul lui V. Cișmaș, care a avut de condus o 
partidă destul de dificilă.

A doua partidă dintre Dinamo și Rulmentul Bîrlad a fost cîști
gată de dinamoviști cu confortabilul scor de 37—0. întilnirea, în 
general a plăcut, mai ales pentru pofta de joc a rugbiștilor din 
șoseaua Ștefan cel Mare, bîrlădenii prezentînd o echipă slabă, 
care ieri nu a reușit nici măcar să ajungă o dată în buturile echi
pei Dinamo. Slab arbitrajul lui Ștefan Cristea.

Alte rezultate : C.S.M. Sibiu — Vulcan 23—10, Gloria — Sportul 
studențesc 9—7 (mare surpriză), Chimia Năvodari — Farul 12—12 
(1), Politehnica Iași — Universitatea Timișoara 6—6. (!).

GABRIEL FLOREA

TDR: CAMPIONATUL 
NAȚIONAL 

NOUL VAL RELANSEAZĂ 
CURSA

Standurile de tragere de la poligonul bucureștean „Tunari" 
cunosc, de trei zile încoace, animația specifică marilor întreceri. 
Cei mal buni trăgători ai țării în probele specifice ale armelor 
cu glonț și-au disputat întâietatea în cadrul celei mai importante 
competiții interne — campionatul național. Steaua, Dinamo și 
I.JE.F.S., trei dintre cluburile cu secții de tir puternice și omo
gene, și-au asumat rolurile de protagoniste în timp ce alte secții
— mai ales cele din provincie, cu o singură excepție — nu și-au 
făcut prea simțită prezența. Fără îndoială ediția aceasta rămine 
marcată de. surpriza de proporții înregistrată în cea mai spec
taculoasă dintre probe — pistolul viteză. Din cei 24 de concu- 
renți, între care s-au aflat destule nume consacrate pe ștandurile 
olimpice și mondiale (Iuga, Tripșa, Roșea, Atanasiu) cel mai bun 
s-a dovedit a fi un outsider, Alexandru Gered de la Steaua, în
vingător merituos cu 592 p. Un lucru îmbucurător este și cla
sarea pe locul IV (înaintea lui Tripșa și Roșea) a unui alt pis
tolar cu mai puțin experiență competițională, însă foarte dotai
— Corneliu Ion, pregătit cu minuțiozitate ca și proaspătul cam
pion Gered de către antrenorul steliștilor Gheorghe Corbescu. 
Faptul că noul val s-a decis să atace frontal pozițiile „senatori
lor" va avea ca efect, sîntem siguri, relansarea cursei pentru 
asigurarea locurilor în echipa națională, formație de temut pe 
orice poligon din lume. Tirul nostru de performanță nu poate 
avea decît de cîștigat de pe urma surprizei amintite. Ca să ră- 
minem la probele de pistol, menționăm și titlul național cucerit 
de Anișoara Matei (Dinamo) — rezultat scontat — în proba com
binată de pistol sport 30+30 focuri femei. Echipa feminină U.T. 
Arad, în aceeași probă, a Izbutit să ducă în provincie primul 
titlu național dublat de un nou record al țării. Arma liberă cali
bru redus 60 focuri culcat, unde s-a înregistrat cel mai mare 
aflux de concurenți (62) a avut un final pasionant întrucît noul 
campion Ilie Codreanu de la Steaua, cu 596 p., l-a învins pe ex
perimentatul Nicolae Rotaru (I.E.F.S., același punctaj) numai 
după compararea ultimei decade : 100 contra 98 î Codreanu avea 
să mai obțină, în serie, alte 3 titluri republicane Ia pozițiile 
picioare, genunchi și totalul celor 3 poziții, devenind campion 
absolut. La feminin, Ioana Soare (I.E.F.S.. antrenor T. Paladescu) 
s-a impus din nou în proba de armă standard 60 focuri culcat, 
înaintea rivalelor sale Feodot, Borcea, SLroe, Goreti, Petrescu 
clasate în ordine. Pe ultimii campioni ai ediției 1973 la tir ii vom 
cunoaște astăzi, după disputarea ultimelor două probe — armă 
liberă calibru mare și revolver.

VIOREL RABA

HANDBAL: SUB AUSPICII 
MAI BUNE

Returul jocurilor din cele patru serii ale „Cupei de toamnă" 
la handbal, la care participă toate formațiile (feminine și mas
culine) din prima divizie, a început ieri, sub auspicii promiță
toare. Majoritatea competitoarelor au arătat o mai bună pregă
tire, furnizînd unele partide atractive, cu multe goluri înscrise 
din acțiuni de atac spectaculoase. Pe această linie se situează 
și campioanele la fete, I.E.F.S., care au obținut a șasea victorie 
consecutivă și conduc detașat în prima serie. Tn vervă de joc, 
studentele din Capitală au dispus, ieri, pe stadionul Tineretului, 
cu scorul de 19—10 (11—2) de Universitatea Iași. S-au remarcat 
Maria Bota (4) și Natalița Alexandrescu (4) de la I.E.F.S., res
pectiv Maria Brezaia (3) și Marioara Gigoveanu (3), cele mai 
bune realizatoare. Jucînd în deplasare, Universitatea Timișoara 
a dispus cu 10—7 (7—5) de C.S.M. Sibiu.

