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Convorbiri între președintele

Nicolae Ceausescu

și președintele 

William R. Tolbert ir.

U.T.C

CREȘTEREA 
RINGURILOR 
ORGANIZAȚIEI
Subliniind necesitatea inten

sificării întregii activități a 
Uniunii Tineretului Comu
nist pentru educarea tuturor 
tinerilor în spiritul cultului 
față de muncă, pentru înar
marea lor cu concepția revo
luționară a politicii partidu
lui, pentru lărgirea orizontu
lui lor cultural-științific în 
scopul participării responsa
bile, cu cele mai bune re
zultate, la transpunerea în 
viață a mărețului Program al 
devenirii comuniste a pa
triei, recenta Plenară a C.C. 
al U.T.C. reafirma aria largă 
de acțiune deschisă organiza
ției noastre revoluționare, 
puterea ei de influență prin 
mijloace politico-educative.

în prezent, cuprinderea ma
jorității covîrșitoare a tine
rilor în Uniunea Tineretului 
Comunist revine ca una din 
sarcinile de primă impor
tanță în munca activului or
ganizației noastre. Prima re
zervă de creștere numerică o 
constituie, desigur, organiza
ția pionierilor. An de an, noi 
generații trec de vîrsta pio
nieratului, fiind primite în 
rindurile organizațiilor U.T.C. 
din școli. în privința pregăti
rii și primirii lor, pentru ac
tivul U.T.C., lucrurile sînt 
într-un fel ceva mai ușoare, 
date fiind legăturile și acți
unile comune din ce în ce 
mai frecvente dintre cele 
două organizații. Puțin mai a- 
nevoios decurge primirea în 
organizația U.T.C. a tinerilor 
din rîndul muncitorilor și co
operatorilor. Deși, aparent, 
în rîndul acestor categorii de 
tineri sînt prea puțini neute- 
ciști, datele statistice arată că 
organizația are și printre ei 
o importantă rezervă. Nu
mai neglijența și munca dusă 
în campanii explică de ce în 
unele județe cum ar fi Cons
tanța, Botoșani, Covasna, 
Iași, Ilfov, Suceava nu sînt 
valorificate așa cum se cu
vine marile posibilități de 
creștere numerică a organiza
ției.

Atrăgînd atenția asupra ne
cesității intensificării actu
lui de primire în U.T.C. nu 
înseamnă, cîtuși de puțin, că 
ne gîndim la creșterea nume
rică cu orice preț, la accep
tarea rabatului de calitate.

Organizațiile U.T.C. mai 
trebuie să țină seama și de 
un alt aspect, acela al clari
ficării și luării în evidență a 
uteciștilor transferați de la 
un ioc de muncă la altul, a 
tinerilor veniți din mediul ru
ral în mediul urban, a celor 
veniți de curînd din ar
mată, de pe băncile șco
lilor ori facultăților — în 
producție. în același timp, o 
atenție deosebită trebuie să a- 
corde organizațiile U.T.C. și 
tinerilor care, cu toate că au 
depășit vîrsta de 26 de ani, 
continuă să activeze cu pasi
une în rîndul membrilor 
U.T.C., solicitînd menținerea 
lor în cadrul organizației de 
tineret. De la ei, din expe
riența lor, organizația U.T.C. 
nu are decît de cîștigat.

Cu cît numărul unei orga
nizații U.T.C. este în creștere, 
cu atît mai exigentă este și 
ștacheta calității întregii sale 
activități.

N. COȘOVEANU

Tineretul-factor activ in îndeplinirea cincinalului înainte de termen

IMAGINEA UNUI 
EFORT BĂRBĂTESC

Două secvențe ale Epopeii Transfăgărășanului: magistrala alpină, 
așa cum arată ea acum, și chipurile cîtorva din eroii unei opere de 
construcție monumentală. Faptele de bărbăție și eroism in muncă ale 
miilor de constructori : muncitori, ostași, ingineri și tehnicieni, care au 
construit șoseaua montană ce șerpuiește la 2 000 de metri înălțime peste 
prăpăstii amețitoare, printre peisaje de o rară frumusețe sînt însă tot 
atîtea subiecte pentru reporteri. Despre elanul constructiv, despre visu
rile metamorfozate în fapte ale celor aflați ani la rînd în aspră con
fruntare cu natura veți citi în curînd, urmărind în coloanele ziarului 
nostru, „EPOPEEA TRANSFAGARAȘ ANULUI", un serial al muncii și 
al abnegației.

