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Vineri, 9 august, s-au în
cheiat, în stațiunea Nep- 
tun, convorbirile între tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, și to
varășul Georges Marchais,

secretar general al Parti
dului Comunist Francez.

A participat tovarășul 
Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.

In cursul convorbirilor, a 
avut loc un schimb de ve

deri în probleme ale vieții 
internaționale actuale, ale 
mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.

Convorbirile s-au desfă
șurat într-o atmosferă de 
prietenie și solidaritate fră
țească.

„Pentru țara noastră, care are de recuperat un important decalaj 
față de alte state, înfăptuirea consecventă a unui amplu program de 
investiții, menținerea unei rate înalte a acumulării constituie un 
imperativ vital, de prim ordin. Aceasta este condiția hotărîtoare de 
care depinde posibilitatea de a ține pasul cu competiția ce se desfășoară 
pe plan mondial în domeniul dezvoltării economice și sociale, de a 
asigura ridicarea gradului de civilizație a societății, satisfacerea în 
tot mai bune condiții a nevoilor materiale și spirituale ale maselor, 

construirea socialismului și comunismului0.

NICOLAE CEAUȘESCU

Cu sentimentul datoriei împlinite

Dinamica ponderii fondului de dez

voltare și a fondului de consum in 

venitul național

Subliniind necesitatea continuării eforturi
lor de dezvoltare economico-socială a țării în 
ritm înalt, prevederile proiectului de directive 
insistă asupra importanței menținerii unei co
relații optime între fondul de consum și fondul 
de dezvoltare, premisă determinantă pentru ma
terializarea unui grandios program de investiții, 
factor motor al creșterii economice. Sensurile 
și implicațiile adînci ale politicii de investiții a 
partidului nostru formează subiectul comen
tariilor noastre din pagina a lll-a.

• Orientări de înaltă fundamentare științifică, 
magistral confirmate de viață, de practica 
construcției socialiste

• Să calculăm împreună : 0 Corelație Optimă 
intre acumulare și consum

• Imperativele eficienței maxime

Succese de prestigiu 
in întrecerea socialistă

Ca în fiecare an, și în acest 
miez de vară sărbătorim ziua 
minerilor, a celor care, acolo, 
în întunericul pămîntului într-o 
încleștare bărbătească cu roca 
milenară, trimit la suprafață 
rodul biruinței lor — prețioase 
bogății naturale de mare im
portanță economică, contribuind 
astfel, alături de întregul popor, 
la înfăptuirea vastului program 
de înflorire și dezvoltare multi
laterală a României socialiste. 
Dar poate niciodată mai mult 
ca acum, ziua lor nu a stat sub 
semnul unor atit de adînci sem
nificații ca cele pe care le în- 
timpină și prețuiește întreaga 
țară : a XXX-a aniversare a 
eliberării patriei și cel de-al 
XI-lea Congres al partidului. 
Este cu certitudine și motivul 
pentru care hotărîrea minerilor, 
de a cinsti prin rezultate re
marcabile aceste două mari is
torice evenimente, capătă de la 
o zi la alta noi dimensiuni, im
presionante contururi. Veștile 
ce ne parvin de pretutindeni, 
din Valea Jiului sau de la Le
șul Ursului, de la Motru sau Ro- 
vinari, de la Baia Mare sau 
Deva, vorbesc despre hărnicia 
și tenacitatea colectivelor de mi
neri, tineri și vîrstnici, față de 
respectarea tradițiilor unor re

zultate mereu ascendente, tra
duse în zeci, sute și mii de tone 
de minereu obținute peste sar
cinile de plan. Pînă în prezent, 
minerii au livrat țării aproape 
300 000 tone de cărbune, impor
tante cantități de minereu de 
fier brut, plumb în concentrat, 
bauxită, sulf, sare ș.a. Nume
roase exploatări miniere lu-

Ziua 
minerului

1
crează de pe acum in contul 
anului 1975 sau și-au îndeplinit 
deja realizările planului cincinal. 
Și, cu siguranță, în toate aceste 
rezultate care compun bilanțul 
cu care minerii se prezintă în a- 
ceastă zi de sărbătoare în fața 
întregii țări, a partidului, se- re
găsesc și eforturile depuse de 
brigăzile formate în cea mai 
mare parte din tineri, conduse 
de brigadieri cu renume, ca Va- 
sile Petca de la exploatarea mi
nieră Săsar, Gheorghe Vasi- 
lovschi de la întreprinderea mi
nieră Barza, Vasile Man de la 
Baia de Arieș și Iulian Doța de 
la exploatarea minieră Deva. 
După cum, o contribuție însem

nată și-au adus și tinerii briga
dieri conduși de Victor Măldă- 
rcscu de la mina Ploștina, care 
printr-o viteză de avansare in 
abataj frontal de 242 metri li
niari obținută în luna iunie — 
nou record național — a reali
zat o productivitate de 47 tone 
cărbune pe post ; sau brigadierii 
conduși de Ștefan Bandi la ex
ploatarea minieră Lupoaia, care 
în aceeași lună au doborit un 
nou record național prin înre
gistrarea unei viteze de înain
tare în galerie de 1100 metri 
liniari. Iar alături de toți aceș
tia gîndurile noastre se îndreap
tă în această zi sărbătorească 
cu aceeași dragoste și prețuire 
spre cel mai tinăr detașament 
al. minerilor constructori din 
subteranele Someșului sau Sebe
șului — autorii tunelurilor și 
galeriilor energetice, veritabile 
sculpturi in granit pentru eter
nitate.

Minerii știu însă la fel de bine 
că rezultatele obținute de ei in 
abataje au fost posibile datorită 
grijii permanente a conducerii

CONSTANTIN DUMITRU

CÎND PATRIA RODEȘTE
de ION LOTREANU

Cînd patria rodește, visăm în pace rodul, 
Iubim culoarea bolții transfigurată-n ploi — 
Cum marile imperii de flori slăvesc albina : 
Sămința și-are somnul, cutreierat de-un roi !
Albește-un dor în file. Și păsări aurii 
Prin liniștea privirii perechi-perechi se plimbă. 
Poetul cere mumii, la naștere, să spună 
Copiilor ce-nseamnă : istoric și limbă ;

Ce-nseamnă apăsarea de aer pe pămint
Și ce se-ntimplă-n fructe cind ierbile asudă... 
Aleargă spre corăbii mari împletiri de rîuri 
Și trupul gliei sacre cu trupul lor il udă.
Există, peste vremuri, o patrie, un aer, 
Pădurile solemne, un cer fecund respiră. 
Căldura se desprinde din inimi și din vetre 
Și sunete profunde ivim din’naltă liră.

în steme’și-adincește șuvoiul vieții rostul 
Cintăm inalte imnuri, drapele fluturind 
Statuile in soare iși limpezesc profilul...
De-a patriei lumină poetul e flămind.

(Continuare în pag. a TV-a)

• Cîntece născute din 
lupta și eroismul 
poporului

opinii de
Viorel Cosma

• Debutul stagiunii 
teatrale a lunii 
august

• Comuniștii, oamenii muncii 
din județul Galați, angrenați in 
marea întrecere socialistă pen
tru îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen, au îndeplinit 
și depășit de aproape două ori 
angajamentul asumat în cinstea 
celei de-a 30-a aniversări a eli
berării patriei — se arată în te
legrama trimisă Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, de către Comi
tetul județean de partid. La 
producția industrială, în primele 
7 luni, s-a realizat peste plan un 
volum de 222 milioane lei.

• într-o telegramă adresată 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, Bi
roul Comitetului județean Vran- 
cea al P.C.R. anunță că, în ziua 
de 8 august, industria județului 
Vrancea și-a îndeplinit sarcinile 
de plan la producția industrială 
pe primii patru ani ai cinci
nalului.

• în cadrul unei plenare cu 
activul Comitetului județean de 
partid Brăila a fost analizat 
stadiul lucrărilor de investiții 
pe anul în curs. Participanții au 
trimis o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune, 
printre altele: în primul semes
tru, planul de investiții a fost 
îndeplinit in proporție de 105.7 
la sută la total, 111.2 la sută la 
construcții-montaj și 107,7 la 
sută la montaj utilaje.

• Oamenii muncii de pe o- 
goarele Gorjului au terminat in 
cursul zilei de 9 august recol
tatul griului pe întreaga supra
față a întreprinderilor agricole 
de stat și a cooperativelor agri
cole de producție.

Raportind acest succes Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, Comi
tetul județean Gorj al P.C.R. 
scrie în telegrama adresată cu 
acest prilej : însuflețiți de mi
nunatele perspective jalonate de 
proiectele Programului partidu
lui și Directivele Congresului 
pi XI-lea, cooperatorii și meca-

nizatorii, cadrele de specialiști, 
toți lucrătorii din agricultura 
gorjană iși intensifică eforturile 
în vederea continuării și grăbi
rii celorlalte lucrări de sezon 
spre a smulge pămîntului roade 
tot mai bogate.

• în telegrama adresată de Co
mitetul județean Timiș al 
P.C.R.. cu prilejul încheierii, la 
9 august, a campaniei de recol
tare a păioaselor, Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, se 
spune : Ca urmare a intensei 
munci politice și organizatorice 
desfășurate de organele și orga
nizațiile de partid, în județul 
Timiș s-a obținut cea mai mare 
producție de cereale păioase din 
întreaga istorie a acestor locuri.

Citeva gatere, două tăbăcării, o topitorie de in, un abator și- 
la cam atit se rezuma industria județului Suceava la începutul 
anului 1948. Astăzi, industria este puternic reprezentată de cele 
52 de întreprinderi moderne a căror contribuție la crearea pro
dusului social total al județului este de aproape 72 la sută. Cit 
despre noua înfățișare a localităților sucevene vă oferim ca ar
gument acest panoramic din vechea cetate de scaun.

fiV mill ÎNDEMN PENTRU 
FĂURITORII LITERATURII ROMANE

Am avut cinstea de a parti
cipa la întîlnirea de lucru a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu reprezentanții scriitorimii, 
de a asculta — ca în atîtea rîn- 
duri — cuvintele de inaltă 
prețuire pentru literatură și oa
menii scrisului, de a fi martor 
unor calde îndemnuri către 
creatorii de frumos, adresate cu 
principialitate și încredere- de 
către un mare prieten al litera
turii. Urmărind desfășurarea 
dezbaterilor, consemnînd cu sa
tisfacție spiritul deschis, de 
reciprocă încredere, care a ca
racterizat și această intilnire 
mi-am îndreptat firesc gîndurile 
către un cuvînt ce devine tot 
mai definitoriu pentru întreaga 
noastră viață social-politică : 
cuvînt ul democrație. El a cu
noscut de-a lungul vremurilor 
diverse sensuri șl întrebuințări.

A fost cîndva, în alte orînduiri, 
minuit cu ipocrizie și lașitate 
pentru a acoperi stări de fapt 
profund antidemocratice. A de
venit, acest cuvint, în condițiile 
socialismului, ca urmare a cli-

NICOLAE DRAGOȘ

matului intronat în întreaga 
noastră viață politică, socială și 
spirituală, prin inițiativa și 
perseverența revoluționară ale 
secretarului general al partidu
lui, o realitate cu care avem 
dreptul să ne mindrim.

Nimic mai democratic decît a- 
ceastă împrejurare in care con
ducătorul țării și al partidului 
se întilnește într-o consfătuire 
de lucru, cu făuritorii prozei și 
poeziei românești contemporane.

Atenția și căldura umană, in
teresul viu față de problemele 
aduse în dezbatere de către 
creatori, ideile de un profund 
vizionarism, de o remarcabilă su
plețe, de o mereu supravegheată 
grijă față de sensibilitatea parti- 
cipanților, evidențiate pe tot cu
prinsul întilnirii, dar mai ales 
în cuvintul rostit în încheierea 
intilnirii de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, fac din a- 
ceasta un eveniment de o deo
sebită însemnătate pentru desti
nul literelor românești. Au fost 
numeroase considerațiile de or
din teoretic, orientative cu pri
vire la direcțiile in care ur
mează să se acționeze pentru 
afirmarea literaturii noastre 
contemporane.

Conducătorul partidului și sta-
(Continuare în pag. a IV-a)
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La începerea celui de 
al 57-lea campionat 
național de fotbal
• Un climat de exem

plară moralitate 1
• Avancronică la pri

ma etapă
de Cornel Dinu

ÎNSEMNĂRI

întrebare la 
hotar de vis 
de ACULIN CAZACU

Trăiesc încă, printre noi, 
oameni care sint părtași la 
o fundamentală întoarcere la 
planuri in aderența lor la 
viața din jur : aceea a tran
sformării educației din ideal 
in necesitate imperioasă. 
Sint cei care, cindva, nepu- 
tîndu-se realiza prin învă
țătură, și-au canalizat între
gul efort, pe filiație paternă 
sau maternă, pentru a inves
ti totul in copiii lor, intre 
hotarele necuprinse ale știin
ței de carte. Am cunoscut și 
cunosc astfel de oameni care 
au fost în stare să renunțe 
Ia absolut orice profit indi
vidual pentru a-și întreține 
băieții și fetele în preajma 
și in toiul luminilor știin
ței. Sint oameni peste care 
efortul, renunțarea și vîrste- 
Ie au așezat cute adinei, 
dar care poartă peste tot, 
Ia vana cuptoarelor cu lavă 
clocotindă de metale sau in 
arșița revărsată peste mun
cile cimpului fotografia co-
(Continuare în pag. a V-a)

ERVA

EUGEN FLORESCU

CONS
Șantierul este o școală, se spune adesea, 

și nu cred că pentru activiștii Uniunii Tine
retului Comunist un exemplu mai conclu
dent le stă la îndemînă decît marea bătălie 
pe care ei o conduc pe ogoarele irigabile 
de la Giurgiu-Răzmirești. Știința de a 
munci. Știința de a te organiza. Știința de 
a conduce, lată cel puțin trei dintre dome
niile asupra cărora secretarul general al 
partidului a indicat să fie concentrată aten
ția organizației de tineret și pentru care 
tinerii găsesc aici un foarte palpabil 
domeniu de experimentare și 
deprindere. Căldura e mare, 
cîmpul e întins (36 000 de 
hectare!), pămîntul arată o 
altfel de putere în compa
rație cu greutatea manualu
lui școlar, dar cei cîteva sute de studenți și 
elevi, tineri în plin proces de formare a tră
săturilor bărbăției, trec minunat niște exa
mene care - vor vedea ei înșiși -, nu vor 
fi nicicînd uitate. Formațiunile de muncă ale 
clujenilor, craiovenilor, o excelentă brigadă 
de voluntari studenți ai Institutului de 
construcții din București, precum și majori
tatea elevilor - iată tot atîtea exemple 
demne de laudă. Am stat de vorbă cu unii 
dintre brigadieri, recunoșteau că pe șantier 
nu e tot așa ca în bibliotecă, dar nu se 
plîngeau, nu se smiorcăiau, se dovedeau 
bărbați și erau mîndri de asta.

Sînt toți așa ?
Ar fi nedrept să zic da. Au fost și cazuri 

cînd entuziasmul unora a fîlfîit speriat atunci 
cînd termometrul urca vertiginos, iar altora 
nopțile în Bărăganul fără sfîrșit le-a trezit 
un fel de nostalgii molatice pentru briza

mării. Se vede că nu erau toți prea obiș- 
nuiți și cu greul; le palpita respirația altfel 
decît crezuseră ei că e „normal". Mi s-a 
povestit și o întîmplare. intr-o zi, la cantină, 
s-a stricat arzătorul de la bucătărie. A tre
buit să se pregătească repede altceva, li 
s-a oferit băieților o conservă de costiță cu 
fasole. Majoritatea au depășit incidentul, 
în mod firesc. Au fost și unii însă care au 
mărturisit că ,,la așa ceva", știți dumnea
voastră, ei „nu se așteptau". Un responsa
bil de echipă - altfel harnic - era chiar 

de părere că... „în condi
țiile acestea" (??) nu mai are 
„căderea" să le ceară băieți
lor un efort în ziua respectivă. 
Din cauza unei conserve, pă
rea cănvins că o altfel de 

reacție nici nu se poate aștepta. El și co
legii lui nu erau obișnuiți cu conservele...

Cred că orice om care a dat măcar o 
lună în viață lui la tîrnăcqp pe un șantier 
ar zîmbi — față de un asemenea gest — ca 
la ascultarea unei povești cu drăgălașe 
domnișoare fandosite. El ar ști că în pro
cesul de ridicare a tot ceea ce face azi 
mîndria țării - și de care beneficiază din 
plin elevii și studenții - s-o mai fi stricat 
de multe ori arzătorul la vreo cantină. Că 
de multe ori băieții de pe schele, aceia 
care lucrează zi de zi acolo, vor fi înfrun
tat nu numai așa, printr-o întîmplare, cos
tița de fasole, dar și ploaia, si gerul. Și 
altele. Fiindcă nu se află mare lucrare dusă 
la bun sfîrșit fără să apară și greutăți.

Dar, vorba ceea, pentru asta se duc bă
ieții pe șantier. Să muncească. Dar și să 
învețe...
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III
in infaptuirea indicațiilor 

touarasului Nicolae Ceausescu 
pentru îmbunătățirea muncii 

organizațiilor de tineret III ACȚIUNE CONCRETA,

PRINCIPIUL LUCRULUI
BINE FĂCUT

CÎNTECE NĂSCUTE DIN LUPTA
SI EROISMUL POPORULUI

Platforma de prelucrare a 
lemnului Pipera. Am sosit la 
timp. Gheorghe Coman, secre
tarul U.T.C., a și venit, îi văd 

•lingă sediu nelipsita bicicletă 
cu care străbate zilnic distanța 
dintre cele șase fabrici ale 
combinatului. In sensul cel 
mai concret, secretarul se vrea 
zilnic prezent peste tot acolo 
unde își trăiește viața organi
zația lui tînără alcătuită din 
șapte sute de membri. îoți 
muncitori calificați.

.„Deschid și bat în retragere. 
Secretarul discută cu două uce
nice. Au întîrziat de la lucru și 
le e frică de maistru. „Și de 
mine nu vă e ? Să fie clar, eu 
nu pun mina pe telefon să vă 
învoiesc. Și nici la doctor n-a- 
veți ce căuta. La treabă, ați 
pierdut două ceasuri, dar mai 
aveți șase !“.

Pînă a fi ales Gheorghe Co
man secretar al organizației 
U.T.C. a platformei, au fost 
schimbați, aici, la Pipera, vreo 
3—4 secretari. Din cauza como
dității lor, nici o acțiune, chiar 
dacă era vorba de o excursie, 
nu putea fi dusă pină la capăt.

în urmă cu doi ani, în acel 
moment decisiv din viața orga
nizației, tinerii, știindu-1 pe 
Coman, cel mai tînăr șef de 
brigadă, om drept și serios, că
lit la școala șantierelor, _ bătă
ios și dintr-o bucată, îl aleg 
secretar. Lucra la fabrica de 
binale, atunci ca și acum, era 
șeful unei brigăzi alcătuite ex
clusiv din femei. La început 
brigada număra 30, dar folosind 
mai bine minutele și cunoștin
țele profesionale, au ajuns la 22 
de oameni și producție dublă. 
După principiul lucrului bine 
făcut, să nu ne facem că mun
cim, să nu tragem de timp, șă 
nu fie lucrul pe mintuială și ui
tătura pe ceas...

Prima problemă cu care se 
confruntă, prima dezbatere a 
comitetului s-ar rezuma astfel : 
tinerii combinatului muncesc, 
dar cum muncesc ? în spiritul 
celor mai bune tradiții munci
torești ? Erau aici în Pipera 
comuniști care făceau de 20 de 
ani mobilă și n-aveau nici o ab
sență nemotivată. Se putea a- 
tinge măiestria lor ? Și, „me
todele" la problemă : 1) trebuie 
cuprinși toți tinerii în cursu
rile de calificare ; 2) cit priveș
te disciplina, munca răbdătoa-

Prin telefon de la trimisul nostru pe Șantierul
național al tineretului Giurgiu-Răzmirești

Angajamentul
viitorilor constructori

Au sosit duminică, la miezul nopții. Erau 30 de elevi de la 
Grupul școlar al Întreprinderii mecanice Muscel. Despre canale, 
conducte, dale și stații de pompare nu știau aproape nimic. Ci- 
tiseră cite ceva prin ziare și auziseră de cîteva ori la radio vor- 
bindu-se despre șantierul național al tineretului. De un lucru, 
însă, erau convinși cu toții: orice șantier are nevoie de barăci, 
de cantină, puncte termice și club pentru tinerii constructori. 
Cu acest gînd au și venit aici: să ofere, prin munca lor, un 
club, 4 apartamente și 4 garsoniere brigadierilor. Trei dintre ei 
(Petre Bulgaru, Gheorghe Ticu și Petre Diaconu) sînt elevi ai 
școlii postliceale de proiectanți. Pot descifra și aplioa un plan 
de construcție. Dorin Tudorache a învățat cu cițiva ani în urmă 
dulgheria. El va monta cofrajele și eșafodajul pentru planșee. 
Alți 5 băieți au fost zidari și mozaioari. Restul: sudori, electri
cieni, lăcătuși, viitori constructori ai autoturismului ARO.

Cu cîteva zile în urmă au semnat devizul: 50 000 lei mano
peră. In dimineața următoare au trasat, în teren, conturul pri
mului bloc de locuințe din Găujani. In următoarele 4 zile au 
săpat și turnat fundația. Angajamentul pe care și l-au asumat în 
fața organizației, în fața tinerilor din șantier va fi îndeplinit în
tocmai: în ziua de 23 AuOust cheile primelor apartamente din 
Găujani vor fi înmînate brigadierilor-șantieriști.

UN NOU SOSIT
a intrat. Ți
pe nimeni, 
unul din co

L-am văzut cînd 
mid, necunoscind 
necunoscut de nici 
legii de institut.

— Bună seara, a zis. 
mese Eugen Răducanu, 
la I.C.B.

— Băieți ! a strigat 
mai avem un coleg de 
strucții.

Mă nu- 
studerit
cineva, 
la con-

Zi obișnuită de vară. Motelul 
„Cozia", din vecinătatea vestitu
lui monument de artă medievală, 
ctitorit de Mircea cel Bătrîn, cu
noaște o mare afluență. In res
taurant — lume multă, vocife
rări, enervare. O parte din tu
riști nu sînt mulțumiți de calita
tea serviciului. „Aștept de 20 de 
minute, dar nu m-a-ntrebat ni
meni nimic" (I. Petcu, conducă
tor auto). „După felul I am fost 
abandonat de ospătară" (V. Nea- 
gu, tehnician, Ploiești), „Mi s-a 
spus pe un ton lipsit de politețe 
să am răbdare" (Nic. Smadea, lă
cătuș, Craiova). Alte replici sînt 
mai „colorate".

Nu sînt singurele consemnări 
de acest gen și nici unitatea a- 
mintită nu e, probabil, cea mai 
deficitară la capitolul bună ser
vire. Ne interesăm totuși de cau
za acestei stări de lucruri. Ni se 
spune că responsabilul unității e, 
momentan plecat. Un ospătar mai 
în vîrstă încearcă o explicație — 
„Ăștia-s oamenii, cu ăștia defi
lăm". Lăsînd la o parte faptul 
că nu e vorba de nici o defilare, 
ci de buna servire a clienților, 
de îndeplinirea unor obligații ele
mentare de serviciu, să vedem

re de la om la om ; 3) partici
parea tinerilor la decizii ; 4)
Cîți gîndesc la viitorul uzinei ?