La băieți, liderul seriei I, Dinamo Brașov continuă să fie ne
învinsă de șase etape. în derbiul de ieri, susținut pe teren pro
priu, cu Steaua, handbaliștii brașoveni au cîștigat, din nou, cu 
16—13 (11—8). Amintim că jn primul joc din tur, Dinamo a în
vins pe campioni, la București, cu 17—12. S.C. Bacău a terminat 
la egalitate, 12—12, după un joc echilibrat, cu Universitatea 
București.

ferești să faci zid, ca să nu te 
lovească mingea ? Din acest 
punct de vedere la Leipzig am 
văzut două echipe, care s-au 
manifestat diametral opus..,

7. Ce-i de făcut ? Se aud 
voci care cer măsuri radicale. 
Nu e, oare, prematur ? Una 
este că Federația trebuie să ia, 
în continuare, măsuri pentru 
îmbunătățirea activității fotba
listice la toate nivelurile, in
clusiv la loturile naționale, și 
alta este situația, problema ca
lificării la C.M. Pentru că șanse, 
fie și teoretice, mai rămîn. 
Lucrurile trebuiesc analizate pe 
ansamblu. Noi trebuia să obți
nem 3 puncte — în meciurile 
cu R. D. Germană, sau să refa

cem golaverajul cu Finlanda. 
Mai sint incă două etape : me
ciul nostru cu Finlanda, la 14 
octombrie, pe care trebuie să-1 
trecem cu bine, apoi să vedem 
ce se întimplă la 3 noiembrie, 
la Tirana. Nu ne putem permi
te, la această oră, remanieri 
esențiale în echipa națională. 
Ar fi o mare greșeală. O echipă 
se construiește greu și în timp.

8. De fapt, clacă intr-adevăr 
s-a pierdut, uncie s-a pierdut 
calificarea ? Neîndoielnic, in 
toamna trecută, la Helsinki. A- 
colo, unde cu un an in urmă, 
ciștigasem cu 4—0. n-am mai 
fost in stare să realizăm decit 
un draw (1—1). Echipa noastră 
începuse să dea semne do obo
seală și dezmembrare. Cîțiva 
dintre titulari nici n-au partici
pat la • acest meci — între care 
și Dobrin — sub diferite pre
texte. în cele mai multe din 
cazuri neîntemeiate. O schimba

re în viața și conducerea teh
nică a echipei părea iminentă^

9. N-ana crezut că în druaiuț
calificării, împotriva șanselor 
noastre se pot a^eza, ca obsta^ 
cole de neînvins, arbitrii. M-ani 
convins, acum, că mașinațiile 
de culise, au un rol determi-S 
nant. Cine are mai bune relații 
și ocupă un post important iii 
organismele F.I.F.A. și U.E.F.A.j 
acela poate să-și netezească 
drumul spre fazele superioare 
ale unei competiții. Dar acestea 
nu mai au nimic comun cu 
sportul. Este, oare, întimplătorî 
că meciurile adversarei noastre;; 
echipa R. D. Germane, au fost 
mereu arbitrate de „cavaleri" 
care vorbesc limba germană ? “

10. Mai avem vreo șansă de 
calificare ? Indiscutabil, da. 
Chiar dacă e numai una la sută, 
dar avem. Echipa R. D. Germa
ne nu are o valoare verificată 
și recunoscută. Ea nu pleacă 
net favorită in meciul de la Ti
rana. Să nu uităm, la Dresda, 
rezultatul de 0—0 s-a păstrat 
pină spre finalul partidei, și 
primul gol al gazdelor a fost 
marcat dintr-un fault grosolan 
la~ portar. Și iar. arbitrul n-a 
văzut și n-a sancționat. Rezul
tatul final — viciat — a fost 
atunci d- 2—0. Atunci de ce să 
nu acordăm prima șansă de 
victorie albanezilor ? Ei au în
vins. sau au realiazt meciuri 
egale, acasă, cu echipe mult 
mai puternice. Ce rezultate 
mari a obținut adversara noas
tră de la Leipzig ? A fost în
vinsă de belgieni cu 3—0 ! Poate 
că tocmai aceste șanse mici să 
ne fie favorabile. Nu avem în 
vedere arbitrajul. Acest moment 
trebuie să-1 așteptăm cu emoție. 
Cine știe ? Personal, am o 
vastă speranță, că în toamna 
aceasta, fotbalul ne va aduce, 
nu numai tristeti. ci si I



de peste hotare
SITUAȚIA DIN CHILE

• Continuă perchezițiile în masă • Conce
dierea rectorilor universităților • Anularea 
sporului de salarii • Sistarea exporturilor spre 

Cuba
în capitala țării și în diferite 

localități din Chile continuă per
chezițiile în masă pentru des
coperirea și arestarea conducă
torilor partidelor și organizații
lor Unității Populare. Posturile 
de radio și de televiziune 
transmit în permanență lista 
persoanelor urmărite, printre 
care se numără Carlos Altami
rano, secretarul general al C.C. 
al Partidului socialist, Orlando 
Millas, membru al Comisiei 
Politice a C.C. al P.C. din Chile, 
precum și Luis Figueroa, pre
ședintele Centralei unice a oa
menilor muncii (C.U.T.).

De asemenea, după cum re
latează agenția france Presse, 
amiralul Lorenzo Gotuzzo, mi
nistru de finanțe al guvernului 
format după lovitura de stat 
militară, a anunțat anularea 
sporului de salarii care urma 
să fie acordat, de la 1 octom
brie, muncitorilor și funcționa
rilor, prin hotărirea guvernului 
lui Salvador Allende.

Agenția Associated Press re
latează Că junta militară de la 
Santiago de Chile a anunțat 
concedierea rectorilor tuturor 
universităților, și numirea de 
rectori delegați ai noului gu
vern. De asemenea, a fost anun
țată reorganizarea completă a 
universităților. Agențiile de pre
să apreciază că aceste măsuri 
au fost adoptate în urma re
zistenței pe care o opun cen
trele universitare noilor autori
tăți.

