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PE LOTRU Șl OAMENII 
INTRA l'N

V

„PROBE TEHNOLOGICE"
Calendar: Obiectivul fun

damental, între atâtea sar
cini pe care le-au avut con
structorii de pe Lotru a fost 
punerea în funcțiune a ce
lui de-al II-lea hidroagregat 
cc a dat tezaurului național 
de energie electrică încă o 
arteră de înaltă tensiune. 
Acum, în plină toamnă, sus 
în munte la Vidra, dincolo de 
cataractele Lotrului, 2 000 de 
constructori din lotul 34 vor 
termina de aruncat ultimii 
200 m.c. din cei peste
3 000 LJO m.c. de stîncă, în 
zăgazul a 87 ape de munte

culese cu migală — din pă- 
mîntul județelor Alba, Sibiu, 
Gorj, Vîlcea și Hunedoara.

Pentru realizarea acestor 
premiere, montării țes grab
nic la Ciunget și împletesc 
din fire groase de aramă 
cîmpul magnetic al uriașelor 
linii de forță. La Vidra, sus 
în munte, excavatoarele a- 
dună gospodărește, cupă 
cu cupă, cei 200 000 metri 
cuhi de stînci și argilă.

Complexul hidroenergetic 
și de agrement se întemeia
ză pe energia și dîrzenia a 
9 000 de constructori. „Voin
ța unui om poate fi echiva-

lată aici cu tăria unui exca
vator, se exprima Crivea- 
nu Viorel, un inginer tî- 
năr devenit recent eroul unui 
roman'. „N-ar trebui 
compar omul cu < 
torul său, continuă 
rul.

i să 
excava- 
ingine- 

Am formulat această

ION MARCOVICI

(Continuare în pag. a IlI-a)

0 participare eficientă
a asociațiilor studenților

la perfectionarea
procesului de învățămînt

Interviu cu lector MIHAI ROGOȘCĂ,
președintele Consiliului U.A.S.C. din Centrul universitar 

Tg. Mureș

In curînd, reprezentanții stu
denților din centrele universi
tare ale țării vor avea din nou 
prilejul să înscrie pe agenda de 
lucru a consiliilor profesorale, 
probleme specifice vieții stu
dențești. Multe din ele vor fi cu 
siguranță noi, altele însă au fi
gurat printre preocupările ani
lor precedenți — indiciu că so
luționarea lor presupune depă
șirea unor dificultăți sau învin
gerea unor inerții. Despre noile 
propuneri privind îmbunătățirea 
vieții universitare (sub aspect 
profesional, educativ, admini
strativ chiar) precum și despre 
problemele rămase încă nerezol
vate i-am invitat să-și spună 
părerea cîțiva din reprezentan
ții colectivelor studențești și a- 
nume din Tg. Mureș, ** “
ceava și Constanța.

Sperăm ca anul acesta să în
lăturăm neajunsurile din acest 
domeniu.

O inițiativă a asociației a fost 
înlocuirea in parte a examene
lor tradiționale cu testări de 
scurtă durată. O testare necesi
tă circa 10 minute și pune în 
evidență însușirea cunoștințelor

ELENA REBELI
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să înfăp- 
etapă de 
“ ~ din

— Ce și-a propus 
tuiască în această 
lucru Consiliul U.A.S.C. 
Centrul universitar Tg. Mu
reș ? Care vor fi inițiativele 
Consiliului U.A.S.C. din Tg. 
Mureș ?

— Pentru anul universitar 
1973—1974 am avut în vedere în 
primul rind sarcinile nerealiza
te în anul trecut. Astfel, lipsa 
manualelor și a cursurilor, fap
tul că studenții sînt obligați să 
apeleze la materiale didactice 
din 1952—1955 reprezintă unul 
din obiectivele asupra cărora am 
insistat anul trecut și pe care 
le vom relua anul acesta.

Situația putea fi rezolvată din 
timp dacă forurile în drept ar 
fi sprijinit acțiunea noastră de 
multiplicare și reproducere a 
cursurilor adecvate. N-am pri
mit aprobările necesare, nici 
aparatele cu ajutorul cărora am 
Ii putut reînnoi literatura didac
tică.

Cit consumă tractorul
eu cart lucrați?

Sc cer închise toate supapele risipei de combustibil. întii, pen
tru că angajîndu-ne pe această cale, producem cheltuieli mai 
mici, apoi, pentru că avem datoria să gospodărim cit mai bine 
fiecare gram din energia epuizabilă. în această idee, tinerii me
canizatori din județul Dîmbovița au lansat chemarea : ..O zi pe 
lună să lucrăm cu combustibil economisit". Și se angajau să 
facă totul pentru evitarea deplasărilor inutile și a funcționării 
în gol a tractoarelor, să realizeze cupluri de mașini agricole 
care să permită o mai deplină folosire a puterii tractoarelor, să 
regleze corespunzător carburatoarele și să revizuiască perma
nent sistemul de alimentare, să se pregătească profesional. Che
marea a avut ecou, dovada elocventă constituind-o însuși succesul 
raportat la sfirșitul lunii trecute : față de consumul planificat, 
economia însumează 218 tone motorină ; mai mult chiar decit 
se preconizase Dacă avem, însă, în vedere că patru stațiuni de 
mecanizare raportează economii cam cu 25 la sută mai mult 
decît restul de opt Ia un loc, ne-am pus, firește, întrebarea : 
în județul Dîmbovița, acolo unde s-a născut o valoroasă ini
țiativă, cit consumă un tractor ? Iată-ne, deci, pe traseul ini
țiativei așezată, de acum, în fruntea șirului celor „valoroase", 
„cu eficiență mare în producție", „polarizatoare de energii", 
cum este apreciată la Comitetul județean Dîmbovița al U.T.C.
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C U L c S UI
STRUGURILOR

unul din imperativele acestei campanii
RAID IN

PODGORIILE
VRANCEI

SI BUZĂULUI

DE ACREDITARE PREȘEDINTELUI
CONSILIULUI DE STAT
NICOLAE CEAUSESCU

Ambasadorul
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, în ziua de 
2 octombrie a.c., pe Jean Claude 
Mandaba, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare ca am
basador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Africa 
Centrală în țara noastră.

Cu acest prilej, ambasadorul 
Republicii Africa Centrală și

• •Republicii Africa Centrală
de Statpreședintele Consiliului 

au rostit alocuțiuni.
După prezentarea scrisorilor 

de acreditare, președintele Con
siliului de ‘ ”
Socialiste 
Nicolae Ceaușescu, a < 
convorbire cordială, 
nească, cu ambasadorul 
blicii Africa Centrală, 
Claude Mandaba. •

Stat al Republicii 
România, tovarășul 

avut o 
priete- 
Repu- 

Jean

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor și la convorbire au 
participat Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, și 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe.

Au fost, de asemenea, pre
zenți membri ai Ambasadei 
Republicii Africa Centrală- în 
București.

Ambasadorul Republicii Irak
în ziua de 2 octombrie a.c., to

varășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
a primit pe Ahmed Hussein 
Al-Samarraie, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare în cali
tate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Irak în țara noastră.

Cu această ocazie, ambasado
rul Republicii Irak și președin
tele Consiliului de Stat au rostit 
scurte alocuțiuni.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, președintele Con
siliului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire 
prietenească, cordială, cu amba-

sadorul Republicii Irak, Ahmed 
Hussein Al-Samarraie.

La ceremonia prezentării scri
sorilor și la convorbiri au par
ticipat Constantin Stătescu, se
cretarului Consiliului de Stat, 
și George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe.

Au fost, de asemenea, pre- 
zenți, membri ai ambasadei 
Republicii Irak la București.

Bun sosit președintelui
Republicii India

dr. Varahagiri Venkata Giri

l

Există, nu numai în județul 
nostru, întinse și recunoscute 
podgorii. Suprafețe cultivate 
cu „Fetească" „Riesling" și 
alte renumite soiuri care, în 
acest an, au o concentrație 
de zahăr ce depășește 200 
grame la litrul de must. 
Este greșit calculul a- 
celora care consideră că în- 
tirziind recoltarea 
ză o creștere a ' 
bănești pe seama 
procentului de zahăr, 
țările au demonstrat 
tîrziind cu 20 de zile 
Luarea culesului se 
o producție de circa
4 000 kilograme struguri la 
hectar. Deci un minus de
5 000 lei la unitatea de su
prafață".

Iată opinia directorului 
Stațiunii experimentale vi
ticole Pietroasa, 
inginer Valeriu Popa, care 
nu mai necesită 
în plus. Deci 
ținerile manifestate de con
ducerile unor unități vi
ticole în culesul strugurilor 
nu au motivații temeinice. 
Iată cîteva exemple din- 
tr-un raid efectuat în pod
goriile buzoiene și vrîncene 
în cursul săptămînii trecute. 
Doar jumătate din suprafa
ță era culeasă în podgoriile 
aparținînd întreprinderilor 
agricole de stat și doar o 
cincime din cele ale coo
perativelor agricole de pro
ducție din județul Vrancea.

OCTAVIAN MILEA
(Continuare în pag. a Il-a)

realizea- 
veniturilor 

i, ridicării 
Cerce - 
că în- 

efec- 
pierde 
1 500—

tovarășul

comentarii 
practic, re-

Populația Capitalei României 
socialiste, întregul nostru popor 
întîmpină cu multă căldură și 
simpatie pe președintele Repu
blicii India, dr. Varahagiri Ven
kata Giri, care, împreună cu 
soția sa, sosește astăzi într-o 
vizită oficială in țara noastră, 
la invitația președintelui Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și 
șei Elena Ceaușescu.

Varahagiri Venkata 
născut la 10 august 
Berhampur, statul indian Orissa, 
își face studiile la Colegiul Ka- 
likota, iar apoi, incepînd "din •' 
1913, la Universitatea națională 
din Dublin, Irlanda. încă de la 
începutul studiilor universitare 
se încadrează activ în viața po
litică. La Dublin, organizează A- 
sociația studenților indieni și 
manifestă un interes deosebit 
față de evoluția evenimentelor 
politice din țara sa, simpatizind 
cu lupta anticolonială condusă 
de Mahatma Gandhi. în același 
timp, își exprimă deschis spri
jinul pentru mișcarea irlandeză 
de eliberare. Pentru atitudinea 
sa protestatară și militantă, este 
expulzat. .

La reîntoarcerea în India, . în 
septembrie 1916, V.V. Giri prac
tică, o scurtă perioadă de timp, 
avocatura la înalta curte din 
statul Madras, la care renunță 
pentru a se consacra exclusiv 
activității politice și sindicale, 
miiitind activ în rindul Parti
dului Congresul. Național In
dian pentru înfăptuirea idealu-

rilor 
eliberare 
de sub 
colonială

A fost 
activ al 
lui Partidului Con
gresul Național In
dian în anii 1917— 
1922. în 1922 a con
dus Sindicatul sa- 
lariaților de la căi
le ferate „Bcngal- 
Nagpur", iar patru 
ani mai tirziu s-a 
numărat printre 
fondatorii Congre
sului Sindicatelor 
din India. El conti
nuă activitatea sin
dicală. fiind promo
torul înființării in 
1929 a unei noi or
ganizații centrale 
— Federația Sindi
catelor oamenilor 
muncii de la căile 
ferate din India, 
fiind ales președin
te al organizației.

Ales membru al 
Adunării Legisla
tive centrale în 
1934, V. V. Giri ișl

mișcării de 
națională 

dominația 
britanică, 

membru 
Comitetu-

tovarășul 
a tovară-

Republicii India, 
Venkata Giri, îm-

la invitația pre-

DE RADIO
ȘI TELEVIZIUNE

• •

NICOLAE ADAM
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Dunele își trăiesc ul- 
ceasuri. Sistemul de 
Sadova-Corabia este

Elevii și studenții, zi de zi, prezenți în Campania de toamnă 
(Pag. a IIl-a)

REPORTAJUL NOSTRU
După ce străbate maiestuos 

munți și văi și cimpii înverzin- 
du-le și fără 
după ce cheamă 
tru germinații și 
prin nu știu ce 
capriciu. Dunărea 
ză generozitatea sudului Olte
niei. Aici, minunea soarelui a 
transformat pămîntui în pulbere 
fină, mișcătoare și tentativa o- 
mului de a fixa dunele in rădă
cini puternice de pomi fructiferi 
sau subțiri ca gîndul, dar nu mai 
puțin puternice, ale cerealelor, 
s-a lovit de refuzul încăpățînat 
al grăuntelui de nisip. O frec
ventă cifrică a anilor secetoși — 
50 dintr-o 100, în sudul țării — 
pronostica permanența acestor 
soluri nisipoase care „îngăduiau" 
rod cît să nu se cheme că e de-a 
dreptul pustiu. Oamenii au încă 
ochii înroșiți — un început de 
conjuctivită, ai crede — pe aici 
vînturile ating 120 de km pe 
oră, „zburătorul" coboară noap
tea din văzduh, coboară și ziua, 
se strecoară în plămîni, în gură, 
în case, în așternut, peste tot 
între cer și pămînt.

Dar, aceste întinderi eu epi-» 
derma uscată pînă la zero abso
lut pe o neinventată dar nu mai

a cere tribut, 
nori pen- 

deveniri, 
misterios 

își refu-

puțin reală „scară" a soiarității, 
aceste pămînturi mărginite de 
unul din marile fluvii, trec in alt 
timp. In neistovita lui speranță 
și încăpăținare omul a biruit 
ceea ce, cindva, părea imposibil. 
Acum, privită din rotirea de pa-

cele patru vînturi pulberea fină 
eliberînd zilele și nopțile și a- 
notimpurile și anii oamenilor 
de coșmarul „zburătorului", mo- 
dificindu-le fundamental exis
tența, 
timele 
irigații
un fapt împlinit, acțiunea devo
ratoare a nisipului va trece lent 
în amintire și generația viitoare 
din această parte de țară va a-

chet hotărîți în a dovedi că ni
sipurile mobile și cele slab fi
xate din stingă Jiului pot fi 
fertilizate oferind, în condiții de 
irigare, producții cum nu visea
ză nici cele mai bogate pămîn- 
turi.

„Incepînd de ieri, apele Dună
rii sînt pompate în sistemul de 
irigații Sadova-Corabia, anun
țau ziarele la loc de cinste in 23

LA POSTURILE

Astâzi, în jurul orei 12,00, 
posturile noastre de radio și 
televiziune vor transmite di
rect, de la Aeroportul Oto- 
peni, ceremonia sosirii pre
ședintelui 
Varahagiri 
preunâ cu soția, Sarasvathi 
Giri, care, 
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
vor face o vizita oficiala în 
țara noastrâ.

porumbul își va legăna arcuit 
frunzele ?

Fără îndoială, lumea aceasta 
de o nebănuită bogăție a trăi
rilor și sentimentelor va trece 
în pagini rezistente ceva mai 
mult decît pasagerele rinduri de 
ziar. De altfel, este destul de 
greu, dacă nu imposibil, să-ți a- 
propii, în cîteva ore, chiar 
cîteva zile, oamenii aceștia

Cu ce pleacă oamenii sau
ce ramine în urma lor

sare a planorului, întinderea de 
pămînt cuprinsă intre Dunăre, 
hotarele comunei Amărăști de 
Sus, Corabia și Sadova — a- 
proape 80 000 de hectare — este 
străbătută de zeci de artere prin 
care a început să pulseze „cloro- 
fila“ viitoarelor recolte. Repe- 
zindu-se ca într-un zbor suve-» 
ran de-a lungul și de-a latul 
cîmpiei, apa va împrăștia in

fia, grație manualelor de geogra
fie, despre o mare de nisip care, 
pe vremuri... Va fi doar o lec
ție de geografie, al cărei ecou 
în conștiința celor de atunci în
cet, încet se va pierde.

Paradoxal, primii constructori 
nu au fost inginerii de cadastru, 
topometriștii sau specialiștii în 
hidroameliorații ci o mînă de 
oameni, cercetători la stațiunea 
agricolă experimentală din Be-

aprilie 1972.“ Acum, cei peste 
2 000 de constructori, cîți au mai 
rămas după plecarea unui plu
ton masiv, se pregătesc spre alte 
șantiere. Dacă după ei rămine, 
chiar dacă nu spectaculoasă, una 
din marile lucrări din septen
trionul României, cu ce pleacă 
de aici oamenii în urma cărora 
vor înflori întinse livezi de pier
sici, vor ți#iu spre soare spice,

cuți, cu fața smolită de soare și 
vînt, să-i inciți la discuții. 
Cîteva întimplări, da — asta se 
poate, întimplări au fost fel de 
fel și atunci nu-ți rămine decit 
să le transcrii respectind cît mai 
fidel sensul 
încarcă.

face de
butul in viața parlamentară in
diană, îndeplinind, în perioada 
1937—1939, funcția de ministru 
al muncii, industriei și cooperă
rii în guvernul statului Madras. 
In anii celui de-al doilea război 
mondial, a fost arestat și în
temnițat împreună cu alte per
sonalități politice indiene, pen
tru participarea la lupta împo
triva colonialismului și rolul im
portant in organizarea acestei 
lupte.

După terminarea războiului, 
V. V. Giri revine in primul plan 
al activității politice, făcînd 
parte dintr-o serie de guverne 
locale, cit și în cel de la Delhi. 
După proclamarea independen
ței Indiei, ocupă postul de înalt 
comisar al Indiei pentru Ceylon 
(1947—1951), este reales mem
bru în Camera Populară a Par
lamentului din partea Partidu
lui Congresul Național Indian ;

(Continuare în pag. a V-a)

de ȘTEFAN DIMITRIU l

îndrăzneală
Un om a construit un oraș. Mâ gîndesc adeseori la el. A 

terminat facultatea încununat de lauri, i s-a propus o catedra 
universitara, mai multe institute' de cercetări i-au deschis larg 
porțile. Dar el, mulțumind venerabililor profesori de la care a 
învățat rezistența materialelor și acordîndu-le mai departe 
credit' pentru instruirea noilor promoții de ingineri, a ales 
șantierul. Poate pretențios spus șantier, pentru că atunci, la 
douăzeci și patru de ani ai lui, orașul de astăzi nu exista 
decît imaginat pe cîteva planșe de calc, iar străzile asfaltate, 
aliniate acum printre blocuri multicolore, germinau încă în 
imensitatea unei pășuni milenare. El a ales șantierul și nu 
orice fel de șantier, ci leagănul unei așezări urbane, un oraș 
pornit de la rădăcină, o cutezanță pe care nu știu cîți oameni 
tobă de carte și cu multi ani pe la cadastru sau pe la binale 
și-ar fi asumat-o. El a ales, pentru o vreme, baraca din scîn- 
duri prin care șuieră vîntul și patul cu așternut mai întotdea
una umed deși, orășean fiind, cunoscuse și prețuise avanta
jele încălzirii centrale, ale covorului așternut, leneș, la picoa- 
rele patului, ale plăpumii înfățate cu cearceafuri albe, scro
bite. El a ales cișmele de cauciuc cu tureatcă înaltă, pe care 
le simți multă vreme și-n somn, după ce le-ai descălțat, man
taua de doc, pentru ploaie și soare și vînt, șapca trasă pînă 
peste urechi, în sfîrșit, toată această înfățișare pe care băl
toacele prin care calci ți-o repetă ca pe-o obsesie și fără de 
care te simți stingher și străin cînd îți privești chipul în 
oglinda, cit podul palmei, atîrnată peste chiuveta din dormi
tor. El a ales această lume a demonstrației practice, a băr
băției pe care s-a simțit în stare s-o dovedească, a necesității 
pe care a înțeles-o plenar. El a făcut dintr-o puzderie pestriță 
de oameni, veniți aici din toate colțurile țării, un colectiv 
destoinic, unit, harnic și priceput, o mare familie de construc
tori, o școală a demnității, a omeniei, a curajului, a mîndriei 
de a te descoperi, prin muncă, așa cum ești, așa cum ți-ar 
place să fii și cum, poate, nici nu îndrăzneai să te bănuiești. 
Orașul pe care l-a împlîntat aici, în creierul muntelui, este 
singura lui răsplată. Dar ce altceva și-ar mai fi putut dori ?

(Continuare în pag. a IV-a)
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JUSTIFICĂRI PENTRU
ÎNCĂLCAREA LEGII?!

„Consiliul de conducere hotă
răște ca pentru postul de gestio
nar de furaje la ferma zooteh
nică să rămînă tovarășul Con
stantin Băcioiu iar pentru to
varășul Sorin Cojocaru se va 
face adresă de punere la dis
poziția D.G.A.I.A.A.". Iată o 
hotărîre care constituia o gravă 
încălcare 
consiliul 
C.A.P.
județul Argeș.

în anul 1971 Sorin Cojocaru 
a absolvit liceul agricol de 5 
ani din Curtea de Argeș. A fost 
repartizat într-un C.A.P. din 
județul Teleorman. Dar cum nu 
exista post direcția generală 
l-a repartizat ca ajutor de șef 
de fermă zootehnică în comuna 
sa natală. Stoenești. în baza re
partiției nr. 6264 este aprobat in 
ședința consiliului de conducere 
și de la data de 5 octombrie 
1971 figurează în statul de pla
tă. în februarie 1972 pleacă în 
armată. La întoarcere nu mai 
este reprimit motivîndu-se că 
postul este ocupat. Mama lui 
Sorin solicită o adeverință cum 
că postul este ocupat și de cine. 
Bineînțeles nu i se dă. Acestea 
sint faptele. Sorin s-a adresat 
ziarului, ajuns la capătul pu
terilor în fața ostilității cu 
care este mtîmpinat de oamenii 
pe care comuna i-a investit cu 
conducerea treburilor C.A.P. 
Oameni care în loc să fie drepți, 
nepărtinitori, exemplu in res
pectarea legii, le încalcă cu bună 
știință. O parte din membrii 
consiliului de conducere pre- 
zenți la ancheta noastră, între 
care
s-au 
scris_______ T_________ —
cum s-au exprimat — circ. ,,Ar\ 
fi trebuit — spunea președintele

a legii săvîrșită de 
de conducere al 

din comuna Stoenești,

președintele, inginerul șef, 
Simțit lezați că Sorin a 

ziarului și a făcut — după

— să vină la mine, să aibă răb
dare, că se rezolva problema ’. 
Adică exact ce face Sorin de o 
lună de zile, întîlnind uși închise, 
inimi împietrite, și. de ce să n-o 
spunem. amenințări strecurate 
subtil și despre care vom vorbi 
mai jos. Noi înșine am avut de 
ținut piept unui șir de argu
mente de-a dreptul jignitoare 
și revoltătoare. Primul argument 
împotriva reprimirii, a fost acela 
că postul este ocupat. Codul

muncii precizează în articolul 
72 paragraful 1 următoarele : 
..Pentru persoanele care, fiind 
încadrate în muncă, sint chema
te să-și satisfacă stagiul militar, 
contractul de muncă se menți
ne iar această perioadă intră in 
calculul vechimii neîntrerupte în 
aceeași unitate ; cel în cauză are 
obligația să revină la locul de 
muncă în termen de 30 de zile 
de la satisfacerea serviciului 
militar".

Așadar, postul este ocupat. De 
un alt cadru calificat ? Nici 
verbă ! Nicolae Vasilescu, pre
ședintele C.A.P., ne informează 
că „Băcoiu Constantin e croi
tor, a fost promovat din func
ția de magazioner în aceea de 
ajutor de șef de fermă". Fiecare 
a căutat argumente pentru a 
justifica încălcarea legii. Lucru
rile sînt împinse atît de departe 
incit postul apare ad-hoc des
ființat deși există ocupat de 
persoana respectivă iar ingine-

rul șef Vasile Bucur conchide pe 
un ton ironic, referindu-se la 
Sorin, „o să-i dau postul de șef 
de cird“. Atitudini aproape in- 
posibil de calificat.S-au încercat 
situații de compromis. Să fie 
numit economist, aceasta însem- 
nind renunțarea la un ca
dru pregătit liceul eco
nomic, deci specialitate,
care muncește conștiincios. Pen
tru a acoperi ilegalitatea, Nicolae 
Vasilescu. președintele C.A.P., 
afirmă că părinții lui Sorin ar 
fi solicitat acest post... în fața 
lor insă nu mai poate susține 
acest lucru pozînd în omul ini
mos care se gîndește la sănăta
tea băiatului. Ne este dat să 
aflăm și alte fapte care ilustrea
ză atmosfera viciată în care tre
buie să se împlinească un tinăr. 
Așa, de exemplu, contabilul șef 
a avertizat-o pe maiȚia lui So
rin că „atîtă timp cit am să fiu 
eu în C.A.P.- fiul dumitale nu 
va fi economist", iar președin
tele și-a formulat amenințarea 
mai direct : „în două luni ți—1 
împachetez !“ în numele căror 
legi pot fi tolerate asemenea 
manifestări ? Este locul s-o spu
nem că președintele și-a înca
drat fiica, absolventă de liceu, 
în postul de contabil-norme, 
pentru că. zice dinsul, „are co
pil, e măritată".