ÎN PAGINA a 2-a
• CULTURA POETI

CĂ A ELEVILOR

(ancheta noastră)

® IMITAȚII și ÎM
PRUMUTURI NE
FERTILE în MU
ZICA UȘOARĂ

(opinii)

® „ZENIT DE ANO
TIMPURI"

(cartea)

întreprinderea de a- 
utocamioane din Bra
șov. Constructorii — 
80 la sută o constituie 
aici forța de muncă tî- 
nără — sînt hotărîți 
să-și îndeplinească și 
să-și depășească anga
jamentele luate în cin
stea celui de al XI-lea 
Congres ăl partidului. 
Obiectivele urmărite 
eșalonează bazele unei 
modernizări substanți
ale și ale unei dezvoltări 
de lungă durată a în
treprinderii. Inginerul 
Tiberiu Roth, director 
adjunct tehnic și cu 
producția, ne-a schițat 
unele puncte de reper 
ale acestui progres.

In ultima perioadă 
s-au asimilat în între
prindere toate reperele 
componente ale auto
camionului de 8 tone 
și derivatele sale. In 
cursul lunii august s-a 
dat în funcțiune linia 
de prelucrare a blocu
lui motor, linie auto
mată cu transfer, rea
lizată în întregime prin 
autoutilare. Următorul 
obiectiv de autoutilare 
ce se va da curînd în 
folosință va fi linia 
de fabricare a jenților 
pentru autocamioanele 
Roman. Pe linia de a- 
samblare a acestei sec

ții este amplasată o 
instalație de sudură 
românească, invenția 
unui colectiv din uzi
nă, premiată la o expo
ziție din Viena. O a- 
tenție majoră s-a a- 
cordat diversificării 
producției de autoca
mioane românești, pen
tru a se putea satisfa
ce în mod corespunză
tor cerințele benefici
arilor de pe piața in
ternă și externă. Au 
fost lansate în produc
ție 10 variante ale fa
miliei autovehiculelor 
de 8 tone ; 12 variante 
se fabrică în prezent 
și din familia autovehi
culelor de 12 tone ; re
cent, a fost omologat 
autocamionul de 10 to
ne (cu cabina avansa
tă), care, după părerea 
specialiștilor întreprin
derii, va fi autocamio
nul comercial de cea 
mai largă circulație 
datorită performanțe
lor sale ; autobasculan
te de 17 tone și auto
tractoare din aceeași 
familie se execută, de
ja, pentru diverse des
tinații, în 8 variante.

ADINA VELEA

(Continuare 
în pag. a tl-a)

Din cronica întrecerii socialiste
® Și-au suplimentat angajamentele 

Constructorii de pe platforma industrială a 
Tirgoviștei, de pildă, au anunțat că pînă Ia data 
la care vor începe lucrările Congresului vor 
realiza integral prevederile de plan pe 1974 și 
vor încheia pregătirile pentru demararea lucră
rilor de investiții prevăzute în anul 1975. La 
rindul său, colectivul de la întreprinderea de 
oțeluri speciale s-a angajat să dea, pină la 
aceeași dată, o producție globală suplimentară 
în valoare de 3 milioane lei și să monteze cel 
de-al 3-lea cuptor al oțelăriei electrice într-un 
timp record.

• Noi modele de mobilă
întreprinderile aparținind Ministerului Eco

nomiei Forestiere și Materialelor de Construcții 
au realizat peste 200 de modele noi de mobilier, 
apte pentru a fi amplasate după preferință in 
spațiile locuibile din noile apartamente. Func
ționalitatea multiplă, linia modernă, aspectul 
plăcut au fost principalele considerente de Ia 
care au pornit colectivele celor 25 de combi
nate de prelucrare a lemnului din țară.