Să discuți cu fiecare tînăr în 
parte, era practic irealizabil. 
După cele 8 ore se grăbeau să 
prindă trenul sau mașina, erau 
în majoritate navetiști sau locu
iau departe în alte cartiere. 
Coman își propune, ca primă 
măsură, să aducă întreg efecti
vul organizației, băieți și fete, 
în cămine. Se ridică în comite
tul oamenilor muncii și se an
gajează să construiască incă 
două cămine numai cu forțele 
tineretului. „Iți iei dumneata 
răspunderea asta" ? „Mi-o iau". 
Și trece la fapte. Două luni, în 
toiul verii, zi de zi, toți tinerii 
vin pe șantier. La ora 7 dimi

ani

neața, secretarul era în cămin, 
îi ridica din pat și, așa încolo
nați, o porneau la lucru. îl în
trebau unii, neîncrezători : 
„Cum, măi Comane, scoți te ți
nerii la muncă patriotică, fără 
convocator ?“ Chiar așa se în
tâmpla. Odată, după un schimb 
de noapte, i-a dus pe șantierul 
Teatrului Național. Vibra ma
șina 72 de cîntecele lor. „Am 
pus în dezbaterea cîtorva orga
nizații — spune Coman — un 
aspect mai sensibil, raportat la 
„cum muncim". In acest com
binat, de-a lungul a trei 
s-au înnoit 60 la sută din pro
duse. Dar cîte înnoiri s-au pro
dus în sfera conștiinței ? Pu
tea fi limitată, bunăoară, atitu
dinea înaintată în muncă doar 
la competență, pricepere ? Poa
te sta laolaltă competența cu 
pasivitatea, cu dezinteresul ? 
Vorbim, dar există acea solida
ritate în procesul muncii, răs
punderea comună pentru bunul 
mers al întreprinderii ? De a- 
ceea am zis eu la punctul patru 
să-i întreb pe uteciștii mei da
că noaptea, cînd își așează 
capul pe pernă, se gîndesc la 
viitorul uzinei ? Viitorul trecut 
prin conștiința lor de oameni

din Oltenița,

— Să-ți fie de bine bătrine, 
i-a zis altul. Ești rudă cu Rică 
de la Rapid?

— N-am nici o treabă cu Ta- 
mango, sînt din Oltenița.

— Bine, bine, ” 
dar în București la ce facultate?

— Mașini și 
construcții.

— Grozav. Avem nevoie de un 
utilaj pentru

dacă, într-adevăr „ăștia-s oame
nii". Aflăm că în rețeaua unită
ților hoteliere și de alimentație 
publică destinate în sezonul esti
val turiștilor ce poposesc pe va
lea Oltului sînt încadrați destui 

„Avem nevoie de tineri pregitifi, dar... 
nu renunfăm la cei care ne-ncnrcă“

oameni fără pregătire de specia
litate. Constatarea este surprin
zătoare, cîtă vreme știam că li
ceul economic din Rm. Vîlcea a 
pregătit, între altele, și cadre 
pentru rețeaua turistică. Un po
pas la această unitate de învăță- 
mînt va lămuri lucrurile.

— Este adevărat, ne oonfirmă 
tovarășul profesor Mircea Croi
torii, director adjunct al liceului. 

ai muncii". ,,Mă opresc, conti
nuă Coman, la două fapte sem
nificative care intră, in ceea ce 
numim cultul muncii, al răs
punderii, al omeniei. Unul : a- 
vem noi, la bucătării, un șef 
de fabrică. Ca specialist — vioa
ra intii. Ai zice că totul la el 
merge ca pe roate. Dimpotrivă, 
secția dă mari probleme. Lip
sește o zi un tînăr. Are un ne
caz sau pur și simplu e o în
tâmplare. In loc să fie chemat 
la ordine, automat e trimis a- 
casă să mai stea două zile și, 
astfel, să i se desfacă contrac
tul de muncă. Cine pierde ? în 
primul rînd, uzina, un membru 
al colectivității ei, un om care 
putea fi, cu răbdare, educat. Și 
acel tinăr pentru care combina-

a reprezentat punctul
Spe- 
bun

tul
sprijin al existenței sale, 
cialistul nostru e, așadar, 
la tehnologie, dar nu și Ia oa
meni. Al doilea fapt. Pleacă de 
la noi un tînăr. Vine la U.T.C., 
îl trec în evidența mea și-i 
urez noroc. Trecuse prin trei fa
brici — mobilă, bucătării, bina
le. Dar nu s-a putut opri la 
nici una. Peste 2 luni mă tre- 
zeso cu el înapoi. A nimerit la 
Alexandria, într-o echipă în ca
re fiecare trăgea pentru el. A 
înțeles, abia acolo, cit de ata
șați și săritori erau foștii lui 
tovarăși de muncă. Mai exact, 
sensul într-ajutorării în muncă.

...Ziua de muncă a secretaru
lui abia a început și ea ține 
cit trei schimburi. El, Coman, 
a rămas însă tot șeful de bri
gadă de Ia binale, timplar 
categoria a Vl-a, seralist, 
gravitatea vîrstei întipărită . 
chip ca o maturizare timpurie. 
„Cînd erai doar brigadier, i-a 
spus unul din cei apropiați, 
umblai cu cravată. Acum ești 
secretar șl nu mai lepezi salo
peta". Dar vorba asta nu putea
suna ca un reproș...

de 
cu 
pe

LUCIA HOSSU

om la betoniere. Vino la noi în 
echipă că nu o să-ți pară râu. 
începem o lucrare nouă și avem 
nevoie de un mecanic care să 
se priceapă.

— Bine, vin, dar unde dorm 
și eu noaptea asta?

— Ceru-i plin de stele și luna 
iscă vise de argint, i-a spus 
unul pus pe șotii. Stai, stai nu 
te supăra, că-ți găsim noi un 
pat. Birovescule, deasupra ta 
doarme cineva?

— Doarme.
— Chivule, nu e vreun loc în 

patul de la etaj ?
— Este. Să vină. O să doarmă 

ca-n sinul lui Adam. Azi ne-au 
schimbat și cazarmamentul.

Stăteau, toți zece-doispre- 
zece, în fața televizorului 
la maximum și discutau 
prins. Seara tîrziu, la 
dința de partid a studenților 
Centrului universitar București 
noului sosit 1 s-a repartizat un 
loc de muncă, un loc de cazare, 
o cartelă la cantina șantierului. 
I s-a spus că nimic din ceea ce 
fac ei pe șantier nu e ușor.

— Știu, mi s-a spus și îa 
București — le-a răspuns, de aia 
am și venit aici! Am lăsat de-o 
parte vacanța și mi-am zis că 
cel mai bun lucru pe care l-aș 
putea face în momentul acesta 
este să merg pe șantier. într-o 
duminică am să chem încă 
zece-cincisprezece colegi de fa
cultate. Vom face o echipă.

Dimineața, la prima oră l-am 
lntîlnit pe poligonul de dale 
Găujani.

încărca într-o basculantă, îm
preună cu cițiva studenți beton 
pentru S.P.P.-9.

— Cum e ? l-am întrebat.
— Nu știu exact dar, cred că 

nu plec de aici nici pe 1 sep
tembrie, cred că voi sta aici 
pînă la începutul anului univer
sitar.

PAVEL PERFIL

Una din clasele noastre a avut 
profil de economia turismului. 
Am concentrat aici cele mai bune 
elemente din școală. Elevii au 
primit o solidă pregătire de spe
cialitate; au învățat o limbă mo
dernă, geografia turismului, drept, 
tehnica operațiilor valutare și de 
schimb, într-un cuvînt, tot ceea 
ce îi trebuie unui lucrător din 
rețeaua turistică pentru a asigura

o servire ireproșabilă a solicitan- 
ților. Cînd am constituit această 
clasă, între Ministerul Turismului 
și Ministerul Educației și învă- 
țămîntului a intervenit o 'înțele
gere, potrivit căreia O.J.T.-ul va 
asigura repartizarea absolvenților 
în unitățile din rețeaua sa. A- 
ceastă obligație nu a fost res
pectată.

Am aflat că nu numai absol
venții clasei de economia turis
mului se lovesc de indiferența

Informarea trebuie sa fie
reală, iar activitatea în consens

cu aceasta
La Tg. Jiu, în legătură cu 

preocuparea organizațiilor 
U.T.C. pentru ca fiecare tînăr 
să desfășoare o muncă utilă 
societății, tot ceea ce am pu
tut afla este... o singură ci
fră. Susținînd că în Tg. Jiu 
sînt numai 450 de tineri care 
nu lucrează nicăieri, comite
tul municipal al U.T.C. nu 
face altceva decît să se amă
gească, pentru că, de fapt, a

ceastă cifră, luată de la Ofi
ciul forțelor de muncă, in
clude numai tineri necăsăto
riți pînă la 25 de ani care au 
domiciliul stabil în municipiu 
și solicită locuri de muncă, 
dar nu acceptă ce li se oferă.

Faptul că nimeni nu a se
sizat pînă acum acest lucru, 
sau nu a vrut să-1 sesizeze, 
este de neînțeles. Dar și mai 
de neînțeles este atitudinea pe 
care o au în continuare cei ce 
răspund, în cadrul comitetului 
municipal al U.T.C., de acest 
domeniu. „Chiar dacă l-am 
fi sesizat, ni se spune, am fi 
putut face ceva în plus ?.

Semnificativă pentru starea 
de lucruri din municipiul Tg. 
Jiu este indiferența față de 
organizațiile U.T.C. de cartier 
— organizații care cuprind 
uteciști aflați în afara pro
cesului de producție.

— Cine este și ce preocu
pări are secretarul organiza
ției U.T.C. de cartier, de care 
răspundeți dumneavoastră ? — 
l-am întrebat pe activistul 
Victor Tudorescu.

— Mi se pare că este o fată 
care a terminat liceul acum 
un an sau doi.

— Dar ceilalți membri ai 
organizației cine sînt ? N. COȘOVEANU

Tineri, abia ieșiți de pe băncile școlilor profesionale, muncitorii la 
fel de tinerei întreprinderi de utilaj chimic și forjă din Rm. Vîl- 
cea, dovedesc o temeinică cunoaștere a proceselor de producție. 
Ritmul înalt de lucru specific acestei perioade premergătoare ma
rilor evenimente constituie o garanție că utilajele produse de ei 
vor ajunge cit mai devreme pe șantierele principalelor obiective 

industriale.
Foto : O. PLECAN

sau chiar de rezistența unora la 
infuzia de tinerețe necesară pre
tutindeni. Astfel, deocamdată nu
mai o parte din cei 120 de ab
solvenți ai liceului — planifica
tori, contabili, statisticieni, calcu
latori, casieri, specialiști în secre
tariat, dactilografe etc. au asigu
rate posturile. Faptul ne apare 
cu atît mai ciudat, cu cît locuri 
de muncă libere există. Ele nu

au fost însă raportate corect pre
tutindeni, spre a putea fi ocu
pate de absolvenți.

Indicația comitetului județean 
de partid, dată conducătorilor de 
unități economice a fost clară: să 
se raporteze neîntârziat locurile 
vacante — ne spune tovarășul 
Paul Marian, directorul Oficiului 
județean al forțelor de muncă. 
Totuși, în ajunul datei la care ar 
fi trebuit să aibă loc repartiză
rile, noi nu aveam o situație cla

realitate

Și cînd ar reuși acest

— Nu știu.
— Dacă este nevoie, o să-i 

aflăm — încerca să dea ga
ranții Elena Roibu, secretară 
a comitetului municipal, 
surprinsă de întrebarea la 
care nu putea oferi alt răs
puns.

Dacă este nevoie ? !... Să se 
înțeleagă la Tg. Jiu că orga
nizațiile U.T.C. de cartier 
sînt organizații ale „pensiona
rilor pe banii părinților" — 
de sînt ocolite ? Rațiunea 
existenței organizațiilor de 
cartier nu este în nici un caz 
aceea de ocrotire a celor care 
nu lucrează nicăieri, ci de 
educare, de atragere a tuturor 
membrilor lor la viața socială 
care presupune, înainte de 
toate, o muncă utilă. Și nu 
credem că am exagera dacă 
am spune că despre astfel de 
organizații s-ar putea vorbi 
că își trăiesc cu adevărat 
viața abia atunci cînd ele ar 
milita... pentru încadrarea 
membrilor lor în unități pro
ductive, 
lucru !

Fără 
pentru 
într-o activitate utilă societă
ții nu este ușor de realizat. 
Rezistență opun uneori și 
părinții ; alteori trebuie co
rectată mentalitatea greșită 
despre muncă sădită Ia tineri 
chiar de unele cadre didactice. 
Organizațiile U.T.C. întîmpină 
cîteodată și rezistența unor 
conducători de întreprinderi, 
care pentru anumite locuri de 
muncă refuză încadrarea fe
telor, din motive nejustificate. 
Peste nici una dintre aceste 
greutăți nu se va putea însă 
trece atîta timp cît, așa cum 
se întîmplă în cadrul Comi
tetului municipal Tg. Jiu al 
U.T.C., cei care răspund de 
reușita acestei acțiuni își vor 
restrînge activitatea la... un 
drum sau un telefon la Ofi
ciul forțelor de muncă, pentru 
a afla... o cifră.

îndoială, acțiunea 
încadrarea tinerilor

ră a acestora. Tovarășii de la tu
rism ne-au propus o soluție in
acceptabilă, după părerea noas
tră — aceea ca absolvenții să 
mai urmeze un curs suplimentar 
de 6 luni și să-i calificăm ca... 
ospătari. La Comisia Economică 
a Comitetului județean de partid 
s-au purtat, e drept, discuții cu 
unii conducători de unități, dar 
lucrurile se mișcă foarte încet...

— Am făcut parte dintr-o co
misie organizată din inițiativa or
ganelor locale pentru depistarea 
locurilor de muncă ce ar putea 
fi ocupate de absolvenții liceu
lui economic — ne relatează to
varășa Nicoleta Sîrbu, secretar 
al Comitetului municipal Rm. Vîl
cea al U.T.C. Posibilități ar fi — 
și la Fabrica de piele și încălță
minte „Vîlceana", și la Poștă, și 
la întreprinderea județeană de in
dustrie locală și la Direcția co-

Istoria poporului nostru reflec- , 
tă eroica luptă a maselor împo
triva asupritorilor din exterior și 
dinăuntru. Spiritul de sacrificiu 
pentru apărarea pămîntului stră
bun a generat în cultura româ
nească lucrări de o nepieritoare 
valoare, fiecare etapă sau mo
ment hotărîtor din viața politico- 
socială a poporului, găsindu-și e- 
coul în sufletul receptiv al ma
rilor creatori. Pe bună dreptate 
se poate afirma că patriotismul 
rămîne una din trăsăturile spiri
tuale caracteristice ale muzicii 
culte și populare românești, o 
permanență a culturii muzicale 
naționale.

Izvoarele documentare cele mai 
îndepărtate ne spun că strămoșii 
noștri, geții, rugau „în cîntece 
pe zeii patriei să se îndure de 
ei" (Iordanes).

După formarea poporului ro
mân, folclorul a constituit un 
veșnic ferment al conștiinței na
ționale. De la cîntecul bătrînesc 
(balada medievală) pînă la cîn
tecul haiducesc din epoca feuda
lă, de la nenumăratele forme și 
genuri muzicale plămădite în fo
cul luptelor sau răscoalelor țără
nești pînă la cîntecul revoluțio
nar despre Horia, Tudor sau A- 
vram Iancu, creația populară a 
rămas ecoul fidel al sentimente
lor mulțimii. Și nu a fost croni
car străin în trecere pe la noi, 
care să nu fi trăit emoția acelui 
„patrium carmen" (cîntec patrio
tic strămoșesc) ce răsuna atît în 
Srnvoaiele domnești sau la curțile 
boierești, cît mai ales în borde
iele țărănești sau în taberele os
tășești. In 1574, cronicarul polon 
Matej Strykowski a auzit în 
Moldova acel vestit cîntec de vi
tejie: Ștefan, Ștefan, Domn cel 
mare / Seamăn pe lume nu are... 
Triumfala intrare a lui Mihai Vi
teazul în Alba Iulia (1600) s-a 
făcut în sunetele trîmbițelor și 
ale tobelor, din alaiul biruitoru
lui nelipsind „o ceată de lăutari 
(ce) urma îndată după Domn — 
spun cronicarii — cîntind cîntece 
naționale".

Pătrunseseră în tradiția neamu
lui aceste melodii vocale, în lim
ba patriei, cântate la zile de vic
torie sau de sărbătoare. Trimisul 
suedez Paul Strassburgh scria că 
îl vizitase pe Leon Vodă la Bucu
rești (1632), fiind impresionat de 
ceata cîntăreților (musicorum cho
rus) ce intona în limba valahă, cît 
îi ținea gura (pleno gutture can- 
tabant) cîntece patriotice (pa
trium carmen). Muzicologul Geor
ge Breazul remarca nuanța par
ticulară a formulării trimisului 
roselui Gustav Adolf: „Acest 
carmen apare într-adevăr frec
vent în istoria cîntecului popu
lar, și mai întotdeauna însoțit de 
un adjectiv: barbarum, vulgare, 
seculare, triviale, rusticum, publi
cum etc. Niciodată nu apare în
soțit de adjectivul patrium. Nu
mai în istoria cîntecului românesc 
aflăm „patrium carmen".

Intr-adevăr, în creația poporu

Debutul stagiunii 
teatrale din august

Este impresionant și semnifi
cativ afișul teatral oferit bucureș- 
tenilor — și nu numai lor — în 
această fierbinte lună a lui au
gust. Impresionant, pentru că 
seară de seară pe scenele Na
ționalului și Teatrului Mic, Not- 
tara-ului și Giuleștiului, Teatru
lui de comedie și Teatrului Bu- 
landra vor răsuna replici ale 
unor piese încă necunoscute pu
blicului (căci vom vedea și pre
miere absolute) sau ale altora 
care, deși știute pe de rost, gă
sesc în sufletul spectatorilor ace
leași profunde >și dorite rezonan
țe. De la Matca de Marin So- 
rescu, în premieră la Teatrul 
Mic, la Cine ucide dragostea de 
Petru Vintilă, tot în premieră, 
la Giulești, de la Puterea și a- 
devărul, apreciatul spectacol 

mercială și, bineînțeles la O.J.T. 
Din păcate se remarcă o surprin
zătoare lipsă de solicitudine față 
de tineri.

Acestea sînt faptele. Dincolo de 
conturul lor imediat, ceea ce ne 
reține atenția este mentalitatea 
condamnabilă, retrogradă a uno
ra, privitoare la prezența tineri
lor în colectivele unităților pe 
care le conduc. Tinerii vin cu 
tot entuziasmul, cu întreaga com
petență și capacitate profesională 
în întîmpinarea vieții, și iată că, 
pe alocuri, se izbesc de porțile 
ferecate ale indiferenței și egois
mului, ale unei rezistențe îndîr- 
jite față de nou. Dincolo de mi
nusurile de ordin moral ale pa
rametrilor unei asemenea atitu
dini față de tineri ne reține aten
ția tocmai această păgubitoare re
zervă, foarte gravă, după opinia 
noastră. Pentru că a duce o po
litică protecționistă față de ele
mente necalificate, deci incom
petente, în detrimentul celor bine 
pregătiți, denotă nu numai lipsă 
de fermitate morală și de ome
nie ci și o neînțelegere flagrantă 
a sensului dezvoltărij societății 
noastre. Și aceasta nu ne poate 
lăsa indiferenți.

DORU MOȚOC 

lui nostru, cîntecul patriotic se 
identifică cu inima omului dor
nică de libertate.

De-a fost răscoala lui Horia sau 
Tudor, revoluția lui Avram Ian
cu sau unirea lui Cuza, creatorii 
populari au cîntat faptele de vi
tejie, dorința de unitate, aspira
ția de libertate. Incepînd din se
colul XIX, odată cu ridicarea 
primei pleiade de compozitori 
profesioniști, glasul națiunii a fost 
dublat de acela al artiștilor pa- 
trioți. Clasicismul și romantismul 
românesc din veacul trecut au 
dispus în creația cultă autohtonă
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de acea nuanță efervescentă, pro
fund revoluționară, agitatorică, 
nu nostalgică, paseistă, neutrală 
ca în alte școli muzicale. Cînte
cul lui Alexandru Flechtenma- 
cher din epoca Revoluției de la 
1848 (Pe o stîncă neagră / ln- 
tr-un vechi castel...) nu a trezit 
melancolia epocii lui Ștefan cel 
Mare, ci dîrzenia și mîndria na
țională a întregului popor.

Istoria cîntecului nostru pa
triotic din ultimii 150 de ani se 
identifică cu mersul evenimente
lor politico-sociale trăite de po
porul nostru. Suita de lucrări des
chisă de revoluționarele melodii 
Deșteaptă-te române și Hora Uni
rii, continuată de paginile înflă- 
căratei lupte de independență 
surprinse în Pe-al nostru steag, 
Trompetele răsună și Tricolorul, 
spre a trece în veacul XX de la 
Pui de lei pînă la Republică, mă
reață vatră, Steagul Partidului și 
Te tint. Partid, stă mărturie a 
momentelor de luptă pentru li
bertate, unitate și independență 
națională. Dar pe lingă acest cîn
tec simplu, melodie-mesaj, lite
ratura muzicală românească a în
registrat în patrimoniul ei de per
manență spirituală o multitudine 
de piese simfonice, camerale și 
lirico-dramatice izvorîte din ace
lași imbold patriotic.

Ultimele trei decenii — poate 
cele mai fierbinți, dar și mai 
înălțătoare din viața poporului 
nostru — au generat un fond de 
muzică patriotică a cărui valoa
re tinde să se singularizeze în 
contextul creației românești con
temporane. De pe acum; îstoriciî 
definesc etapele de constituire a 
aoestui patrimoniu spiritual, pre
cum și bogăția de nuanțe pe care 
cîntecul patriotic și le-a însușit 
în epoca noastră.

Aâînc încerCat de cel de-al 
doilea război mondial, poporul 
român avea să prețuiască pacea 
și unitatea națională ca principa
lul țel al existenței sale. Nu în
tâmplător între sutele de melodii 
mobilizatoare care au răsunat în 
piețele publice și în celelalte 
manifestări politico-sociale ime

montat la „Bulandra" la Un flu
ture pe lampă al Naționalului, 
de la Piticul din grădina de va
ră, premiera cu care se prezin
tă Teatrul Nottara în această 
„stagiune a lui august" la apre
ciatele spectacole ale Teatrului 
de Comedie, o multitudine de 
piese care au adus, în stagiunea 
1973—74, succes teatrelor noas
tre dramatice vor fi jucate în
tr-un veritabil maraton al cali
tății.

Impresionant, pentru că nu nu
mai colectivele bucureștene de 
teatru își vor da întâlnire pe sce
nele amintite, dar și unele din
tre cele mai prestigioase din ța
ră. O adevărată microstagiune 
ne oferă actorii și regizorii Tea
trului Național din Iași: Dona 
Rosita (F.G. Lorca), Poveste de 
iarnă (Shakespeare) și lntr-o sin
gură seară (Iosif Naghiu), ai 
Teatrului maghiar din Cluj, Tea
trului din Tîrgu Mureș (ambele 
secții), teatrelor din Sibiu, Pia
tra Neamț, Arad, Brașov.

în afara spectacolelor, să le 
zicem obișnuite, între 10 și 20 
august se va desfășura Festiva
lul dramaturgiei românești cu- 
prinzînd zece dintre cele mai 
reușite montări ale unor piese 
românești pe scenele din țară 
(selecționate, în luna mai, de 
juriu anume constituit).