După intervenția ziarului, a 
comitetului județean al U.T.C., 
cu puțin timp în urmă Sorin Co
jocari» a fost reprimit. De ce a 
trebuit să treacă atîtea luni, de 
ce a fost nevoie să bată la uși 
închise, să 
nu auzeau 
trebuie să 
ri-or și să 
suri a luat împotriva celor care 
au căutat argumente pentru a 
eluda legea.

LIDIA POPESCU

Unde este
modernizarea?

ACCENTE
>> lată o veste pe 
3 care mi-o aduce un 

devotat slujitor al 
a politicii de propa- 
>? gandă și difuzare a 
A cărții: în Bucu- 
V rești, în plin cen- 
a tru, în Piața Sf.

Gheorghe, s-a des- 
A chis o librărie de 
X material didactic. 
\)'1 Fiind un adept al 
a metodelor moderne 
f? de predare, 
>$ știent de rolul 

care îl poate 
ansamblul de mij
loace pe care

con- 
pe 

juca

PARTICIPARE EFICIENTA
( Urmare din pag. I)

de specialitate încă din timpul 
semestrelor. în acest fel, orele 
de seminar vor fi folosite pen
tru clarificarea și aprofundarea 
unor aspecte din cadrul discipli
nei respective.

O preocupare a birourilor 
A.S.C. de la nivelul anilor de la 
Institutul de medicină și farma
cie și care nu a fost rezolvată 
este problema susținerii exame
nelor complexe. Nu înțelegem 
de ce este important numărul 
notelPr trecute in carnet cînd 
studentul susține mai multe 
examene.

Se întîmplă eă studentul sus
ține un astfel de examen com
plex format din discipline cit 
subiect și sistem de predare 
diferit (ex. anul V med. gene
rală). Propunerea noastră este 
ca aceste examene să fie se
parate, chiar dacă'depășim nu
mărul de șapte examene.

O preocupare mai puțin sus
ținută legată de problemele 
profesional-științil'ice o aflăm la 
nivelul grupelor. Cu toate că la 
începutul anukii universitar cu 
ocazia instruirii s-au trasat 
sarcinile ce revin responsabilu
lui A.S.C. de grupă, majoritatea 
problemelor profesional-științiti- 
ce sint lăsate în seama respon
sabilului eu probleme profesio
nale din biroul A.S.C. de an. In 
acest sens, pe viilor va trebui 
ea birourile de an. comisiile 
profesionale de la nivelul facul
tăților, institutului și centrului 
universitar să se preocupe mai 
mult pentru dinamizarea acti
vității de la nivelul grupei.

Rolul responsabilului cu pro
bleme profesionale, și a respon
sabililor A.S.C. de grupă este 
mult mai important in timpul 
anului și al practicii de vară.

O altă problemă de importan
ță majoră în ceea ce privește 
ridicarea nivelului calitativ al 
pregătirii profesionale o repre
zintă antrenarea unui număr cit 
mai mare de studenți in cercu
rile științifice. O importanță 
deosebită trebuie ,acordată ani
lor mici in ce privește cerce
tare* științifică, deoarece o lu
crare bună implică o pregătire 
de durată.

în acest sens, propunerea bi
rourilor a fost ca în cercurile 
științifice studențești să fie 
cooptați și studenți din anii 
mici, chiar dacă la început ei 
nu au o temă proprie de cer
cetat (știut fiind faptul că ma
joritatea temelor sint ocupate 
de studenții din anii mari care 
își elaborează lucrarea de di- 
plomă).

La anii mari se urmărește ca 
temele de cercetare în cadrul 
cercurilor științifice cit și cele 
abordate in lucrările de diplomă 
să aibă o cit mai mare aplicabi 
litate practică, studentul să aibă 
ir» comunicarea sa cit mai multe 
elemente originale.

— Ce ne puteți spune re
feritor la eficacitatea acestei 
forme de colaborare intre 
studenți și cadrele didactice 
din consiliile profesorale ? 
Am dori să vă referiți la 
realizările obținute in anul 
universitar precedent dar și 
la restanțele pe care le veți 
aduce în discuție anul acesta. 
— îl întrebăm pe Gavrilă 
Clement — președintele Con
siliului A.S.C. din centrul 
universitar Suceava.

— Sint convins că viitoarele 
noastre intervenții în consiliile 
profesorale vor beneficia de con
siderația pe care au avut-o și 
cele din anii precedenți. Marea 
majoritate a propunerilor pe 
care le-am făcut au fost rezol
vate în consilii sau de către 
rectorate în funcție de urgența 
lor.

Prin specificul său, activitatea 
profesională a studenților din 
institutul nostru impune 
anul II de studii, practica pe
dagogică. O primă formă pe 
care o îmbracă practica, este a- 
sistența la ore. în vederea fa
miliarizării eu clasa de elevi.

Este un moment necesar pentru 
viitorul profesor, un moment de 
care depinde intr-un lei viitoa
rea specializare. Printre studen
ții institutului nostru există însă 
un procent considerabil de ti
neri care înainte de a trece pra
gul institutului au intrat deja 
în contact cu procesul școlari
zării ca învățători, pedagogi 
etc. Iată de ce am propus în ul
timul consiliu din anul trecut 
un regim deosebit de practică 
pentru acești studenți. Condu
cerea Institutului a apreciat 
propunerea noastră și astăzi in 
repartizările pentru practică sint 
luate in considerare aceste dis
tincții.

Tot in legătură cu practica, 
am făcut propunerea ca în par
te. ea să se desfășoare și în 
satele județului. Pîna acum o- 
rele de practică aveau un sin
gur cadru : Școala generală 
nr. 3 din Suceava. în safe, stu
denții vor avea posibilitatea să 
se integreze temporar ca profe
sori, diriginți, directori de că
mine culturale, comandanți de 
detașamente pionierești, intrind 
astfel în contact cu viitoarele 
colective în care vor fi încadrați 
după absolvire. După vacanța 
de primăvară studenții Institu
tului nostru vor H repartizați iu 
satele și comunele județului.

Simultan cu aceste realizări 
pe linie profesională am adus o 
serie de îmbunătățiri programe
lor administrativ-gospodărești 
ale institutului cum ar fi : îm
bunătățirea regimului alimentar 
in timpul sesiunilor de examen, 
prelungirea programelor de la 
biblioteci și cantine tot in pe
rioada examenelor.

Cristian Borcea. președintele 
Consiliului U.A.S.C. de la Insti
tutul pedagogic din Constanța, 
afirmă că prntre problemele ră
mase nerezolvate încă iu cadrul 
consiliilor profesorale din anul 
trecut este șî cea referitoare la 
materialele didactice. Anul tre
cut ani solicitat aprobarea unor 
fonduri pentru procurarea unor 
mașini de scris, de multiplicat 
etc. cu ajutorul cărora am fi 
putut suplini în parte lipsa ma
terialului didactic de la secțiile 
do limbi străine. Cererile au ră
mas însă nesatisfăcute 
acesta ele vor figura 
pe lista de propuneri.

— Care credeți că 
tivele acestor aminări ?

iar anul 
din , nou

sî.nt mo-

este 
țer- 
cum 

nautice, 
de

— Cred că de multe ori 
vorba de neglijarea unor 
mene. a unor îndatoriri âșa 
a fost în cazul bazei 
pentru studenții Facultății 
educație fizică. Orele de natație 
din programă erau efectuate la 
piscina din Mamaia. Nu puteam 
impune acesteia un orar similar 
celui pe care-1 aveau studenții 
de la Educație fizică. Din a- 
ceastă cauză se iveau perturbări 
ale programului de pregătire, 
perturbări ce n-ăr fi existat 
dacă fondurile ce au lost apro
bate încă acum opt luni ar fi 
puUit trece in contul construc
torilor. Administrația institutu
lui nu și-a planificat cheltuie
lile, astfel incit fondurile nece
sare bazei n-au putut fi scoase 
din bancă.

— Referitor la integrarea 
învățămintului, ce eventuale 
greutăți s-au ivit în cadrul 
institutului dv. ?

din

Studenții de la Facultatea de 
fizică-chimie au făcut anul tre
cut cîteva cursuri de speciali
tate la întreprinderea de prelu
crarea lemnului din Constanța. 
Dificilă era revenirea în timp 
optim a studenților la Institut 
pentru restul programului. Am 
propus ca toate orele ce tre
buiau efectuate la întreprindere 
să fie reunite într-o singură zi. 
S-a rezolvat însă destul de tîr- 
ziu.

— Ce propuneri noi veți 
face în consiliul profesoral 
al anului universitar 1973— 
1974 ?

Gavrilă Clement precizează I

tr-o perioadă cînd 
pe toate canalele 
vorbim despre re
voluționarei școlii 
prin modernizarea 
concepției, a conți
nutului învățămîn- 
tului, dar și a mij
loacelor de predare. 
Zilele acestea scrii
torul Pop Simion, 
directorul Editurii 
pentru Turism, îmi 
vorbea despre o 
altă inițiativă lău
dabilă, colecția de 
cărți „Drumețind cu 
manualul de...“ Fe
licitări respectivei 
edituri. Dar cei
lalți ? Înțeleg prin 
aceasta 
derea de 
didactic, Animafil- 
mul, Electrecordul 
și multe alte insti
tuții mai mari sau 
mai mici. De cîțiva 
ani conducerea par
tidului vorbește 
despre trecerea la o 
politică de studie
re în masă de către 
copii și tineri a 
limbilor străine. 
Multe școli au in
trodus anul x acesta 
(in proporție de 
mii), în progra
mul lor, ore de 
limbi străine de la 
clasa a 11-a. In- 
trați într-o librărie 
sau într-un maga
zin specializat și 
cereți un disc, care 
ar fi atît de util co
pilului dv. 
fi privit 
De unde 
tru clasa 
Tragem 
în tiraje 
de fel de compo
ziții muzicale 
nale sau cînd 
mai imprimat cîte 
ceva în folosul șco
lii, am creat discuri 
mari, greoaie, mai 
mult pentru profe
sori, lipsite adică 
de acele elemente 
care să-l atragă pe 
elev (versuri ușor 
de reținut, cîntece 
cu texte simple ți 
clar lecturate, re
petiție a unor verbe 
în formule care să 
se fixeze în memo
rie, etc). Nici cu 
filmul, diafilmul și 
diapozitivul 
rile nu stau 
va mai bine.
un obiectiv :

carea patriotică 
(peisajul țării, is
toria, noile cuceriri 
tehnico-științifice). 
în afara unor dia
pozitive care se 
distribuie acum nu
mai în localitățile 
respective, așa că 
la București nu poți 
cumpăra imagini de 
pe litoral și 
invers, — in 
teren absolut gol.

La librăria bucu- 
reșteană de mate
rial didactic nici 
aceste diapozitive 
nu se găsesc. (Deși 
clasa a Ill-a, de 
pildă, studiază geo
grafia Bucureștiu- 
lui, singura care 
corespunde cu se
ria editată de Ani- 
mafilm), iar diafil- 
mul vîndut pe pia- Sy 
ță, după un sistem ?? 
pe care nu-l putem 
concepe, fiind în
tru totul haotic, se 
reduce la cîteva ră
mășițe din seria de 
povești de acum 
8—10 ani. Dar a- 
parate pentru pro
iecție ? Prețurile 
mari ale unicelor 
tipuri care mai e- 
xistă le fac prac
tic intangibile șco
larului (diascoape^ 
le variază între 
și 3 000 lei). Iadba 
de la care a plecat 
întreprinderea Pre
cizia din Arad, de 
a oferi ceva ief
tin, la îndemtna ce
lor ce, deja, au tre
cut sa-și amenaje
ze mici laboratoa
re audio-vizuale 
acasă, a fost exce
lentă. dar aparate
le puse de ea în 
vinzare, reprezintă 
sub aspect calita
tiv una dintre ce
le mai proaste glu
me care s-au făcui 
cu amatorii de nou
tăți în materie de 
învățămînt. Cine
le-a proiectat ? Cine 
le-a admis ? Nu 
putem fi, oare, se
rioși cînd ne apu
căm de o asemenea 
lucrare realmente 
serioasă ?...

Școala trebuie să 
se modernizeze. Da, 
dar ea trebuie aju
tată corespunzători

nici 
rest

a
loace pe care le-a 
dat școlii tradițio
nale epoca noas
tră, m-arn bucurat 
de idee ca de un 
pozitiv eveniment 
personal. Firesc, 
arn alergat să văd 
respectiva librărie 
și vestea era intru 
totul adevărată. Se 
deschisese. Cu 
singur 
ment: 
magazin 
pentru

EUGEN 
FLORESCU

ba-
am

strige la urechi care 
? Iată ce credem că 
analizeze forul supe- 
ne comunice ce mă-

Zucru-
cum-

Tehniciană Felicia Țăruș și țesătoarea Sofia Co man de la Centrala industriei linii — Postăvar ia 
română din Capitală — pregătesc tm nou material pentru rochii.

ÎNTILNIREA

un loc ceea 
avem, ne pune 
fața situației de

Intreprin- 
material

Anul acesta vom propune ea 
studenții de la secțiile de limbi 
străine să predea la grădinițe 
și tot din rindul studenților să 
se formeze colective de propa
gandiști pentru întreprinderi 
care vor conduce seminariile 
de economie politică, de ateism, 
filozofie etc.

în ceea ce privește îmbunătă
țirea procesului de învățămînt, 
vom propune mărirea număru
lui dc seminariî, a lucrărilor de 
laborator.

Borcea Cristian ridică un alt 
aspect : Vara aceasta studenții 
de la Facultatea de matemati
că au făcut practică la Centrul 
de calcul, cei de la filologie ca 
ghizi, studenții de la istorie la 
muzeele de arheologie și la Ca- 
pidava, în schimb studenții Fa
cultății de fizică-chimie nu au 
avut o practică judicios organi
zată. Vom propune ca anul a- 
cesta să fie stabilite din timp 
contractele cu întreprinderile 
de specialitate din Constanța 
pentru practica acestor 
denți.

M.P. fusese reținută, in 
Tîrgoviște, anchetată penal 
și apoi condamnată, iar pe
deapsa i-a fost suspendată. 
O văzusem intr-o seară la 
barul „Modern" cînd miliția 
tocmai făcea un control de 
rutină al identității, printre 
petrecăreții nocturni. Un chip 
ce se voia blazat dar nu 
putea ascunde o spaimă certă, 
cu cearcăne la ochi, cu părul 
ciufulit și rujul de pe buze 
întins aiurea. Nu știu dacă 
fusese reținută chiar în seara 
aceea dar memorasem o frază 
pe care o rostise ofițerul de 
miliție ce o interpelase : „Iar 
cu străini la bar ? Doar ai 
promis că-ți iei serviciu. 
Și noi ți-am promis : n-o să 
te iertăm mereu I" Am revă
zut-o mai tîrziu într-o foto
grafie expusă la „Reflecto
rul" din centrul Tîrgovișteî. 
Sub fotografie explicația : 
„Minoră, in vîrstă de 17 ani, 
fără ocupație, vagabondea
ză...". De data aceasta „o pă
țise", cum îmi sugera și un 
alt privitor al gazetei de stra
dă, oprit alături de mine.

După acea condamnare cu 
suspendare, justiția, dovedind 
în continuare că spiritul 
uman al legilor statului nos
tru vizează în primul rihd 
recuperarea celui care a 
comis infracțiunea, a reco
mandat-o comisiei obștești 
de la Consiliul popular al 
orașului, comisie care se 
ocupă cu rezolvarea cazurilor 
unor tineri aflați în derivă 
—• este vorba în special de 
cei care nu muncesc.

La Tîrgoviște, deci ; acolo 
unde ridicarea vechii cetăți 
domnești la rangul de nouă 
cetate industrială a răspîn- 
dit o febră tonică pretutin
deni, oamenii trăind cu toate

energiile lor pentru viitorul 
apropiat, există încă și din
tre aceia care stau nepăsă
tori și nu muncesc, fructifi- 
cind buzunarul părinților sau 
rudelor, sau încercînd să re
zolve problemele materiale 
prin mijloace ilicite. Unii 
dintre aceștia din urmă, cum 
era și minora M.P., nu apar
țin din totdeauna orașului ci 
sint un fel de vizitatori pe 
timpul unui sezon mai înde-

dintre cele mai bune colec
tive de muncă, unde ocupa
ția, căreia poate să i se dedice 
fosta delincventă, să fie dintre 
cele mai atrăgătoare. Așa a 
ajuns eroina noastră la Fa
brica de becuri „Romlux".

Am întîlnit-o după mai 
multe luni și aproape să n-o 
mai recunosc. Abia acum am 

de seamă că are un 
cu ochi mari, 

curată și 
De data

un 
amenda- 

avem un 
specializat 

K____ difuzarea
materialului didac
tic, dar n-avem — 
ați ghicit! — decît 
foarte, foarte pu
țin material didac-

ÎNSEMNĂRI
lungat. Dorind să rezolve a- 
ceastă problemă a „neînca- 
draților în cimpul muncii" — 
formula fiind de natură să-i 
trateze cu blîndețe pe cei în 
cauză — factorii responsabili 
cu igena morală a orașului 
au inițiat organizarea acestei 
comisii obștești, sfatul ome
niei cum se numește ea prin 
alte locuri. Invitat de primul 
secretar al comitetului mu
nicipal al U.T.C. am partici
pat de cîteva ori la ședințele 
de lucru ale comisiei. Horia 
Ion, Dan Păunescu, Maria 
Buturugă, Elena Dima iată 
numele citorva tineri care au 
venit în fața comisiei și că
rora aceasta le-a găsit noul 
drum și i-a ajutat să facă 
primii pași.

Cum spuneam, în fața aces
tei comisii, a ajuns și M.P. 
Membrii ei au înțeles că 
dorința tinerei de a-și reface 
viața prin mijloace oneste 
este sinceră și s-au gîndit 
s-o trimită în mijlocul unuia

băgat 
chip plăcut, 
limpezi, că este 
frumos îmbrăcată. _ _ _ 
aceasta m-a privit direct cînd 
mi-a vorbit, crezînd că sînt 
unul dintre membrii comisiei 
obștești.

— A mai venit cineva de 
la comisie să vadă cum o 
duc. I-am spus și dumnealui 
că totul merge bine. Toți 
oamenii aici sînt binevoitori. 
Am început să învăț mese
rie. mă ajută toate munci
toarele cu experiență — este 
aici un colectiv bun. Dacii 
mă întrebați de bani, să știți 
că am început să cîștig șî eu. 
îmi plătesc gazda, cantina, 
îmi mai cumpăr cîte ceva. Și 
cum să vă spun, nimeni nu 
mă mai întreabă de unde îi 
am : sînt bani munciți.

M-a bucurat această întîl- 
nire. Sînt convins că tînara 
muncitoare nu va mai dez
minți niciodată încrederea 
celor din jur, iar colectivul 
din care face parte își înțe
lege într-adevăr menirea sa 
educativă. Garanție e însăși 
evoluția întregului colectiv 
foarte tinăr. aflat la primele 
sale succese in întrecerea pe 
planul economiei naționale, 
dar și al educării prin muncă 
și pentru muncă, a tuturor 
celor ce-1 constituie.

V. CONSTANTINESCU

. tic... Atît de puțin, 
atît de simplist, în- 
cît pleci din res
pectiva librărie cu 
jena acelui care 
sperase în întilni- 
rea cu o rudă bo
gată dar care, a dat 
în schimb de un 
biet amărît care 
nțare nici după ce 
bea un pahar de 
apă. Asta înseamnă 
„practic* niște gu
me, niște compose 
(proaste de cele mai 
multe ori), niște li
nii de lemn sau 
plastic (ce cuceri
re. în 1973!), niște 
globuri — existente 
de pe vremea pri
milor navigatori — 
și cam atît.

Nu vreau să se 
rețină că socotesc 
librăria inutilă. _ Ar 
fi o eroare, 
mai această

Toc-
______ libră

rie, care adună la 
ce 

avem, ne pune în 
fața situației de a 
ne mira de ceea ce 
nu avem, de efor
turile foarte slabe 
pe care le facem în 
această direcție, pa
radoxal. tocmai în

Veți 
cu ironie, 
disc pen- 
a 11-a ? 
in schimb 
mari fel
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Cu ce pleacă oamenii sau
ce rămine in urma lor

(Urmare din pag. I)

Maistrul montor Gheorghe 
Șerban care, împreună cu echipa 
sa a instalat cele opt agregate 
de pompare — peste 10 000 de 
cai putere fiecare agregat din 
cele opt — pentru a-și dovedi 
că totul e-n regulă, după ce ia 
prealabil aparatele de control 
rămăseseră nemișcate, a așezat 
pe suprafața carcasei rotorului 
in mișcare o monedă de 25 de 
bani „pe muche", monedă care 
a rămas in echilibru, dovadă că 
agregatul de patru metri in 
diametru și înalt de cinci metri 
nu avea nici cea mai mică vi
brație.

Orgoliul ? Poate ! Dar susținut 
nu de dantelăria verbală a des
curcărețului ci de cunoștințe a- 
dînci și precise de bijutier.

întrebat despre munca sa, u- 
nul din cei doi directori tehnici 
ai sistemului, ing. Dinu Pavel 
dă un răspuns derutant : „Car
toful timpuriu din această zonă 
va ajunge la consumator cu o 
lună, mai devreme decit oricare 
recoltă din țară. Avind din a- 
bundență apă, căldură, lumină 
piersicile, nucile, cireșile, stru
gurii vor fi mai mari și vor ples
ni de aromă. Ce să vă mai spun? 
Peste cîțiva ani mă voi întoarce 
pentru a minca o salata de fruc
te din struguri, piersici, cireși 
și dacă se poate și nuci iar ca 
desert inii voi alege un cartof, 
copt în nisipurile acestea cînd- 
va zburătoare".

Nostalgii viitoare încercînd sa 
disimuleze încordarea ultimelor 
clipe.

..La 40 de ani, orice inginer 
trebuie să se recicleze, este con
vins inginerul Mircea Papado- 
pol, directorul general al siste
mului de irigații. Or, cei care 
am venit aici : muncitori, tehni
cieni, economiști, ingineri dam 
cel mai serios examen de pină 
acum. Ne confruntăm în fiecare 
moment nu numai cunoștințele 
noastre profesionale dar, deopo
trivă. voința, dîrzenia, temerita
tea și, nu în ultimul rmd, răs
punderea".

..Un moment mai important, 
evită inginerul Dinu Pavel între
barea mea în legătură cu timpul 
său liber ? Am terminat la 5 
septembrie anul acesta, cu 25 de 
zile înainte de termen, un canal 
căptușit cu 170 000 m.p. dale, cu 
9 stații de pompare, canal care 
acum răspunde perfect probelor.

Cit privește 
nimeni nu 
cuperărilor. 
nă fals dar, iată !, nimeni nu și-a 
pus o asemenea problemă-'.

în mașina cu care plecăm spre 
„Terexuri". timp de 38 de km, 
celălalt director tehnic, ing. 
NicolUe Tătaru, încearcă să-mi 
explice principiul de funcționare 
al sistemului, absoluta lui auto
matizare ; zic — încearcă ; sta
ția de emisie recepție îl solicită 
din trei în trei minute : „To
varășe director, pentru duminică 
avem nevoie de încă 11 filtre — 
și un anume maistru Iacob își 
continuă monologul pe un fond 
sonor parazitat la maximum. 
Ne aflăm pe un drum ridicat 
cîțiva metri deasupra cîmpiei și 
stația nu mai funcționează nor
mal. încerc să înțeleg restul fra
zelor dar nu reușesc. Urechea 
directorului Tătaru s-a adaptat, 
însă : din zgomotul acela impo
sibil vocea lui Tacob, a maistru
lui Gheorghe Popescu, alte voci, 
mereu alte voci vin pentru el ca 
din cea mai acustică sală de 
concert. Șantierul trepidează în 
interiorul mașinii, iar mie îmi 
este dat să fiu martorul uneia 
dintre cele mai insolite radio- 
conferințe la care participă, prin 
rezultatul muncii lor din ziua 
respectivă, 2 300 de șantieriști, 
impînziți pe aproape 80 000 de 
hectare.