Pe de altă parte, Banca Cen
trală din Chile a anunțat că au 
fost oprite toate exporturile de 
produse naționale chiliene spre 
Cuba. Această măsură, preci
zează agenția France Presse, a 
fost aplicată și mărfurilor al că
ror export fusese anterior apro
bat.

Federației Sindicale 
în care se pronunță

clarația 
Mondiale, 
pentru eliberarea lui Luis Cor
valan. secretarul general al P.C. 
din Chile și a tuturor democra
ților arestați în Chile și este 
adresat un apel către oamenii 
muncii din întreaga lume, în 
vederea intensificării acțiunilor 
de solidaritate 
tei cereri.

in sprijinul aces-

★
a 110 organizații 
tineret, Federația

în numele 
naționale de 
Democrată Internațională a Fe
meilor a dat publicității o de
clarație de protest față de ares
tarea secretarului general al 
Partidului Comunist din Chile.

*
Secretariatul Uniunii Interna

ționale a Studenților a dat pu
blicității o declarație în care se 
cere eliberarea imediată a lui 
Luis Corvalan și încetarea re
presiunilor din Chile, exprimin- 
du-se protestul tinerimii 
8itare față de astfel de

univer- 
acțiuni.

★
La Praga a fost difuzată de-

GUINEEA-BISSAU ; Luptători ai forțelor patriotice instruindu-se in folosirea armamentului șl teh
nicii de luptă capturate de la colonialiști in timpul unei acțiuni ofensive.

Negocieri în Irlanda de Nord
„.dar atentatele continuă

La Londra s-a anunțat că negocierile oficiale între formațiu
nile politice de tendință moderată din Irlanda de Nord, repre- 
zentind comunitățile catolică și protestantă, vor începe la 5 oc
tombrie a.c., la Belfast. Consacrate în primul rînd formării unul 
Consiliu executiv în Ulster, ele se vor desfășura sub egida se
cretarului de stat britanic pentru Irlanda de Nord, William Whi
telaw.

La negocieri vor participa re
prezentanții Partidului Unionist 
(protestant), al cărui lider este 
Brian Faulkner, fost prim-mi- 
nistru al Irlandei de nord, ai 
Partidului Laburist Social-De
mocrat (catolic), condus de Ger
ry Fitt, și ai Partidului Alianței

*<

„Foamea de carteii

Un studiu al U. N. E. S. C. O. f
în fiecare minut apare o nouă„In lumea de astăzi, cînd __  _ _ „

carte și cînd numărul exemplarelor tipărite depășește, anual, 
cifra de 8 miliarde, se constată, totuși, o penurie de texte 
imprimate" — se arată în studiul intitulat „Foamea de car
te", publicat sub auspiciile U.N.E.S.C.O. Autorii studiului — 
Ronald E. Barker, secretarul Asociației editorilor din Marea 
Britanie, și prof. Robert Escarpit, de la Universitatea din 
Bordeaux, — remarcă faptul, că, pentru două treimi din popu
lația globului, dorința de lectură este satisfăcută numai pe 
jumătate, datorită insuficienței producției sau importului de 
carte. Acordînd o atenție deosebită problemelor cu care sînt 
confruntate în această privință țările în curs de dezvoltare, 
documentul menționat remarcă faptul că, in răstimpul a 20 
de ani (1950—1970), cota care revenea statelor din Africa, 
America Latină și Asia în producția mondială de carte a 
scăzut de la 24 la sută la 19 la sută, deși numărul știutorilor 
de carte din a-ceste țări a crescut de la 42 la 50 la sută din 
totalul populației.

în perioada amintită, producția mondială pe titluri de carte 
s-a dublat, iar numărul de exemplare tipărite s-a triplat. în 
același timp, numărul de cititori a crescut de peste două ori, 
ca urmare a extinderii invățămintului școlar și a eforturilor 
de alfabetizare.

Studiul atrage, totodată, atenția asupra fenomenului invers, 
înregistrat într-o serie de țări — micșorarea numărului de 
cititori — ca urmare, între altele, a dezvoltării mijloacelor 
de informare audio-vizuale. în Italia și Olanda, de exemplu, 
40 la sută din totalul populației nu are deprinderea de a citi, 
iar în Franța, această proporție este de 53 la sută.

(formațiune politică a cercurilor 
moderate protestante și catolice).

După cum s-a mai anunțat, 
inițiativa acestor negocieri apar
ține atît lui William Whitelaw, 
care a prevăzut-o în programul 
său de soluționare a crizei din 
Irlanda de nord, cît și Partidu
lui Laburist Social-Democrat, 
care, în urmă cu cîteva zile, a 
propus din nou organizarea lor 
cît mai urgentă.

Citind cercuri ale observato
rilor politici din Marea Britanie, 
agențiile Reuter și France Pres- 
se subliniază că stabilirea datei 
acestor contacte între partidele 
nord-irlandeze constituie un pas 
important pe calea eforturilor 
de soluționare a crizei din pro
vincie. După cum se știe, noua 
Adunare a Irlandei de Nord, ai 
cărei membri au fost aleși la 
sfîrșitul lunii iunie, urmează 
să-și înceapă lucrările la 15 oc
tombrie. Se reamintește că pri
ma întrunire a deputați-lor Adu
nării, desfășurată la începutul 
lunii august, a prilejuit o dez
batere furtunoasă, ceea ce a de
terminat amînarea lucrărilor 
sale.