Va fi, desigur, un prilej 
meditație pentru oamenii 
teatru, dar și pentru public 
supra responsabilităților de edu
cație patriotică, morală, politică, 
estetică ce revin dramaturgiei 
noastre naționale, asupra 
plinirilor și neîmplinirilor 
asupra locului pe care 
buie să-l ocupe în repertoriul 
permanent piesa vorbind publi- 
culhi despre preocupările și gîn- 
durile lui. despre aspirațiile și 
frămîntările lui. în acest sens, 
este demn de subliniat că actua
lul festival are înscrise în pro
gram numai piese inspirate din 
actualitate.

Aducînd un omagiu celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării pa
triei de sub jugul fascist și Con
gresului al XI-lea al partidului, 
actori și regizori vor fi prezenți, 
prin intermediul unor ample 
montaje de versuri patriotice, în 
mijlocul colectivelor de muncă 
din întreprinderi și instituții. Co- 
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diat după 23 AUGUST 1944, 
s-au numărat cîntecele pentru 
pace. Glasul muzicii românești 
chema omenirea la înțelegere, la 
vigilență, la respect reciproc. 
Nu de puține ori, cîntece ca 
Sub al păcii stindard de Ioan D. 
Chirescu, de pildă, au împrumu
tat valoare de simbol al acestei 
lupte pentru salvarea omenirii. Se 
poate afirma — în perspectiva 
creației celor trei decenii — că 
pacea a devenit o perma
nență a fondului muzical pa
triotic românesc.

Din aceleași sentimente ale 
dragostei de țară, de trecutul e- 
roic al neamului, de cultul celor 
ce s-au jertfit pentru idealurile 
nobile ale poporului și pentru a- 
părarea pămîntului străbun, s-au 
născut în perioada anilor 1944— 
1955 cîntecele care glorificau fie 
eroii clasei muncitoare, fie osta
șii căzuți pe cîmpul de luptă. Să 
ne amintim doar de Sirena lui 
Roaită de Vasile Popovici.

După instaurarea Republicii, 
întregul popor a răspuns la che
marea de unitate în jurul Parti
dului, în apărarea drepturilor cu
cerite de clasa muncitoare. Pe 
de o parte îndemna la unitate 
națională, iar pe de altă parte la 
luptă pentru consolidarea inde
pendenței social-politice — iată 
sentimentele ce au prins fina
litate în noile creații. Melo
dii ca Republică, măreață va
tră de Ioan D. Chirescu sau 
Glorios Partid de Mircea Neagu 
au exprimat la o înaltă tensiune 
artistică glasul maselor.

Paralel cu multitudinea de pie
se ce oglindeau frămîntările po
porului român, vechiul fond de 
cîntece patriotice (Ciprian Po- 
rumbescu, Ion Vidu, Gh. Brătia- 
nu, Gh. Danielescu etc.) a pă
truns în viața tineretului ce abia 
lua cunoștință de muzica gene
rațiilor anterioare.

Evenimentele politico-sociale 
marcate cu slove de aur în car
tea neamului (23 August, 30 De
cembrie, 24 Ianuarie) au generat 
acele înflăcărate cîntece aniver
sare ce împodobesc fiecare săr
bătoare a poporului nostru.

în sfîrșit, în vremea din urmă 
marșurile pentru tineret, pentru 
gărzile patriotice și pentru os
tași au sporit fondul de cîntece 
patriotice cu lucrări de autentică 
forță mobilizatoare. Sub ochii 
noștri, melosul național a căpă
tat tenta marilor transformări ale 
societății socialiste, patriotismul 
contemporan exprimînd idealuri
le umanismului epocii.

Sentimentul dragostei de pa
trie reprezintă pentru școala mu
zicală românească una din trăsă
turile spirituale nu numai esen
țiale, vitale, ci o caracteristică 
dintre cele mai originale. în 
actuala etapă de maturiza
re a creației contemporane, 
glasul personalității muzicii ro
mânești nu poate fi înțeles și in
dividualizat fără această rădăcină 
spirituală seculară.

lective ale unor teatre din Ca
pitală și din țară au ales poe
me din cei mai reprezentativi 
poeți contemporani — printre ei 
amintim pe Zaharia Stancu, Mi
hai Beniuc, loan Alexandru. Ni- 
chita Stănescu, Cezar Baltag, 
Al. Andrițoiu, Adrian Păunescu, 
Ana Blandiana — pentru a tran
smite publicului un puternic me
saj patriotic, educativ.

în locuri istorice ale Bucu- 
reștiului vor fi susținute aproa
pe seară de seară spectacole de 
sunet și lumină, care pun în va
loare frumusețea și semnificația 
acestora, vorbind spectatorilor 
despre trecutul glorios de luptă 
al poporului nostru, despre mă
rețul prezent. Astfel, la Monu
mentul Eroilor Patriei se va pu
tea urmări spectacolul intitulat 
Eroi au fost, eroi sînt încă (rea
lizat de teatrele Nottara și de 
Comedie) ; la Curtea Veche, Tea
trul Bulandra va prezenta 
Timpul și piatra, iar la Rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu, Tea
trul Mic a pregătit spectacolul 
Ce-ți doresc eu ție, dulce Româ
nie.
* Alături de actorii profesioniști, 
își vor da concursul și formații 
ale unora dintre cei mai buni ar
tiști amatori din țară. Evidențiați 
ai recentului Concurs al forma
țiilor artistice de amatori de la 
orașe și sate vor susține la Are
nele Libertății patru mari spec
tacole folclorice. De asemenea, 
și Ansamblul U.T.C. va fi pre
zent pe scenele Capitalei (în zi
lele de 24 și 25 august) tot cu 
un spectacol folcloric.

Această stagiune extraordinară 
atestă încă o dată locul impor
tant ce revine teatrului în an
samblul culturii noastre socialis
te. închinată marilor evenimen
te ale acestui an, stagiunea a- 
ceasta de august vorbește des
pre dăruirea oamenilor de teatru 
din țara noastră, despre dorința 
lor fierbinte de a contribui prin 
toate mijloacele specifice arcei 
pe care o practică la educarea 
pe multiple planuri a publicului. 
Este unul dintre cele mai fru
moase răspunsuri pe care oame
nii de teatru îl puteau da grijii 
pe care partidul și statul nostru 
o au pentru arta lor.

MIRUNA IONESCU
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Orientări de înaltă fundamentare științifică, 
magistral confirmate de viață, de practica construcției socialiste

Problema fundamentală de care depind pro
pășirea economică a oricărei țări și creșterea 
bunăstării tuturor cetățenilor o constituie alo
carea unei părți însemnate din venitul națio
nal pentru dezvoltare, imperativ acut al epocii 
actuale, caracterizată prin necesitatea dotării, 
modernizării și introducerii rapide în produc
ție a cuceririlor științei și tehnicii. O aseme
nea cerință este cu atît mai pregnantă pen
tru țara noastră care după cum se cunoaște 
avea și are încă de recuperat un important de
calaj față de alte state dezvoltate economic. 
Iată de ce, înfăptuirea cu consecvență a unor 
ample programe de investiții, pe baza alocă
rii unei rate înalte din venitul național pentru 
dezvoltare, constituie o condiție esențială, in
dispensabilă pentru a putea păși în rindul na
țiunilor cu economie modernă, cu un nivel de 
trai ridicat.

Pornind de la asemenea deziderate majore, 
bazate pe cunoașterea profundă a realităților 
din țara noastră, partidul a prevăzut cu clar
viziune, alocarea de la un cincinal la altul, a 
unei părți tot mai importante din venitul na
țional pentru dezvoltare. De la 20 
la sută in perioada 1956—1960, la 
30,3 la sută în anii 1966—1970 și 
30—33 la sută în actualul cincinal. 
Această politică profund științifică 
și realistă a permis ca volumul 
de investiții să crească de la o pe
rioadă la alta, astfel că astăzi sîn- 
tem in măsură să înfăptuim, în 
mai puțin de un an, investiții pe 
care in trecut le-am realizat intr-o 
perioadă de cinci ani (1951—1955). 
Și tot ca o expresie a nivelului de 
dezvoltare atins de țara noastră 
intr-o perioadă scurtă de timp este 
și faptul că, din totalul investițiilor 
realizate în anii 1950—1970, aproa
pe 50 la sută s-au înfăptuit în ul
timii ani.

în cadrul strategiei generale de 
dezvoltare a economiei naționale o 
atenție prioritară este acordată 
dezvoltării și modernizării ramuri
lor producției materiale și în
deosebi industriei. într-adevăr, in
vestițiile realizate în industrie au 
avut ca scop înfăptuirea, neabătută 
a industrializării socialiste a țării, 
crearea unei industrii dinamice și 
complexe, rentabilă și competitivă 
care să asigure satisfacerea nevo
ilor interne de echipament indus
trial, de mașini și unelte pentru 
toate ramurile economiei naționale, 
dar care treptat să fie în situația 
de a da cantități din ce în ce mai 
mari și la export. în industrie, 
s-a investit în anii socialismului peste 52 la 
șută din totalul fondurilor alocate și, îndeosebi, 
în ramurile producătoare de mijloace de pro
ducție. Pe seama fondurilor investite s-au în
făptuit și se realizează obiective, capacități de 
producție de dimensiuni, puteri și complexitate 
care Je situează la nivelul tehnicii moderne. 
La rindul lor, fondurile investite în agricultură 
au servit la construirea a numeroase capacități 
de producție agrozootehnice importante, la 
creșterea parcului de mașini agricole și tractoa
re. Investițiile destinate agriculturii (16,3 la sută 
din totalul investițiilor realizate în anii 1950— 
1972) au contribuit la creșterea producției agri
cole cu un ritm mediu anual de 4,7 la sută. 
In actualul cincinal se prevede obținerea unor 
ritmuri anuale de creștere între 6,4—8,3 la sută, 
iar în viitorul cincinal de 4,6—6 la sută.

Construcția de locuințe și a obiectivelor social- 
■_ /turale a cunoscut, de asemenea, un impe
tuos avînt. în perioada 1947—1972 au fost con
struite la orașe și sate aproape 3 milioane de 
locuințe, pentru aproximativ 10 milioane de lo
cuitori, deci, pentru aproape jumătate din popu
lația țării. Au fost înălțate numeroase teatre,

• 1948-1955: s-au con
struit peste 100 de fa
brici și uzine, au fost re
construite și dezvoltate 
200 întreprinderi.

• 1956—1960: au intrat 
în funcțiune 194 între
prinderi și secții noi.

• 1961-1965 : au în
ceput sâ producă 502 
întreprinderi și secții noi.

• 1966-1970: s-au rea
lizat peste 700 de capa
cități și obiective indus
triale importante.

• 1971-1975: este pre
văzută intrarea în func
țiune a peste 2400 noi 
capacități de producție.

• Pentru cincinalul vii
tor, 1976-1980 se pre
vede intrarea în func
țiune a 2 700 noi capaci
tăți industriale și agro
zootehnice mai impor
tante.

cinematografe și alte așezăminte culturale, spi
tale, s-au extins rețelele edilitare. Așa cum 
arăta recent tovarășul Nicolae Ceaușescu in ex
punerea ținută la Congresul Frontului Unității 
Socialiste, „Nu există oraș, nu există comună 
unde să nu se reflecte — în construcțiile in
dustriale și agricole, in locuințe, școli, spitale, 
așezăminte de cultură și alte realizări, ritmul 
intens de transformare a țării, ridicarea gra
dului de civilizație a întregului nostru popor". 
Retrospectiva realizărilor din domeniul inves
tițiilor este într-adevăr impresionantă.

Ca rezultat al uriașului efort constructiv al 
poporului nostru forțele de producție ale țării 
au cunoscut un avint impetuos, s-a dezvoltat 
și întărit baza tehnico-materială a orinduini 
noastre socialiste. Politica de industrializare 
socialistă a țării promovată de Partidul Comu
nist Român — cu accent pe avîntul industriei 
producătoare de mijloace de producție — înfăp
tuită pe baza unor ample programe de inves
tiții, a avut ca rezultat în anii dezvoltării pla
nificate a României, creșterea impetuoasă . a 
producției industriale. Pe baza acestei politici 

urmată cu consecvență de partid, 
industria a devenit ramura condu
cătoare a economiei naționale, 
principalul factor al progresului e- 
conomic și social. în anii puterii 
populare producția industrială a 
țării a crescut de circa 30 ori. Rit
mul anual de creștere a producției 
industriale a fost, în această pe
rioadă, de 14,1 la sută, la nivelul 
celor mai înalte ritmuri realizate 
pe plan mondial. în producția in
dustrială globală, ponderea ramu
rilor industriale producătoare de 
mijloace de producție a sporit de 
la 45.5 la sută in 1938 la 70,8 la 
sută în 1971.

Dezvoltarea industriei, consoli
darea și accentuarea poziției con
ducătoare în economie prin aloca
rea în continuare a circa 2/3 din 
investițiile productive, va reprezen
ta și în viitorul cincinal factorul 
hotăritor al avîntului tuturor for
țelor de producție, al progresului 
economico-social al țării, exercitind 
o puternică influență pozitivă asu
pra tuturor compartimentelor vie
ții sociale.

Toate aceste realizări stau la 
baza creșterii continue a venitului 
național, care în 1973 a ajuns să 
fie de 12 ori mai mare decît cel rea
lizat în anul 1947. Pe această bază 
s-a asigurat un remarcabil salt în 
creșterea veniturilor populației. în 
ultimii 25 de ani, retribuția reală a 

crescut de 5 ori, veniturile țărănimii, provenite 
din munca în agricultură de 3.2 ori, iar chel
tuielile social-culturale pe locuitor au crescut, 
în aceeași perioadă, de peste 10 ori. Dinamis
mul și eficiența creșterii economice prevăzute 
vor asigura condiții pentru sporirea venitului 
național în perioada 1976—1980 într-un ritm 
mediu anual de 9—10 la sută, superior ritmu
lui de creștere a produsului social. Aceasta va 
permite aplicarea unei politici consecvente de 
ridicare continuă a veniturilor totale reale ale 
oamenilor muncii care în 1980 vor crește com
parativ cu 1975 cu 35—37 la sută, iar venitu
rile provenite din munca în cooperativele agri
cole de producție cu 20—25 la sută. Asemenea 
prestigioase succese împreună cu cele din do
meniul social-politic au permis trecerea Româ
niei la etapa făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate, etapă care va asigura ridica
rea țării la un nou nivel de dezvoltare și crea
rea condițiilor pentru trecerea treptată spre 
comunism.

ALEXANDRU OLTEANU 
director in Banca de Investiții

Dicționar economic
Acumularea ca proces obiectiv, necesar, al dezvoltării econo

mice sociale reprezintă după expresia lui Fr. Engels „funcția 
progresistă cea mai importantă a societății". Ca proces econo
mic, prin care se înfăptuiește reproducția lărgită, ea capătă in 
socialism o semnificație cu totul aparte. ACUMULAREA SO
CIALISTA reprezintă, de fapt, procesul creării planificate de 
noi fonduri fixe și circulante, lărgirii și modernizării celor exis
tente, precum și creșterii bazei materiale a sferei neproductive 
și formării fondului de rezervă și asigurare. Ea poate fi de două 
feluri : productivă (materializată în noi întreprinderi, deschideri 
de noi mine, crearea de noi centrale electrice, modernizarea 
capacităților de producție existente, sporirea mijloacelor circu
lante) și neproductivă (concretizată în construcții de noi clă
diri pentru școli, spitale, locuințe, instituții social-culturale ș.a., 
precum și in înzestrarea acestora cu baza materială modernă 
necesară). MOBILUL ACUMULĂRII îl constituie crearea condi
țiilor necesare realizării cerințelor legii economice fundamentale 
a socialismului. Prin acumulare sporește și se diversifică produc
ția în strînsă legătură cu satisfacerea cit mai deplină a nevoi
lor de trai materiale și spirituale ale membrilor săi.

SURSA ACUMULĂRII socialiste o constituie în esență plus- 
produsul creat de munca, liberă de exploatare, a poporului, ea 
fiind incompatibilă cu exploatarea și jefuirea altor popoare.

MARIMEA FONDULUI DE DEZVOLTARE (ACUMULARE) 
este dată de volumul absolut al venitului național și de nivelul 
ratei acumulării. Cu cit masa venitului național va fi mai mare, 
cu atît și mărimea absolută a fondului de acumulare va fi mai 
mare. Partea din venitul național, în expresie procentuală, des
tinată dezvoltării economice-sociale a țării constituie RATA A- 
CUMULARII. Ea reflectă sintetic corelația dintre fondul de a- 
cumulare și fondul de consum.

Repartizarea fondului de investiții
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O CORELAȚIE OPTIMĂ

.Ctn 4eceBwl W8i-19901______
• VOLUMUL INVESTIȚIILOR PE ECONOMIE VA CREȘTE DE 

PESTE DOUĂ ORI FAȚĂ DE PERIOADA 1971—1980.
• PONDEREA HOTĂRÎTOARE A INVESTIȚIILOR VA FI 

ORIENTATĂ ÎN COTINUARE SPRE RAMURILE PRINCIPALE 
ALE PRODUCȚIEI MATERIALE ȘI, ÎN CADRUL ACESTEIA. 
SPRE INDUSTRIE CĂREIA URMEAZĂ SĂ I SE ALOCE 55—58 
LA SUTĂ DIN INVESTIȚII

• VOLUMUL INVESTIȚIILOR PREVĂZUT PENTRU AGRICUL
TURĂ VA FI DE 1,7—1,9 ORI MAI MARE FAȚĂ DE DECENIUL 
ANTERIOR

• FONDURI SPORITE SE VOR ALOCA PENTRU DEZVOL
TAREA ACTIVITĂȚII DE CERCETARE, ÎNZESTRAREA ECONO
MIEI CU TEHNICA ELECTRONICĂ DE CALCUL

INTRE ACUMULARE Șl CONSUM
Cele două fonduri, de dezvoltare și de consum, în care se îm

parte, în final, venitul național, nu trebuie privite în mod izolat, 
intre ele existind o relație de interdependență, după cum acest 
raport nu trebuie privit nici în mod static. Este drept că în 
limitele unui anumit venit național, tendința de a asigura un 
fond de consum cît mai mare presupune o rată scăzută a acu
mulării. Acest lucru este valabil însă numai pe o perioadă scurtă 
de timp, deoarece o rată niai scăzută a acumulării duce treptat 
nu la o sporire ci, dimpotrivă, la o reducere a fondului de con
sum datorită faptului că se îngustează baza de creștere a veni
tului național. Menținerea unei rate ridicate a acumulării, ceea 
ce implică la început un spor mai mic al consumului, este însă 
de natură să asigure în timp o importantă creștere a venitului 
național și, pe această bază, o sporire treptată dar considerabilă 
a fondului de consum. Iată deci cît de justă este politica eco
nomică a partidului nostru de a se menține o cotă ridicată a 
fondului de dezvoltare, conducindu-se după principiul că mărirea 
fondului de consum nu vine în contradicție cu dezvoltarea, ci 
dimpotrivă impune o acumulare susținută. Dar să recurgem mai 
bine la o demonstrație practică.

Varianta I
Să admitem că în perioada 

1966—1975, rata acumulării s-ar 
fi menținut la un nivel de 17-18 
la sută, de fapt cel existent în 
perioada 1954—1960. Ce s-ar fi 
întimplat ?

în primul rînd nu s-ar 
fi putut realiza decît o re
producție simplă, nemaiexis- 
tînd condiții să se facă nici un 
fel de investiții. în al doilea 
rind, deși pentru fondul de con
sum ar fi revenit din venitul 
național 82—83 la sută, în va
loare absolută acesta nu ar fi 
crescut decît cu 15—16 la sută.

Mai mult, în situația menținerii 
ratei acumulării de 17—18 la 
sută, în. acest cincinal nu ar mai 
fi putut fi vorba nici pe depar
te de ambițioasele proiecte ale 
cincinalului viitor, deoarece nu 
ar fi fost asigurată baza mate
rială necesară pentru investirea 
în perioada 1976—1980 a 920—960 
miliarde lei, industria neputîn- 
du-se dezvolta într-un ritm de 
9—10 la sută, iar agricultura în
tr-un ritm de 4,6—6 la sută. Nu
mai alocarea în aceste ultime 
două cincinale a 31—33 la sută 
pentru fondul de dezvoltare con
stituie suportul solid al mărețe
lor obiective pe care le pune în

fața poporului- proiectul de di
rective ale Congresului al 
XI-lea al partidului.

Varianta II
De data aceasta, ne vom referi 

la situația reală în care rata a- 
cumulării a fost de 31—32 la 
sută în medie. Menținerea unui 
astfel de ritm a creat premise 
certe și, totodată, posibilitatea 
alocării din fondurile centraliza
te ale statului în intervalul 
1966—1970 a 289,7 miliarde lei 
investiții care s-au materializat 
în sporirea considerabilă a forțe
lor de producție, prin intrarea în 
funcțiune a peste 700 de capa
cități și obiective industriale noi, 
îndeosebi în industriile de ener
gie electrică, construcții de ma
șini, chimie, metalurgie, ușoară 
și alimentară. Agricultura a be
neficiat în această perioadă de 
un volum de investiții în valoa
re de 37,8 miliarde lei, creîn- 
du-se astfel posibilitatea moder
nizării acestei ramuri a econo
miei, sporirii bazei ei tehnico- 
materiale. Ca urmare a folosirii 
unei cote ridicate din venitul 
național pentru dezvoltare, va
loarea nou creată a sporit în 
1974 față de 1966 cu 45 la sută, 
iar fondul de consum a înregis
trat o creștere medie de 27—28 
la sută.

Cum procedează 
alte țări

Studiile efectuate demon
strează că paralel cu dezvoltarea 
științei și tehnicii contemporane, 
odată cu perfecționarea produc
ției sociale chiar în țările avan
sate acumulările prezintă o ten
dință de creștere. Astfel, ponde
rea investițiilor a crescut în 
produsul național brut al majo
rității țărilor dezvoltate în ulti
mii ani. Iată cîteva exemple: în 
R.F. Germania reprezintă 24 la 
sută, in S.U.A. 20—22 la sută, în 
Japonia 35 la sută, în Franța 25 
la sută, iar în Suedia 26—27 la 
sută. Cu atît mai mult deci, pen
tru țările in curs de dezvoltare 
care au de redus sau de lichi
dat decalajele față de țările a- 
vansate din punct de vedere eco
nomic, trebuie menținută o cotă 
ridicată pentru dezvoltare. în 
acest sens, politica economică, 
profund științifică a partidului 
nostru constituie o admirabilă în
țelegere a realității, o excelentă 
aplicare în practică a învățătu
rii marxist-leniniste. Menținînd 
o cotă ridicată pentru fondul de 
dezvoltare, putem spori puterea 
economică a țării noastre, pu
tem avea certitudinea creșterii 
permanente a bunăstării oame
nilor muncii, putem privi cu 
convingere spre viitorul luminos 
al României socialiste, spre vii
torul ei comunist.

prof. univ. dr. 
CONSTANTIN PINTILIE

IMPERATIVELE 
EFICIENTEI 

MAXIME
• La planificarea investițiilor industriale se va ține 

seama de necesitatea asigurării în prealabil a unei în
cărcări corespunzătoare a spațiilor de producție existen
te, de utilizarea integrală a mașinilor și utilajelor aflate 
în dotarea unităților și numai după aceea se va admite 
crearea de noi capacități.

• Reducerea continuă a ponderii lucrărilor de con
strucții în totalul investițiilor și alocarea unei părți tot 
mai mari din fondurile de investiții pentru dotarea cu 
mașini și utilaje.

• în vederea eliminării cu desăvîrșire a tendințelor 
de supradimensionare a construcțiilor vor fi introduse 
norme precise care să stea la baza întocmirii proiecte
lor și a execuției lor.

• Elaborarea din timp a studiilor tehnico-economice 
și a proiectelor de execuție, a documentațiilor pentru 
utilaje și contractarea în termen util a mașinilor și in
stalațiilor necesare.