în condițiile nisipului, de
clară absolut toți constructorii, 
eroii de prim plan sînt „șerepe- 
riști". Mi s-a vorbit despre ei' 
cu o febrilitate, ași fi spus, to
tal necontrolată. dar, ia fața 
locului, am înțeles : pentru oa
menii care mînuiesc țJTerexurile" 
nu poate, exista alt ton. Pentru 
a putea săpa țesătura completă 
de canale mai întii a trebuit să 
fie modelată întreaga suprafață 
prin deplasarea dunelor sau pă- 
mintului în gropi. Punctul de 
contact al tuturor operațiunilor, 
aceasta a fost. Cu misiunea de a-1 
stabili, sau ocupa screperiștii.

Pentru mine, deși i-am urmă
rit cîteva zile. încercînd să le 
pătrund gesturile, râmîn de ne
înțeles curajul și siguranța cu 
care ei manevrează uzina aceea 
mișcătoare cîntărind. încărcată. 
80 de tone, virajurile din loc, sal
turile peste gorgane, de crezi că 
nu mai rămine nimic din fieră
ria și zgomotul cumplit al celor 
două motoare, „cîte are de per
soană omida-*, dansul de bale-

timpul liber la noi 
pune problema re- 
O să spuneți că su-

rină la care este supus trupul 
greoi și „necioplit" al mastodon
tului. 28 de „Terexuri" au nive
lat tot ce a fost de nivelat, pen
tru ca sistemul să poată porni 
la drum. Nu pot fi trecuți cu 
vederea nici cei de pe buldo
zere — 22 La număr. Dar, scre- 
periștii au cărat „în căușul pal
melor" zeef de milioane de me
tri cubi de pămînt și nisip, „au 
întins la cea mai desăvîrșită o- 
rizontală întreaga suprafață a 
sistemului într-un ritm care de
pășește înțelegerea noastră", 
cum afirmă specialiștii veniți la 
fața locului să se convingă.

Netcu Vasile, 30 ani, însurat,

voi copii, casa noua : Barunțoiu 
Nicolae — 23 ani, tatăl unui bă
iat care a împlinit de curind un 
an, nemulțumit că nu se știe 
care funcționar i-a rătăcit șase 
luni cererea de categorie — care 
funcționar, oare ? ; Priponitu 
Mircea, 25 ani, fost tractorist, 
acum as al „celui mai greu vo
lan" ; Migă Toma — 36 ani — 
care îmi cere un foc și pleacă 
fără să-i fi putut pune o sin
gură întrebare ; Răducanu Cons- 
stantin — categoria a Ilî-a de 
salarizare, ciștig mediu lunar 
peste 2 300 lei și care ne în
treabă dacă sîntem de la pro
tecția muncii ; ar avea de dis
cutat despre căștile de protecție; 
Floarea Jane — 22 ani, ai că
rui ochi pătrunzători te pun in 
dificultate, mai apoi luminîn- 
du-se într-un zimbet pe care 
nu-1 întîlnești în fiecare lună ; 
Dore Ilie —■ 35 ani. șeful brigă
zii. Cioablă Vașile — 32
ani. a cărui mașină nu a cu
noscut, pină acum, mîini stră

ine ; „am eu grijă de ea" : Gro
za Ion. 25 de ani, care, in ultima 
zi vine și-mi zice : „Eu sînt 
Groza Ion, dumneata ?“ Și după 
ce-i spun, numele : „îmi pare 
bine", se urcă-n mașină și-mi 
face semn cu mina, adică „e-n 
regulă, nu ?" — oamenii aceș
tia, screperiști, au străbătut fie
care, în patru ani, de cîteva ori 
ecuatorul — dacă avem chef de 
statistică.

Dincolo, insă, de kilometrii de 
la bord ei, toți aceia ce vor ple
ca în curind de pe șantier, au 
parcurs un drum la capătul că
ruia, fără tăgadă, viața li s-a 
luminat de o mare izbindă. Și 
dincolo de respectul necondițio
nat, se strecoară în mine invidia, 
o invidie a admirației și regre
tul bărbătesc de a nu fi fost 
împreună cu ei citeva săptă- 
mini, măcar.

Și înțeleg că aici, pe această 
întindere de pămînt, raporturile 
dintre oameni și locuri au fost 
răsturnate în favoarea oameni
lor. Monumentala lor operă de
pune mărturie.

RAID IN 
PODGORIILE 

VRANCEI

MORALITATEA „FAPTULUI MĂRUNT"
Cam de cîteva zile de cînd 

toamna a descins din filele de 
calendar în ambianța noastră 
imediată s-au întors — refăcînd 
drumul invers al cocorilor — și 
ultimii (sau printre ultimii) vi- 
legiaturiști (pe spezele concediu
lui lor legal de odihnă) de pe 
litoral. Constatarea am făcut-o 
într-un autobuz și la o siluetă 
proaspăt venită de pe litoral și 
la discuțiile purtate cu mare 
zarvă de dînsa cu un coleg de 
serviciu. Despre ce este vorba ? 
Prelungind exuberanța ce te cu
prinde printre talazurile mării, 
frumoasa trestie gînditoare își 
exercita cu glas prea plin fa
cultatea reflexivă, stimulată mai 
ales de întîlnirea imediat urmă
toare cu colegii de birou. Șe
ful de serviciu — am compăti- 
mit-o eu cu graba care mă ca
racterizează — e o fire atît de 
aspră și de misogină îneît par
că mă simțeam vinovat că nu 
pot face nimic pentru dînsa. 
Nevinovată și naivă — cam 
bărbătească — compasiune ! 
Căci cu un bob de zăbavă mi-ani 
dat seama cită inocență purtăm, 
fără să știm, cu noi. Șeful, față 
de care prudența mi-ar fi reco
mandat să tac ca un bolovan, 
urma să fie ..prelucrat" după o 
rețetă specială, șeful urma să 
intre peste citeva minute în 
raza de acțiune a acelei dispo
nibilități exclusive a sexului 
slab de oricînd și de oriunde 
care se' cheamă atît de suav, co
chetărie feminină.

Pînă atunci știam că de Ia o 
anumită virată o cunoaștem fie
care. laolaltă sau pe rînd, ne
mijlocit. Dar ceea ce credeam 
pină atunci despre cochetărie 
că se manifestă instinctiv și că 
paleta de machiaj e un paleativ 
monden pentru nurii din născa
re mi s-a relevat, în inghesuia- 

și în vecinătatea zgomotoasăla

Cochetărie

descusută
dînsei. a nu fi. uneori, decît 
premeditare camelednică, un

a
o .
păcat — mai mic sau mai mare 
— de, vorba cronicarului, vi
clenie. La stația următoare 
doamna își expuse pe scurt, dar 
cu mare haz. stratagema. Era o 
perfidie simplă, rudimentară dar 
cu o oarecare miză. Aș zice 
chiar că deloc neglijabilă. Șeful 
urma să fie sărutat (evident, ca 
un frate, dar cu o mică insinua
re incestuoasă) în timp ce „cu
coanele" (colegele de birou, am 
tradus eu) tratate doar cu de
ferentă puțină, băiețește. Miza ? 
„Știu că un an întreg n-o să

am probleme !“ Adică învoirile 
(cu sau fără motiv) semnate în 
alb, lucrările de birou distribui
te după sprinceană (mai mult 
sau mai puțin rimelată) obliga
țiile obștești (extraprofesionale) 
puțintele etc. Neștiind reușita 
acestui scenariu să ne oprim 
aici. Și să reflectăm puțin I

Deloc nesimțitori — ca bolo
vanii — la frumusețea frumu
seților (am numit suratele din- 
sei), păcatul ocrotirii ei nu nu
mai că nu e un păcat dar ar 
trebui promovat de toți bărbații 
ca o înaltă virtute.- In cele mai 
multe cazuri așa se și întîmplă. 
Și este aici reflexul nostru de 
oameni simțitori la ceea ce e 
binecuvîntat de har intru frumu
sețe. Privilegiul feminității e 
ofranda adusă de noi gingășiei, 
delicateții, simțirii alese pe ca
re. le știm exprimate printr-o 
pudica cochetărie. Ca orice pri
vilegiu și cel care omagiază fru
musețea naște și crește privile- 
giați. De aici raporturile se com
plică și riscă să prolifereze co
chetăria descusută. Ca și în alte 
părți singură igienă nu poate fi 
asigurată decît fiind atenți la 
acest memento al oamenilor 
drepți : slujba slujbă, drujba 
drujbă. Altfel riscăm să fim și 
să facem și pe alții victimele 
(mai mult sau mai puțin vinde
cabile) ale cochetăriei descusute.

Șl BUZĂULUI
(Urmare din pag. 1)

De ce ? Așteptarea... de 
către unii, a zahărului din 
boabe. La cooperativa din 
Jariștea de pildă, față de 
prevederea din grafic de a se 
trimite 350 tone struguri 
pentru vinificație s-au pre
dat doar 35. A zecea parte 
doar 1 La Țifești, unitate 
vecină, la baza de preluare 
s-au primit doar 170 tone și 
nu 930 tone struguri, eum 
se prevăzuse prin grafic. Ni 
s-a părut astfel explicabilă 
pauza totală în care stăteau 
oamenii șî utilajele de la 
centrul nr. 5 din - Jariștea. 
în acea zi doar cooperatorii 
din Vîrteșcoiu predaseră 18 
tone de struguri. Cei din Ja
riștea, furnizor de bază, doar 
5 tone. Nu in toate unități
le vrîncene se procedează, 
din fericire identic. La Tîm- 
boești, în vii, o mare de 
năframe, pălării și cravate 
roșii. Celor 400 de coopera
tori, care au lucrat via in 
acord global, le veniseră în 
ajutor tot atiția elevi. în 
consecință, din cele 654 
hectare de vie, erau culese 
deja peste 300 hectare. „Am 
concentrat forțe masive în vie 
pentru că nu mai e timp de 
așteptat. Nimeni nu garan
tează cit va mai ține vre
mea bună. Așa am reușit să 
culegem zilnic peste 20 de 
vagoane de struguri" — ne 
spune președintele coopera
tivei, ti nărui inginer Ion 
Davidoiu.

Și la Zărnești, Smeeni, 
Pietroasa. Săhăteni, din ju
dețul Buzău am avut pri
lejul constatării unei am
ple desfășurări de forțe in 
vii. Cei de aici au înțeles 
desigur că valorificarea in
tegrală și în condiții de efi
ciență sporită a producției 
bune de struguri din acest 
an reprezintă pentru viticul
tori o 
ordin, de 
achite cit 
mai este 
Strugurii 
dulceață, 
și dumneavoastră, 
Jariștea, Țifești

VARTAN ARACHELIAN

îndatorire de prim 
care trebuie să se 
mai operativ. Nu 
timp de așteptat, 
au strîns destulă 

Grăbiți-vă deci 
cei din 
(județul 

Vrancea) din Cărpiniștea, 
Blăjani, Băbeni, Buda. Par- 
doși . Dedulești (Buzău). 
Budanele șî linurile bazelor 
de vinificație trebuie să fie 
în permanență pline.

I
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ELEVII $1 STUDENȚII 
ZI DE ZI PREZENȚI ÎN 

CAMPANIA DE TOAMNĂ!
LA PUNCTUL 

NUMIT VÎRTEJU 
_________________ I

CONTRIBUȚIE 
ESENȚIALĂ>

LA ASIGURAREA CU CARTOFI
A PIEȚELOR CAPITLEI

In zona de centură a Capita
lei. la punctul numit Virteju 
se află o rampă și un siloz pen
tru cartofi. La rampă se află 
permanent cam 1 000 de tone de 
cartofi, pentru că trenurile a- 
duc mereu, din județe îndepăr
tate. moldovenești si ardele
nești. noi transporturi.

De aceea, deși sute de perechi 
de brațe descarcă, sortează și 
cară cartofi de dimineață pînă 
Seara, totul pare fără sfîrșit. 
Bonurile de lucru eliberate de 
baza Virteju, existente in evi
dența Consiliului U.A.S.C. al 
Universității, reprezintă oglinda 
rezultatelor. Le transcriem pe 
cele din ultimele trei zile. 29 
septe nbrie, Facultatea de lim
bă literatură română : descăr
cat — 20 tone cartofi, sortat —
15 tone, încărcat in coșuri și 
saci — 20 tone. 30 septembrie. 
Facultatea de limbi romanice : 
presortat. sortat și transportat
16 tone cartofi ; 1 octombrie,
facultatea de chimie și limbi 
germanice : sortat și transportat, 
13 tone cartofi. în fiecare zi, 
Universitatea asigură la Virteju 
două schimburi â 150 studenți 
și cadre didactice. Ieri, au asi
gurat două schimburi, matema
ticienii — 300 la număr.

Activitatea la rampă are ea 
însăși o tehnologie a cărei ur
mărire asigură o însilozare ..ca 
la carte“. Ing. Doina Cringanu 
are chiar această misiune aici. 
Numai că „tehnica" la această 
rampă este și azi doar o pro
misiune : două benzi transpor
toare rămîn nemișcate in aștep
tarea grupului electrogen si a 
curentului electric de tensiune 
corespunzătoare. Este simbătă 
după amiază, este soare si cald, 
dar privim cerul cu gindul la 
ploile ce se apropie. Se esti
mează că, in condiții bune, ac
țiunea se va încheia în trei săp- 
tămîni. Se dau indicații, uneori 
din prea multe direcții, pentru 
grăbirea ritmului și creșterea 
calității lucrărilor. Micile în
curcături consumă ceva timp, 
dar sint trecute cu vederea, iar 
camioanele încărcate pleacă spre 
silozuri sau depozitele unor 
cantine bucureștene.

Dimineața au muncit aici vreo 
700 de elevi si studenti : de la 
Liceul nr. 36, de la Facultatea 
de limbă și literatură română a 
Universității și de la I.E.F.S. 
Alti 500 de colegi ai lor. îm
preună cu profesorii, le-au luat 
locul pînă seara. Un grup de 
băieți au o misiune ..mai teh
nică" — fac săpături pentru 
noul siloz, de 1000 de tone, care 
va fi gata peste cîteva zile. Si
lozul mai vechi, din apropiere, 
de două ori mai 'mare, se știe 
că va deveni neîncăpător. Coșu
rile cu cartofi se umplu repede, 
hărnicia a adus faima studenți
lor sportivi, a înscris în eviden
te prezenta studenților de la Fi
lozofie si Drept, dar cu „ochiul 
liber" nu poți sesiza că se lu
crează cu spor. Băieții si fe
tele muncesc si. firește, vorbesc, 
glumesc, beau un pepsi de la 
chioșcul instalat special aici, a- 
proape, „dacă ți-e sete, altfel, 
parcă te jenezi, să te plimbi, 
așa, fără rost, prin fața celor 
aplecați, peste coșuri", remarca 
un elev, povestind pe scurt, ce 
fac și ce vor face aici timp de 
10 zile.

Totul este firesc ; nimeni nu 
are sentimentul că se petrece 
ceva deosebit : elevii și studen
ții sînt obișnuiți acum cu mun
ca fizică. Și sînt mulțumiți că 
împreună cu ei sînt profesorii, 
că împreună cu ei sînt colegii 
lor mai mari.

„Peste 1 000 de studenti. ne 
spunea Vasile Bontas. președin
tele C.U.A.S.C. de la Univer
sitate. lucrează acum timp de 
două săptămîni. în cîteva 
Î.A.S.-uri din județele Constan
ta și Ilfov. In curînd, încep a- 
dunările generale A.S.C. de dări 
■de seamă. Este sigur — confir
marea am avut-o si anul trecut 
— că analiza vieții noastre de 
organizație va purta amprenta 
maturității pe care o adaugă 
treptat munca, conștiința parti
cipării la o acțiune de interes 
național în momentul de față".

GEORGETA RUȚA

ARGEȘ : Peste 11 000 de elevi și 200 studenți din județ au 
efectuat în cursul unei săptămîni 337 620 ore de muncă patriotică. 
Ei s-au dovedit ajutoare de nădejde pentru cele 7 I.A.S., și 25 
C.A.P., pentru Institutul de cercetări hortiviticole unde și-au 
desfășurat activitatea. O săptămînă în care s-au recoltat 895 tone 
fructe, 630 tone porumb, 136 tone legume ; în care s-au etiche
tat la Fabrica de conserve din Topoloveni peste 140 de mii bor
cane. s-au paletizat 88 560 borcane, s-au umplut cu legume 
47 856 etc. între evidențiat! elevii liceelor din Topoloveni și 
Costești, Grupurilor școlare U.A.P. și U.M.M. Pitești (L.P.)

Intre 17 septembrie și 1 octombrie, în județul Iași au parti
cipat la campania agricolă 20 500 de elevi, 1 200 de studenți și în 
zilele de duminică 5 000 de muncitori de la Combinatul de fibre 
sintetice, întreprinderea de prelucrare a maselor plastice și 
Uzina mecanică Pașcani. S-a lucrat la culesul strugurilor, car
tofului, sfeclei de zahăr, legumelor, fructelor și porumbului în 
9 Î.A.S.-uri, 112 C.A.P.-uri. Bilanțul celor 12 zile este grăitor 
pentru conștiinciozitatea cu care elevii și studenții s-au prezentat 
în amfiteatrele agriculturii : 7 516 000 kg struguri. 7 014 000 kg 
cartofi, 2 815 000 kg sfeclă de zahăr, 3 509 000 kg legume, 300 000 
kg prune și 3 285 hectare de porumb cules în întregime. (C.ION).

„SINT MICI, DAR
AU INIMI MARI“

- NE-AU SPUS DIRECTORII I.A.S., INGINERII AGRONOMI, 
PREȘEDINȚII COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE.

în județul Galați, peste 30 000 
de elevi muncesc zi de zi la 
strinsul recoltei

— I-am așteptat cu multă în
credere pe elevi, iar acum, du
pă două săptămîni de munca 
zilnică, trebuie să mă declar sa 
tisfăcut de eforturile lor, ne 
spune inginerul Vasile Popa, 
directorul I.A.S.-ului Tulucești. 
De altfel, ei reprezintă peste 80 
la sută din forța de muncă ac
tuală a întreprinderilor. Legu
mele, cu ei ni Ie recoltăm, po
rumbul la fel, ba și Ia semănat 
ne-au fost și ne sînt de mate 
ajutor.

Aceleași cuvinte de caldă și 
dreaptă apreciere au și ceilalți 
conducători ai unităților agricole 
din cele 10 I.A.S.-uri și 81 
C.A.P. din județ, de la I.L.F. sau 
Fabrica de conserve Tecuci, de 
peste tot unde elevii își susțin 
probele dificile dar și pasionant 
din acest mare examen al mun
cii. Am întîlnit în drumurile 
noastre printre vii sau lanurile 
de porumb, ingineri agronomi 
sau președinți de C.A.P. care 
ne vorbeau cu emoție despre 
eforturile elevilor, despre între
cerile însuflețitoare dintre bri
găzi. care țin să le mulțumeas
că pentru ajutorul dat, pentru 
înaltul lor spirit de dăruire. 
„Sînt mici, dar au inimi mari,

ni s-a spus, știu să crească fru
mos, să ne urmeze în ceea ce 
avem mai bun". Cuvinte pro
bate prin exemplarele fapte de 
muncă.

ION CHIRIC

Se spune că la Virteju, studenții de la I.E.F.S. au lucrat „cit 
șapte*'... Numai ieri dimineață, ei au descărcat 50 de tone cartofi, 
au sortat 10 tone și au încărcat 12 camioane. Tot prin ' contribuția 

lor lucrările la noul siloz au înaintat cu 6 m.c. săpături.

Foto: O. PLECAN

Ne scrie un elev i pe dnp sint 
din Giuraiu: i TOATE ADRE

SELE TA CARE NE PlITETI OASI
IN ACESTE ZILE!

In fiecare dimineață sosesc la 
via I.A.S. Giurgiu în autobuze 
150 de elevi de la Liceul „Ion 
Maiorescu". In scurt timp, se 
înalță stivele de lădițe pline cu 
struguri. Valoarea muncii efec
tuate de ei.5n.tr-o singură zi la 
culesul și sortatul strugurilor se 
ridică la 3.500 de lei.

Un alt loc în care elevii au 
fost prezenți este I.A.S. Vedea, 
unde s-a reușit recoltarea a 
2.000 kg. de roșii într-o sin
gură zi.

CENTRELE UNIVERSITARE 
NE COMUNICĂ

CRAIOVA .* Nicolae Mâtâsaru
Peste 1 800 de studenți de 

la Universitatea noastră au 
participat timp de două săp
tămîni la culesul porumbului, 
strugurilor și fructelor din 12 
unități agricole ale județului 
nostru, precum și din județele 
Mehedinți și Olt. La sfîrșitul 
săptămînii, 300 de studenți ai 
Facultății de agronomie și-au 
adus contribuția la recoltările 
de la Ferma Tîmburești. De 
la 1 octombrie, pînă la sfîr
șitul săptămînii, alte grupe 
de studenți de la Universitate 
se vor prezenta pentru un nou 
schimb, înlocuindu-i pe cole-

- președintele C.U.A.S.C.
gii lor. Ecoul acestei contri
buții de muncă studențești nu 
a intîrziat. Din partea I.A.S, 
Breasta, a Complexului- inter- 
cooperatist Maglavit, a I.A.S. 
Strehaia-Mehedinți și a Fa
bricii de conserve Caracal- 
Olt, împreună mulțumirile 
pentru munca studenților ni 
s-a comunicat rugămintea de 
a continua să mobilizăm noi 
ajutoare în muncă și pentru 
perioada următoare. Invitația 
„mai veniți pe la noi" cuprin
de în cazul de față desigur și 
aprecieri și de calitate asupra 
lucrărilor realizate de studenți.

Tot la cules de roșii, dar de 
data aceasta la ferma Stănești 
a Centrului de producție horti
colă Giurgiu, se află și cei 350 
de elevi de la Liceul economic. 
Rezultatele obținute de ei : în 
trei zile au recoltat 220. tone, ro
șii în valoare de 20.000 lei.

întreprinderea „Fructonic" 
este o altă adresă la care pot fi 
găsiți în aceste zile elevii giur- 
giuveni. Astfel, circa 200 de 
elevi de la Liceul nr. 1 efec
tuează practica în două din sec
țiile întreprinderii.' Aici, ei ob
țin succese demne de cele ale 
colegilor lor aflați în campania 
de recoltare a roșiilor și strugu
rilor. La secția sortare. 1 000 kg 
prune și 6.000 kg ardei sortați 
reprezintă în momentul de față 
dovada hărniciei acestor elevi, 
în cadrul celei de-a doua secții 
de înmagazinare, fetele au reu
șit să pregătească pentru expe
diție nu mai puțin de 10.000 de 
conserve în timp ce băieții au 
încărcat în vagoane în același 
scop 100 tone conserve.

Cifrele consemnate în această 
cronică de campanie reprezintă 
doar succesele primelor zile, 
însă campania este în plină des
fășurare, elevii rămînînd în 
continuare „combatanți" pînă la 
15 octombrie, dată la care vor 
schimba salopeta cu uniforma 
școlară.

ION PETRESCU, 
elec, 

din subredacția județeană Ilfov

VEȘTI DIN ECONOMIE
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Județul Galați a încheiat însămînțarea 
griului și a orzului de toamnă

In cursul zilei de ieri campania de toamnă ce se desfă
șoară în județul Galați a atins una din cotele de vîrf. S-a 
încheiat însămînțarea griului și a orzului. Lucrările de pe 
întreaga suprafață planificată, de 74 300 ha cu griu și secară 
și 4 950 ' ‘ ......................
fează o 
gite, o 
rilor.