• Cimenturi fine
Preowpați de îmbunătățirea continuă a para

metrilor calitativi ai produselor, limentiștii din 
Bicaz și-au propus să treacă,- în perioada urmă
toare, la fabricarea cimentului după procedeul 
uscat, metodă experimentată aici cu rezultate 
foarte bune. Noua tehnologie va avea ca efect 
sporirea ponderii cimenturilor de calitate supe
rioară in producția unității și reducerea cu 50 
la sută a consumului de combustibil și energie 
electrică.

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI.
Marca superiorității morale a 

unui om mi se pare a fi și acea 
capacitate de a-și recunoaște 
greșelile. Ceea ce presupune un 
dram de franchețe față de tine 
însuți. O privesc pe Nina Negu- 
lescu cu sentimentul acut că nu 
ne înțelegem.

— Deci, rețin din ce-mi spui 
că e bețiv, brutal și fără inimă. 
Dar îl mai iubești și te-ai îm
păca dacă...

— ...Dacă se întoarce în Bucu
rești.

— De ce neapărat aici? îl 
face Capitala alt om?

— Ce să caut la Tisău? Toți 
fug spre oraș și eu să mă în
torc la țară?

— Dar copiii, la ei nu te-ai 
gîndit?

— E rău că stau separați. Dacă 
vrea, i-1 dau și pe cel mic. Asta 
e situația, acum intru în ser- 
vici.

Vă propun o clipă de reflec
ție asupra a ceea ce formează 
drama acestei tinere perechi, 
Nina și Virgil Negulescu. S-au 
căsătorit în urmă cu 3 ani la 
Brazi, unde V. N. lucra ca elec
trician pe unul din șantierele în
treprinderii „Energomontaj". Ea 
nici nu împlinise 16 ani; cunoaș-

Fericirea
se poa te întemeia 
doar in Capitală ?
terea soților a durat cît timp 
s-au făcut analizele. De la Brazi, 
V. N. este transferat cu serviciul 
la Ploiești, se naște un copil,' de 
aici familia se mută la Brăila, 
se naște al doilea copil și, în 
sfîrșit, la7 îndemnul insistent al 
soției, care dorea să se apropie 
de părinți, vint în București. 
Unul dintre copii contractează o 
distrofie avansată, familia schim
bă 3 locuințe pentru a fi mai 
aproape de spitalul Fundeniunde 
copilul era în supraveghere me
dicală.

— Atunci, în acele zile, mi-a 
încolțit gîndul să mă întorc în

satul meu, de lingă Buzău. Am 
chibzuit mult înainte de a lua 
această hotărîre. în primul rînd 
la Tisău ne-am ridicat din mici 
economii o casă. încă nu e gata, 
dar va fi pînă în iarnă. Apoi, la 
Buzău, avem șantier și, ca toți 
navetiștii din sat, vin zilnic a- 
casă. S-ar fi rezolvat și cu ser
viciul soției. Ea îmi reproșa me
reu că nu încerc s-o scap de ro
bia casnică. Și o înțelegeam. 
Pentru copii, aerul e bun și tare. 
La stabilitatea casei și la ferici
rea noastră m-am gîndit. Soția 
însă, nu și nu, că e o prostie 
să părăsești „Capitala".

— De ce crezi că ea nu te-a 
urmat?

— Nina avea în părinți un 
prost povățuitor. Credea orbește 
în tatăl ei care a reușit prin nu 
știu ce mijloace să-și facă bule
tin de Capitală și să-și aducă 
toți cei cinci copii aici. în ochii 
socrilor eu am căzut - în dizgrație 
din clipa cînd le-am mărturisit 
că nu țin să rămîn în Capitală. 
Mă socoteau un neputincios : 
cum de nu pretind eu întreprin
derii apartament la bloc? Cum 
de nu izbutesc eu să obțin niș
te avantaje, cînd alții se ‘pricep 
atît de bine la asta? Viața noas
tră a fost, datorită lor, un șir 
nesfîrșit de certuri și invective. 
Poate și eu am greșit. Mai beam 
uneori, necăjit fiind de starea 
asta tulbure dintre noi. într-o 
bună zi, după lungi discuții, am 
încărcat bagajul într-o mașină, 
unul din copii...