• Corelarea strictă a producerii și livrării utilajelor 
cu graficul de montaj și termenele de punere în func
țiune a noilor obiective.

• Pregătirea cadrelor și aprovizionarea din timp cu 
materii prime și materiale necesare viitoarei producții.

• Sporirea gradului de industrializare a lucrărilor, 
mecanizarea integrală a principalelor procese de exe
cuție, folosirea eficientă a utilajelor.

• Economisirea cimentului, metalului, cherestelei și 
a altor materiale de construcții atît prin soluțiile pro
iectate, cît și prin înlăturarea risipei de pe șantierele 
de construcții.

Pagină realizată de :
DUMITRU CONSTANTIN, ADRIAN POPESCU 

și IUSTIN MORARU
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O anchetă internațională de CAROL ROMAN
Cunoscutul poet bulgar s-a 

născut la 15 ianuarie 1933 in 
satul Altimir, departamentul 
Vratsa. 
studiile 
logie a 
fia își 
poetică, 
prin creațiile sale ce înscriu 
în perimetrul lor transfor
mările sociale din Bulgaria 
socialistă, intr-un diapazon li
ric specific. Poemele semnate 
in volumele „Dragostea flo
rilor", „Priviri din depăr
tare", „Destin", „Răsfoind 
timpurile" etc., dintre care 
unele traduse peste Iibtare, 
sint tot atitea mărturii ale 
unui talent viguros, mani
festat plenar.

Iordan Milev este, de ase
menea, un reputat traducător. 
„Antologia poeziei persane" 
apărută nu de mult la Sofia 
a fost elogios primită de 
către critica de specialitate.

După ce-și termină 
Ia Facultatea de filo- 
Universității din So- 

începe activitatea 
apreciată unanim

A avea o responsabilitate
personala unica ■ ■■

de IORDAN MILEV
In urmă cu clțiva ani, la capătul unor călătorii făcute In pus

tiurile Sahara, Gobi, Kîzilcum — după ce am străbătut sute de 
kilometri de arșiță aridă și am respirat fierbințeala înăbușitoare 
a nisipului diamantin, după ce am cunoscut mulți oameni și mai 
cu seamă multe obiceiuri, întors acasă am pus mina pe condei 
Îi am scris o carte pe care am intitulat-o „Oameni șl pustiuri", 
n acest volum încerc sâ-mi decantez trăirile și emoțiile, toate 

stările prin care am avut de trecut învingind vremelnicele 
opreliști întîlnite in drumul meu, Însetat fiind de a-i cunoaște 
pe oamenii deșerturilor ; in același timp, am avut prilejul să-mi 
verific cit de puternică-mi este voința, cît de ferm pasul, cit 
de hotărită acțiunea.

Am escaladat, deci, într-un anume fel, un „Everest al meu" 
— nici primul și nici ultimul din viață — pe care l-am înfruntat 
de unul singur, in experiența mea umană.

Ajuns aici, vă voi răspunde direct la întrebarea pe care mi-o 
puneți: dacă aș putea cuceri Everestul de unul singur....

Răspunsul meu este următorul: oamenii se realizează ei sin
guri in infăptuirile lor cele mai de seamă.

Atunci cînd cineva realizează o importantă creație științifică 
— sau în alt caz, artistică — aprecierea se referă la un nume, 
la un om, la unul care a înfăptuit acel ceva deosebit și deter
minat. Numele său nu este nici anonim și nici trecut cu vederea. 
Deci, oamenii, în munca și creația lor, au o responsabilitate 
personală unică ; aceștia, pentru tot ceea ce fac, sint judecați va
loric de semenii lor, nu alții.

Din spusele mele cred că nimeni n-ar putea trage concluzia 
că mă pronunț pentru individualism. Oamenii creează pentru so
cietate valori — prin efortul, capacitatea și energiile lor consu
mate cu sens — nu însă însingurați, ci bazîndu-se, evident, pe 
tot ceea ce le-au putut furniza semenii lor, ca experiență, ca 
maturitate de gindire, ca metodologie și, în fine, ca țel.

Deci, omul escaladează prin propria sa experiență de viață 
„Everestul său". Fiecare om este, in ultimă analiză, stăpinul 
propriului său destin.

In același timp, fiecare om s-a pregătit, de la caz la caz, pen
tru aceasta ascensiune. In acest cadru apar ceilalți : de la înain
tași ori pionieri a aflat asperitățile drumului, eventualele coti
turi, urcușuri ori coborișuri pe care va fi silit să le parcurgă. 
Nu unul, ci mulți sint cei ce l-au pregătit sufletește pentru 
drumul ales, pe care unii se hazardează fără să fi reflectat 
îndeajuns în legătură cu ascensiunea propriu-zisă, ori de ce o 
fac, in timp ce alții, urcă meticulos, metodic, cu efort gradat 
și rezultat.

Am să vă relatez un fapt autobiografic prin care încerc să-mi 
susțin gîndurile mele de pînă aici : vreme de 10 ani, am lucrat 
asiduu la o antologie a poeziei persane, după ce i-am cunoscut 
și i-am tradus pe nemuritorii Gaffur Guliam, Zulfia, Hafiz și 
Omar Khayyam. Vă puteți imagina cît de greu mi-a fost. Am 
învățat de unul singur, mai intii alfabetul, apoi limba persană. 
Evident, pe parcurs, in înaintarea mea pe acest drum delicat, 
plin de răspunderi personale față de o comoară inestimabilă 
a unui popor, am fost ajutat de oameni avind profunde cunoș
tințe ori experiență ; de asemenea, am reflectat adine la ceea ce 
au creat înaintașii în acest domeniu. însă, totul — această crea
ție la care mă refer •— se datorează, evident^ strădaniei și efor
tului personal, activității mele, ca și tenacității. Vă dați seama 
cît de mare a fost satisfacția mea da apariția acestei antologii 
— un „Everest personal".

Deci, experiența umană este cea care ne însoțește întot-
deauna în drumul nostru, pe care cei mulți ni-1 deschidem și 
apoi ni-l făurim prin truda efortului cotidian, prin sudoarea 
frunții; în escaladarea noastră îi depășim pe unii porniți mai 
înainte, dar la fel de bine putem fi depășiți de unu mai bum 
ca noi, afirmați în mod obiectiv sau „mai buni ca noi , decla
rați uneori, în mod subiectiv.

Voi mai constata ceva: tot mai puține sint drumurile la care 
mă refer eu, chiar și cele care urcă înspre Everest, care apar 
pustii, făurite doar din piatră și acoperite de ceață; cel mai 
ades aflăm o urmă omenească ce ne poate fi de folos, c® 
poate ajuta și îndemna să ne străduim spre a ne at'oge țelul 
nostru. Nimeni nu are voie sa socotească ca poate rezolva ma 
rile probleme ale vieții de unul singur. Este un lucru ou totul 
imposibil, demonstrat cu prisosință de istorie pentru omenii din 
zilele noastre — mă refer la cei emancipați, lucizi, care înțeleg 
cît de complexe sint toate domeniile de activitate și creație 
umană. Nu degeaba se spune că atunci cînd ai pornit la drum 
este bine să simți alături„umărul tovarășului tău ; evident nu 
ca o realitate palpabilă, ca o evidență de fiecare clipă, ci ca un 
gînd bun, ca un sfat de care, dacă vei ține seama, poți rezolva 
multe situații neprevăzute inițial.

îmi vine in minte: un nume drag: Hristo Botev, marele poet 
și gînditor democrat-revoluționar bulgar, conducătorul miș
cării noastre de eliberare națională din a doua jumătate a seco
lului al XIX-lea.

împreună cu tovarășii, săi s-a aflat în lupta aprigă cu dușmanii 
țării. A fost suflet din sufletul poporului său. După cum cunoaș
tem din istorie, marele înaintaș a căzut în luptele din timpul 
răscoalei populare din 1876 împotriva jugului otoman. Pana sa 
— a fost un mare ziarist, militant — schimbată mai apoi in 
armă l-a slujit în tot timpul vieții sale, concepută și trăită 
împreună cu poporul, cu tovarășii săi de idei. Acesta este ma
rele luptător !

Cînd ne referim însă la același om. dar la cel ce a fost strălu
citul poet Hristo Botev, atunci trebuie să remarcăm că el singur 
este creatorul propriei sale opere poetice. Poezia sa inegalabilă, 
creația sa — rod al ascensiunii personale pe culmile literare — 
pătrunsă de pasiune revoluționară și de un lirism profund îl 
înscriu pe veci în inima și conștiința poporului nostru. „Lupta”. 
„Haiducii", „Hagi Dimităr"... sînt tot atitea titluri de poezii 
scrise de Hristo Botev, cunoscut în ziua de azi și în cea din 
urmă școală din cel mai îndepărtat cătun de pe la noi. Simțirea 
sa, flacăra sufletului său au intrat în versurile sale nemuritoare.

Mi se pare a avea contingență cu ancheta de față — in cre
dința omului într-o idee, într-un țel lucid — renumita sa poezie 
„Rugăciunea mea" :

O, tu, doamne-al meu cel drept! 
Nu tu cel din ceruri sfinte, 
Ci acel ce-l port în piept, 
Crezul meu ce-l port în minte.

Nu tu, mincinosul nume, 
Cel pe care-l cîntă proștii, 
Stîlp al asupririi-n lume, 
Și-al dușmanilor noștri!

Un mare îndemn pentru
făuritorii literaturii române

PASIUNI
(Urmare din pag. I)

tului — cel către care în mod 
legitim se îndreaptă încrederea 
și recunoștința tinerei generații 
de scriitori, respectul pentru pro
digioasa sa activitate, pentru 
spiritul revoluționar și patriotic, 
ce îl animă toate faptele politi
ce și omenești, cel care a de
venit un model strălucit al 
tinerimii, cel ce a cultivat în 
conștiința fiecăruia dintre noi 
mindria de a ne ști parte 
inseparabilă a unui popor 
unit și puternic — a adresat și 
cu acest prilej oamenilor de 
artă, tinerilor scriitori, chemarea 
de a-și face o sacră datorie din 
a contribui prin opere mereu 
mai inspirate, mai legate de 
viața și aspirațiile majore ale 
poporului, la marea construcție 
social-politică, economică și 
spirituală în curs de desăvîrșire 
în România socialistă. Preocu
pările constante față de proble
mele culturii naționale, ale 
vieții spirituale contemporane 
s-au ilustrat și de această dată 
printr-o 
patriotism 
demnurile 
glorioasei 
românești 
astfel conferi literaturii și artei 
dimensiunile umanismului socia
list, ale realismului, un înalt 
grad de receptare a creației de 
către mase, pentru a face din 
literatură o modalitate vie de 
formare și educare a omului. Nu 
poate fi nimic mai nobil pentru 
un scriitor tînăr decît dorința ca 
lucrările sale literare să fie ge
nerate de asemenea idea
luri. Faptul că nu o dată 
secretarul general al partidului 
a subliniat rolul tineretului în 
insăși dezvoltarea societății 
constituie un puternic imbold. 
Ca unul care a activat mulți 
ani în organizația revoluționară 
a tineretului știu bine ce ecou 
au cuvintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în rîndurile tinerilor. 
Ele devin întotdeauna călăuză 
practică, apel mobilizator, sem
ne ale încrederii în puterea de 
muncă și de creație. Afirmația 
făcută în repetate rînduri de 
către conducătorul partidului 
potrivit căreia viitorul, destinele 
literaturii se află în puterea ti
nerelor generații de scriitori, a 
fost organic implicată și 
dezbaterile 
recente, I 
secretarul general al partidului. 
Aceasta ;_
apreciere, dar totodată și o mare 
răspundere. Consider dealtfel 
că o seamă de volume de poe
zie și proză tipărite în ultima 
vreme în editurile noastre, 
purtînd semnătura unor tineri, 
creațiile lor publicate în pagini
le revistei „Luceafărul", în ca
drul căreia lucrez, ca și în pa
ginile altor reviste și ziare, fac 
tot mai vizibilă strădania auto-

adevărată lecție de 
și civism, prin In

ia continuarea 
tradiții a culturii 
pentru a se putea

organic implicată și în 
: întîlnirii de lucru 
în cuvîntui rostit de
semnifică o înaltă

rilor tineri de a-și situa opera 
în consens cu starea de spirit 
a epocii noastre socialiste. Ver
surile de un vibrant patriotism, 
circumscrise unui univers liric, 
cu prestigioasă tradiție în cultu
ra românească, proza realistă, 
evitînd schematismul, idilismul 
și artificialitatea sterilă sini 
dovezi peremptorii ale preocu
pării tinerilor de a 
prin scrisul lor 
prețioase privind 
literaturii noi.

Este demn de menționat in a- 
cest context faptul că nu cu 
multă vreme în urmă printr-o 
hotărire a conducerii dc partid, 
adoptată în urma întîlnirii 
secretarului general al partidu
lui cu conducerea organizației 
de tineret, s-au stabilit sarcini 
precise ale acesteia privind 
munca în rîndul tinerilor oa
meni de artă. Ca o consecință a 
acestei hotărîri au fost deja 
inițiate de către C.C. al U.T.C., 
în colaborare cu organizația 
U.T.C. de la Uniunea Scriitori
lor, cu revista „Luceafărul" — 
publicația tinerilor scriitori — o 
seamă de activități și manifes
tări ce se pot constitui în per
spectivă în tot atitea modalități 
de a stimula crearea unor opere 
militante, consecvent revoluțio
nare, menite să ajute la edu
carea comunistă a tinerelor ge
nerații. Activitatea cercului ti
nerilor creatori din Capitală, 
materializată în vizite de docu
mentare în întreprinderi in
dustriale, în unități agricole, pe 
șantiere ale muncii patriotice, 
dezbaterile și întîlnirile cu tine
rii pe probleme ale orientării 
și conținutului creației literare, 
serile literare și recitalurile de 
poezie patriotică și revoluțio
nară, atestă eficiența, utilitatea 
unei asemenea forme de lucru, 
dar mai ales hotărirea de a 
îmbunătăți continuu rezultatele 
eforturilor scriitoricești ale tine
rilor. Desigur, menționînd cîteva 
din activitățile întreprinse nu pot 
să nu observ că ele se cer per
severent continuate și intensifi
cate. Față de cei ce bat la por
țile literaturii sintem deopotrivă 
datori cu o muncă de calificată 
îndrumare artistică, dar și cu o 
vastă activitate de pregătire po
litică și ideologică, de funda
mentare în conștiințe a concep
ției despre viață și societate, a 
partidului nostru comunist, de 
educare a tinerilor creatori în 
spiritul respectului față de mun
că. Privite astfel sarcinile ce, 
revin pentru viitor, ar fi eronat 
ca realizările să fie puse în 
evidență doar din perspectiva 
unei premature automultumiri. 
Esie de observat că nu toate 
scrierile semnate de tineri sint 
la înălțimea exigențelor epocii, 
că apar încă lucrări mediocre, 
insignifiante, unele dintre ele 
lăsind să transpară vocile străi
ne ale formalismului, ale artifi-

răspunde 
îndemnurilor 

dezvoltarea

cialității, lipsa puterii de con
vingere a expresiei. Necunoaș
terea vieții, insuficienta pregă
tire culturală, filozofică și poli
tică, o anume concepție superfi
cială față de actul creației pot 
fi considerate între cauzele ce 
duc la 
înțeles 
gradul 
talent.

Despre . _
necesitatea unei mai mari griji 
față de pregătirea moral-politi- 
că a tinărului creator a vorbit 
și de data aceasta, ca in atitea 
alte rînduri, secretarul general 
al partidului. Argument puternic 
care pledează pentru o mai sta
tornică preocupare față de pre
gătirea ideologică și culturală a 
tinerilor creatori, pentru a-i 
sprijini nu numai să cunoască 
viața oamenilor muncii de la 
orașe și sate, să se apropie de 
gîndurile și inimile lor, dar să 
se integreze nemijlocit in efor
tul de creație materială al 
acestora. Tinărul scriitor are azi 
perspective deosebite. Viitorul 
patriei este privit cu cutezanță 
și romantism revoluționar. Pro
gramul partidului, directivele 
sale, sint in esență programul 
fiecăruia dintre cetățenii țării, 
în el se află izvoarele adincilor 
noastre certitudini. Lucrarea
socială, de creație pe multiple 
planuri în care este angajată
națiunea, îi implică deopotrivă 
și pe oamenii de artă din toate 
generațiile.

Apreciind izbinzile noii litera
turi, înfățișind totodată neîmpli- 
nirile sale față de momentele 
de mari semnificații ale ultime
lor decenii din viața țării, 
secretarul general al partidului 
ne adresa o partinică chemare 
tuturor slujitorilor scrisului : a- 
ceea de a ne îndeplini nobilele 
îndatoriri ce ne revin pentru ca 
viitoarele opere să se adauge 
firesc și durabil în marele efort 
de creație al atîtor generații de 
înaintași. Unei asemenea che
mări tinerii scriitori se vor stră
dui să-i răspundă cit mai bine.

lucrări nereușite ; bine- 
adăugind la acestea și 

diferit de înzestrare, de
toate acestea, despre

• Am revăzut, după ani, la 
Telecinematecă filmul lui Bar- 
dem „Strada Mare". Revăzut 
astăzi pe micul ecran, fără a di
minua nimic din meritele actri
ței principale, Betsy Blair, fil
mul relevă un cu totul alt 
centru de greutate : este un 
film teribil — mă întreb dacă 
am văzut altul mai teribil — 
despre vulgaritate. Despre peri
colul, cruzimea, crima teoretică 
pe care o poartă în germene 
vulgaritatea. Personajul princi
pal al filmului nu este fata bă- 
trină, inocentă și neajutorată, 
strivită de turlele bisericii spa
niole, — de sutanele negre ale

tuturor filmelor spaniole. Per
sonajul principal al filmului nu 
este nici măcar logodnicul de 
carnaval care se trezește în plină 
tragedie, cu atit mai puțin nu 
este scriitorul madrilen care a- 
cuză ; personajul principal al 
filmului „Strada Mare" este 
grupul acela sinistru de „băieți 
veseli", posesori a ceea ce Marin 
Preda numea cu extremă viru
lență — spirit primar agresiv. 
Prim-planul de esență al filmu
lui este fizionomia colectivă 
obtuză, rînjetul gras, periculos, 
crud al prostiei convertite în 
vulgaritate, care atacă : atacă 
tot ce este superior, (farsa si-

nistră cu coșciugul trimis bătrî- 
nului scriitor) pur, nealterat. 
Multă vreme îmi va răsuna în 
auz risul grupului, rostogolin- 
du-se pe „Strada Mare", goală, 
străjuită la un capăt de umbra 
copleșitoare a Catedralei.

România-film prezintă:

BAIATUL
CU UN CAL ALB

»

A-

| ț 4

Ulii
I

v-1
o producție a studiourilor maghiare 
scenariul și regia Gyorgy Palăsthy ; Cu : Săndor Oszter, 

Gâbor Konez, Jânos Rajz, Erika Bodnâr.

TURNU MĂGURELE : Angajamentul anual a fost 
îndeplinit cu 4 luni și 25 de zile înainte de termen
Organizația U.T.C. a munici

piului Turnu-Măgurele, reușind 
să mobilizeze eforturile și 
tuziasmul tinerilor care 
crează în unitățile orașului, 
elevilor aflați în vacanță, 
înscrie cu fapte demne
muncă în calendarul acțiunilor 
dedicate celor două mari eve
nimente ale anului, a 30-a ani
versare a eliberării României 
de sub dominația fascistă și 
Congresul al XI-lea al partidu
lui. Astfel, uteciștii din Turnu- 
Măgurele raportează îndepli-

en- 
lu- 
ale
'se 
de

nirea angajamentului asumat 
pentru întregul an la acțiuni
le de muncă patriotică, în va
loare de 300 000 lei la acțiunile 
finanțate și de 16 milioane lei 
la acțiunile nefinanțate.

Angajamentul a fost îndepli
nit cu 4 luni și 25 de zile îna
inte de termen, urmînd ca pînă 
la sfîrșitul anului, tinerii să 
participe cu același entuziasm 
la alte acțiuni de muncă patrio
tică, acolo unde va fi nevoie 
de ei.

Ci tu, zeu al minfii clare, 
Ce pe robii mulți îi aperi 
Te-or sărbători popoare, 
Ziua lor curînd de-o scaperi!

Este o magistrală chemare la crezul într-un țel, într-o fla
cără, într-un „Everest" !

Avem o răspundere personală față de viață, față de societate; 
înaintăm pe drumul nostru, nu însă însingurați, ci bazindu-ne pe 
tot ceea ce semenii noștri, societatea, ne oferă ca suport mate
rial și spiritual — conchid eu.

dicționar
Ailustrat

$
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„Umblînd de ici-colo, ' pe 
la diferite mine ale Cămării 
Cesaro-Crăiești, am băgat 
de seamă și am văzut și al
te mine asemănătoare parti
culare de aur, de argint și 
de fier, pe care le au și le 
exploatează proprietarii par-

De ziua lor, minerii din Poia
na Ruscăi se angajează: mine
reu mai mult și de mai bună 
calitate. In primele 7 luni ale 
anului, la I.M. Hunedoara, au 
fost extrase peste plan 22 700 
tone minereu de fier brut și 
11 000 tone dolomită, cantități 
cu mult superioare angajamente
lor. Sporul de producție a fost 
obținut prin creșterea producti
vității muncii — efect direct la 
introducerea mecanizării în sub
teran și crearea unor condiții 
mai bune de muncă. La E, M. 
Ghelar, de pildă, toate abatajele 
au fost dotate cu mașini de în
cărcat care execută mecanizat 
operațiile cele mai grele. Folo- 
sindu-le la capacitatea maximă, 
brigăzile conduse de Iordache 
Scînteie, Gheorghe Brașoveanu, 
Gherasim Mureșan, Vasile Dîngă 
și alții au reușit să extragă su
plimentar 8 400 tone de minereu. 
Nici minerii de la Teliuc nu s-au 
lăsat mai prejos. Formațiile de 
la cariere, conduse de Aurel 
Marincaș și Francisc Costescu au 
dat peste plan 9 600 tone și res
pectiv 4 900 tone de minereu, si- 
tuîndu-se în fruntea „clasamen-

MINERII INOVATORI
ticulari, care transportă cu 
mare greutate și cu risipă de 
forță minereul din munți la 
vale, la lacurile numite 
șteampuri și oohtiri. Deoare
ce eu știu să construiesc 
astfel de șteampuri și colturi 
și să trag apa în vîrful mun
telui cu trei oameni, dintre 
care unul conduce șteampul, 
al doilea cohul, iar al treilea 
trage apa afară din mină în 
vîrful muntelui, procedeu 
care ar putea să aducă mul
tă ușurință (...) și deoarece 
eu am făcut la Zlatna o în
cercare în mic, după cum a- 
rată o adeverință alăturată 
aici, și am de gînd ca de a- 
cum înainte să fac și o pro
bă mai mare (...); aduc la 
cunoștință înaltului Tezauria- 
rat și-l rog să nu respingă 
această încercare a mea, ci 
să-i dea milostivire cu încu
viințare și aprobare, iar a- 
tunci cînd acest plan îl voi 
desăvîrși, mă voi mulțumi să 
fiu răsplătit cu atît cu cît 
va crede de cuviință Înalta 
Cămară", (test stabilit și pu
blicat de Al. Neamțu).

Aceste cîteva cuvinte sînt 
extrase din cererea pe care 
minerul Idu Crăciun a adre
sat-o în 1779 Tezauriaratului 
din Sibiu, propunînd „un 
șteamp fără roată de apă", 
pentru zdrobit minereuri, pus 
în funcțiune cu ajutorul unui 
sistem de greutăți. Invenția 
nu a fost însă acceptată, 
descrierea ei păstrîndu-se 
numai în arhive, deși cerce
tările făcute dovediseră iscu
sința lui Crăciun.