S-au 
Smulți, _ , _ _  ,
lalți tineri cooperatori și mecanizatori, ajutați cu însuflețire 
de mii și mii de elevi continuă în prezent celelalte lucrări 
ale campaniei de toamnă. Remarcăm în acest sens încă o 
cotă înaltă atinsă aici : strugurii au fost recoltați pînă ieri 
de pe 60 la sută din suprafața de vii a județului Galați,

I

ha cu orz au fost relizate în 12 zile fapt care relie- 
exemplară organizare a muncii în schimburi prelun. 
viguroasă mobilizare a mecanizatorilor și cooperate.

evidențiat îndeosebi echipele de tineri de ia. 
Cudalbi și Drăgușeni. Aceste echipe, precum și cei-

Pe șantiere, perioada ritmurilor înalte
Pe numeroase șantiere de construcții din tară, lunile august și 

septembrie au constituit perioada ritmurilor înalte. Preocuparea 
constructorilor și montorilor, conjugată cu eforturilie celorlalți 
factori direct interesați în realizarea planului de investiții, a dus 
la recuperarea multora din întîrzieri, înregistrindu-se o produc
ție superioadă prevederilor cu • circa 260 milioane lei. Așa cum 
reiese din datele Ministerului Construcțiilor Industriaile, in 
această perioada pe șantierele Fabricii de osii și boghiuri — 
Balș. Combinatului de celuloză și hîrtie Drobeta-Turnu Severin, 
trăgătoriei Ja rece a Uzinei de țevi din Roman, ca și pe șan
tierele viitoarelor obiective ale întreprinderii de aluminiu din 
Slatina. Combinatului de îngrășăminte de la Slobozia, Uzinei 
„Republica" și multor altora, rămînerile în urmă au fost recu
perate integral. Un exemplu concludent al însuflețirii cu care 
muncitorii șantierelor luptă pentru traducerea în. viață a hotă- 
rîrilor Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., din 2 august a.c., 
a chemării adresate, de Secretarul general al partidului, îl con
stituie realizările constructorilor de pe platformele chimiei, care 
la sfîrșitul lunii iulie înregistrau multe restanțe. La Săvineșt', 
de pildă, se realizează acum ultimele lucrări prevăzute în planul 
anual al producției globale, pe platforma chimică a lașului s-a 
realizat circa 95 ia sută din planul valoric pe 1973, iar la Rimnicu.l 
Vîicea Și Tg. Mureș, aproximativi 78 la sută.

PE LOTRU
(Urmare din pag. I) 

comparație fiindcă trăim tot 
timpul între brațe de exca
vator și blocuri mari de pia
tră. Eu, de 7 ani merg pe 
sub munții țării. Totuși mi
se pare că sînt., încă, un
novice față de cei care au 
petrecut pe șantierele hidro
tehnice patru cincinale! Unii 
sînt vechi, alții sint noi... la- 
tă-l pe Mudăvoiu Petre, de 
21 de ani, mecanic montator 
— cu cea mai mare catego
rie de încadrare; face liceul 
și școala vieții pe Lotru. 
Sau Scurta Petre — lăcătuș 
mecanic, secretarul comite
tului U.T.C. al șantierului. In 
1957 eră cel mai tînăr con
structor al Bicazului. Acolo 
i s-a pus la mînă „brățara 
de aur*. A urmat — ca niște 
bătălii, Bicaz — aval — Cos
tișa — Racova — Stejaru; 
12 hidrocentrale pe Bistrița ; 
bătălia Argeșului și acum. 
Lotrul. De 17 ani vine și el 
pe vai de munte din acele 
sate moldovene. Astăzi dis
părute în Bicaz sub fund de 
ape. Fiecare obiectiv în par
te a însemnat cite o etapă a 
vieții sale: la Bicaz a învățat 
meseria, la Racova s-a căsă
torit, pe Argeș i s-a născut 
primul copil, la Lotru își 
termină liceul. Fiindcă în 
șantier există mulți „copii ai 
barajelor'. Unii s-au născut 
pe Argeș și încep clasa I-a 
la Lotru, alții se nasc pe 
Lotru și primesc numele

locurilor de muncă. „Vidra — 
Vidruța" (de la numele ba
rajului Vidra), cum scrie pe 
certificatul de naștere al ul
timei fetițe. Alții... zac veș
nic sub stei de piatră, ca o 
supremă jertfă intrată în 
legenda dată ofrandă măre
țelor construcții. Uriașul mo
nument al Electricității — 
triumfător în soare, pe stînci- 
le barajului, de la Argeș — 
exprima prin triumful său și 
aceste jertfe.

Am cunoscut oameni răs
pândiți pe 100 km2 în 42 
obiective de lucru. Cea mai 
vastă organizare de șantier 
realizată vreodată. Au fost la 
început, adunătură de oa
meni, „veniți din lume*4, acum 
sînt un colectiv de construc
tori animați de mîndria că 
împlinesc o gigantică înfăp
tuire socială. „în afară de 
baraje, ce mai construim noi, 
aici pe Lotru ? mă întreba u- 
tecistul Petre Scurtu. Clădim 
o uriașă școală de educație 
a socialismului. Aici la Lotru 
și oamenii intră în probe 
tehnologice.

Uria, Hoteagu. O așa, Pri
goana. Mal aia. Jidoaia. Do
bra, Tău. Puru, Pettimanu, 
Valea lui Stan, sînt „puncte 
de lucru" — cum se exprimă 
sobru notița schiței . hidro
tehnice aflată în bipoul or
ganizației de baza U.T.C.. 
La fața locului- — - -aceste 
nume de pămînturi legendare 
au devenit școli etice ale 
socialismului,

Cit consumă tractorul cu care tucrafi?
(Urmare din pag. I)

CONSTANTIN NISTOR, 
secretarul Comitetului U.T.C. 
la S.M.A. Titu : Toți cei
57 de uteciști ai stați
unii noastre sînt antre
nați în această competiție a 
eficienței.

Numai prin reducerea con
sumului de combustibili, la 
această stațiune pentru me
canizarea agriculturii chel
tuielile pentru o mie de lei 
venituri au fost micșorate cu 
20 de lei ; la zi, suma econo
miilor obținute depășind o 
sută de mii de lei. Firește, 
suma nu este spectaculoasă, 
dar cîștigui real este redat de 
următorul calcul : la S.M.A. 
Titu cu combustibilii și lubre- 
fianții economisiți anul a- 
cesta, cele 123 de tractoare 
din dotare pot funcționa în 
sarcina maximă 20 de zile.

ROBINETE DESCHISE SPRE RISIPA

Trei tractoare la o remorcă... Douăzeci de minute de funcționare 
(in total, deci, o oră de funcționare a unui tractor) numai pentru 
că remorca a fost oprită cu o jumătate de metru alături de locul 
potrivit, împotmolirea fiind iminentă. Neatenție cu acoperire în 

consum irațional de motorină.

Imaginea a fost surprinsă la secția Picior de Munte a S.M.A. Mătă
saru : Marin Motrojanu își spală tractorul cu motorină. După care 
norme ? Cu permisiunea cui ? E vorba, la trei-patru zile, de o 

găleată de motorină...

La secția Crovu am cronometrat: 35 de minute a durat căutatul 
unei bride noi, 10 minute au fost necesare pentru eliminarea 
resturilor celei rupte, în 14 minute s-a montat cea nouă etc. In 
total o oră și 14 minute, timp în care motorul a funcționat, a 

consumat motorină. „Economul" mecanizator; Mihai ^Vasile.
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LA POLUL OPUS
ÎN ZIUA RAIDULUI, 28 DE TRACTOARE AU FOST INTIL- 

N1TE PE DRUMURILE JUDEȚULUI DÎMBOVIȚA DEPLA- 
SÎNDU-SE FĂRĂ O EXPLICAȚIE DIN PUNCT DE VEDERE 
AL PRODUCȚIEI, IAR 40 EFECTUAU TRANSPORTURI CU O 
SINGURA REMORCA.' ȘI ÎNTR-UN CAZ ȘI IN. CELĂLALT SE 
ÎNREGISTRAU CONSUMURI NERAȚIONALE DE MOTORINĂ, 
RISIPA DE ENERGIE. Și tot de risipă de energie este vorba și 
în următoarele situații :

• Gheorghe Grigore și Ion 
Petru, de la secția Produlești, au 
depășit cu mai bine de zece la 
sută consumurile de motorină 
din cauza „reglajelor niciodată 
cum trebuie ale consumurilor, 
in funcție de lucrările executa
te". Pentru că sînt tineri în me
serie, de ce nu și-a făcut 
cineva timp (pentru că cel pu
țin doi membri ai colectivului, 
șeful de secție și mecanicul de 
atelier detașat aici aveau da
toria de serviciu s-o facă !) pen
tru â-i învăța pe aceștia cum 
se reglează cît mai economic 
consumurile ?

o La Colanu, doi mecaniza
tori, Ion Nedelcu și Stelian Șerb, 
abia de realizau cit unul ! Trans- 
portind în cimp gunoiul de grajd, 
la cîrligul fiecărui tractor era 
tractată cite o remorcă, in loc de 
două sau trei, cite ar fi echi
valat cu puterea la cirlig a pu
ternicelor „Universale". Puteau 
lucra cu cîte două remorci, dar 
n-au procedat așa „pentru că 
ne costă scump instalația elec-

trică de semnalizare și cuplare 
la sistemul de frînare la cea de 
a doua remorcă", sublinia me
canicul de secție, Stelian Gri- 
burcea. Scumpindu-se la tărîțe, 
cei de la Colanu utilizează doar 
o treime din puterea la cirlig a 
tractoarelor repartizate la trans
porturi, prin consumuri nerațio
nale, uzură prematură a motoa
relor și venituri nerealizate, la 
fiecare două zile pierderile echi
valează cu costul instalațiilor re
clamate ca fiind foarte scumpe.

• La Crovu, șapte tractoare, 
consumă, zilnic, cu doi-trei litri 
de motorină peste norma eco
nomică. Situația se explică prin 
deplasarea, cale de șapte kilo
metri, în fiecare zi la beneficia
rul cu care s-a contractat o lu
crare. „Ar fi mai bine dacă 
n-am folosi tractoarele în pe
rioada cind cooperatorii din 
Crovu n-au de lucru ?" — ni 
s-a replicat. Sigur că n-ar fi 
mai bine, dar nici conducerea 
secției de mecanizare (șef de

secție utecistul Vasile Radu) 
n-a epuizat toate modalitățile 
de organizare. O tonă de mo
torină aruncată pe apa Sîmbe- 
tei, firește nu este de colo...

• La secția Picior de Munte 
(S.M.A.' Mătăsaru), Marin Mo- 
trojeanu găsește că motorina 
este „cel mai potrivit lichid" 
pentru spălatul tractorului. Con
sumul ? Zece litri la o singură 
spălare. Și tot aici, 12 tractoare 
fac zilnic drumul (6 kilometri 
dus și tot atiția întors) pină la 
Raciu, unde s-au angajat lu
crări pe. o sută de hectare ce 
va fi semănate cu griu. Aproa
pe cincizeci de litri de motorină 
consumați, astfel, fără corespon
dent în producție. Nu s-ar pu
tea preveni un astfel de consum 
nerațional? O soluție ar fi par
carea tractoarelor la secția din 
Raciu, drumul de la și pină la 
Picior de Munte să-1 facă me
canizatorii cu o remorcă atașa
tă la tractorul ce face aprovi
zionarea cu combustibili. Proce- 
dîndu-se așa ar însemna să nu 
se mai plece la cimp atunci 
cind se scoală fiecare sau cînd 
își isprăvește treburile pe aca
să, ci la oră fixă și întoarcerea

în sat după ce a fost îndepli
nită sarcina din ziua aceea. Dar 
dacă la această secție „cheia" de 
la depozitul de combustibil se 
află agățată în cuiul știut de 
toată lumea, iar risipitorul fa
mine... anonim, de ce n-ar lua 
omul motorina cu căldarea ca 
să-și spele tractorul, de ce n-ar 
face zeci și zeci de kilometri de 
drumuri aiurea ? Aici, nimeni 
nu-1 felicită pe cel gospodar și 
nu-1 sancționează pe risipitor. 
De ce ?

La această întrebare con
semnăm răspunsul lui AU
REL CRISTEA. șeful servi
ciului producție la S.M.A. 
Mătăsaru, secretarul comite
tului U.T.C.

„Hai, tovarășe, să fim se
rioși, ce înseamnă o găleată 
de motorină folosită de Mo- 
trojeanu la spălatul tractoru
lui ? Spun eu. nu înseamnă 
nimic, e un sfert de picătură 
în apa Dîmboviței. Și că 
merg in cimp și revin oa
menii acasă cu tractorul, ce 
înseamnă consumul acestor 
tractoare? Tot așa mai ni
mic în comparație cu ceea 
ce economisesc oamenii a- 
ceștia acolo in brazdă prin

cuplurile de mașini reușite, 
prin foarte judicioasa folosi
re a timpului de funcționare 
a tractoarelor".

De îndată, însă, ce, la această 
oră, la secția Picior de Munte 
se înregistrează o depășire a 
consumului calculat, înseamnă 
că prin acțiunile numite de eco
nomisire. Iată de ce optica ni 
se pare cel puțin curioasă, mai 
ales că secretarul comitetului

U.T.C. a comunicat la județ că 
„mecanizatorii uteciști de aici 
se află într-o pasionantă între
cere pentru economisirea de 
combustibili". Am discutat cu 
cîțiva, nici unul nu auzise de 
o asemenea inițiativă. Atunci 
ce comunicați la județ ? — l-am 
întrebat pe tovarășul Cristea. 
„Mă orientez și eu", a răspuns 
dumnealui, avînd un zîmbet în 
colțul gurii. Cu alte cuvinte, ce 
importanță au realitatea, munca 
politică continuă, concretă — 
rapoartele să fie bine ticluite, 
convingătoare. Oare pe la 
S.M.A. Mătăsaru n-a trecut, 
niciodată în această vară un ac
tivist al comitetului județean 
U.T.C. ? Trecînd pe aici lucru 
sigur n-ar fi proliferat forma
lismul în declanșarea și urmă
rirea unei acțiuni de o așa de 
mare importanță economică.

Pentru obținerea unor re
zultate bune in ce privește 
consumul de motorină, în 
încheierea acestui articol ne 
permitem să consemnăm su
gestiile tovarășului Gheorghe 
Manciu, secretar general în 
M.A.I.A.A., șeful Departa
mentului mecanizării agri
culturii ; • fiecare minut

^funcționare a tractorului să 
fie controlat • lucrind la o 
distanță mai mare de trei 
kilometri de secție, nu este 
rentabil, din punct de vedere 
al consumurilor, ca tractoa
rele să revină la secție pen
tru alimentare ; în acest caz 
se impune organizarea unor 
tabere de noapte, iar com
bustibilii și lubrifianții să se 
transporte acolo • nici un 
tractor repartizat la transpor
turi să nu lucreze decît cu 
două remorci • pentru cam

pania de toamnă să se reali
zeze cartelarea motorinei, 
decontul fâcindu-se numai în 
funcție de volumul și difi
cultatea lucrărilor executate 
• să se generalizeze expe
riența bună, aceea a creării 
de cupluri de mașini agricole, 
în felul acesta fiecare al 
treilea tractor practic puțind 
fi utilizat la alte lucrări • 
să se fixeze trasee optime de 
deplasare în cimp a tractoa
relor și de transportare a noii 

recolte.

Și iată cum, în județul unde a fost declanșată o valoroasă 
inițiativă vizînd economia de carburanți — ecOhomie în cal
cule devenită sursă de energie pentru îmbunătățirea indice
lui de mecanizare a agriculturii — cei investiți cu răspun
derea urmăririi și perfecționării ei o uită între filele dosa
relor. De ce ? Și formalismul generează pierderi — calculind 
la nivelul fruntașilor cifra se ridică la aproape două sute 
tone de motorină. Cine suportă contravaloarea acestei pier
deri ?

Din partea Comitetului județean Dîmbovița al U.T.C. și, 
îndeosebi a Trustului județean al mecanizării, se așteaptă 

răspunsul cuvenit dat prin fapte.

Fotoanchetă realizată de : 
GHEORGHE FECIORU 

și ȘTEFAN WEISS
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Noțiunea de „materie" reprezintă o ca
tegorie filozofică a cărei semnificație este 
îndeobște cunoscută. Ea desemnează rea
litatea obiectivă existentă independent de 
conștiința care o reflectă. După cum se 
știe, categoria marxist-leninistă a mate
riei reține doar determinarea cea mai ge
nerală și comună a tuturor formelor în 
care se poate manifesta existența. Ea se 
bazează pe concepția unității și materia
lității lumii. Prin urmare, această catego
rie filozofică nu trebuie confruntată cu 
reprezentările pe care ni le facem. în lu
mina datelor științelor naturii, asupra în
sușirilor și structurii materiei. Aceste re
prezentări concrete sînt relative, ca și în
sușirile. care se adincesc, se precizează și 
se schimbă pe măsura noilor descoperiri 
și ale interpretărilor teoretice corespun
zătoare.

Noțiunea de „antimaterie" a devenit de 
uz curent in ultimele decenii in fizică și 
astrofizica. Folosind elementul de compu
nere „anti“ adică „opus" s-ar părea că re
prezintă ceva ce ar fi „opus materiei". în 
lumina celor precizate mai sus cu privire 
la semnificația categoriei de materie, este 
evident că o astfel de interpretare este un 
non sens filozofic.

In prezent numărul particulelor elemen
tare descoperite este foarte mare. Există 
un sistem de clasificare al lor în primul 
rind in categoriile de leptoni, hadroni și 
fotoni. Pentru caracterizarea particulelor 
elementare și identificarea lor se folosesc, 
pe lingă mărimea masei și a vieții medii, 
sarcina electrică precum și diferite alte 
„sarcini" generalizate.

Ne putem imagina existența antiatomi- 
lor compuși din pozitroni și antinuclee, 
aceștia însă nu au putut fi produși expe
rimental. Antiatomii nu se vor deosebi 
prin nimic de atomii respectivi. Dificulta
tea de a obține antiatomi se datorește fap
tului că in general antiparticulele au ten
dință să dispară. în cazul depozitronilor 
s-a constatat că. perechea de electron — 
pozitron se anihilează cu ușurință trans- 
formindu-se in doi fotoni de mare energie 
(radiație gamma). Pe baza legii lui Eins
tein. energia manifestată sub forma fo
tonilor emiși este echivalenta dublare a 
două mase electronice. Invers, fotonii ra
diației gamma pot provoca în anumite îm
prejurări experimentale, apariția, adică 
formarea, unei perechi de electron-pozi- 
tron.

Tendința de anihilare a unei perechi de

particulă și antiparticulă prin transforma
rea în doi fotoni (sau chiar pioni) este 
generală. în lumea în care trăim substanța 
compusă din atomi normali avînd electroni 
și nuclee normale, absoarbe prin anihilare 
antiparticulele. Deci ele nu se mențin în 
stare liberă, observabilă, decît timp extrem 
de scurt.

Această reprezentare a structurii 
substanței elaborată de fizica particule
lor elementare a avut repercusiuni im-

UN DIALOG MODERN

Materie -
antimaterie

de prof. univ. dr. doc.
VALERIU NOVACU

membru corespondent al Academiei

portante asupra explicării structurii ma
teriei la scara cosmică, adică asupra 
astrofizicii. Formațiile cosmice de stele, 
galaxii și metagalaxii sînt explicate pe 
această bază. Ea a condus la o nouă con
cepție cosmogonică asupra evoluției și po
sibilității formării stelelor, galaxiilor etc. 

în limbajul curent al astrofizicienilor se 
formează „materia și antimateria**, sepa
rată una de alta prin cîmpuri magnetice 
puternice. Se admite deci existența ipote
tică a unei anti-substanțe compusă din 
anti-atomi care nu se deosebește de 
substanța normală formată din atomi. 
Există posibilitatea la scară cosmică a 
existenței de formații galactice compuse 
numai din antiparticule, antinuclee și 
anti-atomi, veritabile „anti-lumi" complet

separate de lumea care ne înconjoară. 
Fiecare din aceste lumi sînt formații sta
bile atît timp cit nu se ating căci la orice 
contact substanța (formată din particule) 
și antisubstanța (formată din antiparti
cule) se anihilează reciproc sub forma 
unei explozii gigantice eliberîndu-se o e- 
nergie considerabilă sub formă de fotoni. 
Descoperirea relativ recentă a quasarilor 
(1963), obiecte cvasistelare aflate la o dis
tanță a 1.5 miliarde ani de lumină emi- 
țînd de 100 de ori mai multă lumină vi
zibilă decît întreaga noastră Galaxie, a 
actualizat ipoteza existenței antimateriei. 
Deși natura lor încă nu a fost lămurită, 
Alfven a emis ipoteza că sînt formate din 
miez de antimaterie înconjurată de o coajă 
de materie pe suprafața de despărțire ge- 
nerîndu-se anihilarea care eliberează a- 
cestă energie luminoasă formidabilă.

Antimateria trebuie deci considerată ca 
o formă structurală nouă sub care se poate 
prezenta materia ale cărei proprietăți cu
noscute sînt condiționate de progresele 
concrete ale fizicii particulelor elementare 
și ale astrofizicii. în lumea noastră este 
imposibil deocamdată să se producă un an- 
tiatom deoarece antiparticulele dispar prin 
anihilare. La scara cosmică sînt condiții 
diferite care permit formarea de anti- 
atomi deci antisubstanță. S-ar putea ca 
masele egale ale particulei și antiparti
culei corespunzătoare să fie de semn con
trar, ceea ce ar presupune existența anti- 
gravitației, masa jucind rolul „sarcinii gra
vitaționale**. Nu avem încă date experi
mentale dar s-au exprimat numeroase o- 
biecțiuni teoretice ; astfel, fotonul care 
este antiparticula sa proprie, interacțio- 
nează cu cimpul gravitațional deși nu ar 
trebui să interacționeze dacă afirmațiile 
făcute mai sus ar fi valabile.

în orice caz. orice confuzie filozofică 
este exclusă dacă ținem seamă în mod 
strict de faptele experimentale bine stabi
lite și judecăm pe baza filozofiei materia
lismului dialectic.

Desigur denumirea de „antimaterie" u- 
nanim folosită în literatura de speciali
tate nu este prea fericit aleasă deoarece 
poate crea confuzii filozofice cel puțin 
pentru materialiști consecvenți. în fond 
noțiunea de antimaterie, după cum am 
văzut, exprimă același lucru cu „anti
substanța**. w

Rezultă deci că prin „antimaterie" tre
buie să înțelegem una din formele con
crete sub care se manifestă materia.

Aparat de filmat avem: 
Dar turn să-l folosim?!

Comitetul de cultură și edu
cație socialistă al județului 
Ilfov asigură cinecluburilor de 
la sate baza materială (aparate, 
peliculă, substanțe chimice de 
developat) și instruirea celor 
care compun scenariul, mînuiesc 
camera de luat vederi sau asam
blează filmul la masă de montaj, 
în județ funcționează aproxi
mativ zece-unsprezece cineclu
buri. mai multe sătești (șapte), 
decît în localitățile urbane (trei) 
— Urziceni, Giurgiu și Oltenița. 
Ancheta de față o întreprindem 
împreună cu activistul de resort 
al Comitetului județean U.T.C. 
Ilfov, Carol Oltean. Ne-am pro
pus să urmărim rezultatele ob
ținute de cinecluburi in urma 
instruirii organizate în primă
vară la Buftea, Urziceni, Fabrica 
de ferite. Este un obiectiv indus
trial nou al electronicii româ
nești. mai puțin cunoscut. Ope
ratorii cineclubului (ajutați de 
profesioniștii de la ,.Sahia“) au 
vrut în primul rind să popu
larizeze produsele și să explice 
rostul fabricii lor in ansamblul 
industriei electronice. Documen
tarele, unul chiar în culori, sus
ținute de un text științific, bine 
alcătuit arată pe larg procesul 
de elaborare a feritelor, rostul 
miezurilor de memorie în struc
tura calculatoarelor etc. Cine- 
clubul a mai realizat cu Dumi
tru Furdui și alți actori profe
sioniști de la Teatrul Național 
un interesant film de protecția 
muncii. Acțiunea cineclubiștilor 
din Urziceni căpăta o valoare 
mai mare și un sens social mai 
larg dacă filmele realizate de ei, 
ieșeau din circuitul închis al 
fabricii rulînd chiar în sălile de 
cinematograf ale orașului. Poate 
că documentarele despre mag

neți, ferite și magnetită, atît de 
frumos și clar realizate științific 
de amatori ar putea să fie îm
prumutate „Teleenciclopediei" 
de simbătă seara. O tendință de 
depozitare „în arhivă" există și 
la cineclubul Casei de cultură 
din Giurgiu. Cineclubul a rea
lizat o interesantă anchetă so
cială în rîndul unor categorii de 
tineri fără ocupație. Filmul. în 
loc să ruleze la Giurgiu, chiar 
în fața „eroilor" de pe peliculă, 
să pună probleme și să consti-

felurite tipuri de vase. în co
muna Afumați conducătorul 
cineclubului (directorul căminu
lui cultural) Florian Țene ne 
spune că a făcut doar un film 
„de probă", ca să vadă „ce poate 
aparatul". Pelicula developată 
la „Sahia" a ieșit totuși, bine, 
dar acum cineclubiștii nu reu
șesc s-o monteze în aparatul de 
proiecție. Fiecare o cercetează 
la lumina zilei. La Movilița ni 
s-a spus că în sat ar fi un cine- 
club dar am găsit un diapozitiv,

CINECLUBURILE SĂTEȘTI

tuie o serioasă dezbatere în 
cadrul organizației U.T.C. — 
este în București, depus la 
Centrul de îndrumare a crea
ției populare — ca „să se jus
tifice" (cui ?), că cineclubul de 
aici are o activitate frumoasă. 
Deși forurile de resort îl apre
ciază ca un exemplu de reușită 
cel mai slab ecou l-a avut acest 
film tocmai în rîndul opiniei 
publice din Giurgiu.