— De ce nu și pe al doilea?
— N-a mai avut loc în ma

șină. Și am plecat. E trist să-ți 
împărți copiii, odată cu obiectele

LUCIA HOSSU

(Continuare în pag. a IV-a)

Președintele Republicii So
cialiste ' România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Liberia, William R. 
Tolbert jr., s-au întîlnit, vi
neri după-amiază, la Predeal, 
reluînd convorbirile româno- 
liberiene la nivel înalt.

în cursul convorbirilor, pre
ședintele William R. Tolbert 
jr. a împărtășit președintelui 
Nicolae Ceaușescu impresiile 
profunde pe care i le-a produs 
vizita ce a întreprins-o, timp

de două săptămîni, prin 
România, vizită care i-a per
mis să cunoască aspecte din 
cele mal semnificative ale 
dezvoltării economico-sociale, 
bojjata istorie și cultură a po
porului român. Șeful statului 
liberian a ținut să-și exprime 
șf cu acest prilej înalta sa 
apreciere față de succesele 
României socialiste, relevînd 
Vă poporul român are în pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
un mare conducător pe calea

sa spre progres și afirmare 
în lume.

în cadrul acestei întîlniri, 
cei doi șefi de stat au proce
dat la un nou schimb de ve
deri privind dezvoltarea rela
țiilor româno-liberiene și une
le probleme actuale de inte
res comun ale vieții interna
ționale.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă 
prfetenie și înțelegere reci
procă.

Ce înseamnă „început"" 
in activitatea asociațiilor 
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studenților comuniști?
® Un debut bun al studenților T.C.M.-iști ® Grija 
deosebită pentru colegii din anul întîi ® Pro
blemele profesionale — preocupare de prim ordin

Cu puțin timp după începu
tul anului universitar, i-am gă
sit pe mulți dintre membrii 
Consiliului A.S.C. de Ia Facul
tatea de tehnologia construcții
lor de mașini discutînd aprins 
la sediul asociației din cornul 
C.D. al noului local destinat Po
litehnicii bucureștene. După în
cheierea cursurilor s-au întîl
nit pentru a analiza prioritățile 
din activitatea comisiilor. A- 
ceasta nu înseamnă că în prima 
săptămînă de facultate nu s-a 
făcut nimic. Schimburilor de 
impresii despre vacanță, prac
tică, tabere le-a urmat imediat 
fapta. Și holul facultății găz

duiește, astfel, din primele zile 
gazetele profesionale, politico- 
ideologice, culturale, sportive 
șj de turism. Sînt reliefate 
contribuțiile asociației studenți
lor comuniști la activitatea de 
integrare, sînt prezente invita
țiile la drumeție, iar planurile 
de activități pot fi cunoscute, 
de pe acum, de toți studenții 
facultății. La sediu se lucrează 
la panoul fruntașilor, Liliana 
Pricopciuc, șefa comisiei pro
fesionale, ne împărtășește cîteva

C. STANCULESCU
(Continuare în pag. a ll-a)

ÎNSEMNĂRI

SECȚIUNI 
ÎN 

ANOTIMP 
de ACULIN CAZACU

Iși risipește adierea de 
brumă, printre noi, o toam
nă rumenă și insistentă. E 
vremea cind soarele devine 
îndărătnic, hîr,ioana de-alal- 
tăieri a vîntului cu frunza 
se transformă în ceartă ră
tăcită. Există, neîndoielnic, 
și un sezonism al treburilor 
sociale, nu numai al munci
lor agricole.