Să 
lucru 
fitul 
cînd forțele de producție cu
noșteau o rapidă dezvoltare 

extractivă a

reținem însă că acest 
se întîmpla spre sfîr- 
veacului al XVIII-lea,

în industria ___
Transilvaniei. Și deși se a- 
duceau pe 
de
și mașini, 
cumentele 
ză ca propunători și reali
zatori de invenții și inovații 
mai ales pe meșterii autoh
toni, care știau să-și axeze 
ideile pe nevoile cele mai 
stringente. Idu Crăciun por
nea, de pildă, în proiectul 
său, de la necesitatea înlocu
irii, în cea mai mare parte, 
a forței hidraulice — adesea 
deficitară — prin forța 
canică.

Cîțiva 
1798, un 
ingenios, 
terul din Săcărîmb, Muntea- 
nu Urs. Utilajul său, explică 
inventatorul, „poate fi pus în 
mișcare și cu mai puțină a- 
pă ca de obicei, prin aplica
rea unei forțe mecanice"; 
folosea aceeași apă care era 
utilizată la spălarea aurului. 
Și tot el concepe o mașină de 
spălat minereul, care asigură 
o creștere a productivității 
muncii de peste 200a/„. A- 
cest din urmă utilaj a fost e- 
fectiv introdus în producție, 
iar meșterul Urs a primit în 
schimb șase ducați, — o su
mă absolut derizorie.

Un alt șteamp, pe care 
documentele îl califică „mira 
machina", a fost inventat de

atunci destul 
mulți specialiști, ca 

din afară, do- 
îi consemnea-

ani mai tîrziu, 
alt șteamp, și 
este creat de

me-

tn 
mai 

meș-

un moț iobag, un „artifex 
naturalis" (meșter din popor); 
este vorba despre Constan
tin Palade, originar din 
Cîmpeni. Și el este creato
rul unui „șteamp fără apă" 
funcționînd pe baza unui 
sistem de scripeți (1827).

In ce privește valorificarea 
argintului, trebuie menționa
tă o invenție excepțională, 
concepută de inginerul arde
lean, maghiar de origine io
bagă, Martin Debreczeni. In
stalația ușura topirea meta
lului și îmbunătățea astfel 
considerabil rentabilitatea a- 
cestei operații. După cum 
arăta acad. Ștefan Pascu, su
flătorul a fost introdus, cu 
bune rezultate, în numeroase 
topitorii din Europa.

De cealaltă parte a Carpa- 
ților, preocuparea pentru 
dezvoltarea bogățiilor natu
rale nu era mai puțin vie. 
Documentele ni-l semnalează 
în repetate rînduri pe ingine
rul Alexandru Popovici, care 
face de pildă la un moment 
dat cunoscut că a descoperit 
„zăcăminte de fier și aramă, 
chinovuri și argint viu", mai 
ales pe rîul Tismana. Și tot 
el inventează un nou sistem 
de extragere a aurului din a- 
pele curgătoare, despre care 
scrie, în memoriul ce adre
sează domnitorului Gheorghe 
Bibescu în 1843, că se ba
zează pe o „deosebită mași
nă, care se poate pune în 
mișcâre în fieșce an și din- 
tr-însa nu scapă nici un fir 
de grăunte de aur...".

Din abataje, minereu
mai mult și mai bun

tului hărniciei" 
mește lunar la
Brigada lui Vasile Bularda

care se întoc- 
nivelul secției, 

a 
extras în plus 3 300 tone mine
reu, realizînd un randament de

mai mare decît cel înre-4 ori
gistrat în exploatare, iar tinerii 
mineri din echipele conduse de 
Emilian Bălan, Alexandru Pop 
și Vasile Carp își depășesc zilnic

randamentele planificate cu 1—2 
tone pe post. Cu toate rezulta
tele bune obținute, minerii din 
Poiana Ruscăi sînt conștienți că 
dispun încă de însemnate rezer
ve pentru a-și perfecționa acti
vitatea, pentru a extrage mine
reu mai mult și de calitate su
perioară, în așa fel ca în cinstea 
eliberării patriei și Congresului 
al XI-lea să obțină succese și 
mai mari.

AL. BALGRADEAN

Cu sentimentul datoriei împlinite
(Urmare din pag. 1)

partidului și statului nostru, 
care an de an alocă fonduri tot 
mai însemnate destinate extin
derii mecanizării, introducerea 
continuă a tehnicii moderne, 
asigurarea unor condiții de 
muncă și de trai cit mai bune. 
Anual pentru protecția muncii 
se cheltuiesc peste 200 milioane 
de lei. în intervalul 1950—1974 
au fost construite pentru mineri

și familiile 
partamente 
bazinul Văii Jiului, Motrului și 
Maramureșului. Și, tot în aceas
tă perioadă, retribuția medie a 
crescut de peste 5 ori.

în această zi, minerii privesc 
cu încredere spre viitor, spre 
sarcinile ce le stau in față, atit 
de pregnant subliniate de pro
iectul de directive ale Congresu
lui al XI-lea, exprimindu-și 
hotărirea de a face totul pentru

lor circa 40 000 de a- 
în localitățile din

îndeplinirea lor exemplară, 
voință fermă, 
mentul 
față de 
florire 
Alături 
le adresăm tradiționalul salut 
„Noroc bun!“ și le dorim să în
scrie noi pagini de succese în 
munca lor consacrată propășirii 
patriei noastre pe drumul socia
lismului și comunismului.

O 
reflectînd senti- 

responsabilității depline 
amplul program de în- 
a României socialiste, 
de el la această bucurie

• Am pierdut meciul cu Ita
lia din Cupa Davis. Nici o ne
norocire. Nici o nenorocire, pen
tru că sintem mai buni. Lecția 
fără drept de apel pe care cel 
mai bun jucător al României a 
administrat-o celui mai bun ju
cător al Italiei a fost fără echi
voc. Nu despre asta e vorba — 
ci despre altceva. Despre visul 
„bătrinului urs" Ion Țiriac, de 
a cuceri Cupa Davis. A plecat, 
a renunțat, s-a întors anul a- 
cesta cu o tresărire a speranței 
superbă : S.U.A. pierduse. Au
stralia pierduse — poate acum... 
N-a fost să fie. Dar despre a- 
ceasta nu se scriu cronici T.V. 
Despre această splendidă pasiu
ne s-ar putea scrie o nuvelă. 
Hemingway ar fi scris o nu
velă — una din acele nuvele 
aspre, bărbătești, cu un iz iute, 
înțepător, închise într-un abur 
de nesfîrșită melancolie...

• Duminica după amiază este 
o emisiune destul de ciudată, 
„Cel mai bun continuă". 1 Ciu
dată pentru că veți fi observat 
și dumneavoastră că tinerii con- 
curenți care numesc fără greș 
diverși autori de maxime („Cine 
a spus „Munca e izvorul vieții" 
— Juvenal, Pascal, sau Pla
ton 7 ! !) se încurcă regulat la 
capitolul „Pasiuni". Cum e vor
ba de pasiuni, de hobby, cu^ț 
se pierd puncte după puncte. 
Numai Ion Simion Pop răspun
de calm, puțin absent, ca ia 
demonstrarea unei teoreme pe 
care el însuși a inventat-o. 
Cum să nu rămii cu gura căsca
tă, cuprins de o secretă neliniște, 
cind omul ăsta de fier, care lasă 
impresia că flie tot, nu se-n- 
curcă nici măcar la pasiuni ? 1

SM ARANDA JELESCU

PROGRAMUL
SĂPTĂMlNII T.V.

11-17 august 1974
DUMINICA, 11 august 1974

PROGRAMUL 1: 8,30 — Gimnas
tica pentru toți. 8,40 — Cravatele 
roșii. 9,35 — Film serial pentru co
pii: Daktari. 10,00 _ Viața satului. 
11,15 — Ce știm și ce nu știm des
pre.... 11,45 — Bucuriile muzicii. 
Prezența unei capodopere (intervi- 
ziune). 12,30 — De strajă patriei. 
13,00 — Album duminical cu... ve
deri marine. 15,05 — Magazin spor
tiv. Campionatele internaționale 
de lupte ale României — „Trofeul 
Tomis" la volei feminin : Româ
nia — Ungaria. Selecțiunl înregis
trate din Sala sporturilor de la 
Constanța. 16,50 — Drumuri în is
torie. Glasul vibrant al culturii 
antifasciste. 17,10 — Film serial 
pentru tineret : CIREȘARII. Epi
sodul I; „Expediție în pericol". 
18.00 _ Floarea din grădină. Emi- 
siune-concurs pentru tinerii in
terpret de muzică populară. 18,55
— Publicitate. 19,00 — Lumea co
piilor. Floare albastră (I). 19,30 
Telejurnal. Săptămina politică in
ternă șl internațională în imagini. 
20,00 — Reporter ’74. 20.15 — Film 
artistic: PUIUL — premieră pe 
țară — cu Gregory Peck, Jane 
Wyman și alții. 22,20 — Telejur
nal — Sport.

PROGRAMUL H: 10.00—11.45 — 
Matineu simfonic. Luna culturii 
muzicale românești. Omagiu celei 
de a 30-a aniversări a eliberării. 
Muzica românească și muzicienii 
lumii. 20,00 — Avanpremieră. 20,05
— Film serial pentru copil: Năz
drăvanul Dennis; 20,30 — Luna 
culturii muzicale românești. „Spu
ne, inimioară, spune !“. 21.20 — 
Flie noi la o cronică veche. 21,33
— Trinom cinematografic. 22,05 — 
„Numele tău” — seară de romanțe.

LUNI, 12 august 1974

cil românești (I). 21,40 — Roman 
foileton: Jurnalul doctorului Fin
lay (reluare).

MIERCURI, 14 august 1974
PROGRAMUL I: 9,00 — Tele- 

școalâ. 10,00 _ Film artistic: „Un 
om care nu există" producție a 
studiourilor cinematografice din 
R. P. Ungară. 11.10 — Biruit-au 
gindul. Evocare literară : Eftimie 
Murgu. 11,30 — Legile țării — le
gile noastre ! 11,40 — Pagini din 
„Albumul duminical". 16,00__17,00
— Matineu de vacanță. Film se
rial : Verișorii de pe vasul Con
stanța. 17,30 — Telex. 17 35 —
steaua polară — emisiune de 
orientare școlară șl profesională. 
17.55 _ Scena — emisiune de ac
tualitate și critică cinematogra
fică. 18,15 — Cum vorbim. 18,30
— Film serial pentru copii: Năz
drăvanul Dennis (reluare). 18,55 
Tragerea pronoexpres. 19.05 — cîn
tec mîndru-n țară auzi.’ 19,20 __
1001 de seri. 19.30 - Telejurnal. 
Treptele devenirii - documentele 
Plenarei, program concret de ac
țiune. 20.00 — Inscripții pe celu
loid. Județele țării, oglinzile țării. 
Constanța — în al treilea deceniu. 
20,15 — Telecinemateca. Ciclul
„Mari cineaști". juan Antonio 
Bardem : „La ora cinci după amia
ză". 22,00 _ O istorie a operetei în 
personaje. Anton Pann. 22 15 — 24 
de ore. o zi din 30 de ani.

PROGRAMUL II: 20,00 - Ps ,1 
de umor: Ce vrăji a mai fătut 
nevasta mea. 20,25 Universitatea 
TV. 21.00 — Telex. 21,05 _ Luna 
culturii muzicale românești. Oma
giu celei de a 30-a aniversări a 
eliberării. 21.30 — Meridiane lite
rare. 21,50 — Drumuri pe cinci 
continente.

PROGRAMUL I: 16,30 — Emi
siune în limba maghiară. 19,oo — 
Muzică populară. 19,20 — 1001 de 
seri. 19.30 — Telejurnal. Azi, in 
perspectivă, Viitorul comunist al 
patriei. 20,00 — Avanposturi ale 
științei și tehnicii românești (I); 
20,30 — Din recitalurile Festivalului 
național de muzică ușoară — Ma
maia ’74. „Cîntecele Bucureștiu- 
lui". 20,45 — Roman foileton : Jur
nalul doctorului Finlay. Episodul 
vin : „Bomboane pentru Alee”.
21.35 — Revista literar-artistică TV. 
Aparțin comunismului cu tot ce 
am mai bun. 22,15 — 24 de ore. 
O zi din 30 de ani.

PROGRAMUL II: 17,30 — Telex.
17.35 — Avanpremiera săptăminii.
17.45 — Luna culturii muzicale ro
mânești. Omagiu celei de a 30-a 
aniversări a eliberării. 17,55 — 
Film artistic : Eolomea — o pro
ducție a studiourilor cinematogra
fice din R.D.G. 19,15 — Publici
tate. 19.20 — 1001 de seri. 19,30 Te
lejurnal. 20,00 — Film artistic pen
tru copii: Daktarl. 20,25 — Viața 
economică a Capitalei. 20,45 —
Luna culturii muzicale românești. 
Omagiu celei de-a 30-a aniversări 
a eliberării. Arta interpretativă 
românească. 21.15 — Drumuri în 
istorie (reluare). 21.35 — Reluări 
la cererea telespectatorilor. Trimi
sul soarelui — poem cinemato
grafic.

JOI, 15 august 1974

PROGRAMUL I: 16.00 — Tele- 
școală. 16,30—17,00 — itinerar con
temporan: Valea Oltului. 17,30 _ 
Telex. 17.35 — Teleglob: Hamburg. 
17.55 — Agroenciclopedia. 18,25 __
“' —.. .... ... program

socialiste, 
virtuozi.

- 1001 de

Tribuna T.V. Un măreț 
al viitorului României 
18,50 — Instrumente .și 
19,00 — Familia. 19.25 - __ . „„
seri. 19,30 — Telejurnal. Chemării 
partidului răspuns prin lapte. 20,00
— Seară pentru tineret. Viitorul 
comunist al patriei. Vocația gene
rației noastre. 421,45 — Surprize pe 
micul ecran; 22.15 _ 24 de ore. O 
zi din 30 de ani.

PROGRAMUL II: 20,00 — Luna 
culturii muzicale românești. Oma
giu celei de a 30-a aniversări a 
eliberării patriei. Românie, țară 
de vis. 21,45 — Cărți și idei. 22 10
— Popas printre pescari — film 
documentar.

VINERI, 16 august 1974

MARȚI, 13 august 1974

PROGRAMUL I: 9,00 — Tele- 
școală. 10,00 — Telerama. Cu apa
ratul de filmat prin arenele de 
circ (I). 10.25 — Preferințele dum
neavoastră muzicale... sînt și pre
ferințele noastre (reluare); 11,00
— Film artistic: Verișoara mea 
Rachel. 16,00—17,00 — Matineu de 
vacanță. Film serial: Iată satul 
meu. Producție a studiourilor ci
nematografice sovietice. 17.30 — Te
lex. 17.35 — Virstele peliculei. Ma
gazin de cultură cinematografică. 
Ediție specială: Lumea satului 
românesc în cinematografia noas
tră socialistă. 18,10 — Blruit-au 
gindul. „Slnt suflet din sufletul 
neamului meu..." George Coșbuc.
18.30 — Legile țării — legile noas
tre. 18.40 
crătorii 
1001 de
Marelui ; 
20.00 —
20.30 _ 
de teatru: Ciclul Oameni ai zile
lor noastre — Hora întreruptă — 
premieră pe țară. 22,15 — 24 de 
ore. O zi din 30 de ani.

PROGRAMUL II: 20.00 — Film 
serial: Căsătorii de conveniență. 
Episodul VIII. 20.45 — Muzică
populară. 21,05 — Telex. 21,10 — 
Avanposturi ale științei și tehni-

PROGRAMUL I: 16,00 — Tele- 
școală. 17,30 — Emisiune în limba 
germană. 19,10 — Tragerea loto.
19.20 1001 de seri. 19,30 — Tele
jurnal. Raportul țării ia marea 
sărbătoare. 20,00 _ România anul 
XXX. Revista social-politică TV.
20.40 —■ „Partidule, ți-ntîmpinăm 
Congresul scrilndu-ți carta-naltei 
demnități !“ Emisiune de versuri. 
20,50 — Film artistic: Ultimul car
tuș. 22,25 — 24 de ore. O zi din 
treizeci de ani.

PROGRAMUL II: 17,30 — Telex. 
17,35 — Film artistic: „Ploaia de 
iulie" — producție a studiourilor 
cinematografice sovietice — pre
mieră pe țară ; 19.20 — 1001 de 
seri. 19,30 — Telejurnal. 20.00 — 
Film serial: Un August in flăcări. 
Reluarea episodului 8 — „Arhive 
secrete"; 20,50 — Preferințele dum
neavoastră muzicale sint și ale 
noastre. 21,25 — Bucureștlul,
21.40 — Biblioteca pentru
22.20 — Parada formațiilor de mu
zică ușoară.

azi. 
toți.

Lecții TV pentru lu- 
din agricultură. 19,25 ■— 
seri. 19,30 — Telejurnal, 
jubileu — omagiul țări! ! 
Revista economică TV. 

Publicitate. 20,35 — Seară

SIMBATA, 17 august 1974

PROGRAMUL I: 9,00 — De la 
Alfa la Omega. Enciclopedie pen
tru școlari. 9.30 — Film serial: Ci- 
reșarii (reluare). 10,20 — Pagini din 
operete. 10,55 — Cinemateca (re
luare). 17,00 — Fotbal : Steaua — 
Universitatea Cluj — Divizia A. 
18,45 — Mari ansambluri. înfrățiți 
în cîntec și joc. 19.20 — 1001 de 
seri. 19.30 — Telejurnal. La coteie 
anului XXX. 20,00 — Teleenciclo- 
pedia. 20,40 — Film serial: Un Au
gust in flăcări. Episodul IX: ,.D!s- 
perații". 21,40 — Telejurnal. Itine
rar XXX. 22,00 — tntîlnirea de la 
ora 10...



„SClNTElA TINERETULUI" pag. 5 SlMBĂTĂ 10 AUGUST 1974

AGINIIA
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii 

Socialiste România, a trimis președintelui Republicii India, 
V. V. GIRL următoarea telegramă:

La cea de-a 80-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere 
am deosebita plăcere de a vă adresa cele mai calde urări de 
sănătate și fericire personală.

Folosesc acest prilej pentru a-mi reafirma convingerea că 
relațiile bune de prietenie și conlucrare multilaterală statornicite 
între Republica Socialistă România și Republica India se vor 
dezvolta pe mai departe în spiritul convorbirilor pe care le-am 
avut împreună la București, în cursul anului trecut, ceea 
corespunde intereselor și aspirațiilor popoarelor român și 
dian, cauzei păcii, securității și colaborării internaționale.

în vederea creșterii producției 
de carne și a celei de ouă, 
preocupărilor pentru dezvol
tarea și modernizarea sectorului 
avicol. Programul mai cuprinde 
vizite la complexele avicole din 
localitate și la Găești, vizionări 
de filme documentare, întîlniri 
cu specialiști cu experiență din 
acest domeniu.

FOTBAL înainte de lovitura de începere 

a celui de-al 57-lea campionat

Un climat de

2E

ce 
in- FESTIVAL exemplară moralitate !
SO-Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii 

cialiste România, a trimis președintelui Republicii Ecuador, 
general de brigadă, GUILLERMO A. RODRIGUEZ LARA, urmă
toarea telegramă :

Ansamblul folcloric din Dăi- 
șoara, județul Brașov, a plecat, 
vineri dimineața, în Belgia, 
unde va participa la un festival 
internațional.

In loc de avancronică

£4 FIM OPTIMIȘTI!
de CORNEL DINU

Cea de-a 165-a aniversare a proclamării independenței țării 
dumneavoastră îmi oferă plăcuta ocazie să transmit Excelenței 
Voastre și poporului ecuadorian, în numele poporului român, al 
guvernului și al meu personal,. cele mai cordiale felicitări și 
urări de fericire și prosperitate.

îmi amintesc cu multă plăcere de vizita pe care am făcut-o 
în frumoasa dumneavoastră țară, la amabila invitație pe care 
mi-ați adresat-o ; folosesc acest prilej pentru a-mi exprima 
convingerea că perspectivele deschise de convorbirile prietenești 
și rodnice pe care le-am purtat vor contribui la dezvoltarea, 
pe multiple planuri, a relațiilor de prietenie și colaborare dintre 
țările și popoarele noastre.

SESIUNE

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit din partea președintelui federal 
al Confederației elvețiene, ERNST BRUGGER, 
gramă :

următoarea tele-

mi le-a adresat 
în numele Con- 
La rindul meu,

Pentru felicitările pe care Excelența Voastră 
cu ocazia Zilei naționale elvețiene, vă exprim, 
siliului Federal, mulțumirile mele călduroase, 
vă trimit cele mai bune urări de fericire personală și de prospe
ritate pentru viitorul poporului român.

SOSIRI SIMPOZION
Vineri după-amiază au sosit 

In Capitală Antonio Carrillo 
Flores, secretar general al Con
ferinței mondiale a populației, 
și Ralph Townley, directorul 
executiv al Conferinței mondia
le a populației.

Pe aeroportul Otopeni au ve
nit în intîmpinare Mircea Ma- 
lița, secretar general al Comite
tului național român pentru 
pregătirea Conferinței mondiale 
a populației, Ion Datcu, amba
sador, reprezentantul permanent 
al României la O.N.U., alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți Sayed Abbas 
Chedid, directorul Centrului de 
informare al O.N.U., și Bhagi- 
rathan R. Devarajan, reprezen
tantul Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare în 
România.

A fost de față Armando Cantu 
Medina, ambasadorul Statelor 
Unite ale Mexicului în țara 
noastră.

★

La invitația primarului ge
neral al Capitalei, Gheorghe 
Cioară, vineri după-amiază, a 
sosit în București Ibrahim Mo
hamed Ismail, primarul orașu
lui Bagdad.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost întimpinat 
de tovarășii Gheorghe Cioară, 
Silvestru Vîrtosu. secretarul Co
mitetului Executiv al Consiliu- 

. lui Popular al municipiului 
București, de funcționari supe
riori din M.A.E.

Au fost prezenți 
sein Al-Samarrai, 
Republicii Irak la 
membri ai ambasadei.

Vineri a avut loc în Capitală 
un simpozion organizat de Aca
demia de Științe Sociale și Po
litice și Institutul de studii 
istorice și social-politice, con
sacrat împlinirii a 50 de ani de 
la crearea organizației „Ajuto
rul Roșu“ din România.

Simpozionul a fost deschis de 
prof. dr. docent Mihnea Gheor
ghiu, președintele Academiei de 
științe sociale și politice, care a 
vorbit despre semnificația poli
tică a „Ajutorului Roșu".

Au fost prezentate apoi 
comunicările : „Ajutorul Roșu" 
— organizație de masă creată 
și condusă de P.C.R.“. de prof. 
Barbu Zaharescu ; „Lupta or
ganizației „Ajutorul Roșu“ din 
România, sub conducerea P.C.R., 
pentru sprijinirea victimelor 
terorii fasciste pe plan interna
țional (1933—1940)“, de dr. Gh. 
Âdorian ; „Solidaritatea interna
țională cu deținuții politici co
muniști și antifasciști din 
România", de dr. Olimpiu Ma- 
tichescu.

La simpozion au participat 
foști membri ai organizației 
„Ajutorul Roșu", activiști de 
partid și de stat, cercetători din 
domeniul științelor sociale.