La Belfast, capitala Irlandei 
de Nord, au avut loc, sîmbătă, 
noi atentate cu bombe deto
nate la bordul unor automo
bile plasate în diferite puncte 
ale orașului. Aceste acte de 
violență nu s-au soldat cu vic
time, dar unele dintre explo
zii au provocat 
riale importante
zonele unde s-au produs.

daune mate- 
clădirilor din

Sărbătoarea Tanaka și Heath

Nigeriei așteptați la Bonn

sînt 
a

e- 
tu-

Pliantele turistice o 
denumesc frecvent in
sula Afroditei pentru 
că zeița frumuseții 
poate fi un atuu su
plimentar în atragerea 
amatorilor de exotism. 
Firește, zeița există în 
legende, dar frumu
sețea zămislită de fan
tezia naturii te întîm- 
pină cu generozitate 
pe acest pămînt mîn- 
gîiat de valurile Me- 
diteranei, pămînt peste 
care au trecut cuce
ritori vanitoși, obse
dați de poftele distru
gerii, pămînt bîntuit de 
furtunile timpului. Ca 
să cunoști Ciprul n-ai 
nevoie de mult timp. 
Cîteva ore la volanul 
unui automobil 
suficiente pentru 
parcurge punctele 
sențiale ale hărții
ristice. Dar cele cîteva 
ore de drumeție pe șo
selele înguste înscriu 
pe agenda memoriei 
imagini pe care le 
vei păstra multă vre
me, de care îți vei a- 
minti totdeauna cu 
plăcere. Nicosia își are 
farmecul ei, cu con
trastele arhitectonice, 
cu o istorie pe care 
zidurile ți-o dezvăluie 
fără ostentație. Nico
sia înseamnă un ames
tec de tablouri - gă
sești aici și Orientul 
cu ritmurile sale lente, 
cu abilitatea negus
torească ridicată pe
trepte înalte ale vir
tuozității, cu străduțe 
înguste contorsionate, 
iar tot aici găsești și 
secvențe europene de 
certă modernitate, 
construcții elegante în 
care simplitatea și bu
nul gust se armoni
zează perfect. Dar pe 
cei 9 251 km. p. ai Ci
prului imaginația tu
ristului își găsește des
tule surse de satisfac
ție. La Famagusta, vi
zitatori descinși de pe

Famagusta - generozitatea soarelui...

vapoare abia acostate 
în rada portului cau
tă turnul lui Othello, 
cu febrilitatea celui o- 
sîndit să trăiască sub 
tensiunea minutelor ce 
se consumă prea re
pede, mult prea re
pede. Ceea ce a rămas 
din palatul în care cu 
secole în urmă guver
natorii veneționi își 
purtau cu trufie pașii 
poate cu greu să evo-

fierbințeala celui pe 
care l-am cunoscut 
puțin mai departe de 
țărmul mediteranian. 
într-un sfîrșit de fe
bruarie, pe nisipul de 
la Famagusta, nordici 
blonzi, cu ochi albaș
tri, lungani solizi, stă
teau întinși, dornici să 
prindă amprenta soa
relui pe pielea lor al
bicioasă. în zilele a- 
celea, în nordul lor,

NOTE DE DRUM

frumuseții
ce tragedia scrisă de 
Shakespeare. Turistul 
nu este, însă, un cer
cetător scrupulos al 
trecutului, un exigent 
investigator al arhive
lor. El se mulțumește 
la nevoie doar cu le
gende. Iar Ciprul îi 
poate oferi din belșug 
o asemenea hrană. .

Dar nu-i vorba doar 
de istorie și persona
jele ei fabuloase. Ci
prul oferă și soare, un 
soare domol, lipsit de

mai era atotputernică 
iarna, cu zăpezi și ge
ruri, cu zile scurte și 
nopți neînchipuit de 
lungi. Iar ei făceau 
plajă gîndindu-se 
iarna scandinavă.

Paradis al vacanțe
lor, Ciprul nu repre
zintă o oază de liniș
te imperturbabilă în- 
tr-o lume frămintată. 
Dimpotrivă. „Insula 
Af rod iței" a fost prea 
des scena unor văr
sări de sînge, iar „li-

nia verde", graniță ar
tificială născută din- 
tr-o vrăjmășie între
ținută savant de cei 
ce vor să răpească li
niștea insulei, amin
tește de complicatele 
probleme ale trecutu
lui. Ciprioții - dincolo 
de apartenența la cele 
două comunități : 
greacă și turcă — nă
zuiesc ca pămîntul pe 
care trăiesc să fie iz
băvit de tensiunea 
dramatică care în re
petate rînduri i-a îm
pins în situații grele. 
„Linia verde" este a- 
cum calmă. Incertitu
dinile continuă, totuși, 
să planeze peste in
sulă. Adversarii inde
pendenței cipriote cul
tivă terorismul, sea
mănă haosul, tulbură 
existența micului stat 
din Mediterană.

Ciprioții sînt hotă- 
rîți să împiedice ree
ditarea momentelor 
care au îndurerat 
insula. Ei vor să-și de
dice energiile 
opere pașnice, 
structive, iar
insulei lor să nu su
gereze dramele în
cordării, ale ciocni
rilor armate, ci fru
musețea Afroditei, fru
musețea pe care na
tura a conferit-o in
sulei și pe care oame
nii au îmbogățit-o cu 
inepuizabila lor ima
ginație.

Astăzi, poporul nigerian 
sărbătorește împlinirea a 13 
ani de la proclamarea inde
pendenței de stat a țării sale 
și un deceniu de la data cînd 
Nigeria a devenit republică.

Situată pe coasta occiden
tală a Africii, Nigeria — cu 
peste 62 milioane de locuitori 
— este statul cel mai popu
lat al acestui continent. Te
ritoriul (923 773 km. p) este 
format din podișuri și savane.