Cineclubul Șantierului Naval 
Oltenița cu o vechime de nouă 
ani, (vechimea aparatelor) nu 
și-a stabilit încă un obiect de 
investigație. Pelicula imortaliza
se cîteva secvențe de „geampa- 
rale și căluș", operatorii șantie
rului mai filmaseră un bal la 
„Textila" și procesul tehnologic 
al prelucrării legumelor de la 
Fabrica de conserve „Valea 
Roșie". Nimic despre construcția 
navelor. Deși în acești nouă ani 
au fost date la apă cele mai

ceea ce este cu totul altceva, 
deși „lot proiecție este" după 
cum ne asigura bibliotecara că
minului cultural, Neagu Alexan
drina. La Coșereni despre acti
vitatea cineclubului ne vorbește 
Gheorghe Dulciu, operatorul sta
ției de radioamplificare. 11 în
trebăm dacă folosesc tinerii a- 
paratura cu care este înzestrat 
cineclubul :

— La spectacole de brigadă 
artistică.

— în care îmbinați textele de 
brigadă cu proiecțiile de filme ?

— Nu, aparatul de filmat îl fo
losim doar ca recuzită tehnică 
pe scenă. Un amator de pe 
scenă, membru al brigăzii artis
tice, simulează că face film și 
atît ! Doi ani cineclubul satului 
a funcționat în acest regim, ca 
„recuziter" al brigăzii de agita
ție pină ce a ajuns să realizeze 
un documentar etnografic „Co
șereni, comună de Bărăgan".

CE PUTEM FACE IDEILE TINERILOR

tu ANTIMATERIA
S-a reușit ca un număr oa

recare de particule și de antipar
ticule sâ fie dirijat într-un 
„inel de stocaj**, de fapt un fel 
de rezervor, înăuntrul 
particulele se întîlnesc 
măr suficient pentru ca vreo 
cîteva să formeze nuclee. Fi
zicienii pleacă de la ideea că 
acesta este, în esență, proce
sul de formare a materiei în 
Univers. In ce măsură acest 
lucru este real, rămîne de vă
zut. Să nu uităm insa că ma
rele specialist francez în dome
niul particulelor elementare Lo
uis Leprince-Pdnguet spunea: 
„Singurul lucru pe care-l putem 
afirma fără a face 
știmțificp-fantastică 
tile fizicii au servit întotdeau
na la ceva, fără a se ști la ce 
și cînd anume**.

Va urma antimateria o ase
menea tradiție ? Greu de spus. 
Specialiștii prevăd de exemplu, 
că în mileniul trei, locuitorii o- 
rașelor vor utiliza pentru mai 
toate nevoile casnice și industria
le electricitatea. Se estimează 
pentru acea perioadă un consum 
de energie electrică, de zece ori 
mai mare decît cel din anul 
1970. „Foamea de energie" va 
fi atunci pur și simplu, o amin
tire pentru istorici. De ce ? Pen
tru că mapamondul va utiliza 
antimateria. Academicianul so
vietic Hersh Budkner îndeamnă 
oamenii de știință să se gân
dească în mod serios la „com
bustibilul de anihilare** pentru 
ca: „... încă de astăzi ne putem 
chiar permite să discutăm pe 
baze științifice despre antimate
rie ca combustibil al rachetelor 
care își vor lua zborul spre stele
le învecinate**.

Dar ce este „combustibilul de 
anihilare** ? Legile fizicii ne a- 
rată că ori de cite ori se întîl- 
nește o particulă cu o antiparti
culă se produce o anihilare to
tală, care are drept rezultat fi
nal, degajarea unei uriașe can
tități de energie. In consecință, 
folosirea anihilării pe scară lar
gă este cea mai eficientă metodă 
de producere a energiei. Ea pune 
în umbră chiar și impresionante
le reacții termonucleare ale sis
temelor. De pildă, prin anihila
rea unui gram de amestec ma
ter ie-antimaterie, ar rezulta o 
cantitate de energie de 1 000 de 
ori mai mare decît energia de
gajată cu prilejul dezintegrării 
unui gram de uraniu și de un 
miliard de ori mai mare decît 
energia celui mai bun combusti
bil folosit în rachetele moderne. 
In stadiul actual, energia obținu
tă în acest fel este însă mai mică 
decît. cea necesară pentru obți
nerea antiparticulelor. Dar nu 
sîntem decît la început și pune
rea la punct a altor procedee 
pentru crearea de antiparticule 
ar putea deschide posibilitatea 
obținerii unor cantități nelimitate 
de energie.

Implicația cea mai tulburătoa
re a șirului de experiențe pri
vind descoperirea antimateriei, 
este însă alta și ea rezidă în 
existența ipotetică în spațiul in- 
tergalactic a unor lumi alcătuite 
din antimaterie. Vom putea cu
noaște vreodată asemenea lumi ? 
Răspunsul aparține viitorului. Sd 
nu uităm că întâlnirea lor 
lumile „obișnuite" ar trebui să 
provoace explozii colosale, de
tectabile de la distanțe astrono-

căruia 
în nu-

literutură 
descoperi-

cu

mice. Este ceea ce susțin fizicie
nii care atribuie formarea cua- 
sarilor, aceste fantastice surse 
de energie stelară, contactului 
între galaxii și antigalaxii.

Oricum, antimateria rămîne 
un tărîm pasionant al cercetă
rilor și ipotezelor, un domeniu 
de febrilă investigație pentru 
omul secolului XX, care trăiește 
din ce în ce mai intens magnifi
ca aventură a cunoașterii.

Grupaj realizat de 
IOAN VOICU 

ION VĂDUVĂ POENARU

SPECIALIȘTI ROMANI IN LUME
Ne-am obișnuit tot moi mult ca prezența specialiștilor noștri 

să o simțim nu doar lingă giganticele coloane de sinteză ale 
chimiei, într-o hală de uzină ori în laboratoarele de cercetări. 
Azi, în competiția atît de selectă și exigentă, unde decantarea 
valorilor este impusă de rigorile științei, succesul românesc depă
șește chiar limitele obișnuitului. Ne bucurăm și ne mîndrim astăzi 
pentru succesele materializate în mașini și instalații în pas cu 
tehnica mondială. Iar printre cei angrenați în competiția găsirii 
soluțiilor celor mai bune din punct de vedere științific, economic 
și practic, se numără o întreagă pleiadă de tineri, stâpîniți de 
dorința ardentă de a se ști folositori patriei, de a-și aduce con
tribuția la creșterea în lume a prestigiului României socialiste, 
li întilnim pretutindeni, în laboratoarele uzinale, în institutele de 
cercetări și proiectări. Sînt participanți activi la înscrierea Româ
niei în circuitul schimbului de valori materiale și spirituale. Des
pre acești tineri, despre cei care investesc pasiune și talent in 
domeniul atît de vast al științei și tehnicii ne propunem sâ vor
bim la rubrica pe care o inaugurăm cu articolul de față.
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l/ff revers al tabloului
lui Mendeleev?

Era în anul 1908. 
La 30 iunie, locui
torii unei mari în
tinderi din Siberia 
au fost martorii u- 
nui „spectacol" ne
obișnuit. Cerul s--a 
luminat în așa mă
sură incit practic 
ochiul nu a mai 
putut privi. S-a 
presupus că e vor
ba de un meteorit 
uriaș dar numeroa
sele expediții orga
nizate incepind din 
anul 1921 n-au gă
sit obișnuitele frag
mente meteoritice. 
Printre ipotezele e- 
mîse mai târziu 
pentru a justifica 
această tulburătoa
re absență, precum 
și alte particulari
tăți, cu totul ieșite 
din comun ale fe
nomenului, se nu
mără și aceea că, 
de fapt, corpul ar 
fi fost constituit din 
antimaterie. Stră
lucirea Iui orbitoa
re s-ar. fi datorat 
astfel interacțiunii 
cu atmosfera teres
tră, iar contactul 
cu solul ar fi pro
vocat o anihilare 
totală, energia eli
berată corespunzmd 
aceleia a unei bom
be atomice mari.

Iată una din cele 
mai îndrăznețe ipo
teze din cite a creat 
omul. Ea nu s-a 
putut naște în anii 
imediat următori 
„catastrofei tungu- 
se“ pentru simplul 
motiv că pe atunci 
existența antimate
riei nu era bă
nuită nici măcar 
de autorii de li
teratură științifico- 
fantastică. în urmă 
cu aproape cinci 
decenii însă, tâ
nărul matematician 
și fizician englez 
Paul-Adrien Dirac, 
avea să aducă in 
actualitate cea din
tâi presupunere 
privind existenta 
unor substanțe în
scrise pe reversul 
tabloului de elemn- 
te întocmit de Di
mitri Mendeleev. 
Raționamentul, deși 
a implicat un stu

profund, a apă- 
în cele din

diu 
rut 
urmă, simplu... Da
că formula lui 
Einstein, prin care 
marele fizician ex
primase energia- 
masă a oricărei 
particule elementa
re din natură (E » 
mc2) conține o ră
dăcină pătrată, iar 
orice rădăcină pă
trată are două sem
ne contrarii — plus 
și minus — o par
ticulă, obligatoriu, 
trebuie să aibă și 
o antiparticulă. Di
rac a ajuns astfel 
la concluzia că 
„pentru fiecare va
loare dată a masei 
particulei trebuie să 
existe nu una, ci 
clouă particule, de 
semne contrare".

Concluzia insă, 
părîndu-i pipă și 
lui Dirac un „pa
radox matematic", 
a fost abandonată. 
Abia în anul 1932, 
teoria lui Dirac, 
formulată cu cre
ionul în mină, s-a 
impus ca fiind una 
din cele mai de 
preț descoperiri ști
ințifice din veacul 
nostru, deschizătoa
re de drum pentru 
investigația și cu
noașterea microcos
mosului. Urmînd 
firul complexelor 
ecuații matematice, 
în timp 
razele 
universitatea 
California, 
Anderson, 
peră prima 
particulă materiali — „pozitronui” 
(se știe, pozitronul 
este o partieulă i- 
dentică cu electro
nul. dar de semn 
contrar).

Faptul care a o- 
cupat primul loc 
în preocupările fi
zicienilor contem
porani a fost de o 
altă natură : din 
moment ce „parti
culele" sînt capabi
le să formeze sub
stanță „normală", 
nu cumva și anti
particulele urmînd 
in sens invers, dar 
exact, aeeleași legi

ce studia 
cosmice la 

din 
Cari 

desco- 
anti-

fizico-chimice — se 
pot constitui în an
timaterie ? Evi
dent, o asemenea 
ipoteză, tangentă Ia 
limitele fantasticu
lui, incita. în 1965, 
profesorul Leon 
Lederman, împreu
nă cu echipa sa de 
specialiști, reușește 
să „lege" 
neutron și 
proton — 
un nucleu 
deuteriu 
drogen greu).

Marea filă pe tă- 
rimul pasionante
lor ipoteze privind 
antimateria, avea 
să se scrie însă 
abia în vara anului 
1970. în uriașul sin- 
crofazotron de la 
Serpuhovo, avînd 
75 miliarde de e- 
lectron-volți, co
lectivul condus de 
profesorul Iuri Pro- 
koșkin, a obținut 
primele MOLECU
LE DE ANTIMA
TERIE. S-a dovedit 
prin urmare exis
tența antimateriei. 
Nu mai este vorba 
de un concept pa
radoxal al minții 
omenești și nici de 
o formulă matema
tică abstractă. An
timateria nu mai 
constituie o specu
lație. Ea și-a de
monstrat existența, 
s-a lăsat măsurată !

A fost astfel a- 
testată o nouă sta- 
•e a materiei, des- 
chizindu-se vaste 
perspective pentru 
lumea științifică, 
pentru cunoașterea 
esențială a Univer
sului — de la for
marea galaxiilor, 
pină la arhitectura 
micro-cosmică. Se 
cuvine a aminti 
aici cîteva cuvinte 
despre gigantul de 
la Serpuhovo, a- 
ceastă adevărată 
bijuterie a tehnicii. 
El are posibilitatea 
de a atinge o ener
gie de 76 Giga 
EV (giga electron- 
volți ; giga * 1 mi
liard). Inelul său 
de accelerație. în
chis intr-un tunel 
circular cu diame
trul de 472 de me-

un anti- 
un anti- 
formînd 
de anii- 
(antibi-

tri, are o lungime 
de un kilometru și 
jumătate. Un acce
lerator liniar de 
„demaraj" aruncă 
tangențial în acest 
circuit particule. 
Ele fac de patru 
sute de mii de ori 
circuitul complet 
al sincrofazotronu- 
lui în mai puțin de 
trei secunde.
fel 
scurt 
timp, 
străbat 
distanța dus-întors 
dintre Pâmînt și 
Lună ! O călătorie 
fantastică in care 
particulele se cioc
nesc, se sparg, dau 
naștere altor stări 
electromagnetice a- 
le materiei, se dis
tribuie, se recon
stituie in quante, 
formează și anihi
lează nuclee.

Istoria pasionantă 
a antimateriei, va 
nontinua fără îndo
ială. Dar pentru 
salturile următoare 
avem nevoie de ac
celeratoare de par
ticule cu puteri 
amplificate. Specia
liștii vor elabora, 
desigur, și teh
nici superioare ce
lor existente. Așa 
se va ajunge la 
fabricarea antiato- 
milor, adică a an- 
tinucleelor încon
jurate de antielec- 
troni. Se ridică in
să un aspect ce nu 
poate 
Dacă 
tungusă' 
intr-adevăr 
materiei, 
trebuie ră avem în 
vedere și faptul că 
materia și antima
teria nu pot să 
coexiste, anihilin- 
du-se reciproc. Este 
ceea ce se întâm
plă, de altfel, la 
scară microcosmi- 
că, cu perechile de 
particule și anti
particule generate 
în acceleratoare. In 
ce recipient vom 
realiza și, maț ales, 
vom păstra deci, 
antiatomii ?

_______ Aii- 
spus, în acest 

interval de 
particulele 
în tunel,

fi neglijat, 
„catastrofa 

‘ aparține 
anti- 

atunci

Zori de zi pe meleaguri vrîncene.
Foto: EM. TĂNJALĂ
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CONCERTELE
RADIOTELEVIZIUNII
Ieri seara, la orele 20, în 

Studioul de pe strada Nufe
rilor a răsunat gongul inaugural 
al stagiunii de concerte a for
mațiilor muzicale ale Radiotele- 
viziunii.

In programul dirijat de losif 
Conta, (solistă reputata violo
nistă de origină română Lola 
Bobescu, program la care și-a 
dat concursul și corul Madrigal 
al lui Marin Constantin): lucrări 
concertante de Bach și Mozart, 
Daphnis și Chloe de Ravel, pie
sa lui Mihai Moldovan — Tex
turi.

Inaugurînd stagiunea de con
certe 1973/1974, formațiile muzi
cale ale Radioteleviziunii ne pun 
la dispoziție un plan amănunțit 
al tuturor manifestărilor, plan 
ce este rodul investigăm opi
niilor unui mare număr de spe-* 
cialiști și iubitori de artă. In sta
bilirea cadrului conceptual al 
actualei stagiuni, activitățile din 
sălile de concert sînt gîndite 
drept parte componentă a an
samblului de manifestări educa
tiv-muzicale desfășurate de pos
turile noastre de radio și televi
ziune.

Pentru o mai bună coordonare 
a agendei muzicale bucurește- 
ne, pentru anularea paralelis
melor din viața artistică a Ca
pitalei, stagiunea Radiotelevi
ziunii va fi organizată pe baza 
a trei fluxuri: 1. Concerte sim
fonice, vocal-simfonice și lirice. 
2. Concerte-dezbatere, camerale 
și corale. 3. Concerte educative.

In concepția organizatorilor, 
repertoriul dominant al stagiu
nii va fi de astă dată muzica 
veacului XX, cu un accent deo
sebit pe creația muzicală na
țională, suita manifestărilor pro- 
pttnîndu-și să acorde un loc prio
ritar primelor audiții de muzică 
românească. (în stagiunea care 
debutează la 2 octombrie vor 
fi programate în concertele for
mațiilor Radioteleviziunii 86 
lucrări românești, dintre care 
63 în primă audiție).

Printre primele audiții de mu
zică românească. semnalăm în 
ordinea prezentării lor — 
Colaje de C. D. Georgescu, So
nata pentru orchestră de A. 
Porfetye, File de letopiseț de D. 
Bughici,. Cantata „Avram lăn
cii** de Cornel Țăranii, Sase 
piese pentru orchestră de A. 
Rațiu, Evocare de L. Mețianu, 
Muzică solemnă pentru vioară și

orchestră de D. Popovici, Sim- 
fonietta a XH-a de M. Andricu, 
Canti per Europa de Th. Gri- 
goriu.

In afara unor lucrări eloc
vente din întreaga literatură mu
zicală românească a veacului, 
stagiunea de concerte a Radio
televiziunii va prilejui iubitori
lor de artă posibilitatea audierii 
unor momente de maxim interes 
din istoria muzicii universale De 
la Concerte pentru orgă și or
chestră de Haendel, la piesa lui 
Roulez Domaines pentru clari
net și orchestră.

Interpreții acestui vast reper
toriu — cei mai buni dintre di
rijorii și soliștii noștri, alături de 
o serie de artiști de peste ho
tare, printre care amintim pe 
dirijorii Francesco de Massi — 
Italia, Antonio de Almeida — 
Franța, Enrique Asensio — Spa
nia, Iuri Thermikahov — U.R.S.S., 
Luigi Sagrestano — R.F. Ger
mania, pianiștii Ramky Dezo — 
Ungaria, Mack McKray — Ca
nada, Raphael Orozco — Argen
tina, Fernando Lopez — Brazi
lia, — Bruno Gelber — Franța, 
violoniștii lovan Kolundzija — 
Iugoslavia, Erdely Csaba — 
Ungaria etc.

Un loc special în agenda sta
giunii îl vor ocupa concertele 
spectacol, suită de manifestări 
în care vom putea asculta ală
turi de o operă ,românească ce

va fi premiată în cadrul con
cursului special organizat de Ra- 
dioteleviziune integrala operelor 
Hemani de Verdi, Orfeu de 
Monteverdi, Privire de pe pod 
de Rossellini, fiagmente din Par- 
sifal-ul lui Wagner.

In cadrul acestei stagiuni Ra- 
dioțeleviziunea ne invită la o 
suită de concerte-dezbatere pe 
teme ca „Muzica și poezia**, 
„Muzica și dansul**, „Muzica și 
artele plastice**, „Muzica și ma
tematica**, „Creația anonimă — 
creație cultă**, „Muzica și inter
preta ei“.

De asemenea, redacția Emisiu
nilor muzicale va organiza un 
ciclu de concerte educative spe
ciale, dedicate tinerei generații, 
concerte la care-și vor da con
cursul în special formațiile mu
zicale studențești, tineri soliști, 
precum și cadre didactice ale 
conservatoarelor din București, 
Cluj și Iași.

In sfîrșit, remarcăm faptul că, 
alături de stagiunea curentă va 
fi organizată o serie de manifes
tări în cadrul Decadei culturii 
muzicale românești precum și o 
suită de CONCERTE EXTRA
ORDINARE cu concursul uno- 
mari personalități artistice, ca 
Victoria de Los Angeles, Nikita 
Magalott, Andrâ Watts, Cazze- 
loni etc.

IOSIF SAVA

îndrăzneala
I 
î

(Urmare din pag. I)
II întîlnesc și acum, în drumurile mele prin țară, mereu în 

altă parte, mereu pe alte meleaguri, trudind la rădăcina unei 
hidrocentrale, a unui port sau a unui combinat pe tînărul 
acesta, pe care l-am cunoscut în urmă cu cinsprezece ani, 
sau pe alții, care au vîrsta lui de-atunci ; este uluitoare ase
mănarea lor și eu văd în ei parcă un singur om, pe tînărul 
veșnic nerăbdător sâ-și încerce puterile cu ce e mai greu, sâ 
izbîndească acolo unde priceperea și energia lui pot fi atri
bute hotârîtoore, sâ-și dăruiască cei mai frumoși ani muncii 
fecunde, utile, neistovite.

Mâ gîndesc la el, sau la ei, ori de cite ori mâ ispitește, 
învesmîntatâ în atîtea culori, otrava comodității.

— Am primit aparatele, dar 
nu știm cum sa le folosim. Am 
fost chemați la Buftea, la o in
struire cinematografică, totuși, 
încă nu ne descurcăm. Este o 
activitate culturală cu totul 
nouă și avem nevoie de o în
drumare mai consistentă. în 
comuna Budești există un apa
rat de filmat, dar aceasta nu în
seamnă că formează un cine- 
club. cu toate că la județ era 
trecut pe lista cinecluburilor „în 
activitate"... în aceeași situație 
se află și cineclubul easei de 
cultură din Buftea.

Comitetul de cultură și edu
cație socialistă al județului Ilfov 
a distribuit in 1971 (cu oarecari 
eforturi financiare) aparate de 
filmare și proiecție unor institu
ții de cultură din sate* 
După doi ani de funcțio
nare. am văzut stadiul în care 
se află. Mulți încă nu știu cum 
să le folosească. Ei s-au adunat 
în jurul apratului. privesc și se 
întreabă cum să-l folosească. 
Unii, dindu-i totuși o folosință, 
îl întrebuințează ca decor pe 
scenă, deși sînt multe subiecte 
și realități, unele inspirate chiar 
de acțiunile tinerilor uteciști — 
cum este șantierul național de 
hidroameliorații de la Moștiștea, 
campaniile de vară și de toamnă, 
plantatul pomilor fructiferi, fes
tivaluri, eroi din viața și de pe 
vatra satului, etc. care ar putea 
deveni eroi pe „platoul de fil
mare" al amatorilor. Ce-i de 
făcut pentru ca această realitate 
..activitatea cinecluburilor să
tești" în parte fictivă, pe hîrtie, 
să nu rămînă în continuare 
așa ? Sigur, am putea să ne în
trebăm daeă distribuirea apara
telor reprezintă ambiția unor 
funcționari culturali de a ra
porta „cinecluburilor săteștjj sau 
răspunsul generos dat unei pa
siuni reale. Și una și alta. însă, 
după cum se vede, trebuie ur
mărită mai îndeaproape și mai 
susținut această acțiune, o în
drumare trebuie asigurată. Dacă 
aparate care pot face filme sînt 
„folosite" ca decor, pentru simu
lare să nu ne trezim cumva că 
unii vor încerca să producă 
filme „adevărate" cu un aparat 
cumpărat de la Romarta copii
lor !

In multe sate din țară, Bârc» 
.(județul Dolj). Valul lui Traian, 
Cobadin, Oltina (județul Con
stanța). Vulcan. Chimbav (ju
dețul Brașov) există intr-adevăr 
cinecluburi cu o bogată activi
tate. Situația creâtă de dotarea 
unor cămine culturale cu apa
rate care stau pentru că nimeni 
nu știe să le mînuiască ne evocă 
mai vechea stare de lucruri în 
care utilajele. gata construite, 
trebuiau să mal aștepte oamenii 
capabili să le facă să producă. 
Sigur că nu putem propune so
luția absurdă, de a nu mai în
zestra instituțiile cu asemenea 
aparate. Este necesar să asigu
răm cadrele și cadrul de îndru
mare și instruire.

La Centrul de producție cine
matografică din Buftea, pe masa 
inginerului șef al studiourilor, 
Munteanu Vladimir — am răs
foit un teanc de scrisori proas
pete : cereri și adrese venite din 
partea unor cinecluburi de ama
tori din țară care întreabă, cer 
sfaturi și instrucțiuni pentru 
folosirea aparatelor.