CONSFĂTUIRE

Ahmad Hus- 
ambasadorul 
București, și

La Casa de cultură din Titu, 
județul Dîmbovița, au început 
vineri lucrările unei consfă
tuiri a tinerilor avicultori, 
manifestare care reunește ingi
neri, medici veterinari și alți 
specialiști din diferite județe 
ale țării. Consfătuirea, care va 
dura două zile, este consacrată 
dezbaterii măsurilor întreprinse

La 9 august, s-a semnat la 
București protocolul sesiunii a 
Xl-a a Comisiei mixte guverna
mentale româno-ungare de co
laborare economică.

La lucrările sesiunii delegația 
română a fost condusă de Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Central de Control Muncitoresc 
al Activității Economice și So
ciale, președintele părții române 
în comisie, iar delegația ungară 
de Matyas Timar, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele părții ungare în comi
sie.

In cadrul sesiunii s-au anali
zat rezultatele obținute, consta- 
tîndu-se cu satisfacție că sarci
nile stabilite la sesiunea ante
rioară și la întîlnirile președin
ților celor două părți în comi
sie au fost îndeplinite. Astfel, în 
perioada scursă de la sesiunea 
a X-a a comisiei s-au încheiat 
convenții și contracte pentru o 
serie de acțiuni de cooperare și 
specializare în producție în do
meniile industriei de autovehicu
le, mașinilor unelte, industriei 
chimice și în alte domenii. S-a 
lărgit și adincit colaborarea și 
cooperarea economică și tehni- 
co-științifică directă între orga
nele și organizațiile cu profil si
milar din cele două țări.

De asemenea, Comisia a sta
bilit măsuri concrete menite să 
accelereze finalizarea acțiunilor 
de cooperare pentru care sînt în 
curs tratative, precum și găsi
rea de noi obiective de coope
rare și specializare în vederea 
dezvoltării mai accentuate a co
operării economice româno-unga
re pe perioada 1976—1980. Ase
menea măsuri se referă la ex
tinderea cooperării în domeniile 
construcțiilor de mașini, indus
triei chimice, industriei meta
lurgice, transporturilor și teleco
municațiilor.

In domeniul schimburilor co
merciale dintre cele două țări au 
fost convenite căile și mijloacele 
necesare pentru dezvoltarea lor 
armonioasă și echilibrată în a- 
nul 1975 și pe perioada urmă
toare.

Lucrările sesiunii s-au desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
de deplină prietenie și înțelege
re reciprocă.

Peste cîteva ore debutăm in 
cea de a 57-a ediție a campiona
tului național de fotbal. Și ca 
de fiecare dată, speranțele noas
tre că vom avea etape foarte 
dirz disputate, că vom putea ur
mări meciuri de înalt nivel ca
litativ și spectacular, că echipele 
noastre vor obține succese in
ternaționale care să depășească 
performanțele precedente, se re
aprind, crezînd mai mult ca ori- 
cind în acel r iriment la care 
ne îndreptățesc condițiile create 
acestui sport in țara noastră, ce
rințele actuale care se impun 
în raport cu exigențele fotbalu
lui mondial.

Fără a arbora, în acest mo
ment, oarecum festiv, reticență 
și pesimism, fără a intra în a- 
mănunte — ele se cunosc atit 
de bine — vrem să subliniem 
un adevăr și o condiție pentru 
împlinirea unor asemenea dezi
derate : progresul fotbalului 
nostru este strîns legat și condi
ționat de moralitatea lui. Pentru 
că nu poate fi concepută educa
rea fotbaliștilor, a celorlalți oa
meni care muncesc și trăiesc din 
și pentru fotbal, decit ca efect 
nemijlocit al moralității fotba
lului. în focul discuțiilor din ul
tima vreme, în jurul fotbalului 
au fost reliefate diverse feno
mene negative în instruirea și, 
mai ales, in educarea sportivi
lor; federația de specialitate, 
alți factori cu răspunderi în a- 
cest domeniu au prezentat di
verse acțiuni care ar putea con
duce la întărirea disciplinei, a 
muncii educative. Dincolo de 
toate acestea, trebuie să se des
prindă ca o coordonată a mun
cii de viitor, doar că educarea 
jucătorilor de fotbal, ca a tu
turor sportivilor, nu se poate 
rezuma la simple lecții de etică 
și morală, ci trebuie să se acțio
neze prin toate pirghiile care pot 
fi determinante în îmbunătăți
rea climatului în care cresc și 
se formează tinerele generații 
de fotbaliști. Nu putem vorbi 
cred, de educarea jucătorilor 
atîta timp cît se mai întîmplă 
lucruri ca cele din finalul tre-

cutului campionat cînd o serie 
de conducători și antrenori, un 
număr mare de echipe (C.F.R., 
F.C. Petrolul, S.C. Bacău, U.T.A., 
F.C. Argeș, Poli. Iași, Dinamo, 
Jiul etc.) cu știrea unor persoa
ne cu munci de răspundere pe 
plan local, au încercat să 
ze, să falsifice rezultatele 
partide pentru a se salva 
retrogradare, sau pentru 
situa în fruntea
Orice efort educativ se va vădi 
inutil, cită vreme un conducător 
de club, un antrenor sau arbitru 
se va preta la fraudă, la aran
jamente meschine, la dare și 
luare de sume ilicite pentru a 
influența un rezultat sau a ra
cola un jucător — aGte condam
nabile care sfidează principiile 
moralei, spiritul de sportivitate, 
în consfătuirea de joi de la 
C.N.E.F.S. au fost date o serie 
de asemenea exemple concrete. 
Lista ar fi prea lungă s-o re
luăm în întregime. Se cuvine 
însă să stăruim asupra impor
tanței pe care o are atit de dis
cutata problemă a transferări
lor. Migrarea fotbaliștilor — de 
la unele echipe în masă (F.C. 
Argeș, Steagul roșu, S.C. Bacău 
etc.) — a devenit un fenomen. 
Iată, anul acesta au depus ce
reri de transfer 1.827 jucători în 
cele 
n-au 
vizia 
care, 
vor rămine în carantină, 
nu vor activa o lungă perioadă. 
Se pierde forma sportivă, se 
pierd valori care nu și-au dat 
măsura talentului. Vorbind de 
moralitatea fotbalului, am vrea 
să arătăm — cum am mai făcut-o, 
dealtfel, într-un articol apărut 
zilele trecute și consacrat ex
clusiv implicațiilor transferărilor 
— că trecerea unui jucător de 
la un club la altul e însoțită de 
multe aspecte imorale, cu mari 
implicații și repercusiuni. E 
greu să pretindem jucătorilor 
totul pentru cauza fotbalului din 
moment ce, unora dintre ei li 
se tolerează cu destulă ușurin
ță neîndeplinirea integrală a

vicie- 
unor 

de la 
a se 

clasamentului.

trei divizii. Dintre aceștia 
primit dezlegări 45, în di- 
A, și 130 în divizia B — 
potrivit regulamentului, 

deci

Program competițional

(Urmare din pag. I)

★

Seara. însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R.P. Ungare la 
București, Imre Farkas, a oferit 
o recepție in onoarea partici- 
panților la lucrările sesiunii.

obligațiilor ce le revin la locu
rile de muncă unde sînt înca
drați, încurajindu-se, prin a- 
ceasta, parazitismul. Despre 
ce climat sănătos de mun
că și despre ce rezultate bu
ne mai poate fi vorba, în 
consecință, atunci cind edu
catorii înșiși ai fotbaliștilor, 
respectiv antrenorii, sînt schim
bați în mod arbitrar, în timpul 
perioadei de pregătire, sau, pe 
de altă parte, sînt lăsați să prac
tice și ei exodul în fiecare an 
din interese pecuniare. Stabili
tatea antrenorului garantează 
succesul. Dar ce stabilitate mai 
poate fi aceea, cînd, și anul a- 
cesta. la 7 din echipele primei 
divizii au fost schimbați antre
norii și la 20 din divizia secun
dă ’ !

Toate acestea sint aspecte care 
țin de moralitatea fotbalului — 
punctul nodal în îmbunătățirea 
activității fotbalistice pe toate 
planurile — și de la care tre
buie pornit dacă vrem să ob
ținem rezultatele pe care le 
scontăm și la care sîntem în
dreptățiți să aspirăm.

VASILE CABULEA

omagială

Trăim, în fine, o vară cu mai puțin fotbal și, deci, trăim bucu
ria concediilor liniștite. Obișnuitele jocuri pregătitoare ale echi
pelor europene au fost programate în prima jumătate a lunii au
gust, campionatele naționale fiind mutate și ele de Weltmeister- 
schaft spre începutul toamnei. Pentru întreaga lume care respec
tă și duce mai departe fotbalul, graficul vieții unei echipe este 
simplu. După cel puțin o lună de odihnă totală urmează patru
zeci, chiar și cincizeci de zile cu un regim de efort accentuat, 
două antrenamente pe zi și meciuri chiar la patruzeci și opt de 
ore. Apoi, survin jocurile oficiale, accentul punîndu-se pe menți
nerea, refacerea și repararea din mers a compartimentelor și 
calităților deficitare apărute în anumite momente. Totul se face 
cît mai simplu, fără discuții și rînduri inutile, dictat de realitatea 
existenței și pus în aplicare de oameni care simt pulsul jocului.

Ce a apărut nou după campionatul mondial ?
Deși am văzut puține minute pe viu din marele eveniment, 

termeni noi au apărut pretutindeni. Pe noi ne obsedează după 
„temporizare" — „fotbalul total". Mergînd spre perfecțiune și 
vrînd cu toții numai binele, mă întreb : Oare nu acesta este acel 
sublim irealizabil ? Un antrenor român cerea jucătorilor săi acum 
cîțiva ani înainte de dispute, în acele ore chinuitoare pe care ie 
trăiesc numai cei în speță și în care așternutul chinuie corpul, să 
viseze faze. Dacă am putea reprezenta imaginea gîndurilor, am 
vedea desigur un meci fantastic. Cert este că toată lumea joacă 
mai bine sau mai rău faza. Primul, Michels a materializat, acum, 
cîteva idei care prindeau viață în „țara lalelelor" acum cîțiva ani. 
Totul este făcut extrem de realist, de la presingul gen comando 
și pînă la caruselul dintre fundașii laterali și extreme, asumînd 
chiar și riscul ofsaidului care micșorează dimensiunile de joc 
practic ale terenului. Efortul pare imens la fel ca mișcarea sce
nică în Richard al III-lea atunci cînd este bine pus în scenă.

Te înșeli. Atunci cînd Hann, ultimul așa-zis apărător, iese, dis
tanța dintre el și Repp este doar de treizeci de metri și nu de 
șaizeci ca între Burgnich și Chiaruggi. Cei care au pronunțat sau 
scris „fotbal total", inspirați de lupta pentru timp și spațiu domi
nantă acum în încleștarea dintre buturi, au vrut desigur să arunce 
o mănușă combativității, angajamentului și ideilor noi atit de 
așteptate în fotbalul nostru. Se va încumeta cineva să pășească 
în aceeași cadență cu noutățile tactice ale momentului? Nu cred...

Așteptînd din nou, vom perora regulamentul de netransferare, 
greșelile de arbitraj, „statutul" jucătorilor și autonomia numitelor 
cluburi de fotbal. Păcat...

Incepînd un nou campionat avem dreptul, anticipînd, să fim 
Optimiști.

Sînt de așteptat, acum, rezultatele celei de a doua perioade de 
succese promisă de cei ce joacă și conduc echipa națională. Nu
mai dacă sîntem oameni serioși și dacă recunoaștem că încercările 
s-au cam terminat. De fapt, a încerca este sinonim în multe 
locuri cu a te ține de cuvînt.

Apoi o reprezentare demnă și cît mai lungă în competițiile eu
ropene, grefată pe un campionat care să nu necesite măsurătorile 
studenților de la I.E.F.S. și cît mai puține intervenții ale comisii
lor din str. Vasile Conta.

Două lucruri le-am dori, acceptînd însă dificultatea de a le 
vedea realizate :

Să avem una sau măcar două-trei echipe ale căror înfrîngeri să 
le poți numără pe degetele unei singure mîini și mișcări tactice 
noi, gîndite și pregătite la antrenamente, jucătorul fiind un exe
cutant perfect atras de utilitatea acțiunii.

Deziderate de necontestat, direct proporționale cu inteligența 
și pregătirea celor care conduc echipele.

Ne mai rămine de pronunțat decit doar clasica chemare. Faceți 
jocurile I Dar bune...

în cadrul manifestărilor 
sportive organizate cu prilejul 
celei de a XXX-a aniversări a 
Eliberării și a celui de al XI- 
lea Congres al P.C.R., între 11 
și 18 august se va desfășura în 
întreaga țară ștafeta „A XXX-a 
aniversare a eliberării României 
și Congresul al XI-lea al 
P.C.R.“. Această ștafetă omagia
lă, care constituie o manifestare 
deosebit de importantă, plină de 
semnificații, va fi organizată de 
Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, în co
laborare cu organele și organi
zațiile de stat și obștești cu 
atribuții în domeniul educației 
fizice și sportului. Ștafeta se 
va desfășura pe 5 trasee spre 
București, fiind formată din 
alergători, cicliști, motocicliști, 
călăreți, automobiliști și va 
avea ca puncte de plecare : Ti
miș (traseul 1). Satu Mare 
(traseul 2), Maramureș (traseul 
3), Suceava .traseul 4) și Boto
șani (traseul 5). Duminică, 18 
august, pe stadionul Republicii 
din București, ștafetele vor fi 
preluate de o ștafetă combinată, 
care va aduce mesajul tuturor 
sportivilor din România adresat 
acestei sărbători.

FOTBAL. Ediția 1974/1975 a 
campionatului republican pro
gramează etapa I. Azi, F. C. Ga
lați — C.F.R. Cluj, ora 17 (par
tida va fi televizată în direct). 
Miine, în Capitală : Sportul stu
dențesc — Steagul roșu (stadion 
Steaua, ora 17) și Dinamo — 
F. C. Reșița (stadion Dinamo, 
ora 17). în țară : Chimia Rm. 
Vîlcea — Politehnica Timișoara, 
U.T.A. — Jiul, „U“ Cluj — Uni
versitatea Craiova, F. C. Con
stanța— F. C. Argeș, A. S. A. 
Tg. Mureș — Steaua și Olimpia 
Satu Mare — Politehnica Iași.

LUPTE. Campionatele inter
naționale de lupte ale României 
— ediția a XIII-a — au loc în 
Capitală, la patinoarul „23 Au
gust". Astăzi se desfășoară două 
reuniuni, dimineața de la ora 
9—13, iar după-amiază de la 
ora 17—21. Miine de la ora 9, au 
loc finalele la lupte libere și 
greco-romane. Reamintim că la 
actuala ediție participă sportivi 
din 12 țări, printre care : 
U.R.S.S., Bulgaria, Cuba, Ca
nada, Franța, Ungaria, Româ
nia și altele.

BASCHET. A IX-a ediție a 
balcaniadei de baschet pentru 
junioare la care participă echi
pele Bulgariei, Iugoslaviei și 
României își continuă desfășu
rarea în orașul Botoșani. Azi 
de la ora 19,15 se întilnesc : 
Iugoslavia — România B, 
România A — Bulgaria, Iar 
mîine, de la ora 18 : Bulgaria- 
Romania B, România A — Iugo
slavia.

CANOTAJ. Astăzi au loc ul
timele probe din cadrul cam
pionatelor republicane 
niori care se desfășoară 
gov.

CICLISM. „Criteriul . 
lor" competiție rezervată tineri
lor alergători programează as-

tăzi, de la ora 15 etapa Con
stanța — Ovidiu — Nazarcea 
— Medgidia — Constanța, iar 
mîine de la ora 9 o probă în 
circuit pe 30 km în piața Ovi
diu din Constanța.

HANDBAL. La Constanța, e- 
chipa feminină Universitatea 
București va întîlni echipa 
T.S.V. Auerbach (R. F. Germa
nia) aflată intr-un turneu in 
țara noastră.

VOLEI. în sala sporturilor de 
la Constanța, mîine de ia ora 
16 au loc ultimele partide din 
cadrul tradiționalei competiții 
internaționale „Trofeul Tomis“.

ÎNOT. Mîine la bazinul Obor, 
de la ora 9, are îoc un concurs 
pentru toate categoriile de spor
tivi.

CROS. Mîine dimineața au loc 
finalele pe Capitală ale „Crosu
lui Eliberării" întrecere la care 
vor lua parte peste 5 000 de par
ticipant. Crosul se va disputa 
astfel: fetele vor parcurge, de la 
ora 9,15, un traseu de 800 m 
între Piața Scînteii și aleea 
Ștrandul Tineretului ; băieții, 
vor străbate de la ora 9,30, un 
traseu de 1 500 m în circuit : 
Piața Scînteii, aleea Ștrandului 
Tineretului, bd. Mărăști, Piața 
Scînteii.

ACȚIUNI DE MASA. Azi și 
mîine pe Stadionul tineretului 
din Capitală au loc finalele pe 
județul Ilfov ale „Cupei tinere- 
tului‘“ pentru asociațiile spor
tive sătești. în cadrul „Cupei a 
XXX-a aniversare" in organi
zarea consiliilor de educație 
fizică și sport pe sectoare au 
loc întreceri la fotbal, handbal, 
volei, popice, șah etc., la ba
zele sportive Constructorul, 
Voinicelul, I.C.M.A., Giulești, 
Colentina și Recolta. întrecerile 
au loc după-amiaza de la ora 
16 iar dimineața de la ora 9.

ȘTIRI SPORTIVE a terminat învingător în proba 
de 110 m garduri cu 14”l/10.

VOLEI PARAȘUTISMmelia Hoțescu (România) a 
cîștigat proba de 200 m bras, cu 
timpul de 2’52”3/10. Ștafeta fe
minină de 4-X 100 m liber a 
României s-a situat, de aseme
nea, pe locul întîi, cu 4’25”4/10, 
iar Anca Groza a ocupat locul 
doi, la 100 m fluture, cu 1’09”.

Parașutistul francez Jean 
Claude Armain a cucerit, la 
Szolonok, titlul de campion 
mondial în proba de acrobație 
cu figuri impuse în cădere li
beră. Pe locul doi s-a clasat 
concurentul sovietic Osipov.

La saltul In grup, după man
șa a treia, conduce echipa Aus
triei, la masculin, și cea a R.D. 
Germane, la feminin.

La Constanța au continuat 
vineri întîlnirile competiției fe
minine de volei pentru „Trofeul 
Tomis". La capătul unui meci 
spectaculos echipa Cubei a în
vins cu 3—2 (15—7, 17—19,
15—12, 15—17, 15—11) reprezen
tativa țării noastre. Astăzi de 
la ora 17 au loc alte două par
tide Cuba — Cehoslovacia și 
România — Ungaria.

TENIS

sfirșitul viitorului cincinal, 
cel puțin 8O’/« dintre copiii 
de vîrstă preșcolară vor fi 
cuprinși in forme de instruc
ție și formație. Dincolo, la 
antipodul verticalei învă- 
țămîntului, circa 160 000 de 
persoane vor beneficia — 
în 1980 — de școala cea 
inaită. Și, mai departe, 
ramificațiile sistemului 
țional de reciclare, va fi 
prinsă, practic, întreaga 
populație, ceea ce va face 
din educație, in anii noștri 
și in societatea noastră, 
dimensiune definitorie 
istoriei românești.

Știu sigur că, văzind toa 
te acestea, oamenii aceia 
trecuți prin anii de destin 
potrivnic, vor include în 
structurile lor mentale și fi
zice o putință care ar fi 
fost altădată deasupra le
gilor naturale ale firii : 
aceea de a-ți vedea visul cu 
ochii.

României ? Ei vor vedea, 
fără îndoială, că răsturnarea 
de planuri nu este doar un 
capriciu fragil, ci o mișcare 
perpetuă împlinită de co
muniști, care fac din supri
marea vechiului și neconte
nita așezare a noului, pro-

NATAȚIE
juniori-

de ju- 
la Sna-

ei de 
ridi- 

culmi

La Izmir, în cadrul Campio
natelor balcanice de înot, Ca-

întrebare la
hotar de vis

COOPERATIVA EEECTROBOBINAJ A apărut nr. 7 al revistei

Execută pe bază de comandă
TRANSILVANIA

o polizoare monofazice de 
200, 350 W, trifazice de 300 
și 500 W.
• injectoare monofazice de 
2,9 1/h

• electromotoare de 0,75 
W, 120W și de 1,1 kW
• declanșatori finali bascu- 
lanți
• prize trifazice de 25 A - 
500 A

pilului lor din primul an de 
studenție. O fotografie în
gălbenită și îndoită, roasă 
pe Ia margini, dar devenită 
blazon și mindrie, fală pe
renă și suport moral reînnoit 
prin ani.

Ce vor fi gîndind acești 
oameni acum, in clipa de 
deschidere a orizontului, 
cînd în matca devenirii se 
înscriu directive de mare 
forță pentru aducerea în act 
a viitorului ? Directive care 
fac din educație nu o trebu
ință socială oarecare, așe
zată — cum se intimpla 
cîndva — la margine de 
ideal, ci o treabă de actua
litate nemijlocită, cuprinsă 
în resorturi de vitalitate ale 
Întregii societăți. Ce vor fi 
gindind acești oameni, a că
ror viață s-a suprapus — 
minunat paradox al timpului 

peste două istorii

pria lor rațiune de a fi. Ei 
vor vedea că societatea în
săși le cheamă nepoții Ia iz
voarele învățăturii, asumîn- 
du-și — prin stocajui 
putere — răspunderea 
carii generațiilor peste 
de știință și cultură.

în turul doi' al concursului 
internațional de tenis de la In
dianapolis, jucătorul român Ilie 
Năstase l-a învins cu 6—2, 6—3 
pe Freddie McNair (S.U.A.). 
Alte rezultate din turul doi: Vi
las (Argentina) — Loyo Mayo 
(Mexic) 6—3, 2—6, 6—0 ; Van 
Dillen (S.U.A.) — Metier (R.F.G.) 
6—3, 6—3.

într-o partidă pentru turul 
trei, suedezul Bj8m Borg l-a 
învins cu 6—4, 6—3 pe spaniolul 
Juan Gisbert.

ATLETISM
în cadrul unei reuniuni Inter

nationale de atletism desfășura
te la Vaexjoe (Suedia), proba 
masculină de 100 m plat a fost 
ciștigată de sprinterul american 
Steve Williams, cronometrat In 
10’TilO. Charles Foster (S.U.A.)

RUGBI
în turneul Internațional de 

rugbl de la Moscova, selecțio
nata cluburilor din U.R.S.S. a 
învins cu scorul de 32—7 (29—4) 
formația iugoslavă Nada.

nema

cu sediul în București, str. Ghiocei nr. 20,.sec 
torul 2, telefon 123594

fâră repartiții, în termen de 30 de zile, urmă
toarele produse:

vacanta 74 • ventilatoare de perete de 
115 W.

Sîntem în plin sezon de vacanță I
O vizită la magazinele de specialitate vă oferă posibilitatea 

de a cumpăra obiectele utile în excursia pe care intenționați 
s-o faceți:

CORTURILE „Alpin", „Litoral", „Dacia" pentru 2-3 sau 
4 persoane sînt confecționate din materiale rezistente la in
temperii. au un colorit variat și se pot monta foarte ușor. 
Prețul de vînzare — între 900 și 3 094 lei.

MOBILIER PENTRU CAMPING —■ scaune, mese și pa
turi pliante. Prețul de vînzare între 49 și 300 lei.

ARAGAZUL „TURIST" are două ochiuri și este ușor de 
transportat.

Dintre obiectele care nu trebuie să lipsească nici unui 
excursionist, vă mai recomandăm spirtiera de voiaj, lămpița cu 
baterie\,Luceafărul" și cutiile turistice pentru păstrarea ali
mentelor.