• Dobîndirea independen
ței de stat a deschis largi 
perspective pentru lichidarea 
stării de subdezvoltare, pen
tru valorificarea importante
lor resurse minerale ale ță
rii : petrol, cărbune, aur, cu
pru, plumb, cositor, uraniu. 
Infruntînd numeroasele di
ficultății caracteristice state
lor cu o economie subdezvol
tată, poporul nigerian a ob
ținut succese de seamă in 
punerea bazelor unei econo
mii naționale, în care un 
loc de seamă revine sectoru
lui dc stat.

• Progresele cele mai în
semnate au fost înregistrate 
în domeniul exploatării pe
trolului — principala bogăție 
a țării. Cu o producție anua
lă de peste 100 de milioane 
tone, Nigeria este în prezent 
al optulea producător mon
dial de petrol. In 1971 a fost 
înființată o societate petro
lieră națională care contro
lează activitatea din acest 
domeniu. Printr-un decret 
guvernamental, veniturile 
realizate din exploatarea pe
trolului intră sub controlul 
statului. De altfel, planul na
țional în curs de realizare 
urmărește tocmai crearea 
unei industrii naționale de 
exploatare și prelucrare a 
petrolului, sectorul de stat 
în această ramură urmînd să 
crească la 55 la sută în 1975. 
A fost sistată acordarea de 
concesiuni companiilor pe
troliere străine.

• Pe lingă dezvoltarea in
dustriei, de o atenție sporită 
se bucură agricultura, care 
se practică pe aproape un 
sfert din suprafața țării. O 
ramură de bază a acesteia 
este creșterea vitelor. Șepte- 
lul Nigeriei numără 20,5 mi
lioane capre, 5 milioane oi, 
peste 7 milioane bovine.

• între România și Nige
ria s-au statornicit relații de 
prietenie și colaborare care 
cunosc o dezvoltare continuă. 
Printr-un acord economic a 
fost constituită societatea 
mixtă româno-nigeriană „Se- 
romwood" pentru exploatarea 
industrială a lemnului, 
cooperează, de asemenea, 
exploatarea fosfaților.

Duminică, cancelarul 
vest-german Willy Brandt 
s-a înapoiat la Bonn, ve
nind din Statele Unite.

După convorbirile purtate la 
Casa Albă cu președintele 
Richard Nixon și cu secretarul 
de stat al S.U.A., Henry Kissin
ger, cancelarul Willy Brandt a 
revenit la New York, unde a 
avut o întrevedere cu ministrul 
de externe al Danemarcei.

După cum s-a anunțat, cance
larul vest-german a abordat cu 
interlocutorii americani relațiile 
politice și economice reciproce. 
Astfel, întîlnirea cu Kissinger 
— a precizat un purtător de cu
vînt oficial al Departamentului 
de Stat — a permis clarificarea 
pozițiilor Administrației Nixon și 
guvernului vest-german privind 
reducerea forțelor armate în 
Europa.

Cancelarul vest-german, care 
urma să rămînă în S.U.A. încă 
o zi, a explicat hotărirea sa de 
a reduce durata vizitei în aceas
tă țară prin dorința de a pre
găti vizita la Bonn a premieru
lui japonez, Kakuei Tanaka, 
care este așteptat aici miercuri, 
de a putea lua parte la dezba
terile de politică externă din 
Bundestag, precum și pentru 
a-și pregăti întîlnirea de sîm- 
băta viitoare, la Londra, cu pre
mierul britanic, Edward Heath.

umina blîndă, di
fuză, pigmentată de 
aurul tot mai cald 
al frunzelor ce vi
brează în peisajul 
acestei toamne bu

ne, îmi aduce aminte, prin fila 
de calendar — început de oc
tombrie — de niște vaste spații 
către care, cu vreme multă în 
urmă, îndrăznea să purceadă a 
merge, pornind din locurile 
noastre de baștină, Milescu spă
tarul. De aici, de la București, 
distanța — în timp și de-a lun
gul meridianelor — e atît de 
mare încît Asia, și în inima sa 
continentul chinez, au căpătat 
proporții fabuloase determinate, 
desigur, și de specificitatea total 
diferită a lumii, a peisajului, a 
oamenilor și obiceiurilor lor. 
Exemplul Milescului ne îndeam
nă la modestie, căci avionul sare 
peste aceste întinderi cu viteze 
care ar fi părut atunci de spai
mă. Și, totuși, drumul pînă în 
China rămîne și astăzi foarte 
lung, plin de surprize, sigur în
să și de noutăți față de ceea ce 
marele nostru mesager putuse să 
vadă în drumul lui parcurs cu 
piciorul.

Avantajul nostru prim — ca 
turiști — e de a putea vedea 
China din înălțime, de la 10—12 
km, de a putea privi într-un 
continent ca într-un acvariu a- 
flat la îndemînă. N-am pierdut 
acest prilej și imaginea pe care 
o rețin e aceea a unei frunze cu 
mii de nervuri, ridicată la pro
porții gigantice. Un alto-relief 
sculptat în obrazul de humă și 
piatră al atît de îngăduitoarei 
noastre Terra. Privită de jos, din 
interiorul imenselor piețe și bu
levarde ale Pekinului, China își 
păstrează nealterate dimensiunile 
grandioase. Cu calmul său de fi
lozof al eternității, orașul capi
tală a uneia dintre cele mai mari 
țări din lume, se arată a fi, tră
ind în cadrul respirației sale zil
nice, un furnicar viu, o aglome
rare de păpuși colorate într-un 
stil unic, mișcîndu-se după re
guli pe care numai un asiatic ar 
putea, probabil, să le descifreze. 
Cadrul imediat e format din 
clădiri grele, distanțate în așa 
fel încît arhitecții par a-și fi pro
pus ca dintre „bucuriile esenția
le", despre care vorbea Le Cor
busier, să ofere cu prioritate o- 
mului una — posibilitatea de a 
avea la marginea ferestrei pano
rama cerului. De altfel, nimic 
neobișnuit, căci o construcție 
dintre cele mai frumoase cu ca
re se mîndrește Pekinul poartă 
chiar titlul de palat sau templu 
al cerului.