— Marele număr de adrese 
care sosesc la Buftea dovedesc 
interesul și curiozitatea dar și 
amploarea pe care a cîștigat-o 
în ultima vreme cinematografia 
de amatori. Chiar astăzi ne-a. 
sosit o adresă din partea con
structorilor de la Lotru. Ne cer 
să instruim într-un curs de 
scurtă durata cîțiva operatori ai 
cineclubului de pe șantiere. In
struirea pe care o putem asigura 
noi, aici la Buftea, cu aparatele 
destinate profesioniștilor nu își 
atinge pe deplin scopul. Amato
rul are Ia cineclubul din sat 
aparate de peliculă îngustă. In 
județe este necesar să existe, 
după opinia mea, un specialist 
care să școlarizeze in scurte 
etape membrii cinecluburilor de 
amatori. O problemă deosebită 
este laboratorul de developare. 
Este nerentabil ca fiecare cine- 
club să aibă laboratorul său pro
priu — așa cum se preconizează 
acum, cind un laborator specia
lizat, la reședința de județ ar fi 
suficient să prelucreze, contra 
cost, toată producția cinecluburi
lor. Cîțiva regizori de la Buftea, 
printre care Geo Saizescu, Alecu 
Croitorii, Andrei Blaer, îndrumă 
benevol unele cercuri de film 
din Capitală și din țară, însă 
această mișcare devine de Ia an 
la an mai amplă și ’ste absolut 
necesar sâ-i oferim un cadru 
mai bine organizat și o direcție, 
un sens educativ precis.

în fond, dacă avem la cămin 
un metodist de teatru sau un 
instructor de dansuri populare 
cu atît mai mult se simte nevoia 
unei îndrumări competente la 
realizarea filmului. Aceste efor
turi organizatorice ar fi în scurt 
timp, pe deplin răsplătite. Ar
hiva națională de filme care 
este, de fapt, „biblioteca" orică
rui cinefil, profesionist sau ama
tor, trebuie să-și găsească mai 
multe posibilități de a intra în 
contact cu cinecluburile de 
amatori din țară, deținătoare, 
unele din ele, ale unor arhive 
„locale" deosebit de interesante. 
Deocamdată, din cîte cinecluburi 
sînt. doar 27 se bucură de spri
jinul acestei „biblioteci", iar cu 
ceilalți solicitanți se poartă doar 
o corespondență politicoasă. Din 
partea comitetului pentru cul
tură și educație socialistă al ju
dețului Ilfov — tovarășul vice
președinte yiorel Cozma ne asi
gură că „din toamna aceasta, 
studiourile de la Buftea vor în
cepe instruirea prin cursuri de 
scurtă durată a tuturor operato
rilor amatori. Aici, la Buftea v* 
fi organizat și un studio per
manent al cineamatoruluî — un 
fel de „stație — pilot" unde, în 
prima etapă amatorii vor învăța 
realizarea documentarelor a jur
nalelor de actualități și a filme
lor de anchetă socială". Este o 
promisiune rezonabilă ale cărei 
roade Ie așteptăm.

IOxN MARCOVICI
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Bun sosit președintelui Inimile *

Republicii india
dr. Varahagiri Venkata Giri

(Umor, din pag. I)

Jawaharlal Nehru îl numește, 
în 1952, ministru al muncii. în
tre anii 1957 și 1967 este, succe
siv, guvernator al statelor Uttar 
Pradesh. Kerala și Mysore. în 
urma alegerilor din mai 1967, 
devine vicepreședinte al Repu
blicii- India și, conform prevede
rilor constituționale, președinte 
al Consiliului statelor..

La 20 august 1969. membrii A- 
dunării statelor jndiene, precum 
și membrii Parlamentului îl aleg 
președinte al Republicii India.

în această funcție de înaltă 
răspundere, V. V. Giri militează 
pentru promovarea politicii de 
consolidare a independenței na
ționale a țării, pentru dezvolta
rea și întărirea sectorului de 
stat al economiei naționale, în
făptuirea reformei agrare și 
realizarea programului de trans
formări social-economice ini
țiat de guvernul central al In
diei. jucînd un rol important în 
adoptarea mai multor măsuri e- 
conomice și sociale de impor
tanță națională. Pe plan extern, 
este partizanul promovării poli-

ticii de neangajare și de dezvol
tare a relațiilor de colaborare 
cu țările socialiste, cu toate sta
tele, indiferent de mărimea și 
regimul lor politic.

Vizita președintelui Republicii 
India, Varahagiri Venkata Giri, 
in România, care începe astăzi, 
se înscrie în cadrul evoluției 
ascendente a relațiilor de cola
borare și prietenie statornicite 
între cele două țări și popoare.

Poporul român a urmărit cu 
profundă simpatie și viu interes 
lupta poporului indian pentru 
consolidarea independenței. e- 
forturile sale pentru realizarea 
de noi pași pe calea dezvoltării 
economice de-sine-stătătoare. în. 
decursul anilor, relațiile ro- 
mâno-indiene au cunoscut o 
dezvoltare continuă, avînd la te
melie principiile independenței 
și suveranității naționale, egali
tății în drepturi, nemesteoului 
în treburile interne și avanta
jului reciproc. România și In
dia sînt. interesate în dezvolta
rea schimburilor economice și 
comerciale, în statornicirea unei 
cooperări fructuoase și diversi
ficate în domeniile economic și 
industrial, tehnico-științific, in

intensificarea contactelor în di
ferite domenii.

O contribuție de seamă la 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
de prietenie și colaborare dinr 
tre România și India au adus-o 
vizitele reciproce și convorbi
rile dintre conducătorii celor 
două țări. Vizita făcută în In
dia, în 1969, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și Ion 
Gheorghe Maurer, convorbirile 
și acordurile semnate atunci au 
creat noi condiții pentru evolu
ția ascendentă a relațiilor bila
terale.

Vizita în România a președin
telui Indiei. Varahagiri Venkata 
Giri, convorbirile cu președin
tele Consiliului de Stat. Nicolae 
Ceaușescu, vor constitui o con
tribuție de seamă la consolida
rea colaborării pe multiple pla
nuri între România și India, la 
cauza păcii și destinderii in în
treaga lume.

Animat de această convingere, 
de sentimente de stimă și pre
țuire față de poporul indian- 
prieten, poporul român adre
sează înaltului oaspete indian 
tradiționala urare „Bun venit 
pe pămintul României !“.

I

DECRET CRONICA

PRIVIND STABILIREA DATEI ALEGERII 
UNOR DEPUTATIÎN MAREA ADUNARE 

NAȚIONALĂ

Consiliul de Stat a stabilit, 
prin decret, data de 2 de
cembrie 1973 pentru alegerea 
unor deputați în Marea Adu
nare Națională, în locurile

rămase vacante în circum
scripțiile electorale nr. 5 — 
Institutul agronomic, județul 
Cluj ; nr. 5 — Mangalia, ju
dețul Constanța, și nr. 5 — 
Grădiștea, județul Vilcea.

Ieri a părăsit Capitala, In- 
dreptîndu-se spre Viena, o 
delegație a Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști 
din România, condusă de to
varășul Pusztai Kălman — 
secretar al Consiliului 
U.A.S.C.R., care va face o 
vizită in Austria la invitația 
Uniunii Naționale a Studenți
lor din Austria. La plecare, 
pe aeroportul București-Oto- 
peni, delegația a fost saluta
tă de tovarășul Moțiu Ste- 

secretar al Consiliului 
de activiști ai 

Executiv al

lian, 
U.A.S.C.R.. 
Comitetului 
U.A.S.C.R

MIERCURI, 3 OCTOMBRIE 19Î3

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 9,30 ;12.15 ; 15 :17,45 ; 20,30), 
Festival (orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30 ; 21), Grădina Festival (ora 
19.30).

PISICA JUNGLEI : 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; 
17,20). Program de documentare 
(ora 20).

CU CĂRȚILE PE FAȚA : 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: Grivița (orele 9; 
11,15; 13,30: 16; 18.15; 20,30).

LEGENDA NEGRULUI CHAR
LEY : Excelsior (orele 9: 11,15;
-----  16; 18,15; 20.30) Melodia 

; 11.15; 13.30; 16; 18.30;
Modern (orele 9: 11.15;

Melodia zilei : .Laudă patriei" de 
D. D. Stancu. 10,00 Meridian-dub. 
11.00 Știință și tehnică. 11.10 Profil 
pe portativ : Emilia Petrescu. 11,30 
Geografie folclorică : Vrâncea. 
12,00 Transmisiuni directe din 
țâră. 12.10 invitație în fonotecă. 
12,55 Melodia zilei. 13,00 închiderea 
emisiunii de dimineață. 17,00 Ști
rile după-amiezii. 17,05 Alo, Ra- 
dipl.—„muzică ușoară la cererea 
ascultătorilor. 1'8',00 Șapte zile, șap
te arte. Arie plastice. 18.10 Dublu 
recital : Rika Zarai și cornel 
Constantiniu. 18,55 Melodia zilei. 
19.00 în direct... de pe platforma 
industrială Pipera. 19,30 Știri. 19,35 
Casa de discuri „Turnabaut". 20,00 
Jurnale și memorii. 21.00 Radio 
super-top — muzică ușoară de 
peste hotare. 22,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport. 22,30 
Melodia zilei. 22,35 Vedete ale mu
zicii ușoare. 23,15 Poetica. Dumi- 
tran Frunză. 23,20 „Studioul mu
zicii contemporane" — itinerar 
muzical suedez contemporan. 
23,55—24,00 Ultimele știri.

★
Ieri a sosit în Capitală o 

delegație a Tineretului „Lam- 
brakis“ din Grecia, condusă 
de Vasilis Catulas, membru 
al Prezidiului Consiliului 
Central al acestei organiza
ții, care, la invitația Uniunii 
Tineretului Comunist. va 
face o vizită în țara noastră.

TELEGRAMA ADRESATA 
C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
Exprimîndu-și satisfacția față 

de decorarea drapelului de lup
tă al Diviziei „Tudor Vladimi- 
rescu-Debrețin", cu ordinul „Tu
dor Vladimirescu", clasa I. un 
grup de veterani din Baia Mare 
— alcătuit din maiorii în re
zervă Constantin Nica și 
Alexandru Mureșan, căpitan în 
rezervă Vasile Simon, locote
nent in rezervă Constantin Po
pescu, sergenții în rezervă 
Gheorghe Bunea și loan La- 
zăr, plutonier în rezervă Andrei 
Suciu — care au făcut parte din 
această mare unitate au adresat 
o telegramă Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune :

Cu inimile pline de bucurie 
am aflat decorarea drapelului 
nostru scump, sub care am lup
tat de la început și pînă 
sfîrșitul “ * ’ ’ * 
„Tudor ____________,_____ __

înalta apreciere_dată de către 
partid j’ ‘ “
personal, 
Ceaușescu. ostașilor din această 
mare unitate românească ne-a 
întinerit cu 30 de ani. deși a- 
cești ani au fost plini de tot fe
lul de greutăți, pe care, sub 
conducerea înțeleaptă a partidu
lui, le-am biruit și sîntem fe
riciți că lupta și munca noas
tră alături de întregul nostru 
popor a încununat scumpul nos
tru ideal — libertatea, indepen
dența și democrația.

Sîntem mîndri că în fruntea 
conducerii partidului și statu
lui nostru se află un conducă
tor atît de iubit și încercat ca 
Dumneavoastră, luptător neobo
sit pentru cauza socialismului 
și făurirea păcii în lume, pen
tru bunăstarea și fericirea po
porului român, pentru că Dum
neavoastră întruchipați cele mai 
mari idealuri ale poporului nos
tru, iar aspirația lui de veacuri 
spre libertate deplină se reali
zează azi sub înțeleaptă Dum
neavoastră conducere.

Stimate tovarășe Ceaușescu, 
comandant suprem al forțelor 
noastre armate, deși sîntem in 
rezervă, pensionari, nu sîntem 
bătrini. Inimile noastre bat în 
piept tot pentru țară, tot pen
tru popor și pentru Dumnea
voastră. Vă simțim și vă vedem 
în fruntea noastră, a întregii 
națiuni, ca cel mai demn și iu
bit conducător și comandant. 
Dacă țara, partidul și poporul 
va cere să ne apărăm glia stră
bună, nu vom precupeți nici 
sîngele și nici viața noastră pen
tru idealurile scumpe ale socia
lismului

CORESPONDENȚII
ACTUALITĂȚII 

TRANSMIT:

.... . la 
războiului, cu ordinul 

Vladimirescu", clasa I.

și de Dumneavoastră 
, tovarășe Nicolae

Galați : Primul carbonier de 
18 000 t.d.w. s-a reîntors in por
tul Șantierului naval pentru a i 
se efectua ultimele finisări. Pen
tru urgentarea lucrărilor munca 
a fost organizai ă în două schim
buri. Secția sculărie a fost uti
lată cu un număr mare de 
mașini și scule reclamate de 
noile tipuri 
tonaj 
Menționăm 
tehnice care au reușit să reali
zeze integral, de la începutul 
anului pînă în prezent, pentru 
secțiile productive : 100 pistoale 
pneumatice, 100 polizoare verti- 

• cale, 50 polizoare P.P. 60, 10 
mașini mari de găurit și 10 
vinciuri hidraulice de 25 tone 
forță (Vasile Caburgan) Alba : 
în municipiul Alba Iulia s-a 
desfășurat faza județeană a 
concursului „Olimpiada con
structorului". Dintre cei 15 par
ticipant!, cîștigători ai fazelor pe 
întreprinderi, s-au clasat pe pri
mele locuri : Kela Francisc 
(șantierul nr I, Alba Iulia) și 
Aurel Arghius (șantierul nr. 3, 
Aiud, Ocna Mureșului). Aceștia

vor participa la faza pe țară. 
(V. Moroșan).

Hunedoara : Cooperatorii de 
la C.A.P.-Someș Gurăslău, aju
tați de elevii din localitate au 
reușit să recolteze peste 80 de 
hectare porumb. Cooperatorii 
din Someș Odorhei au livrat 
pînă în prezent 550 tone de cas
traveți de pe cele 35 de hectare 
cultivate, obținînd peste 600 000 
lei venituri. (M. Vasile).

grese tehnico-științifice în dome
niul finisării materialelor textile".

POȘTAȘUL 
INDISCRET

mare 
reclamate 

de nave de mare 
care se construiesc aici, 

inițiativa cadrelor

| EVENIMENT

In zilele de 2—5 octombrie 
1973 se desfășoară în București 
lucrările 
Congres 
miștilor

Organizat de către un Comi
tet internațional format din re
prezentanți ai Asociațiilor In
ginerești din țările socialiste, 
acest congres se ține la interval 
de 2 ani, pe rînd în fiecare din 
aceste țări și grupează specia
liști din țările socialiste și invi
tați din alte țări.

Anul acesta Congresul este 
găzduit de către R. S. România 
și are ca tematică generală „Pro-

celui de „Al 
Internațional al 
Coloriști“.

FESTIVAL
FESTIVALUL 

LITERAR-ARTISTIC 
„GEORGE BACOVIA"

Din inițiativa Comitetului județean pentru cultură și educație 
socialistă, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor și revista de cul
tură „Ateneu" s-a inaugurat la Bacău cea de a Il-a ediție a 
b estivalului literar-artistic „George Bacovia".

Cele patru zile ale festivalului au fost subintitulate după cum 
urmează : „Omagiu lui Bacovia", „Ziua criticii literare și a poeziei 
patriotice", „Ziua artelor" și, în sfîrșit, „Ziua cintecului și jocului 
românesc".

Dar dincolo de bogata văietă a manifestărilor, dincolo de marea 
afluență de public, festivalul bacovian lămine — ca și la prima 
sa ediție — un excelent prilej de întîlnire a oamenilor de artă și 
cultură moldoveni sau foști moldoveni (E. L).

Am primit la redacție o scri
soare al cărei început ținem 
neapărat să-l reproducem : „Nu 
în puține cazuri am citit artico
lele dumneavoastră in care a- 
rătați lucrurile așa cum sînt ele 
și nu puține au fost cazurile în 
care în urma sesizărilor adevă
rul a triumfat... în fine, nutresc 
un deosebit respect pentru dum
neavoastră și mă mingii cu spe
ranța că fiind singurul om drept 
(pînă acum nu am întîlnit cu 
toate că am apelat la destui) 
care mă veți putea ajuta". Des
pre ce ajutor era vorba ? Eram 
rugați fierbinte să facem lu
mină aici „în Hunedoara, unde 
totul este întunecat nu numai 
de fumul de la furnale". Adică 
la depozitul de mobilă al O.C.L. 
Produse industriale Hunedoara, 
susține autorul scrisorii, Eftimie 
Blidaru. toți fură ca în codru, 
firește cu excepția domniei sale, 
hotărît să facă lumină, să in
troducă respectul pentru bunul 
obșteșc, pentru cel particular. 
S-a adresat tuturor, dar n-a gă
sit audiența la care se credea 
îndreptățit. Și. pentru că nimeni 
nu i-a dat dreptate, i-a oorisi- . 
derat pe toți părtași la furt și 
ni s-a adresat nouă. îndemnat 
de motivele amintite la începu
tul scrisorii. Ancheta întreprin
să ne-a dezvăluit un singur 
fapt : autorul scrisorii a lucrat 
la depozitul de mobilă pînă în 
luna mai cînd a fost mutat la 
depozitul de materiale de con
strucții. La temeiul acestei sanc
țiuni disciplinare au stat urmă
toarele considerente : 
în timpul serviciului și atitu
dine necuviincioasă 
cumpărătorii care nu-1 recom
pensau cu anumite sume de 
bani la încărcatul *și descărcatul 
garniturilor de mobila". Acesta 
este adevărul adevărat, stabilit 
la cererea petentuiui. Păcat 
numai că sîntem astfel puși pe 
drumuri, că nu ne rușinăm să 
aruncăm cu noroi în stingă și în 
dreapta atunci cînd vedem ca 
ni se închid baierel? pungii în 
care stringeam banii nemun
ciți. furați din buzunarele clien- 
ților. (N. STERFA)

va Secției de Științe politice a 
Academiei de Științe sociale și 
politice a Republicii Socialiste 
România, cuprinde studii, arti
cole și dezbateri referitoare la 
procesul revoluționar care se 
desfășoară în domeniul științei 
și tehnicii în epoca contempo
rană. Lucrarea oferă posibilita
tea unor oameni de știință de 
a-și exprima și confrunta opi
niile și de a aduce la cu
noștință unui cerc larg de citi
tori rezultatul analizei ți cerce
tărilor efectuate.

GRIGORE IONAS

în editura „Stadion", a apărut 
volumul „Ghidul marcajelor tu
ristice" semnat de un colectiv 
de specialiști din acest domeniu 
care cuprinde rețeaua marcaje
lor din munții noștri, traseele, 
poteci și versante, culmi, chei, 
văi etc. Fiecare masiv sau mun
te este prezentat sub toate 
aspectele, legăturile etc.

Conceput ca un îndrumar 
practic al excursioniștilor in
tr-un format ușor portabil. în 
condiții grafice deosebite, ghi
dul marcajelor turistice trebuie 
să însoțească pe fiecare iubitor 
al drumeției.

ALMANAHURI 1974 
PRIN POȘTĂ! -

„abateri

față de

EDITORIALE

în colecția „Idei contempora
ne" a Editurii politice a apărut 
volumul „Mutații contemporane 
în știință și tehnică și implica
țiile lor".

Volumul, apărut din inițiati-

BIROULUI F.R.F
PE ORDINEA DE ZI

• ILIE OANĂ • ȘTEFAN COVACII 

I

Rețineți din timp almana
hul preferat. Librăria „CAR
TEA PRIN POSTĂ", unitate 
a cooperației de consum din 
București. str. Serg. Nuț'l 
Ion nr. 8—12, sectorul 6, 
primește — încă de pe acum 
— înscrieri la următoarele al
manahuri pe anul 1974 :

SC1NTKIA, FLACĂRA, 
CINEMA, SATUL SOCIA
LIST, MAGAZIN, FEMEIA. 
ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ. 
SĂNĂTĂȚII, EDUCAȚIEI, 
AUTOTURISM, URZICA, 
SPORT.

Expediind comanda la 
adresa indicată, almanahu
rile vă sosesc la domiciliu. 
Plata se face la primirea co
letului.

I DEBUTURI |

13.30:
(orele 9;
26,45). 1____ _____ ___  ..
13.30: 16: 18.15: 20.30). Grădina Mo
dern (era 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).

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

ALBA CA ZĂPADA SI 
ȘAPTE PITICI ;
9; 11,15; 13,36;
Grădina Buzești (ora 19,00).

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

JANDARMUL LA PLIMBARE î 
Lumina (orele 8.45; 11; 13,30; 16; 
18.30; 20,45j.

DEPARTE DE TIPPERARY ! 
Arta (orele 15.30; 18; 20.13), Cotro- 
ceni (orele 15,30; 18; 20.15), Gră
dina Arta (ora 19).

ACEA PISICA BLESTEMATĂ JȘ 
Timpuri Noi ' - — -
continuare).

BĂRBAȚII X 
18; 20).

URMĂRIRE
Dacia (orele 9: .
18.15: 20 30), Progresul (orele 15.30; 
18; 20,15).

MICUL SI MARELE KLAUS î 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20.15).

DREPTUL DE A IUBI : VoJga 
(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; 17.3(1: 20.30).

VALTER APARA SARAJEVO î 
Flacăra (orele 15.30: 19).

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

FANTOMA LUI BARBĂ NEA
GRĂ • Drumul Sării (orele 15.30; 
18; 20,15).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI: 
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 : Crîngași (orele 16; 
18; 20).

INFAILIBILUL RAFFLES: Pacea 
(Orele 15,30; 17,45: 20).

POIENILE ROȘII : Viitorul (0- 
rele 16; 18: 20).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : 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 INTTMPLA, DOCTORE : 
Grădina Capitol (ora 18 15).

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (Schitu Măgureanu) : A 
XII-A NOAPTE — ora 20; Teatrul 
Mic : PHILADELPHIA EȘTI A 
MEA ! (premieră) — ora 19,30; 
Teatrul Giulești (la Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale“ — Sala Stu
dio) : COMEDIE CU OLTENI — 
ora 19 30; Teatrul „C. Tănase" 
(Sala savoy) : TRASNITUL MEU 
DRAG — ora 19.30: (Sala Victo
ria) • JOS PĂLĂRIA — ora 19.30: 
Circul Globus : AL TREILEA
GONG LA... CIRC — ora 19.30.

I

I

I
I

___ _____ CEI
Buzesti (orele 

16; 18.15; 20.30),

(orele 9,15-20,15 in

Munca (orele 16;

LA AMSTERDAM :
11,15; 13,30; 16;

PROGRAMUL III
9.00 Știri. 9.05 Incognito — pro

gram de varietăți muzicale, 9,55

PROGRAMUL I

9.00 Teleșeoală. Televiziune șco
lară integrată. 10,00 Telex. 10,05 
Telecinemateca pentru tineret. 11,25 
Deschiderea stagiunii de concer
te 1973/1974 a formațiilor muzicale 
ale Radioteleviziunii Ro-mâne.

I

I
în jurul orei 12 (M
Transmisiune directă de 

la Aeroportul Internațio
nal Otopeni. Ceremonia so
sirii președintelui Republi
cii India, Varahagiri Van- 
kața Giri, împreună cu 
soția. Sarasvati Giri, care, 
la' invitația președintelui 
Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceausescu, 
vor face o vizită oficială in 
țara noastră.