• ventilator de plafon tip 
„tropical"
• transformatori de protec
ție de la 100-1 000 VA
• transformatori de sudură 
200-300-500 A și sudură 
prin puncte de la 8-12,5 
KVA
• corpuri de iluminat fluo
rescent de uz casnic, 
dustrial ți public
• reflector naval

in-

• sonerii polarizate
• electropompe de 1,1/2'

• aparat electric pentru us
cat apa de pe mîini
• ciocan de lipit electric de 
80-100 W
• aerotermâ de 1 000 ți 
2 000 W
• reparafii motoare elec
trice
• piese auto : Bobina AT, 
12 V - Disjunctor - Con- 
junctor 12 V - 35 A, Dinam 
Carpafi, rotoare dinam 
Carpați, releu pornire de- 
maror, claxon 12 V ți 24 V.
• servomotor asincron 30- 
40 kgf.

care se găsește de vînzare în toate chioșcurile de difuza
re a presei și cuprinde, într-o superioară execuție grafică,

* y
reproduceri color după tablouri din pictura națională și 
universală, din colecțiile muzeului Bruckenthal, din arta 
plastică sibiană. Din cuprins : continuarea anchetei des
pre coordonatele de universalitate ale culturii românești, 
a seriei de articole „Literatura română sub semnul celor 
trei decenii”, eseuri, poezii, cronici politice, ideologice, 
economice, literare, rubricile permanente de studii, cultu
ră, artă, știință, comentarea activității editoriale curente, 
revista revistelor, informații diverse. Semnează : Ovidiu 
Papadima, Mircea Tomuș, Cornel Irimie, Petru Poantă, Ion 
Rahoveanu, Haralambie Țugui, Traian Herseni, Titu Po
pescu, Mircea Braga, Ilie Guțan, G. Nistor, I. Maxim Dan- 
ciu, Cristofor Dancu, Vicențiu Piucă ș.a.

Azi, ultima zi la

PRONOSPORT

ROMAN VESEL: Victoria (orele 
#.15; 11,30; 13.45; 18; 18,15; 20,30).

CEL MAI BUN PE CARE tL 
CUNOSC: Lumina (orele 8; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

36 DE ORE: Scala (orele 8,45; 
11,15; 13.45; 18,15; 18.45; 31,15);
București (orele 8.45; 11.15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45); Grădina Dinamo 
(ora 20); Grădina București (ora 
20).

FĂRĂ UN ADIO: Patria (orele 
9.30; 11,45; 11; 16,15; 18,30; 20,45); 
Festival (orele 9,15; 11,30; 13,30; 16; 
18,30; 21); Grădina ” — --
20).

APARTAMENTUL: 
le 9,30; 12; 15,30; 18; 
na Capitol (ora 20).

URMĂREȘTE-MA!: Favorit (ore
le 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30); 
Casa Filmului (orele 10; 12,15; 18; 
20,15).

DUELUL: Viitorul (orele 15.30; 
18; 20.15).

CONTESA WALEWSKA: Central 
(orele 9,30; 12; 14,45; 17,30; 20.16); 
Lira (orele 15,30: 18; 20.30); Gră
dina Lira (ora 20,15).

TARA LUI SANNIKOV. Bucegl 
(orele 16; 18,15): Drumul Sării (o- 
rele 15.30; 18; 20.15); Grădina Bu
cegl (ora 20.15).

TUNURILE DIN NAVARONE: 
Feroviar (orele 9; 12,30; 16; 19,30); 
Gloria (orele 9; 12.15; 15,30; 18,45); 
Modern (orele 9; 12.15; 16; 19.15); 
Grădina Titan (ora 20): Grădina 
Modern (ora 20).

FRAȚII JDERI: Popular (orele 
15.30; 19).

VÂND ANA: Excelsior (orele 9; 
12,30; 16: 19,30); Tomls (orele »; 
12,15; 15,45; 19); Melodia (orele 9; 
12,30; 16; 19,30); Grădina ---------
(ora 20.15).

ASEDIU CU SURPRIZE: 
(orele 15,30; 18: 20,30).

MARY POPPINS: Doina . 
11,30; 15,30; 19). La ora 9,45 pro
gram de desene animate.

UN COMISAR ACUZA: Unirea 
(orele 15,30; 18): Grădina Unirea 
(ora 20.15),

50 000 DE DOLARI 
PENSĂ: Grivița (orele
13,30; 16; 18.15; 20,30).

FATA CARE VINDE 
Crlngașl (orelâ 16; 18,30).

DUEL PE AUTOSTRADĂ: Bu- 
zeșa (orele #; 11; 13; 15; 17; 19); 
Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20,15): Grădina Buzești (ora 20).

JOE LIMONADA: Moșilor (orele 
15,30; 18); Grădina Moșilor (ora 
20.15).

CIDUL: Ferentari (orele 15,30; 19). 
APAȘn: Arta (orele 15,15: 17.30; 

19,45); Grădina Arta (ora 20,15).
CHITTY. CHITTY, BANG BANG: 

Gluleșt! (orele 15,30; 19); Cotrocenl 
(orele 14; 16,45; 19.30).

LEGENDA LUI RUSTAM: Pro
gresul (orele 15,30; 18; 20.15).

LA EST DE JAVA: Pacea (orele 
15,30; 18; 20,15).

PLIMBARE ÎN PLOAIA DE PRI-

MĂVARĂ: Floreasca (orala 15,M; 
ia; 20.30).
NIMENI: Rahova (orala 1»; 1»; 20). 

CEATA: Munca (ora 20).
CAT BALLOU: Munca (orele t: 

11,15; 13,30; 18; 18).
INAMICUL PUBLIC NR. li Fla

căra (orele 15.30; 18: 20.15).
LUMINILE ORAȘULUI: Cotmoe 

(orele 15.30; 18; 20,15).

PROGRAMUL III

Festival (ora

Capitol (ore-
20.30); Grădi-

Torni»

Vltan

(orele

RECOM- 
t: 11.15;

FLORI:

9,00 — Știri. 9,05 — Incognito — 
program de varietăți muzicale.
9.55 — Melodia zilei: „Cine-aș fl“ 
de Mișu Iancu. 10,00 — Clubul in
vitărilor. Tineretul — prezent si 
viitor. 11.00 — Profil pe portativ — 
Lucia Altieri. 11,20 _ Drag oraș al 
bucuriei — clntece despre Bucu
rești. 11.30 — Tranzistor melodii. 
12,00 — Din discografia lirică a 
marilor dirijori — Mario Rossi.
12.55 — Melodia zilei. 13,00 __ în
chiderea emisiunii. 17 00 — Știrile 
după-amiezii. 17,07 Alo, Radio ! 
muzică ușoară la cerere. 17.50 — 
Cintece. 18.00 — Șapte zile, șapte 
arte. Dans; 18,10 _ Dublu recital 
— Peggy March șt Iullu Merca;
18.55 — Melodia zilei. 19,00 — Ro
manțe. 19.30 Știri. 19,35 — Muzică 
de balet. 20,oo — Teatru radiofo
nic. Luna dramaturgiei românești 
contemporane. . Interludiu" de 
Andi Andrieș. 20,50 — Miniaturi 
instrumentale. 21,00 — Radio-fono- 
rama. Caleidoscop muzical inter
național; 22.00 — Radiojurnal. Bu
letin meteorologic. 22,10 _ Pano
ramic sportiv. 22.30 — Melodia zi
lei. 22,35 — Vedete ale muzicii u- 
șoare. 23.15 — Poetica. Mihai Ne- 
gulescu. 23.20 — Jazz portret. 23,55 
—24,00 — Ultimele știri.

SÎMBĂTA, 10 AUGUST 1974
PROGRAMUL 1
9,00 o viață pentru o idee: Ni

colas Copemic. 9,25 Teatru scurt: 
„Noapte fierbinte" de Livia Arde- 
leanu. 10,10 Muzică populară: 
„Prahova, apă zglobie". 10,30 Te- 
lecinemateca. Un mare cineast: 
Lindsay Anderson. „Viață spor
tivă". 18,30 Telex. 16,35 Mu
zică populară. 16.45 La volan. 
17,00 Fotbal : F.C. Galați — 
C.F.R. Cluj. în pauză: Caleidoscop 
cultural-artistic. 18.45 Tinerii și 
muzica lor... la Constanta. 19,20 
1001 de seri: Povești din călimară. 
19.30 Telejurnal. Raportul țării la 
marea Întrecere. 20,00 Avanpremie
ră. 20.05 Teleenciclopedia. 20,46 
Film serial: „Un August In flă
cări". 20.40 Telejurnal. Sport. 22 00 
întilnlrea de la ora 10... Magazin 
muzlcal-dlstractiv realizat de Vio
rica Bucur, Radu Clmponerlu și 
Tudor Vornlcu.
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R.D. VIETNAM : Realizarea la întreprinderea constructoare de mașini An Bien a unei dane pluti
toare de acostare.

Demisia președintelui Richard Nixon

Vizita în Rt P. Chineză 
a ministrului de externe 

al României
Li Sien-nien, membru al Bi

roului Politic al C.C. al P. C. 
Chinez, vicepremier al Consi
liului de Stat al R.P. Chineze, 
a primit la 9 august, pe Geor
ge Macovescu, ministrul aface
rilor externe al Republicii So
cialiste România, care a făcut o 
vizită oficială de prietenie în 
R.P. Chineză. Cu acest prilej, 
a avut loc o convorbire, des
fășurată intr-o atmosferă cor
dială, prietenească, în timpul 
căreia au fost discutate aspecte 
ale dezvoltării relațiilor fră
țești și de colaborare multila
terală între cele două partide, 
țări și popoare.

în cursul întrevederii, minis
trul de externe român a trans
mis, din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
un călduros mesaj de salutări 
și urări de sănătate tovarășilor 
Mao Tzedun, președintele C.C. 
al P.C. Chinez, Ciu En-lai, pre
mier al Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, celorlalți condu
cători de partid și de stat chi
nezi.

Exprimînd mulțumiri pentru 
mesajul adresat, Li Sien-nien a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din partea președin
telui Mao Tzedun și a celorlalți 
conducători chinezi, un cald 
salut tovărășesc, urări de sănă
tate, de succese în activitatea 
consacrată dezvoltării socialis
te a României.

La întrevedere au participat, 
din partea chineză. Ci Pin-fei, 
ministrul afacerilor Externe, iar 
din partea română. Nicolae 
Gavrilescu, ambasadorul țării 
noastre in R.P. Chineză.

★
Vineri, George Macovescu a 

părăsit Pekinul. La plecare, mi
nistrul român, a fost salutat de 
Ci Pin-fei și de alte persoane 
oficiale chineze.

Pe aeroport, a fost prezent, de 
asemenea, Sarin Chak, ministrul 
afacerilor externe al Cambod- 
giei.

Au fost de față membrii am
basadei române.

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, aflat 
într-o vizită oficială de priete
nie în R.P. Chineză, a oferit, 
la Pekin, un dineu în onoarea 
ministrului de externe chinez, 
Ci Pin-fei.

La dineu au participat Ciao 
Kuan-hua și Yu Cian, adjuncți 
ai ministrului de externe, mi
nistrului comerțului exterior, 

Li En-ciu, vicepreședinte al 
Asociației de prietenie a po
porului chinez cu străinătatea, 
și alte persoane oficiale. A fost 
prezent Nicolae Gavrilescu, am
basadorul țării noastre la 
Pekin.

în cursul dineului — care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, prietenească —, George 
Macovescu și Ci Pin-fei au 
rostit alocuțiuni.

Mulțumind pentru ospitalita
tea cu care oaspeții români au 
fost întîmpinați pretutindeni 
în timpul vizitei în R.P. Chi
neză, ministrul de externe ro
mân a relevat faptul că în
trevederile avute au fost rodni
ce și s-au desfășurat într-un 
spirit tovărășesc, de deplină sti
mă și înțelegere reciprocă, pri
lejuind o amplă și profundă 
trecere în revistă a evoluției 
mereu ascendente a colaborării 
multilaterale dintre România și
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GRECIA: Reorganiza
rea Consiliului Suprem 
al Apărării Naționale

• ÎN URMA unei întilniri de 
lucru care a avut loc între pre
ședintele Phaedon Ghizikis și 
primul ministru, Caramanlis, la 
Atena a fost dat publicității un 
decret-lege cu privire la reorga
nizarea, competențele și compo
nența Consiliului Suprem al 
Apărării Naționale.

Potrivit prevederilor sale, 
Consiliul Suprem al Apărării 
Naționale al Greciei este alcă
tuit din: primul ministru, ca 
președinte, vicepreședintele gu
vernului, miniștrii apărării na
ționale, coordonării, afacerilor 
externe și ordinii publice, pre
cum și din comandantul forțelor 
armate. în competențele sale 
intră, între altele, numirea co
mandanților armatelor și a ge
neralilor ,care se va face la 
propunerea ministrului apă
rării.

Program de dezarmare 
propus de Edward 
Kennedy

• SENATORUL AMERICAN 
Edward Kennedy a propus un 
program de dezarmare în opt 
puncte, susceptibil „să contribuie 

China, evidențiind noi posibi
lități de continuă adîncire și 
dezvoltare a legăturilor frățești 
dintre țările noastre.

La rîndul său, Ci Pîn-fei a 
subliniat utilitatea amplului și 
profundului schimb de păreri 
în problemele de interes comun
— prilejuit de actuala vizită, a 
ministrului de externe român
— pentru aprofundarea cunoaș
terii reciproce și continua în
tărire a relațiilor de colaborare 
prietenească între partidele, ță
rile și popoarele noastre. în 
acest context, ministrul de ex
terne chinez a rugat pe minis
trul de externe român ca, la 
întoarcerea in patrie, să trans
mită poporului român urările 
poporului chinez pentru a obți
ne neîncetat succese tot mai 
mari în construcția socialistă, 
sub conducerea Partidului Co
munist Român, în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu.

în încheierea alocuțiunilor lor. 
cei doi miniștri de externe au 
toastat pentru noi succese în 
opera de construire a socialis
mului în România și China, 
pentru prietenia trainică dintre 
cele două partide, țări și po
poare, in sănătatea președinte
lui Nicolae Ceaușescu. în sănă
tatea președintelui Mao Tze
dun. a celorlalți conducători de 
partid și de stat români și 
chinezi.

★
La încheierea vizitei, minis

trul român a exprimat mulțu
miri pentru ospitalitatea priete
nească, pentru sentimentele 
călduroase cu care a fost întîm- 
pinat pretutindeni, pentru rod
nicele convorbiri care au avut 
loc cu acest prilej.

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, l-a in
vitat pe ministrul afacerilor ex
terne chinez, Ci Pin-fei, să fa
că o vizită oficială de priete
nie în țara noastră. Invitația a 
fost acceptată cu plăcere, ur- 
mind ca data vizitei să fie 
stabilită ulterior.

Dineu oferit de Norodom Sianuk 
in onoarea ministrului român 

al afacerilor externe
Norodom Sianuk, șeful sta

tului cambodgian, președintele 
F.U.N.C., a oferit, la Pekin, un 
dineu în onoarea ministrului a- 
facerilor externe al Republicii 
Socialiste România, George 
Macovescu, aflat într-o vizită o- 
ficială de prietenie în R. P. 
Chineză.

în cursul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, prietenească, minis
trul de externe român a trans
mis, din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, un mesaj de 
salutări și urări de sănătate șe
fului statului cambodgian, re- 
afirmînd solidaritatea poporu
lui român cu lupta dreaptă a 
poporului cambodgian pentru 
înfăptuirea drepturilor sale 
sacre la cucerirea independen
ței și suveranității de stat.

La rîndul său, Norodom Sia
nuk a adresat un călduros 
mesaj de urări de sănătate, fe
ricire și succese în muncă pre- 

la prevenirea proliferării arme
lor nucleare'*.

Intre altele, senatorul sugerea
ză crearea de noi zone denu- 
clearizate, după modelul celei 
din America Latină, în alte re
giuni ale lumii cum ar fi, de 
pildă, Orientul Apropiat și 
Oceanul Indian. Edward Ken
nedy s-a declarat, de asemenea, 
pentru adoptarea de noi măsuri 
de dezarmare nucleară de către 
U.R.S.S. și S.U.A., inclusiv „în
cetarea rapidă și efectivă a ex
periențelor nucleare".

Suedia a recunoscut 
Guineea-Bissau

• GUVERNUL SUEDIEI a 
anunțat, vineri, recunoașterea 
diplomatică a Republicii Gui
neea-Bissau.

într-o declarație făcută la 
Stockholm, ministrul de exter
ne suedez. Sven Andersson, a 
salutat hotărîrea guvernului 
Portugaliei privind recunoaș
terea dreptului la indepen
dență al popoarelor din colonii
le portugheze africane.

• UN AVION aparținînd Or
ganizației Națiunilor Unite, care 
efectua o cursă între Beirut și 
Damasc, s-a prăbușit, vineri, pe 
teritoriul sirian, a anunțat un 
purtător de cuvînt al O.N.U.,

• ORAȘUL NAGASAKI, 
a comemorat, vineri, 29 de 
ani de la bombardamentul 
atomic în care și-au pierdut 
viața aproape 100 000 de oa
meni. Peste 12 000 de per
soane, inclusiv reprezentanți 
ai diferitelor organizații pa
cifiste japoneze, au partici
pat la manifestările desfășu
rate în memoria victimelor 
bombardamentului atomic de 
la 9 august 1945. Șeful se
cretariatului cabinetului, Su- 
sumu Nikaido, a dat citire 
unui mesaj adresat partici- 
panților de către primul mi
nistru al Japoniei, Kakuei 
Tanaka. Primarul orașului 
Nagasaki. Yoshitake Moro- 
tani, a lansat un apel pen
tru pace, în care cheamă ia 
realizarea dezarmării nu
cleare.

Manifestări 
sărbătorii 

In cadrul manifestărilor con
sacrate împlinirii a 30 de ani 
de la eliberarea României de 
sub dominația fascistă, la Casa 
prieteniei popoarelor -din Mos
cova s-a deschis la 9 august o 
expoziție de fotografii, repre- 
zentind opere ale marelui sculp
tor român Dimitrie Paciurea.

La vernisaj au participat vi
cepreședinți ai conducerii cen
trale a Asociației de prietenie 
sovieto-române, oameni de cul
tură și artă sovietici, precum și 
un numeros public. Au fost, de 
asemenea, prezenți, Gheorghe 
Colț, ministru-consilier al Am
basadei române din Moscova, 
precum și membri ai ambasadei. 

Despre înalta valoare a crea
ției sculptorului Dimitrie Paciu
rea, despre tradițiile generoase 
și realizările sculpturii româ
nești în anii construcției socia
liste, a vorbit Maria Kuzmina, 
cercetător principal la Acade
mia de arte plastice a U.R.S.S.

La 9 august, la Consulatul 
general al Republicii Socialiste 
România din Kiev a avut loc o 
conferință de presă consacrată 
celei de-a 30-a aniversări a e- 

ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
precum și urări de noi succese 
poporului român în construcția 
socialismului, în întîmpinarea 
măreței sărbători a celei de-a 
30-a aniversări a eliberării Ro
mâniei de sub dominația fas
cistă.

La dineu au participat, de 
asemenea, Sarin Chak, minis
trul de externe al Cambodgi- 
ei, și Nicolae Gavrilescu, am
basadorul României la Pekin.

Penn Nouth, primul ministru 
al Guvernului Regal de Uniune 
Națională al Cambodgiei, pre
ședintele Biroului Politic al 
C.C. al F.U.N.C., a primit pe 
ministrul de externe român, 
George Macovescu, cu care a 
avut o întrevedere cordială și 
prietenească. în cursul con
vorbirii care a avut loc cu acest 
prilej, au fost discutate aspec
te ale relațiilor prietenești din
tre Republica ■ Socialistă Româ
nia și Cambodgia.

reluat de agențiile United Press 
International și France Presse.. 
El a precizat că cei patru 
membri ai echipajului și cinci 
persoane aflate la bord și-au 
pierdut viața. Nu se cunosc pină 
în prezent cauzele accidentului.

Spirală spectaculoasă a 
prețurilor în Chile

• RATA CREȘTERII COSTU
LUI VIEȚII în primele șapte 
luni ale anului în curs a fost in 
Chile de 173 la sută — a anunțat 
Institutul chilian de statistică. 
Pentru ansamblul anului curent, 
această rată urmează să ajungă, 
potrivit calculelor experților ofi
ciali chilieni, la 250 La sută.

AUSTRALIA: Grevă în 
transporturile rutiere

• IN AUSTRALIA continuă 
greva celor aproximativ 80 000 
de lucrători din transporturile 
rutiere, declanșată la începutul 
acestei săptămini in sprijinul re
vendicărilor formulate de sindi
cale privind ameliorarea condi
țiilor de muncă și viață. Neso- 
luționarea conflictului are ca 
efect, începind de joi, perturba
rea traficului aerian intern, din 
cauza lipsei de combustibil. Gre
viștii au acceptat pină acum să 
procedeze doar la transportul 
mărfurilor perisabile.

Evoluția situației 
din Cipru

• Conferința tripartită va începe simbătă • De
clarațiile lui Glafkos Clerides

în cadrul celei de-a 2-a faze 
a negocierilor tripartite asupra 
Ciprului, vineri, la Geneva, au 
avut loc întilniri la nivelul ex
perților însărcinați de miniștrii 
afacerilor externe ai Greciei, 
Turciei și Marii Britanii cu exa
minarea diferitelor prevederi 
ale declarației de la Geneva din 
30 iulie în problema Ciprului. 
Surse ale conferinței au decla
rat, la încheierea negocierilor 
dintre experți, că s-a ajuns la 
o schiță de acord în problema 
eliberării prizonierilor făcuți in 
timpul luptelor care au avut loc 
pe insulă. După definitivarea 
detaliilor, textul documentului 
va fi supus miniștrilor de ex
terne ai celor trei țări.

în schimb, ședința plenară a 
Conferinței tripartite asupra Ci
prului care trebuia să înceapă 
vineri la Geneva a fost amînată 
pentru simbătă la ora 10,00 ora 
locală. La ședința plenară de 
simbătă vor lua parte în afara 
miniștrilor de externe ai Gre
ciei. Turciei și Angliei, pre
ședintele interimar Glafkos Cle
rides. șeful comunității greco- 
cipriote, și Rauf Denktaș. lide
rul comunității turce din insulă.

Reprezentanții militari ai Gre
ciei, Turciei. Marii Britanii si 
Națiunilor Unite în Cipru au 
semnat, vineri, la ora 13,00, ora 
locală, un raport asupra pozi-

consacrate 
României

liberării României de sub domi
nația fascistă. Cu acest prilej, 
Alexandru Ungur, consul gene
ral al României la Kiev, a vor
bit celor prezenți despre sem
nificația actului istoric de la 
23 August 1944, succesele do- 
bindite de poporul român sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român în edificarea societății 
socialiste multilateral dezvolta
te și a relevat dezvoltarea as
cendentă a relațiilor de priete
nie și colaborare frățească din
tre P.C.R., și P.C.U.S., dintre 
România și U.R.S.S.

în cadrul manifestărilor con
sacrate celei de-a 30-a aniver
sări a eliberării României de 
sub dominația fascistă, in capi
tala R.D.G. a fost inaugurată 
vineri expoziția de pictură Oc- 
tav Băncilă — Hans Eder. La 
deschidere au participat Hans 
Starke, adjunct al ministrului 
culturii și alte persoane oficiale 
din R.D.G., precum și membri 
ai corpului diplomatic. A fost 
prezent ambasadorul României 
în R. D. Germană, Vasile Vlad.

La Biblioteca română din 
Roma a avut loc joi seara o ma
nifestare consacrată celei de-a 
30-a aniversări a Insurecției na
ționale antifasciste armate din 
țara noastră.