Dar ceea ce, desigur, n-ar fi 
observat Milescu la vremea lui, 
e puternica angajare chineză în 
alte ritmuri, specifice epocii ac
tuale, îmbinate cu o sigură im
plantare în trecutul de milenii. 
Chinezul spune: „construim 
mult, construim masiv", dar de 
înțeles îl înțelegi abia după ce 
ai ajuns la Marele Zid, sau ai 
intrat în palatele istorice avînd 
posibilitatea să unești în mintea 
ta dimensiunea utilajelor de la 
Uzina de construcții de mașini 
nr. 1 cu ceea ce Zidul sau pala-

tele ți-au putut arăta. Chinezul 
spune: „noi desfășurăm o acti
vitate de ridicare a nivelului cul
tural pe scară de masă", dar de 
înțeles îl înțelegi abia atunci cînd 
ai parcurs distanța dintre biblio
tecile în care sînt tezaurizate 
scrieri mai vechi cu 1 600 de ani 
de la data cînd se zice că s-ar 
fi născut Christos, după ce afli 
că încă pe vremea aceea alfabe
tul lor număra 10 000 de litere 
și ajungi, la cîțiva pași, în sălile 
și amfiteatrele Universității Cin-

actualitate imediată. Am coborît 
în subteranele de marmură îm
podobite cu obiecte de aur ma
siv și m-am întrebat, alături de 
mulți alți vizitatori, de unde vine 
atît de puternica încredere în 
timp a chinezilor, ai căror stăpî- 
nitori de odinioară își puteau 
imagina că, acoperindu-șl pala
tele eterne cu munți adevărați, 
pot trăi netulburați nemurirea.

Am fost la Marele Zid și, în- 
tr-o bună măsură, interpretarea 
•— desigur subiectivă — cred că

PRIVELIȘTI
DIN CHINA

însemnări de EUGEN FLORESCU

Hua, unde funcționează laserul 
și se studiază cibernetica.

Am fost — pe o vreme cu 
mult mai călduroasă, dar care 
mi-a lăsat imaginea unei lumini 
tot așa de blînde cum e acum, 
aici, la noi — în toate acele 
locuri despre care vorbesc. Am 
pătruns, printr-o alee de imense 
și ciudate statui de piatră, spre 
amfiteatrele naturale, care adă
postesc mormintele dinastiei 
Ming — „Mausoleul", de fapt, 
un cerc de munți, sub fiecare 
dintre ei adăpostindu-se cîte un 
palat, ale căror descrieri amă
nunțite sînt cunoscute în litera
tură, dar dintre care practic, nu
mai una a fost descoperită pînă 
în prezent, datorită lucrărilor de

am găsit-o; sus, pe creasta a- 
cestuia, veche de peste două 
milenii și jumătate, îți dai sea
ma de forța, de tenacitatea uria
șului popor. Tînăra care mă în
soțea, o ' 
împletit 
dalațî, 
albă și 
povestit 
colo, în 
conducătorul unui alt mare stat 
de astăzi, nemaiputînd urca, 
i-ar fi spus ei, care de asemenea 
îl însoțea : „Ați fost mari și veți 
fi mari !“.

I-am notat cuvintele în car
netul de reporter și le-am sub
liniat...

fată cu păr de abanos 
în codițe, cu ochi mig- 
îmbrăcată într-o bluză 
pantalon albastru, mi-a 
că poposind recent a- 
locul unde ne aflam,

la
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[(Jnema
COPERNIC : Capitol (orele 10; 

16: 19.15).
SINGUR : Central (orele 9,15; 

11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).
STARE DE ASEDIU : Patria

(orele 12,15: 15; 17,45; 20.30), Festi
val (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21), Grădina Festival (ora 19,30).

PISICA JUNGLEI : Sala Palatu
lui (orele 17 30; 20), Luceafărul 
(orele 9: 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45) , Grădina Luceafărul (ora 
19,15).

DE-AȘ FI... HARAP ALB : Doi
na (orele 9,30; 11.30; 13,30: 15,30;
17.30) . Program de documentare 
(ora 20).

CU C4RȚILE PE FATA : Scala 
(orele 9,15; 11,30: 14: 16,30; 18 45; 
21) București (orele 8,30; 11; 13,30; 
16;’ 18,30; 21), Favorit (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30), Gră
dina București (ora 19,15).

ȘAPTE ZILE : Gri vița (orele 9; 
11,15;

LEGENDA NEGRULUI 
LEY :........................................
13,30;
(orele
20.45) , ivioaern țoreie »; 11,1»; 
13’30; 16: 18,15: 20,30), Grădina Mo
dern (ora 19,00).

PARAȘUTIȘTII : înfrățirea (o- 
rele 15,30; 18; 20.15).

O AFACERE PE CINSTE . Glo
ria (orele 9; 11,15; 13,30: 16; 18.15;
20.30) , Tomis (orele 9: 11.15; 13.30; 
15,45; 18,15: 20,30), Flamura (orele 
9; 11.15: 13,30; 16; 18,15; 20,30), Gră
dina Tomis (ora 19,15).