15,25 Fotbal : F. C. Argeș — 
Fenerbache Istambul (meci retur 
în „Cupa U.E.F.A."). Transmisiu
ne directă de la Pitești. Comen
tează Cristian Țopescu. 17.15 
Muzică de promenadă cu o for
mație condusă de Ionel Budiștea- 
nu. 17,30 Curs de limbă rusă. 
Lecția a 61-a. 18,05 Tragerea Pro- 
noexpres. 18,15 Steaua polară — 
emisiune de orientare școlară si 
profesională „Constructori de 
tractoare". 18,35 Aplauze pentru 
români. 18,50 Dialog : Problema 
progresului în confruntările de 
idei din lumea contemporană. 19.15 
Publicitate. 19,20 1001 de seri : Pre
miul lui Donald (în) 19,30 Te
lejurnal. Cincinalul înainte fie 
termen. 1973 — an hotărîtor. 20,00 
Cîntecul săptămînii ; „București, 
orașul meu". 20,05 Teleobiectiv. 
20.40 Telecinemateca. Ciclul „Re
gizori contemporani" : „De doi 
bani, speranță". 22,20 24 de ore.
22.30 Sport. Secvențe filmate de la 
întîlnirile de fotbal Dinamo 
București . — Crusaders-Belfast 
(meci retur în ,,Cupa Campioni
lor Europeni") și Universitatea 
Craiova — Fiorentina (meci retur 
în „Cupa U.E.F.A.).
PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru o 
Gheorghe Țiteica. 20.30
ușoară cu formația vocal-instru- 
mentală „Ialla" din U.R.S.S. 21,00 
Documentar TV : „Cartea apelor"
21.30 Telex. 21,35 Dansează Ileana 
Iliescu și Marinei Ștefănescu. 22.00 
Prin muzee și expoziții. 32,15 Ar
monii intime.

idee : 
Muzică

I

I

I

I
I

I
I
I
I
I
I
I
i
I

Sigur că rezultatul obținut 
echipa noastră în meciul 
echipa R.D.G. ne-a mihnit 
toți cei care iubim fotbalul. 
Aceasta determină, de regulă^ 
poziții subiective. Cu puțin efort, 
însă, momentul poate să fie de
pășit mai ales cînd realitatea, 
pe teren, ne-a apărut pină în 
ultimul moment suficient de 
clară. Nu mai încape, cred, nici 
o îndoială că un prim factor 
influent asupra rezultatului a 
fost însuși arbitrul. Dacă fotba
liștii din R.D.G. nu ar fi mar
cat prin lovitură liberă, luînd în 
seamă și pauza care a interve
nit la timp, echipa noastră ar fi 
obținut cel puțin egalarea. Ase
menea credință e argumentată 
în primul rînd de jocul echipei 
R.D.G. care, în ciuda faptului că 
a dominat în prima parte, a do
vedit cu prisosință în a doua că 
nu-și mai poate menține ritmul 
pe care l-a impus. Poate că 
toată lumea a criticat echipa 
noastră pentru că a jucat defen
siv. Sînt momente cînd măsurile 
de siguranță în apărare repre
zintă mai mult decît o necesi
tate și băieții noștri au demons
trat că toate acțiunile de atac 
ale fotbaliștilor din R.D.G. pot fi 
oprite și anulate. Ceea ce con
sider că nu au făcut bine, însă, 
ceea ce ne-a costat și ne costă, 
este ignorarea unor măsuri ce 
ar fi putut să preîntîmpine vic
toria echipei R.D.G. prin lovi
turi libere. Concentrarea în ju
rul fazelor fixe a fost insufi
cientă și deficitară și jucătorii 
din R.D.G., neavînd ocazii de 
gol din acțiuni, au căutat cu lu
minarea și au exploatat la 
maximum fazele fixe. S-a pro
fitat, aș zice, în ultimă instanță, 
la maximum, de neatenția echi
pei noastre și, cum spuneam la 
început, și a arbitrului. Un alt 
factor care a influențat direct 
rezultatul izvorăște din cele 
două stiluri de joc al echipelor, 
stiluri complet opuse. Echipa 
R.D.G. s-a apărat supranumeric 
și a atacat aproape întotdeauna 
pe un front larg și tot supranu
meric. De aici și un anume su
pra care a existat. în ultimă 
instanță, și care, tot în ultimă 
instanță. înseamnă joc modern 
în fotbal. Trebuie să reflectăm 
indelung la aceasta.

asigura Ia cluburi, iar cea tac
tică și psihologică la lot. in can
tonamente scurte, b) calendarul 
intern a fost aglomerat : Dinamo, 
de pildă, a avut de jucat meci 
după meci — 13 de toate — 
pînă în ajunul importantei con
fruntări. Partenerul pentru ul
tima verificare — echipa brazi
liană A.B.C. Natal — a fost gre
șit ales, fără a avea nici o par
ticularitate comună cu fotbalul 
practicat de' jucătorii gazde. 
Chiar și așa, în acel joc, s-a uti
lizat o formulă — cu Dem
brovschi și Velea — care av 'a 
să nu apară la Leipzig. unde 
au fost folosiți Țarălungă și De-

Am venit la Leipzig să parti
cip la un succes al fotbalului 
românesc. Regret, nu s-a întîm- 
plat. 
mai 
la 
noastre. ___________ _____
programul ^e pregătire. Primul 
lucru care trebuie observat este 
că jucătorii noștri n-au evoluat 
la valoarea lor recunoscută și cu 
care ne obișnuiseră. Pentru mine 
este un mister că Dumitrache. 
Dobrin. Dumitru. Dinu n-au dat,

De 
greu 

adresa

aceea, 
să fac

i jocului 
necunoscind

îmi este 
aprecieri 

echipei 
exact

ta pe teren sa se dezechilibreze. 
Aș vrea să greșesc, dar mi se 
pare că jucătorii, atunci cînd e 
vorba de un jucător nou, nu-1 
asimilează cu răspunderea ma
ximă și situația asta nu face 
decît să le fie lor defavorabilă. 
N-aș putea să mă refer Ia o a- 
nume tactică a echipei, pentru 
că jocul n-a evidențiat-o. în 
orice caz, cu o concentrare mai 
mare la fazele fixe, cu un anga
jament mai susținut și prin 
practicarea jocului om la om, 
se putea obține un rezultat fa
vorabil, pentru că gazdele cu tot 
jocul lor atletic, în forță, cu toa
tă matematica lor perfectă la 
loviturile fixe nu au strălucit 
nici de această dată. Ceea ce pot 
să vă declar este că. la Leipzig, 
încă nu s-a decis sigur califica
rea. pentru jucătorii români, deși 
ar fi 
două 
cred 
toate

putut să aștepte ultimele 
partide din grupă liniștiți, 
că nu sînt pierdute încă 
șansele...

Patru foști antrenori • CONSTANTIN TEAȘCĂ
ai reprezentativei României

ne vorbesc despre

PROBLEMELE
NAȚIONALEI 
DE FOTBAL

• ANGELO NICULESCU
Echipa gazdă a jucat mai slab 

decît în meciul tur de la Bucu
rești. Dar asta nu justifică cu 
nimic jocul fără orizont al for
mației noastre care, evident, nu 
s-a axat nici pe apărare, nici pe 
atac. Dacă e să vorbim de gre
șeli, atunci, după părerea mea 
ele sint următoarele : a) Pregă
tire centralizată a lotului (1 
lună) prea lungă, ceea ce a dus 
la abaterea de la principiul îm- 
pămîntenit în ultimii 5 ani. con
form căruia pregătirea fizică și 
tehnică a selecționabililor se

leanu. c.) Tactic : Dembrovschi 
trebuia utilizat de la început. 
Temporizarea — a consuma timp
— se-impunea tocmai acum. Ad
versarii trebuiau scoși din tipa
rul lor și nu să ne luăm la în
trecere cu ei ; trebuiau plimbați
— lucrul acesta s-ar fi putut 
ușor face —, puși să alerge. Ju
cătorii noștri n-au calități fizice 
pentru interceptarea mingii in 
aer. d.) Tehnic. Țarălungă. Do- 
brin. Dumitrache au fost abso
lut absenți. Jucătorii dacă sint 
intr-adevăr jucători mari

fi adus contribuția in 
de situații. Marcajul de

tip „gură cască" practicat. de 
tricolori este evident, mai înain
te de toate, la echipele noastre 
divizionare (Sportul Studențesc 
face, întrucîtva, excepție). Să 
nu discutăm despre zid și mo
mentele fixe ale jocului... Șanse 
de calificare ? Depinde totul de 
echipa Albaniei. Sîntem „Ia 
mina" rezultatului de la Tirana, 
de la 3 noiembrie. In eventuali
tatea nedorită a unei ratări a 
calificării la turneul final 
W.M. '74. pierderile morale, de 
prestigiu, ale fotbalului româ
nesc le vor întrece pe cele ma
teriale (care nu sînt neglijabile 
nici acestea : circa 300 000 dolari 
pentru participarea la W.M. ’74). 
Ultima apariție a naționalei a 
constituit altceva decit ceea ce 
se clădise în ultimii 5 ani...
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• Analiza meciului de 
la Leipzig • Aprobarea 
lotului pentru meciul cu 

Finlanda

muncii 
bun se 
Care se 
ambiția

în acest meci decisiv, randa
mentul pe care-1 dau, de obicei, 
chiar intr-un joc de campionat, 

exprimat ca 
păcate nici 

avem. Din 
antrenorii 

și Cosmoc,

Valorile nu 
valori, și 
altele nu 
•cele discutate cu 
Valentin Stănescu ______ ,
înainte de meci, am înțeles că 
o pregătire tactică și psihologică 
s-a făcut. Din nefericire pe te
ren nu s-a văzut acest lucru. 
Organizarea lucidă a jocului nu 
a existat, permițind gazdelor să 
atace, uneori supranumeric. din- 
du-le posibilitatea să-și valori
fice propriile arme. Mă asociez 
și eu părerii că primul gol, ve
nit dintr-o eroare gravă a arbi
trului. a influențat negativ jo
cul echipei noastre. Dar cu ar-, 
bitrii nu ne putem lupta. Z _ 
faptul că nu s-a făcut zid. așa 
cum se cere și se obișnuiește, la 
cele două lovituri fixe, nu poate 
fi nimeni vinovat decît jucătorii 
înșiși. Faptul că ei nu apreciază 
pericolul unor asemenea lovi
turi reflectă, de fapt. situația 
din campionat, unde acestor lo
vituri fixe, valorificării lor. nu 
li se acordă nici o însemnătate. 
Este vina antrenorilor. Pe urmă 
n-am putut să înțeleg de ce jo
cul a fost înghesuit numai pe 
partea lui Iordănescu ? Asta a 
făcut ca Țarălungă. deci un ju
cător, să dispară din joc si lup-

s-au 
din 
prea

De

Dintotdeauna fructele 
inteligente, a unui joc 
văd în fazele de atac, 
traduc, de altfel, prin 
jucătorilor de a juca mai bine, 
de a marca goluri, de a se de
păși. Pentru aceasta este nevoie 
ca fotbalul să fie organizat spre 
a produce un asemenea spec
tacol. adică eficient. La Leip
zig — ea și în campionatul nos
tru — jucătorii, echipa au jucat 
un fotbal pretext, „fără senza
ții". uniform de plat. mimat. 
Sărac în posibilități fizice spe
cifice. leneș, insuficient de teh
nic. cu orientare statică și stra
tegie care să meargă pe greșe
lile și slăbiciunile adversarului. 
Vorbind mai la obiect, echipei 
noastre naționale, dar mai ales 
fotbalului românesc, îi sînt ca
racteristice dezordinea tactică, 
lipsa de angajamente, de voință, 
dictate mai ales de o așezare în 
teren care nu tinde să pună pro
bleme adversarului, să marche
ze goluri. Și cu foarte puține 
excepții vedem că forma de ba
ză a jocului constă în păstrarea 
balonului, in repartizarea unui 
număr mic de forte în vîrful a- 
tacului. a lipsei de virtuozitate 
în „furtună'1 așa cum o cere jo
cul modern, meci de meci. 
Transmiterea „mutilată" a balo
nului ajungînd o adevărată ma
nie cu atît mai mult cu cit ne 
lipsește complet și forța de atac 
pe aripi, formă care prin jucă
tori și concepția adecvată ar fi 
în măsură să aerisească jocul, 
sa-i dea culoare, să-1 facă vioi 
și plin de sens. Concluzia la care 
ajungem este aceasta : un joc 
fără imaginație, cu eforturi so
litare. întîmplătoare. In apărare 
specific este retragerea masivă 
numai pentru a împiedica mar
carea golurilor și nicidecum cu 
intenția recuperării balonului 
care ar naște prompt faza de 
joc colectiv — constructiv juca
tă fulger. Adăugați și faptul că 
noi nu avem încă preocupări de 
a construi cluburi cu etaje su
perioare. dar și cu fundație se
rioasă (conducători, antrenori, 
jucători...) de a crea ambianța 
ce duce și la strălucirea națiu
nilor mici, dar cu fotbal mare 
(Olanda etc) pentru a putea în
țelege de ce severitatea opinii
lor trebuie să rămînă pentru 
fiecare categorie act de respon
sabilitate profesională, adevăra
ta sa carte de vizită...

Aseară a avut loc, la sediul 
F.R.F. o ședință în cadrul că
reia. la primul punct, s-a anali
zat meciul de la Leipzig. Biroul 
federal a apreciat ca nesatisfă
cătoare evoluția echipei naționale 
in acest meci decisiv, contrar 
premiselor favorabile pentru un 
rezultat bun. Au fost analizate, 
în detaliu. în mod principial și 
responsabil. cauzele acestui 
insucces. O discuție mai amplă 
asupra echipei reprezentative va 
avea loc după epuizarea ultime
lor două partide, de la Bucu
rești. și Tirana. în continirare, 
membrii Biroului federal au ce
rut ca meciul cu Finlanda, de la 
14 octombrie, să fie extrem de 
bine pregătit. în acest sens a 
fost aprobat lotul celor 22 de 
jucători care va fi comunicat 
la F.I.F.A. Iată componența lo
tului : portari — Rădueanu, Ior- 
dache, Adamache. fundași — 
Sătmăreanu, Niculescu. Anto
nescu. Sameș, Smarandache, 
Deleanu, Velea : mijlocași — 
Dumitru. Dinu. Beldeanu, Radu 
Nunweiller : atacanți — Troi, 
Pantea, Dobrin. Dembrovschi, 
Dumitrache. Sandu Mircea, Ior
dănescu, Marcu. Convocarea lo
tului se va face luni. 8 octom
brie. la orele 10. la sediul 
F.R.F. „Cartierul general" este 
stabilit la Snagov unde se vor 
desfășura pregătirile pe tot 
cursul săptămînii viitoare, pre
gătiri constînd în ședințe teore
tice și tehnice, analiza meciului 
de la Leipzig și a meciului Fin- 
lânda-Albania (după vizionarea 
filmelor) meciuri-școală. meciuri 

antrenament și verificare.
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Astă seară Teatrul Mic, pre
zintă a doua premieră a stagiunii 
„Philadelphia ești a mea !“, o 
dramă scrisă de irlandezul Brian 
Friel în 1966. Piesa tradusă de 
Radu Nichita e pusă în scenă 
de Sorana Coroamă care a ales 
în distribuție pe Olga Tudora- 
che. Tatiana Iekel, Ion Manta, 
Vasile NiculesCu, și alți actori 
dotați ai Teatrului Mic. Rolul 
principal, însă, fiind al unui 
foarte tînăr personaj (pornit să 
cucerească lumea — alta, după 
închipuirea sa, decît cea care 
i-a și pricinuit dureri, tristeți 
— ) a fost ales ca protagonist 
un proaspăt absolvent al 
I.A.T.C., Mișu Dinvale. El în
cearcă astă seară nu numai 
emoțiile premierei, ci și ale de
butului său în cariera teatrală. 
Cel mai tînăr actor. distribuit 
în cea dintîi premieră oficială a 
stagiunii bucureștene, ne declară 
înainte de primul gong : „Tea
trul Mic a investit o mare în
credere într-un debutant acor- 
dindu-i acest rol important. De 
aceea, aș dori ca primul contact 
cu publicul să confirme oportu
nitatea acestei încrederi, a ge
nerosului sprijin primit din par
tea tuturor. Aș vrea, deci „ca 
interpretarea personajului meu 
să contribuie la succesul repre
zentației, dar aș vrea mai ale» 
ca tinerii spectatori, cvnoscîn- 
du-l pe Gar O’Donall din 
drama lui Friel, să poată reflecta 
în deplina cunoștință de cauză 
asupra condiției acestui tînăr. Un 
iînar pornit să cucerească lu
mea — alta după închipuirea sa 
care i-a și pricinuit dureri, tris
teți ; exuberant sau trist, însin
gurat sau căutînd căldura seme
nilor. vrînd totul de la toți și de 
la început. Gar O’Donall e 
tipul adolescentului care-și caută 
drumul. Mă voi strădui să 
descriu întreaga gamă de stări, 
de sentimente ale acestui per
sonaj în speranța unei întîlniri 
revelatoare, pentru publicul tînăr 
în primul rînd".

Rubrică realizată de 
DOMNITA văduva

I

Astăzi se joacă meciurile 
retur din cadrul cupelor eu
ropene la fotbal. în Capitală, 
pe stadionul Dinamo de la 
ora 15,30 intr-un joc contind 
pentru „Cupa campionilor 
europeni", Dinamo București 
va întilni formația irlandeză 
Crusaders din Belfast. Două 
partide pentru „Cupa UEFA" 
au loc in țară. La Craiova, 
Universitatea va primi vizita 
echipei italiene Fiorentina, 
iar la Pitești, F.C. Argeș va 
juca în compania echipei 
turce Fenerbahce Istanbul. 
Tn sfîrșit. la Belfast, echipa 
Chimia Rm. Vilcea va întilni 
in cadrul „Cupei cupelor" 
formația Glentoran.

• In stațiunea mari
tima FERRERIAS (Insula 
Minorca) a început turneul 
interzonal pentru campiona
tul mondial feminin de șah. 
Pentru prima oară, la aceas
tă importantă fază a cam
pionatului mondial, România 
este prezentă cu trei concu
rente : Alexandra Nicolau, 
Elisabeta Polihroniade și 
Gertrude Baumstarck.

După disputarea a două 
runde, în clasament conduc 
maestrele sovietice Irina Le
vitina și Tatiana Zatulov- 
skaia cu cite 2 puncte fie
care, urmate la o jumătate 
de punct de Alexandra Nico
lau și Gertrude Baumstarck.



Conferința pentru securitate 

și cooperare în Europa

Lucrările Comitetului
de coordonare

Corespondentul Agerpres, 
Corneliu Vlad, transmite : La 
Centrul internațional de con
ferințe de la Geneva, conti
nuă lucrările Comitetului de 
coordonare — forumul suprem 
al celei de-a doua faze a 
Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa.

în cursul zilei de marți, dis
cuțiile principale s-au purtat in 
legătură cu modalitățile prin 
care organele de lucru ale Con
ferinței vor putea consulta Co
misia Economică a O.N.U. pen
tru Europa (C.E.E./O.N.U.) și 
cu graficul pentru perioada ur
mătoare a ședințelor celor 12 
organe subsidiare și ale celor 
trei comisii. De asemenea, a a- 
vut loc un schimb de păreri pri
vind data întrunirii următoarei 
sesiuni a comitetului.

Prin, consens, s-a luat hotărâ
rea ca organele de lucru ale 
Conferinței care se ocupă de 
domeniile economic, tehnico-ști- 
ințific și privind mediul încon
jurător să poată consulta C.E.E./ 
O.N.U. în probleme care figu
rează pe ordinea de zi a aces
tor organe. Conform hotărârii, 
secretarul excutiv al C.E.E./ 
O.N.U. ar putea să prezinte con-

tribuții scrise. în același timp, 
dacă va fi necesar, asemenea 
contribuții vor putea fi intro
duse de reprezentanții săi în 
diferitele organe de lucru ale 
Conferinței. în legătură cu con
sultarea organizațiilor interna
ționale competente de către 
Conferință, reprezentantul Maltei 
a menționat și U.N.E.S.C.O., ală
turi de Comisia Economică a 
O.N.U. pentru Europa. în ace
lași sens, s-au pronunțat repre
zentanții României, U.R.S.S. și 
Poloniei.

Comitetul a stabilit totodată 
programul activităților din a- 
ceastă săptămînă ale . organelor 
subsidiare ale Conferinței. In 
discuția privind data viitoarei 
reuniuni a Comitetului, s-a ex
primat opinia ca acesta să se 
întrunească la intervale de timp 
mai scurte, pentru a-și putea în
deplini în cit mai bune condi
ții sarcina sa de coordonare 
a activităților Conferinței.

în cursul aceleiași zile, a avut 
loc ședința subcomisiei pentru 
cooperare industrială. în cadrul 
căreia au fost stabilite modali
tățile de abordare a problemelor 
privind cooperarea în producție 
și vînzare, precum și alte as
pecte ale dezvoltării legăturilor 
în domeniul industriei între sta
tele europene participante la 
Conferință. Următoarea reuniu
ne a Comitetului de coordonare 
va avea loc miercuri.

de peste hotare
SITUAȚIA DIN CHILE
• Luis Corvalan in fața Curții marțialetO

serie de facultăți au fost închise
Ignorând protestele opiniei publice internaționale, junta mili

tară chiliană a hotărât aducerea lui Luis Corvalan, secretar ge
neral al Partidului Comunist din Chile, în fața Curții Marțiale. 
Procesul se desfășoară la Academia Militară din Santiago, 
Luis Corvalan se află sub stare de arest.

unde

ÎNCEPUT de an universitar
ÎN POLONIA

După cum menționează auto
ritățile militare, citate de agen
țiile Reuter și United Press In
ternational, la Santiago de Chile 
au fost executate în cursul nop
ții de luni spre marți alte nouă 
persoane, acuzate de a fi atacat 
elemente militare ■ sau de a fi 
încălcat interdicțiile de circula
ție.

Zece cadre de conducere de ia 
marea mină de cupru „Chuqui- 
camata" au fost condamnate, de 
asemenea, pentru diverse „de
licte", la pedepse mergind pînă 
la 17 ani închisoare. Sentința 
maximă a primit-o fostul di
rector adjunct al minei, Haroldo 
Cabrera, membru al Partidului 
Comunist. Un comunicat oficial 
menționează, totodată, că în 
provincia nordică Taracapa 
cinci adepți ai guvernului 
Unitate Populară au primit 
partea instanțelor militare 
depse culmihind cu 15 ani 
detențiune.

Pe de altă parte, militarizarea 
universităților preconizată de 
juntă provoacă serioase nemul-

din 
pe- 
de

• CELE TREI PRINCIPALE 
CENTRALE ale oamenilor mun
cii peruani — Confederația ge
nerală a oamenilor muncii din 
Peru (C.G.T.P.), Confederația 
oamenilor muncii ai revoluției 
peruane (C.T.R.P.) și Centrala 
națională a oamenilor muncii 
(C.N.T.) — precum și o serie de 
organizații sindicale din diverse 
sectoare ale economiei peruane 
au dat publicității un document 
oficial comun, în care se expri
mă sprijinul ferm și deplin al 
tuturor muncitorilor peruani 
fată de măsurile luate de gu
vernul președintelui Juan Ve
lasco Alvarado, in spiritul dez
voltării și extinderii sectorului 
de stat al economiei naționale. 
Documentul solicită exproprie
rea imediată a bunurilor socie
tății nord-americane „Cerro de 
Pasco Co." și administrarea lor 
de o întreprindere națională de 
stat.

Exprimîndu-și speranța că 
lucrările etapei a doua a 
Conferinței pentru securitate 
și cooperare din Europa, care 
se desfășoară la nivelul ex- 
perților la Geneva, se vor în
cheia cu succes, cancelarul 
Austriei. Bruno Kreisky, a a- 
firmat că ar fi bine să se rea
lizeze de pe acum un acord ; 
de principiu între țările par- I 
ticipante la conferință în le- i 
gătură cu data organizării ce
lei de-a treia etape, pentru 
ca în acest mod „experții săi 
fie mobilizați la o activitate' 
și mai intensă". După părerea 
cancelarului Bruno Kreisky, 
aceasta ar servi in mare mă
sură politica actuală de des
tindere din Europa. Bruno 
Kreisky a reafirmat hotărârea 
Austriei de a continua poli
tica de neutralitate.

Adunarea anuală a 
Fondului Monetar In
ternațional (F.M.I.) și a 
Băncii Internaționale 
pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare (B.I.R.D.) — 
organisme specializate 
ale Organizației Nați
unilor Unite — care 
și-a încheiat lucrările 
în capitala Kenyei, Nai
robi, a avut pe ordinea 
de zi puncte de larg in
teres.

Discutarea problemelor legate 
de proiectul de reformă al siste
mului monetar internațional, 
sporirea ajutorului care se im
pune a fi acordat țărilor în curs 
de dezvoltare, au constituit prin
cipale preocupări asupra cărora 
au insistat cei 126 miniștri 
finanțe, reprezentînd 
membre ale celor două 
iuții financiare internaționale.