Cu acest prilej, a fost inaugu
rată și expoziția „România la a 
XXX-a aniversare a zilei na
ționale", conținînd imagini ale 
drumului străbătut de țara 
noastră de la 23 August 1944 
pină în prezent.

Mișcări greviste 
in Africa de sud

Ofensiva grevistă din 
Africa de sud a demarat 
acum șase săptămini la 
Durban. De atunci ea a 
fost amplificată de mișcă
rile greviste din alte re
giuni ale țării, culminînd 
marți cu acțiunile reven
dicative ale celor 3 500 de 
textiliști din localitatea 
King Williams Town. Am
ploarea mișcării greviste 
este recunoscută chiar 'de 
președintele de la Pretoria, 
Jim Fouche, dar, firește, 
în termeni specifici, proprii 
autorităților rasiste șud- 
africane : „Valul de greve 
care scaldă acum țara a 
fost inspirat de anumite 
publicații"... (FRANCE 
PRESSE).

Nu este prima dată cind 
ziariștii cu orientare de
mocratică sînt ținta atacu
rilor autorităților de la 
Pretoria. Noul cod al pre
sei adoptat recent prevede 
amenzi de pină la 15 000 
dolari americani în cazul 
publicării unei știri „ofen
satoare". Opunîndu-se ri
gorilor noului cod al pre
sei, mai multe secțiuni ale 
„Societății sud-africane a 
ziariștilor", în frunte cu 
cea mai activă dintre ele, 
cea din Transvaalul de sud, 
au protestat împotriva a- 
cestei ultime tentative a 
Pretoriei de a ascunde atît 
populației din țară, cit și 
lumii întregi realitatea și 
problemele sud-africane.

Inserarea de informații 
despre condițiile de muncă 
și de viață ale celor 10 000 
de muncitori africani care 
și-au încetat lucrul, reven- 
dicînd majorarea salariilor 
lor, poate fi considerat — 
prin optica oficialităților 
— act „ofensator", cu con
secințe ruinătoare pentru 

țiilor exacte ale liniilor ce se
pară forțele turcești de cele ci
priote grecești in insulă, trans
mit agențiile Associated Press 
și France Presse. Raportul, care, 
după cum s-a precizat, nu 
constituie un acord asupra deli
mitării liniilor de încetare a 
focului, ci doar un dosar cuprin- 
zînd amplasarea pozițiilor celor 
două părți, a fost trimis spre 
examinare participanților la 
conferința de pace asupra Ci
prului, care se desfășoară la 
Geneva.

în cadrul unei conferințe de 
presă ținute la Geneva, pre
ședintele interimar al Ciprului, 
Glafkos Clerides, liderul co
munității cipriote grece, a de
clarat : „Am venit pentru a par
ticipa Ia conferință cu voința 
de a găsi o soluție care să ducă 
la pace și Ia respectarea încetă
rii focului". El a subliniat că Ci
prul trebuie să fie independent 
și suveran, recunoscut ca atare 
pe plan internațional. „Cu cit 
comunitățile greacă și turcă din 
insulă vor înțelege mai repede 
că ele însele trebuie să rezolve 
propriile lor probleme și nu vor 
lăsa acest lucru pe seama altor 
state, cu atît mai repede va fi 
restabilită pacea", a menționat 
el. Glafkos Clerides s-a pro
nunțat împotriva oricărei for
me de protectorat asupra Ci
prului. Cele două comunități, a 
spus el, vor trebui să discute, 
fără condiții prealabile, actuala 
natură a Constituției Ciprului. 
Orice soluție care ar avea ca 
rezultat recunoașterea divizării 
celor două comunități nu ar fi 
în interesul restabilirii păcii. 
„Trebuie să continuăm să trăim 
laolaltă și instituțiile comune 
sînt singurele în măsură să in
staureze calmul, ordinea și liniș
tea în Cipru", a declarat Cleri
des.

Vorbind, la rindul său, in ca
drul unei conferințe de presă, 
vicepreședintele Ciprului, Rauf 
Denktaș, liderul comunității 
cipriote turce, a opinat că „nu
mai o regrupare geografică poa
te constitui o soluție satisfăcă
toare pentru ciprioții turci". El 
s-a pronunțat in favoarea unui 
sistem federal in Cipru, in ca
drul căruia ciprioții turci ar 
urma să fie grupați în partea 
de nord a țării.

• LA BEIRUT s-au des
fășurat lucrările celui de-al 
doilea Congres al Uniunii 
Generale a Femeilor Pales
tiniene la care au participat, 
în calitate de invitați, dele
gații din 29 de țări. Din 
România a fost prezentă o 
delegație condusă de Maria 
Bobu, membră a Biroului 
Consiliului Național al Fe
meilor.

în cadrul lucrărilor, re
prezentanta Consiliului Na
țional al Femeilor din Româ
nia a rostit un cuvint in 
care a adresat un salut căl
duros din partea femeilor 
din țara noastră, urări de 
succes in activitatea organi
zației, ca o expresie a 
sentimentelor de prietenie 
și solidaritate militantă ale 
întregului popor român cu 
cauza dreaptă a poporului 
palestinian.

publicațiile care în acest 
caz ar trebui să plătească 
amenzi uriașe ce depășesc 
posibilitățile lor financiare.

Astfel de măsuri nu reu
șesc totuși să suprime ști
rile despre realitatea crudă 
din această țară. Astfel re
cent ne-au parvenit infor
mații referitoare la noi acte 
represive : poliția a utili
zat gaze lacrimogene și 
dini pentru a pune capăt 
unor adunări la care parti
cipau peste 1 000 de mun
citori greviști africani; SO 
șoferi de autobuze au fost 
arestați în virtutea unui 
act care interzice muncito
rilor din serviciile publice 
să participe la greve ; po
liția a ocupat poziții în ju
rul obiectivelor industriale 
din mai multe orașe în în
cercarea de intimidare a 
greviștilor.

In ciuda acestor măsuri, 
valul de greve continuă să 
afecteze sectoare importan
te economice în orașe ca 
Welkom, Johannesburg și 
Capetown. Un raport al 
Biroului Internațional al 
Muncii remarcă amploarea 
fără precedent în istoria 
Republicii Sud-Africane a 
acțiunilor greviste. Numă
rul lor s-a ridicat, potrivit 
acestei surse, numai în 
primele trei luni ale acestui 
an la 160, în comparație 
cu 22 în 1973. Guvernul 
de la Pretoria, menționea
ză raportul citat, manifes
tă constant voința de a-și 
menține dominația și de a 
rezista prin represiuni vio
lente oricărei cerințe pri
vind reforme fundamentale 
în domeniul muncii și po
liticii sociale.

D. T.

Președintele Statelor Unite, 
Richard Nixon, și-a anunțat, în 
cursul nopții de joi spre vineri, 
demisia, in cadrul unui discurs 
radiotelevizat.

Făcind o retrospectivă a acti
vității sale în calitate de șef 
al Casei Albe și explicind ra
țiunile care au stat la baza a- 
doptării acestei decizii, pre
ședintele Nixon a declarat :

„în toate hotăririle pe care 
le-am luat în viața mea publi
că, am încercat totdeauna să 
fac ceea ce era mai bine pen
tru țară. De-a lungul perioadei 
lungi și dificile a cazului Wa
tergate, am apreciat că era de 
datoria mea să perseverez, să 
fac toate eforturile posibile 
pentru a duce pînă la capăt 
mandatul pentru care m-ati a- 
les.

în ultimele citeva zile însă, a 
devenit evident că nu mai am 
o bază politică suficient de pu
ternică în Congres pentru a 
justifica continuarea acestui e- 
fort.

Atita timp cit a existat o ast
fel de bază, am considerat cu 
tărie că era necesar ca proce
sul constituțional să fie dus la 
încheierea sa, că a proceda alt
fel ar constitui o lipsă de fide
litate față de spiritul. acestui 
proces dificil și un precedent 
punînd în pericol stabilitatea 
pentru viitor.

Dar, odată cu dispariția a- 
cestei baze, consider, acum, că 
scopul constituțional a fost ser
vit și nu mai este nevoie ca 
procesul să fie prelungit".

Arătind în continuare că „in
teresul țării trebuie întotdeau
na să fie pus înaintea oricăror 
considerațiuni de ordin perso
nal", președintele a spus : „Din 
discuțiile pe care le-am avut cu 
lideri ai Congresului și cu alți 
conducători, am ajuns la con
cluzia că din cauza afacerii 
Watergate s-ar putea să nu mai 
am sprijinul Congresului pe 
care l-aș considera necesar 
pentru susținerea unor hotărîri 
foarte dificile și pentru înfăp
tuirea sarcinilor acestei funcții, 
așa cum o cer interesele națiu
nii".

în continuare, Richard Nixon 
a afirmat că „America are ne
voie de un președinte care să-i 
consacre tot timpul său și un 
Congres care să-i consacre tot 
timpul său, în special în acest 
moment, cu problemele pe care 
le întimpinăm acasă și în străi
nătate. A continua să lupt, de-a 
lungul lunilor ce vor veni, pen
tru cauza mea personală, ar ab
sorbi aproape complet timpul 
și atenția, atît ale președintelui 
cît și ale Congresului, într-o

Declarația
După anunțarea demisiei pre

ședintelui Richard Nixon, vice
președintele Gerald Ford a fă
cut o declarație în care a arătat: 
„Cred că aceasta este una din 
perioadele cele mai dificile și 
mai triste pe care le-am trăit 
vreodată. Cred că președintele 
Statelor Unite a făcut unul din
tre cele mai mari sacrificii per
sonale pentru țară și a luat una 
dintre cele mai lăudabile decizii 
personale în numele nostru, al 
tuturor americanilor, prin hotă-

Depunerea jurămîntulul de către Gerald Ford
Vineri, Richard Nixon și-a 

prezentat oficial demisia din 
funcția de președinte al Statelor 
Unite ale Americii. Scrisoarea de 
demisie a fost remisă secretaru
lui de stat, Henry Kissinger, 
care a transmis-o liderilor Con
gresului. Cu acest prilej, a avut 
loc o scurtă ceremonie, în cursul 
căreia fostul președinte a rostit 
o alocuțiune de rămas bun, fi
ind ovaționat de cei prezenți. 
Apoi, salutat de Gerald Ford, de 
membrii cabinetului și de alte 
oficialități, Richard Nixon a pă
răsit Casa Albă, îndreptîndu-se 
spre San Clemente (California).

în cadrul unei ceremonii so
lemne. desfășurate vineri după- 
amiază la Casa Albă, Geșald 
Ford a depus jurămintul în func
ția de președinte al Statelor 
Unite ale Americii, devenind al 
38-lea șef de stat american. „Jur

★
Gerald Ford s-a născut la 14 

iulie 1913, în orașul Omaha (Ne
braska). A urmat studiile secun
dare la Grand Rapids, (statul 
Michigan), înscriindu-se, apoi, la 
Facultatea de drept a Universi
tății Hale, unde și-a luat licența 
în 1941.

Un an mai tîrziu, după ce a 
exercitat scurtă vreme avocatu
ra, s-a angajat în marină, în ser
viciul activ din Pacific. A fost 
demobilizat în 1946, cu gradul 
de căpitan de rangul III (căpi
tan de corvetă). In același an, își 
deschide, la Grand Rapids, un

„Primul ministru al Marii Bri
tanii dorește să-și exprime 
omagiul față de interesul per
sonal pe care Richard Nixon 
l-a manifestat continuu pentru 
dezvoltarea relațiilor de priete
nie și colaborare între cele două 
țări" — se arată într-un comu
nicat oficial dat publicității de 
Oficiul premierului Harold Wil
son. Primul ministru, se adau
gă, este convins că acest proces 
va continua.

Primul ministru al Canadei, 
Pierre Elliott Trudeau, a decla
rat că îl consideră pe fostul 
președinte Richard Nixon un 
om de stat „a cărui politică a 
fost binefăcătoare pentru Ca
nada și bună, în ansamblul ei, 
pentru lume".

Președintele Republicii Ita
liene, Giovanni Leone, a adre
sat lui Richard Nixon un me
saj în care declară, între altele: 
„în momentul în care părăsiți 
președinția Statelor Unite ale 
Americii, doresc să evoc con
tribuția dv„ în acești ultimi ani 
bogați în evenimente și decisivi 
pentru soarta lumii la menține
rea păcii internaționale și la 

perioadă în care întreaga noas
tră atenție trebuie să se con
centreze asupra problemei mari 
a păcii în afară și a prosperită
ții, fără inflație, in interior".

„Ca atare, a spus Richard 
Nixon, voi demisiona din func
ția de președinte, vineri, la a- 
miază. Vicepreședintele Ford va 
depune jurămintul ca președin
te la aceeași oră, în acest bi
rou". „Predînd această funcție 
vicepreședintelui, a adăugat vor
bitorul, o fac cu conștiința de
plină a dificultății răspunderii 
ce va cădea pe umerii săi mii- 
ne, și deci a înțelegerii, răbdării 
și cooperării de care va avea ne
voie din partea întregii Americi. 
Preluind această responsabilita
te, el va merita ajutorul și spri
jinul nostru al tuturor. Privind 
spre viitor, primul lucru esen
țial este să Începem să tămă
duim rănile acestei națiuni, să 
depășim resentimentele și divi
zările din perioada recentă și să 
redescoperim acele idei comu
ne, care stau la baza puterii. și 
unității noastre ca popor mare 
și liber.

Acționînd în acest fel, sper 
că voi grăbi începutul acestui 
proces de tămăduire, atît de 
imperios necesar în America".

„Așadar, a subliniat șeful 
executivului american, să ne 
unim acum, pentru a afirma a- 
cel angajament comun și pen
tru a-1 ajuta pe noul nostru 
președinte să reușească în sar
cina sa, spre binele tuturor a- 
mericanilor. Voi părăsi acest 
birou cu regretul de a nu-mi fi 
încheiat mandatul, dar cu re
cunoștință pentru privilegiul de 
a fi servit in calitate de pre
ședinte al vostru în cursul ul
timilor cinci ani și jumătate".

Relevînd reușitele Adminis
trației in această perioadă, pre
ședintele a subliniat : „Acești 
ani au constituit o perioadă im
portantă a istoriei țării noastre 
și a lumii. Am pus capăt celui 
mai lung război pe care l-a cu
noscut America. Dar, pentru a 
asigura o pace durabilă în lu
me, obiectivele care trebuie a- 
tinse sînt încă și mai cuprin
zătoare, și mai grele... Am des
chis porțile care, timp de un 
sfert de secol, s-au ridicat in
tre Statele Unite și Republica 
Populară Chineză. Trebuie să 
fim siguri, acum, că o pătrime 
din populația lumii, care tră
iește in Republica Populară 
Chineză, va fi și va rămîne nu' 
dușmanul, ci prietenul nostru...

în Orientul Mijlociu 100 de 
milioane de oameni din țările 
arabe, dintre care multi ne-au 
considerat dușmani timp de a-

noului președinte
rîrea de a demisiona din func
ția de președinte al Statelor 
Unite.

Am avut prilejul să fiu mar
tor, în decursul unei perioade 
de aproximativ 25 de ani, al 
unei politici -externe care, in ul
timii cinci ani, a fost cît se poa
te de fructuoasă în ce privește 
realizarea păcii — pentru noi 
toți, și plină de speranțe — pen
tru restul lumii. Este o politică 
despre care cred că poate asi
gura menținerea păcii în lunile 
și anii viitori. Pot afirma, fără

solemn, a spus el, să îndeplinesc 
cu loialitate sarcina de președin
te al S.U.A., să fac tot ce-mi stă 
în putere pentru a păstra, a pro
teja și apăra Constituția S.U.A.".

în alocuțiunea pronunțată după 
depunerea jurămîntului, Gerald 
Ford a declarat că iși asumă 
președinția Statelor Unite „în 
circumstanțe extraordinare, cum 
nu au mai fost încă cunoscute 
niciodată de către americani. 
Este un moment al istoriei care 
ne tulbură spiritele și ne răneș
te inimile — a spus el. în con
secință, consider că prima mea 
datorie este de a stabili un con
tact fără precedent cu compa- 
trioții mei".

Gerald Ford a anunțat că in
tenționează să ceară, lunea vii
toare, președintelui Camerei Re
prezentanților și președintelui 
ad-interim al Senatului privile-

★
cabinet de avocatură. In această 
perioadă își începe și activitatea 
politică, activînd — în spiritul 
tradiției familiei — în cadrul 
Partidului Republican.

In 1948, Gerald Ford a fost 
ales pentru prima dată membru 
al Camerei Reprezentanților din 
partea unui district al statului 
Michigan. Ulterior, mandatul i-a 
fost reînnoit de 12 ori cu majo
rități cuprinse între 60 și 70 la 
sută din voturi.

In 1963 a fost ales în funcția 
de „whip" — organizator al 
grupului parlamentar al republi-

Reacții in întreaga lume
accentuarea speranțelor jn in
staurarea unei ere caracterizate 
printr-o cooperare din ce în ce 
mai amplă și mai rodnică între 
toate popoarele".

Totodată, secretarul național 
al Partidului Democrat Creștin 
din Italia, Amintore Fanfani, a 
declarat că „amintirea marii 
contribuții personale pe care 
Nixon a adus-o la realizarea 
păcii în Vietnam și în Orientul 
Apropiat, precum și la destin
derea internațională în general, 
invită la o atitudine plină de 
respect".

Primul ministru al Turciei, 
Biilent Ecevit, a declarat că 
„Richard Nixon și Gerald Ford 
s-au aflat la originea apropierii 
între țările noastre, ceea ce s-a 
dovedit a fi util pentru pacea în 
regiune și în lume. Sint convins 
că această tendință va fi conti
nuată".

Purtătorul de cuvînt al gu
vernului japonez, Susumu Ni
kaido, a declarat că, timp de 
peste cinci ani și jumătate, cit 
s-a aflat in funcția de președin
te al S.U.A., „Richard Nixon a 
adus contribuții valoroase la pa

proape 20 de ani, ne privesc a- 
cum ca pe prieteni ai lor. Tre
buie să continuăm să edificăm 
această prietenie, astfel incit pa
cea să se poată instaura, în 
cele din urmă, in Orientul A- 
propiat, și leagănul civilizației 
să nu devină mormintul ei.

Am deschis noi relații cu U- 
niunea Sovietică. Trebuie să 
continuăm să dezvoltăm și să 
extindem aceste relații noi, ast
fel irjcit cele două țări să tră
iască împreună mai degrabă în 
cooperare, decît in confruntare.

în întreaga lume, in Asia, A- 
frica, America Latină. Orientul 
Apropiat, există milioane de 
oameni care trăiesc în sărăcie, 
in condiții de foamete. Trebuie 
să menținem drept țel al nos
tru trecerea de la producția de 
război la lărgirea producției 
pentru pace, astfel incit oame
nii de pretutindeni de pe acest 
pămînt să poată, in sfirșit, să 
spere ca generația copiilor lor, 
dacă nu generația noastră, să 
aibă cele necesare pentru o via
tă decentă".

în încheierea discursului său, 
președintele Richard Nixon a 
declarat : „Voi continua să lu
crez pentru marile cauze cărora 
m-am dedicat de-a lungul ani
lor, ca reprezentant în Cameră, 
ca senator, ca vicepreședinte și 
ca președinte, pentru cauza pă
cii, nu numai pentru America, 
dar pentru toate țările, pentru 
prosperitate, dreptate și posibi
lități de afirmare pentru între
gul nostru popor.

Există o cauză care se pla
sează deasupra tuturor, căreia 
m-am devotat și căreia îi voi fi 
devotat cît voi trăi.

Cind am depus prima dată 
jurămintul ca președinte, în 
urmă cu cinci ani și jumătate, 
mi-am luat angajamentul sfint 
să-mi consacru serviciul, ener
gia și întreaga înțelepciune pe 
care o pot avea cauzei păcii în
tre națiuni. Am făcut tot ce am 
putut, in zilele care au trecut 
de atunci, pentru a fi credincios 
acestui angajament. Ca rezul
tat al acestor eforturi, sînt .con
vins că omenirea este un loc 
mai sigur azi nu numai pentru 
poporul Americii, ci și pentru 
popoarele tuturor țărilor și că 
toți copiii noștri au șanse mai 
bune de a trăi în pace decît de 
a pieri în război.

Aceasta, mai mult decît orice, 
este ceea ce am sperat să rea
lizez cind am năzuit spre pre
ședinție. Aceasta, mai mult de
cît orice, este ceea ce sper că 
va constitui moștenirea pe care 
v-o las vouă, țării noastre, în 
momentul în care părăsesc pre
ședinția".

al S. U.A.
nici 6 ezitare sau rezervă, că po
litica prin care s-a realizat pa
cea și s-au pus pilonii pentru 
pace va fi continuată în viitor, 
în măsura în care acest lucru 
depinde de mine, ca președinte 
al Statelor Unite".

După ce a relevat că Henry 
Kissinger va fi secretar de stat 
și sub noua administrație. Ge
rald Ford a declarat că politica 
de construire de piloni ai păcii, 
dusă sub președinția lui Nixon, 
trebuie continuată și ea va fi 
continuată.

giul de a apărea in fața Congre
sului pentru a împărtăși vechilor 
săi colegi și întregului popor 
american ideile sale asupra or
dinii de priorități a problemelor 
națiunii și de a le cere părerea 
în această chestiune. „Cu toate 
că acest an electoral a intrat deja 
într-o fază avansată — a decla
rat președintele Ford — nu exis
tă o altă modalitate de a merge 
înainte decît împreună".

După ce s-a angajat să fie un 
președinte al tuturor americani
lor, Gerald Ford a promis po
poarelor și guvernelor țărilor 
prietene — exprimîndu-și spe
ranța că această noțiune înglo
bează întreaga lume — o cău
tare neîntreruptă și sinceră a pă
cii. în context, el a adus un oma
giu fostului președinte Richard 
Nixon pentru eforturile depuse 
Iii această direcție.

★
cânilor din Camera Reprezentan
ților (a doua funcție după cea de 
lider al grupului). In 1965, a de
venit lider al grupului parlamen
tar republican din Camera Repre
zentanților.

La 12 octombrie 1973, după 
demisia lui Spiro Agnew, pre
ședintele Richard Nixon l-a nu
mit în funcția de vicepreședinte 
al Statelor Unite. In același an, 
la 27 noiembrie — Senatul, iar 
la 6 decembrie — Camera Re
prezentanților l-au confirmat în 
acest post.

Gerald Ford este căsătorit din 
anul 1948 și are patru copii.

cea și prosperitatea lumii prin 
acțiunile sale pozitive de politi
că externă, contribuind la des
chiderea dialogului cu țările so
cialiste". El a depus, de aseme
nea, mari eforturi pentru întă
rirea relațiilor prietenești și de 
cooperare între Japonia și S.U.A. 
și a jucat .un mare rol în solu
ționarea problemelor politice și 
economice în suspensie dintre 
cele două țări, inclusiv în retro
cedarea Okinawei. „Cu ocazia 
anunțării demisiei sale, a decla
rat purtătorul de cuvînt al gu
vernului nipon, dorim să ne ex
primăm din nou respectul și 
considerația față de realizările 
președintelui Nixon".

Ahti Karjalainen, ministrul a- 
facerilor externe al Finlandei, a 
avut cuvinte de apreciere la a- 
dresa realizărilor în domeniul 
politicii exțerne ale președinte
lui Nixon, care „a pus capăt 
războiului din Vietnam și a con
tribuit, în general, la reducerea 
tensiunilor internaționale". Mi
nistrul finlandez a exprimat 
speranța că demisia președinte
lui Nixon nu va afecta lucrările 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare in Europa.
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