13,30; 16: 18.15; 20,30).
-------- -- CHAR-

Excelsior (orele 9; 11,15;
16; 18,15; 20,30). Melodia 

9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
Modern (orele 9; 11,15;

Comunicat 
italo-japonez

• după întîlnirea de la 
ROMA între ministrul de exter
ne al Japoniei, Masayoshi Ohi- 
ra. și ministrul de externe al 
Italiei, Aldo Moro, care se în
scrie în cadrul convorbirilor a- 
nuale intre cele două țări — a 
fost dat publicității un comuni
cat comun. Acordînd un loc pri
oritar relațiilor bilaterale, cele 
două părți au discutat totodată 
probleme legate de raporturile 
Japoniei cu statele membre ale 
C.E.E. Astfel, s-a evidențiat ne
cesitatea dezvoltării echilibrate 
și constructive a situației eco
nomice, comerciale și monetare 
interoccidentale, precum și a ac
celerării procesului de cooperare 
în unele sectoare, cum ar fi 
schimburile științifice, ecologia, 
aprovizionarea cu energie. In 
comunicat se relevă, de aseme
nea, responsabilitatea țărilor in
dustrializate față de țările lumii 
a treia.

țle au declarat că sprijină reven
dicările salariaților de la „Lip", 
reafirmîndu-și hotărirea lor de a 
continua lupta pentru drepturile 
muncitorești.

• APROXIMATIV 100 000 DE 
PERSOANE au participat la 
„marșul spre Besancon", orga
nizat în sprijinul revendicărilor 
salariaților de la fabrica de cea
suri „Lip". Din toate regiunile 
Franței au sosit la Besancon 
numeroase delegații, care, după 
ce au străbătut într-un lung șir 
orașul, au luat parte la o adu
nare. Participanții la manifesta-

La 30 septembrie s-a în
chis la Sofia cea de-a șasea 
ediție a Expoziției — tîrg in
ternațional de carte, la care 
au participat 72 de firme și 
560 de edituri din 29 de țări.

România, în ale cărei stan
duri peste 450 de titluri au 
reprezentat toate cele 25 de 
edituri românești, s-a bucurat 
de o mare atenție atît din 
partea vizitatorilor, cît și a 
specialiștilor.

La concursul inițiat de or
ganizatori pentru „Cele mai 
frumoase cărți de autori bul
gari traduse și editate în 
străinătate", lucrarea „Ciber
netică și economie, apărută 
în Editura Politică, a primit, 
pentru „cea mai bună execu
ție artistică și poligrafică", o 
diplomă.

• FOSTUL premier al Dane
marcei, Jens Otto Krag, a de
venit noul șef al delegației Co
misiei C.E.E. la Washington, 
înlocuindu-l în această funcție 
pe Aldo Maria Mazio.

După cum este cunoscut, Co
misia C.E.E dispune în prezent 
de patru delegații de acest fel 
în străinătate : Ia Washington. 
Santiago de Chile, 
Paris (pe lingă

Geneva și 
Organizația 

pentru Cooperare Economică și 
Dezvoltare — O.E.C.D.). Rolul 
acestor delegații este asigurarea 
relațiilor economice ale Pieței 
comune cu tari sau organisme 
internaționale.

Gunnar Jarring 
se retrage din 

diplomație
• AMBASADORUL suedez 

Gunnar Jarring se va retrage 
din activitatea diplomatică Ia 
sfîrșitul lunii octombrie, dar își 
va păstra calitatea de reprezen
tant special pentru Orientul 
Apropiat al secretarului gene
ral al Organizației Națiunilor 
Unite — a informat un purtă
tor de cuvînt al O.N.U. Jarring 
este în prezent, după cum se 
știe, ambasadorul țării sale la 
Moscova.

• REZERVELE în aur și de
vize ale Japoniei s-au redus în 
august cu 331 milioane dolari, 
totalizind, la sfîrșitul lunii, 
14 795 milioane dolari. Potrivit 
Ministerului nipon al Finanțe
lor, scăderea s-a datorat nive
lului ridicat al importiirilor și 
investițiilor în străinătate.

Din luna februarie, cînd au 
atins volumul record de 19,067 
milioane dolari, rezervele japo
neze s-au diminuat continuu, 
în cel mal mare declin lunar 
— 1 291 milioane dolari — fiind 
înregistrat în aprilie. Potrivit 
autorităților nipone, tendința se 
va menține și în lunile viitoare, 
ca urmare a creșterii în conti
nuare a importurilor.

• LA RECOMANDAREA pre
ședintelui Comitetului special 
pentru decolonizare, Comitetul 
pentru informații din teritoriile 
neautonome al Adunării Gene
rale a hotărît ca reprezentanții 
mișcărilor de eliberare din An
gola, Mozambic, Namibia și Rho
desia — recunoscute de Organi
zația Unității Africane — să 
participe cu statut de observa
tori, în cadrul lucrărilor sale.

Potrivit acestei hotărîri și re
prezentanții din Guineea-Bissau, 
noul stat apărut pe harta Afri
cii — sînt invitați să ia parte, la 
dezbaterile comitetului amintit.
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le‘ ________________ _
RE PE LAMPĂ — ora 
trul Giulești (Teatrul 
„1. L. Caragiale“ (Sala 
LIOLA — ora 19,30.

NUNTA DE AUR : Unirea (orele 
16; 18; 20), Grădina Unirea (ora 
19).

ALBĂ CA ZĂPADA $1 CEI 
ȘAPTE PITICI : Buzești (orele
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Grădina Buzești (ora 19,00).

CONSPIRAȚIA : Lira (orele
15,30; 18; 20,15), Grădina Lira (ora 
19.30).