Dacă în ceea ce privește pre
conizata reformă a sistemului 
monetar, participanții se aflau 
în posesia unor proiecte ema- 
nînd din dezbaterile „Comitetu
lui celor 20", problemele pro
gramelor financiare destinate 
ameliorării situației economice a 
statelor în curs de dezvoltare 
au fost ridicate în marea sală 
a conferinței fără a avea 
bază documente inițiale, 
toate acestea, cea mai i 
parte a vorbitorilor au 
aspectele monetare ale 
în curs de dezvoltare, 
du-se un curent majoritar 
favoarea 
te. Exponenti ai țărilor 
dezvoltate din Africa. Asia, A- 
merica Latină au exprimat ho
tărârea de a se opune unor ten
dințe de elaborare a viitorului 
sistem monetar intr-un cadru 
redus, numai cu participarea 
principalelor • țări dezvoltate 
economic. De asemenea, s-a su-

de 
țările 
insti-

la 
Cu 

mare 
abordat 
țărilor 
crein- 

în 
sprijinirii acestor sta- 

slab

Succese ale 
patrioților 

khmeri
Forțele de eliberare și-au con

tinuat presiunile asupra zonei 
sudice a Pnom Penhului, lupte 
grele desfășurîndu-se de-a lun
gul șoselelor doi și trei, unde 
trupe ale regimului lonnolist au 
fost nevoite în ultimele patru 
zile, să abandoneze poziții ce 
păreau sigure. Comandanții tru
pelor inamice din această zonă 
au declarat că au nevoie despe
rată de întăriri, dar pînă în 
prezent foarte puține unități, 
le-au venit în ajutor, iar dintre 
militarii acestora, mulți au de
zertat. Pe șoseaua numărul pa
tru, la 53 km vest de Pnom 
Penh, o companie lonnolistă a 
refuzat să lupte.

unor
care

țumiri chiar și în rândul 
lideri
văd in acest fapt o nouă și con
siderabilă accentuare a acapa
rării tuturor sectoarelor vieții 
chiliene de către forțele armate, 
arată agenția France Presse. 
Printre primele măsuri adoptate 
de autoritățile militare in do
meniul universitar se numără 
închiderea definitivă a facultăți
lor de sociologie, de ziaristică și 
pedagogie pe întreg teritoriul 
țării, sub motivul că aici erau 
predate. între altele, și cursuri 
de filozofie marxist-leninistă. 
Universitățile tehnice sînt. de a- 
semenea, închise, studenții și 
profesorii lor repreze.ntind o 
proporție considerabilă in sinul 
deținuților politici și. totodată, 
al victimelor loviturii de stat 
militare.'

democrat-creștini,

ULAN BATOR (Agerpres). — 
Guvernul R. P. Mongole a ho
tărât să întrerupă relațiile di
plomatice cu Chile, se arată îri- 
tr-o declarație difuzată la Ulan 
Bator.

VH PROTESTE ÎMPOTRIVA 
ARESTĂRII SECRETARULUI

GENERAL AL P. C. DIN CHILE
HAVANA. — Comitetul Na

țional al Centralei Sindicatelor 
oamenilor Muncii din Cuba 
(C.T.C.) a dat publicității o de
clarație în care este exprimată 
solidaritatea C.T.C. și a celor 23 
de sindicate naționale ale sale, 
care reunesc peste 2 milioane 
de membri, cu poporul chilian 
în lupta împotriva teroarei dez-

lănțuite de junta militară, De
clarația exprimă, totodată, hotă
rârea membrilor sindicatelor cu
banezi de a contribui la desfă
șurarea unei largi mișcări inter
naționale în apărarea secretaru
lui general al P.C. din Chile, 
Luis Corvalan, și a miilor de 
patrioți arestați.

Corespondență din Varșovia de la GH. CIOBANU

Mandatul de In Aairobi
bliniat că, întrucît în relațiile 
economice contemporane sînt 
interesate toate țările lumii, se 
impune ca la baza viitorului sis
tem monetar internațional să 
stea principiul universalității. 
Convingerea țărilor în curs de 
dezvoltare este că stabilitatea și 
eficiența sistemului monetar de
pind de statornicirea unor nor
me de conduită care să ia in 
considerare interesele tuturor 
statelor participante la circui
tul economic mondial, indiferent 
de sistemul social-economic, de

nivelul dezvoltării lor economi
ce. Reprezentanți ai Mexicului, 
Filipinelor, Kenyei au cerut gă
sirea unor noi căi și mijloace 
prin care să se asigure statelor 
în curs de dezvoltare fondurile 
necesare dezvoltării.

Ministrul de finanțe al țării 
noastre sublinia că „România, 
ca țară socialistă în curs de 
dezvoltare, se socotește și ea în
dreptățită să beneficieze pe o 
bază nediscriminatorie de faci
litățile oferite țărilor în curs de 
dezvoltare, dîndu-i-se astfel 
posibilitatea de a potența pro
priile sale eforturi de ridicare 
a economiei și standardului de 
viață pe o treaptă superioară".

Un rezultat concret al reuniu
nii îl reprezintă sporirea subs
tanțială a fondurilor Asociației 
Internaționale pentru Dezvol
tare (I.D.A.) Dacă în ultimii 
trei ani asociația respectivă a 
avut la dispoziție 2.4 miliarde 
de dolari, pentru viitorii trei 
ani va beneficia de 4,5 miliarde 
de dolari. Rămîne ca parlamen-

tele țărilor dezvoltate să apro
be fondurile pe care guvernele 
s-au angajat să le ofere asocia
ției.

In ceea ce privește adoptarea 
noului sistem monetar — fapt 
care era puțin așteptat să aibă 
loc la Nairobi — așa cum de
clara președintele F.M.I., Joha
nnes Witteveen, s-a realizat „o 
bază largă a înțelegerii asupra 
principiilor fundamentale" ale 
viitorului sistem.

„Comitetul celor 20" a primit 
mandat din partea miniștrilor 
de finanțe de a continua cău
tările in vederea elaborării sis
temului monetar. în legătură cu 
acest comitet, din care fac par
te reprezentanți ai țărilor dez
voltate și ale celor in curs de 
dezvoltare, corespondențe repe
tate relevau încercările a „cinci 
mari membri" — Statele Unite, 
Marea Britanie, Japonia, R.F. 
Germania și Franța — de a 
se reuni de fiecare dată în aju
nul reuniunilor pentru a-și pu
ne la punct o strategie comună 
vizavi de revendicările sta
telor în curs de dezvoltare, sau 
de reforma monetară interna
țională. „Ceilalți 15 membri ai 
Comitetului — scria agenția 
FRANCE PRESSE — au impre
sia, că lucrurile importante sînt 
deja reglementate pînă la intra
rea în sesiune, în timp ce 
nu sînt puși Ia curent cu 
biectele abordate în cinci", 
toate acestea dezbaterile 
ședințele „Comitetului ceior 
ținute săptămînă trecută 
Nairobi, au dus la realizarea 
unor înțelegeri procedurale me
nite să le ușureze realizarea 
mandatului încredințat. Astfel, 
au fost create patru grupe de 
lucru, fiecare ocupîndu-se cu
una din următoarele probleme : 
ajustarea balanțelor de plăți, 
plata datoriilor internaționale 
fără a recurge la valute, con
trolul lichidităților internațio
nale și, în sfîrșit. propuneri ce 
urmează a fi incluse în viitoa
rea reformă monetară pentru 
ajutorarea țărilor în curs de 
dezvoltare.

La începutul anului viitor se 
vor întruni adjuncții miniștri
lor de finanțe ai țărilor mem
bre în Comitet, care vor anali
za activitatea celor patru comi
sii, ca apoi, spre primăvară, să 
debuteze negocierile de fond.

CARACAS. — Organul de 
presă al Partidului Comunist 
din Venezuela „Tribuna Popu
lar". publică chemarea comu
niștilor venezueleni adresată o- 
piniei publice mondiale în spri
jinul salvării vieții 'secretarului 
general al Partidului Comunist 
din Chile, Luis Corvalan.

DELHI. — La Delhi a fost 
publicată o declarație a secreta
rului general al Consiliului Nă^ 
țional al Partidului Comunist1 
din India, Rajeswara Chandra' 
Rao, care a lansat o chemare , 
în vederea desfășurării unei am-/ 
ple campanii pentru salvarea 
vieții secretarului general al 
P.C. din Chile, Luis Corvalan.

PARIS. — Un grup de 6 000 
profesori universitari și cercetă
tori științifici francezi au dat 
publicității o declarație în care 
își exprimă protestul împotriva 
acțiunilor regimului militar din 
Chile, și totodată, sprijinul față 
de lupta poporului din această 
țară. Autorii documentului cer 
să se pună capăt represiunilor, 
să fie eliberate toate persoanele 
arestate.

VARȘOVIA. — Comitetul 
Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez a dat publici
tății o declarație in care își ex
primă indignarea față de aresta
rea de către junta militară chi- 
liană a secretarului general al 
P.C. din Chile, Luis Corvalan.
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COLUMBIA : Săptămî- 
na culturii românești

• LA CENTRUL UNI VERȘI- 
TAR CUCUTA DIN COLUM
BIA, s-a deschis o săptămînă a 
culturii românești, sub auspicii
le ambasadei României din Bo
gota. Cu acest prilej, s-a orga
nizat o expoziție de artizanat, 
carte și discuri românești. Sint 
prezentate de asemenea, filme 
documentare despre țara noa
stră, iar postul de radio local 
transmite emisiuni de muzică 
populară românească.

în cadrul manifestărilor ce se 
desfășoară cu această ocazie a 
avut loc o intîlnire cu profe
sorii și studenții Universității 
din Cucuta.

La Biblioteca de stat a 
R.S. Cehe din Praga a fost 
inaugurată, marți sub auspi
ciile Academiei de științe a 
R.S. Cehoslovace, expoziția 
cărții științifice românești. Ea 
reunește peste 200 de lucrări 
apărute în Editura Acade
miei Republicii Socialiste 
România din domeniul știn- 
țelor sociale, ale naturii și 
tehnicii.

• după cum releva a- 
GENȚIA FRANCE PRESSE, 
secretarul general al Partidului 
African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele Ca
pului Verde, Aristide Pereira, a 
trimis secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, o tele
gramă prin care îl informează

despre proclamarea independen
ței Guineei-Bissau.

Pe de altă parte, agenția sub
liniază că grupul țărilor mem
bre ale Organizației Unității A- 
fricane la O.N.U. se va întruni, 
în curând, pentru a dezbate o 
serie de aspecte privind afir
marea pe plan internațional a 
noului stat independent.

Omagiu lui 
Mahatma Gandhi

• INDIA a omagiat marți pe 
Mahatma Gandhi, de la a cărui 
naștere s-au împlinit o sută pa
tru ani.

La Muzeul memorial „Rajghat" 
din Delhi a fost inaugurată, cu 
acest prilej, de către vicepre
ședintele Indiei, G. S. Pathak, 
expoziția „Omagiu floral lui

La 1 octombrie, 
peste 360 000 de tineri 
au luat loc în amfi
teatrele celor 85 de 
institute de învăță- 
mînt superior și a sute 
de filiale ale acestora, 
cu ocazia începerii 
noului an universitar. 
Din numărul total de 
60 000 de studenți, 
care pășesc pentru 
prima oară pe porțile 
universităților, 18 000 
au optat pentru învă- 
țămîntul pedagogic, 
18 500 pentru cel eco
nomic, 5 000 — tehnic, 
6 000 medical, 
artă, 4 000 — 
cel agricol.

O serie de , 
ționări au fost aduse 
planurilor și programe
lor de învățămînt. Du
pă cum se subliniază 
în cercurile universita
re poloneze, tinerii 
studiind conform nou
lui program, adaptat 
ultimilor realizări ale 
științei, vor termina 
cursurile cu un bogat 
bagaj de cunoștințe in 
domeniul respectiv. 
S-a renunțat, de ase
menea, la o speciali
zare, care era apre
ciată drept îngustă 
mai ales în cazul in
stitutelor tehnice unde 
în locul a 156 de spe
cialități s-au introdus 
66. în felul acesta, a- 
tenția va fi concentra
tă asupra principale
lor sfere ale științei, 
a căror abordare asi
gură o temeinică pre
gătire. Odată cu re-

ducerea cursurilor teo
retice, a sporit numă
rul orelor rezervate 
practicii, laboratoare
lor, punîndu-se para
lel un accent mai 
mare pe studiul indi
vidual. In institutele 
tehnice, pedagogice 
și agricole s-a mărit

fesională, ci, în ace
lași timp, un cadru 
important de educație 
a tineretului. Și aceas
ta, cu atît mai mult, 
cu cît de nivelul ideo
logic, de calitățile mo
rale ale absolvenților 
va depinde capacita
tea intelectualității de

viață, a fost îmbună
tățit sistemul de bur
se, noile prevederi 
fiind aplicate încă din 
martie 1973. Totodată, 
studenții merituoși și 
cu rezultate bune au 
acum posibilitatea să 
participe la activitatea 
științifică de cercetare

5 000 
pentru

perfec-

ÎNVĂȚĂMINTUL
IN ALGERIA

Studenți la practică

„Skylab" 
și comba

terea
perioada de practică 
de la 4 la 9 luni, pen
tru a răspunde cerin
ței de a îmbina mai 
armonios teoria cu 
practica.

în noul an universi
tar, o pondere mai 
mare o au materiile 
social-politice, aces
tora fiindu-le rezer
vate mai multe ore: 
După cum subliniază 
„TRIBUNA LUDU", in
stituțiile de învăță- 
mînt superior trebuie 
să fie nu numai cen
tre de pregătire pro-

mîine - element fun
damental al progresu
lui științific, tehnolo
gic și social al țârii. 
Așa se explica crește
rea ponderii activită
ții de educație a tine
retului în universități, 
la care sînt chemați 
să participe toți facto
rii.

Ca urmare a preo
cupării deosebite a 
forurilor de partid și 
de stat pentru pregă
tirea tineretului, pen
tru crearea condițiilor 
necesare de studiu și

a cadrelor didactice. 
Ei vor beneficia de 
premii, iar după ter
minarea studiilor, în 
cazul în care au obți
nut calificativul 
celent", perioada de 
stagiatură va fi 
dusă, iar salariul 
angajare mai mare. A- 
ceste măsuri, și le-am 
citat doar parțial, vi
zează o cointeresare 
mai mare, permanentă 
a tineretului universi
tar.

„ex-

re
ia

Varșovia, 2 octombrie

Atmosferă favorabilă
Noul an școlar care a în

ceput in Algeria cuprinde in 
învățămintul primar, gene
ralizat nu de mult, peste 
2 400 000 de elevi, cu 8,7 la 
sută mai mulți decit în anul 
precedent. Aproape 400 000 
de elevi urmează cursurile 
învățămîntului secundar, ceea 
ce reprezintă un spor de 16,5 
la sută față de anul prece
dent și de șase ori față de 
primul an școlar de după in
dependența țării. în ce pri
vește numărul studenților, 
acesta a ajuns la aproape 
40 000 față de numai 500 ciți 
erau în urmă cu zece ani.

în proporții corespunzătoa
re a crescut și numărul ca
drelor didactice pentru toate 
categoriile de școli, atingînd, 
în prezent, numai în învăță- 
mîntul primar și secundar 
cifra de 78 000.

înțelegerii internaționaleA

A doua săptămînă a dezbaterilor de politică 
generală din Adunarea Generală a O.N.U.

Cea de-a doua săptămînă a dezbaterilor de politică generală 
din plenul Adunării Generale a O.N.U. a început luni în aceeași 
atmosferă favorabilă înțelegerii internaționale care a caracteri
zat pină acum activitatea forumului internațional.

La reluarea dezbaterilor, mi
nistrul afacerilor externe al R.D. 
Germane, Otto Winzer; a afir
mat că raporturile interstatale 
pot servi la instaurarea unei at
mosfere de destindere și a unei 
cooperări pașnice, dacă ele au 
la bază principiile cu caracter o- 
bligatoriu ale Cartei O.N.U.

Relevînd condițiile istorice 
deosebite ale continentului eu
ropean, ministrul de externe al 
R.D.G. a afirmat că este în. in
teresul întregii lumi ca in Eu-

Reproducem după ziarul elvețian „Neue Ziircher Zeitung" o imagine obișnuită de pe străzile 
orașului Santiago de Chile in aceste zile : cetățeni brutalizați in plină stradă.

ropa să domnească pacea și 
securitatea, situație de care vor 
beneficia, fără îndoială, toate 
continentele.

Ministrul de externe al Islan- 
dei, Einar Agustsson, a decla
rat că „o națiune mică nu are 
un interes mai mic decit ma
rile puteri în soluționarea pro
blemelor politice și de securitate 
ale timpului nostru și în menți
nerea unei organizații interna
ționale eficiente".

După ce a exprimat poziția 
țării sale asupra unor probleme 
internaționale, inclusiv situația 
din sud-estul Asiei, ministrul 
de externe adjunct al Tailan- 
dei, Chatichai Choonhavan, a a- 
preciat că „o semnificație deo
sebită pentru țările în curs de- 
dezvoltare o va avea Congresul 
mondial pentru populație, care 
se va ține în august 1974 la 
București, la invitația guvernu
lui României. Problema popu
lației — a spus el — este de o 
importanță fundamentală pentru 
viitorul umanității, iar pentru 
abordarea și rezolvarea coerentă 
a acestei probleme foarte com
plexe trebuie să utilizăm cele 
mai bune cunoștințe și resurse 
ale noastre".

Ministrul de externe al Iraku
lui, Murtada Said Abdel Baky, 
a evidențiat măsurile întreprinse 
în direcția stabilirii unei mai 
strânse cooperări internaționale 
și a fundamentului unor relații 
noi, care vor determina, în con
tinuare, reducerea tensiunii in
ternaționale și vor îndepărta 
pericolul unui război nuclear.

în cuvîntul său, ministrul afa
cerilor externe al Indoneziei, 
Adam Malik, și-a exprimat spe
ranța că actuala destindere in
ternațională va influența solu
ționarea conflictelor din Orien
tul Apropiat și din Indochina.

Mahatma". 104 ghivece cu flori 
au fost aranjate într-un uriaș 
portret sub care sînt reproduse 
citate din scrierile sale.

Manifestări omagiale au avut 
loc de asemenea, la muzeele și 
casele memoriale „Mahatma 
Gandhi" din capitală și din ce
lelalte localități ale țării.

• CONSILIUL DE CONDU
CERE al Confederației Genera
le a Muncii din Argentina 
(C.G.T.) l-a desemnat pe Ade
lino Romero în funcția de secre
tar general al marii organiza
ții sindicale, succedîndu-i lui 
Jose Ignacio Rucci, asâsinat la 
începutul săptămînii trecute, — 
informează agențiile Reuter și 
France Presse.

• LA PALATUL HOFBURG 
din Viena au început, la 2 oc
tombrie, lucrările celei de-a 
42-a sesiuni anuale a adunării 
generale a Organizației interna
ționale de poliție criminală — 
„Interpol". La deschiderea lu
crărilor sesiunii a participat

președintele Austriei, Franz 
Jonas, membri ai guvernului, re
prezentanți ai corpului diplo
matic.

La lucrările adunării generale 
„Interpol" participă aproximativ 
300 de delegați din peste 100 de 
țări. Delegația română este con
dusă de general maior Jean 
Moldoveanu, adjunct al minis
trului de interne, șef .al Inspec
toratului general al miliției.

în prima ședință plenară, adu
narea generală < a hotărât pri
mirea miliției române în 
„Interpol".

Noua capitală a 
Tanzaniei

e LOCALITATEA DODO- 
MA. cu o populație de 20 000 
de locuitori, situată în zonele

centrale ale țării, va deveni 
noua capitală a Tanzaniei — a 
anunțat președintele Julius 
Nyerere. El a menționat că 
transferarea diferitelor instituții 
guvernamentale de la Dar Es 
Salaam Ia Dodoma și amena
jarea noii capitale vor dura a- 
proximativ zece ani și vor costa 
mai multe milioane de dolari.

• PREȘEDINTELE ZAMBIEI, 
Kenneth Kaunda, a anunțat di
zolvarea Parlamentului țării și 
organizarea de noi alegeri legis
lative, care vor avea loc proba
bil în luna noiembrie a.c., a- 
nunță agenția M.A.P.

Viitorul Parlament zambian 
va fi format din 125 de deputați.

• LA 2 OCTOMBRIE, la Ge
neva a avut loc o nouă întîl-

nire între delegațiile sovietică 
și americană în cadrul tratati
velor pe care le duc privind li
mitarea armamentelor strate- 
tegice.

ANGLIA: Conferința
Partidului Laburist

• ÎN ȘEDINȚA de marți a 
Conferinței anuale a Partidului 
Laburist, care se. desfășoară la 
Blackpool, atenția delegaților a 
fost reținută de cuvîntarea lide
rului partidului. Harold Wilson. 
Vorbitorul a evidențiat cele mai 
importante prevederi ale „Pro
gramului laburist pentru Anglia", 
al cărui punct central l-a con
stituit — după cum rezultă și 
din dezbateri — poziția partidu
lui față de problema naționali
zării principalelor sectoare ale 
economiei britanice.
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secetei
Fotografiile realizate 

echipajele misiunii „Skyld ' 
și de sateliți specializați vur 
permite în viitor să se lupte 
cu mai mare eficiență împo
triva secetei și — în prima 
urgență — contra ravagiilor 
secetei la sud de Sahara.

Aceasta este concluzia unor 
oameni de știință americani 
de la ,,American University" 
din Washington care se pre
ocupă de prevenirea și com
baterea secetei — relatează 
FRANCE PRESSE intr-o co
respondență din capitala 
S.U.A.

Echipajul lui „Skijlab-2" 
care a. revenit recent pe 
Terra după un zbor orbital. — 
record de 59 de zile, a efec
tuat — cu ajutorul camerelor 
multispectrale ce permit de
tectarea resurselor terestre — 
numeroase fotografii detaliate 
ale regiunilor aride din estul 
Africii. La 11 noiembrie ur
mează să decoleze echipajul 
lui „Skylab-S" care are în 
programul său realizarea unor 
noi fotografii ale Saharei și 
regiunilor învecinate. Aceste 
observații minuțioase au ca 
obiectiv principal depistarea 
pungilor de apă subterane, 
ca și a altor factori de umi
ditate, care ar putea influența 
fertilitatea solului zonei res
pective.

Un rol și mai important în 
domeniul depistării „armelor" 
pentru combaterea secetei în 
zona sahariană îl joacă sate
litul american „E.R.T.S.-l". 
Fotografiile „la infraroșii" rea
lizate de acest satelit (exce
lent echipat pentru un aseme
nea gen de cercetări speciali
zate) au scos la iveală pre
zența în Niger, în Sahel, a 
unei regiuni de formă penta- 
gonală cu sol umed, acoperit 
de vegetație, contrastând cu 
ariditatea zonelor învecinate 
arse de secetă. Doi dintre 
oamenii de știință care au 
examinat fotografiile, profe
sorii Randall și McLeod, s-au 
deplasat la fața locului. Ei au 
constatat atunci că este vorba 
de o fermă pentru creșterea 
animalelor a cărei fertilitate 
se datora... gardului ce în
conjura terenul și care-l ferea 
de incursiunile turmelor no
made din împrejurimi. Iarba 
a putut, astfel, să crească și 
să ajungă la maturitate pe 
cele 125 000 de hectare ale 
fermei înainte de a fi dis
trusă așa cum se întâmplă pe 
întinderile învecinate. Experții 
au tras concluzia că forma
rea unor exploatări agricole 
analoage, înconjurate de gar
duri solide, ar avea un efect 
salutar asupra ecologiei Sa
harei și Sahelului. Nomazii ar 
putea ține turmele la păscut, 
sub control, fără a cauza dis
trugerea pășunilor.

De pe acum, pe baza da
telor furnizate de fotografiile 
realizate din spațiul circum- 
terestru, grupuri de oameni 
de știință studiază pe teren, 
în zonele greu lovite de se
cetă din Volta Superioară, 
Mauritania, Mali și Coasta de 
Fildeș, mijloacele practice de 
combatere a ravagiilor secetei 
prin folosirea resurselor adec
vate. P-e un plan mai larg, 
prin combinarea depistării și 
folosirii pungilor subterane de 
apă cu realizarea unei „cen
turi verzi" protectoare, for
mată din pășuni bine conser
vate, se încearcă punerea la 
punct a unei „strategii anti- 
secetă" în Sahel. O strategie 
care urmărește să stăvilească 
invazia deșertului care „înain
tează" actualmente pe vaste 
spații cu 40 de kilometri pe 
an.

P. N.
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