JANDARMUL LA PLIMBARE : 
Lumina (orele 8.45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 20,45).

DEPARTE DE TIPPERARY : 
Arta (orele 15,30; 18; 20.15), Cotro- 
ceni (orele 15,30; 18; 20.15), Gră
dina Arta (ora 19).

ACEA PISICA BLESTEMATĂ ; 
Timpuri Noi 
continuare).

BĂRBAȚII : 
18: 20).

URMĂRIRE
Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15: 20.30), Progresul (orele 15,30; 
18: 20.15).

MICUL ȘI MARELE KLAUS : 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

DREPTUL DE A IUBI : Volga 
(orele 9: 11,15; 13.30; 15.45; 18;
20.15) , Bucegi (orele 15,30: 18;
20.15) . Grădina Bucegi (ora 19).

LUPTA DUPĂ VICTORIE : Flo- 
reasca (orele 15,30; 19).

PERECHILE: Miorița (orele 9; 
11,45: 14.30; 17,30; 20,30).

VALTER APĂRA SARAJEVO : 
Flacăra (orele 15.30; 19).

(orele 9,15—20,15 în

Munca (orele 16;

LA AMSTERDAM :

AFECȚIUNE : Rahova (orele 16; 
18; 20).

FANTOMA LUI BARBA NEA
GRĂ : Drumul Sării (orele 15,30; 
18; 20,15).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI t 
Vitan (orele 15,30; 18; 20,15), Gră
dina Vitan (ora 19,15).

AVENTURA LUI POSEIDON î 
Ferentari (orele 15.30: 18; 20,15), 
Giulești (orele 15,30; 18; 20,15).

AUTOSTOP : Cringași (orele 16; 
18; 20).

INFAILIBILUL RAFFLES: Pacea 
(orele 15,30; 17.45: 20).

POIENILE ROȘII : Viitorul (o- 
rele 16; 18: 20).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI- 
zNARl : Aurora (orele 9,15: 12; 16; 
19), Grădina Aurora (ora 18.30).

CARTEA JUNGLEI : Popular 
(orele 16: 18: 20).

DRUMUL SPRE VEST : Moșilor 
(orele 10; 15,30; 18; 20,15), Grădina 
Moșilor (ora 19,15).

CE SE ÎNTÎMPLĂ, DOCTORE : 
Grădina Capitol (ora 18.15).

LUNI, 1 OCTOMBRIE 1973

PROGRAMUL III
9,00 Știri. 9,05 Incognito — pro

gram de varietăți muzicale, 9,55

(Sala Comedia) : UN FLUTU- 
20; Tea- 
National 
Studio) i

..Tinerețe, studen- 
de Vasile Donose.

Adolescenților : 
azi în ateii erul-

Melodia zilei 
tească floare* 
10,00 
Ce-ați _____ _ ____
școală. 11,00 Cronica ideilor. 11.10 
Profil pe portativ : Aurel Felea.
11.30 Geografie folclorică. Mara
mureș. 12,00 Transmisiuni directe 
din țară. 12,10 Invitație în fono
tecă. 12.55 Melodia zilei. 13,00 în
chiderea emisiunii. 17,00 Știrile 
dv.pă-amiezii. 17,05 Alo, Radio ! — 
muzică ușoară la cererea ascultă
torilor. 18,00 Șapte zilei, șapte arte. 
Literatură. 16.10 Monumentum de 
Aurel Stroe. 18,55 Melodia zilei. 
19.00 In direct... de la Tîrgoviște. 
Popasuri în istoria românească.
19.30 Știri. 19,35 Muzică de came
ră. 20,00 Munca — izvor de bucu
rie și împliniri. 20,30 Concert de 
opere. 21,00 Radio-super-top. In
terprets români de muzică ușoară. 
22,00 Radiojurnal. Buletin meteo
rologic. Sport. 22,30 Melodia zilei. 
22.35 Vedete ale muzicii ușoare. 
23,15 Poetica. Alexandru Andrițo- 
lu. 23,20 Din cele mai cunoscute 
operete. 23,55—24,00 Ultimele știri.

Clubul
lucrat

LUNI, 1 OCTOMBRIE 1973

Teatrul National „I. L. Caragia-

LUNI, 1 OCTOMBRIE 1973 
PROGRAMUL I

17,30 Curs de limba franceză. 
Lecția a 62-a. 18,00 Telex. 18,05 I.a 
ordinea zilei. Azi, județul Vrancea.
18.20 Căminul. 18,40 Canton. Ora
șul de pe Fluviul Perlelor. 19.00 
Scena — emisiune de actualitate și 
critică teatrală. 19,15 Publicitate.
19.20 1001 de seri : Premiul lui 
Donald (I). 19.30 Telejurnal. Cinci
nalul înainte de termen. 1973 — 
an hotărîtor. 20,00 Cîntecul săptă
mânii : „București, orașul meii. 
20,05 Ancheta TV. Apa Sîmbetei. 
20,35 Publicitate. 20,40 Interpretul 
preferat : Dumitru Bălășoiu. 20.50 
Revista literar-artistică TV. Fru
mosul — condiție a existenței 
noastre. 21,30 Roman-foileton : 
Vinul roșu. Ultimul episod. 22,10 
24 de ore.
PROGRAMUL II

20.00 Film serial : ARTHUR — 
reluarea episodului XI. 20,25 Tineri 
interpreți ai muzicii populare. 
20,40 Teleenciclopedia (reluare).
21.20 Telex. 21.25 Documentar TV. 
Drum de luptă și de glorie. 21,45 
Medalion : Maria Crișan. 22,05 
Cărți și idei. Nicolae Balotă — 
,.Umanități".
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