La ceasul toamnei, simțul 
gospodăresc se solicită pe 
sine fără tăgadă. Bunăoară, 
Ia asfințitul verii, școlile 
și-au rechemat contingentele 
la marele spectacol al con
strucției rațiunii. Am văzut 
numeroase licee noi, uni
tăți integrate, trecute în be
neficiul principiului marilor 
(Continuare în pag. a IV-a)

' MUNCA ȘI LENEA '

k

înțeleptul cărturar care a fost Tudor Via- 
nu a selecționat pentru al său „Dicționar 
de maxime comentat" și pe aceea care 
spune că „Munca gîndește / Lenea visează". 
Aparținînd lui J. Renard, aserțiunea repre
zintă una dintre cele mai adînci și sintetice 
formule de exprimare a unui adevăr indu
bitabil cu privire la raportul dintre efortul 
efectiv și trîndăveala ce se autojustifică sub 
pretenția de visare și aspirație. Leneșul ia, 
într-adevăr, dorințele drept realitate, uitînd 
că vjne toamna și se trezește cu banița 
goată, că grăunțele nu se adună fără să 
ari, fără~ să semeni, să plivești, să uzi, să 
seceri, să treieri, să păzești sau să trans
porți. Și, mai ales, fără ca toate acestea să 
fie făcute în perioade anumite - în cele 
necesare și numai atunci! -, 
deci la timp și într-un anumit 
ritm. Altfel, frumosul gînd des
pre pîinea caldă și bună, și 
plăcut aromitoare nu valo
rează nici două • parale...
în cartea sa, „Sociodinamica culturii", Abra
ham A. Moles, un redutabil specialist în 
studiereq mijloacelor de comunicație în ma
să, subliniază la rîndul său că, pentru a 
fi viabil rezultatul muncii (în cazul acesta 
al redactorilor) trebuie să se materializeze 
cel puțin în „lumea semnelor, a gramaticii 
și a limbii", materializare „inerentă actului 
de creație și care îl desparte de lumea vi
sului".

Nimic mai greșit decît să se pună în a- 
ceastă situație semnul egal între visarea 
și, imaginația necesară - spunem adesea - 
pînă și matematicienilor și „visu!" leneșului, 
care nu este altceva decît u.n biet închipuit, 
un sforăitor nerentabil. Important este de 
sesizat că, pe fondul condițiilor materiale 
oferjțe de societatea noastră, printre oa
menii harnici, a căror muncă înseamnă gîn- 
dire permanentă tradusă în proiecte, în ac
țiuni, în zile și ani chelfuiți la lucru, în zeci 
de calcule ale eficienței, în noi măsuri etc., 
un voios slalom este practicat de un număr

EUGEN FLORESCU

de leneși ce se vor „visători", care identi
fică necondiționat binele moral cu plăcerea 
proprie; scopul lor fiind'să ia și să uite că 
mai au și de dat cîte ceva. Ei visează ser- 
yicii fără condici de prezență, fără ședințe 
de analiză a muncii; servicii la care să se 
bea multe cafele și să se clevetească, dacă 
se poate, cît mai mult.

...Participînd odată la o adunare a undi 
colectiv în care asemenea probleme reie- 
șeau din referatul celui ce-l prezenta, în- 
tîmplător privirea mi-a căzut pe picioarele 
- frumoase, e adevărat - ale unei tinere 
ce stătea nepăsătoare în primul rînd de 
scaune. „Nu vă sUpărați, ■ i-am spus condu
cătorului colectivului cu pricina, dînsa cum 
muncește ?". „Se plînge peste tot că nu 

este înțeleasă, însă de lu
crat...". „Dar de ocupat v-ați 
ocupat de dînsa ? Ați încercat 
s-o faceți să lucreze altfel ?" 
„Ce n-am făcut I", mi-a răspuns 
omul cam cu lehamite.

Deși, poate la început i-a părut fără le
gătură, i-am reprodus respectivului tovarăș 
o foarte scurtă nuvelă scrisă de un umo
rist maghiar, Orkenyi Istvan :

„Mendelenyi Geza, reprezentantul Cen
trului de Achiziții de Lapte și Produse Lac
tate, și-a mîncat pînă la os carnea de pe 
piciorul stîng. Faptul s-a petrecut în grădina 
casei sale din Kispest. Motivul faptei : 
plăceri la serviciu".

Văd, am menționat în continuare, {I • I w • 2 . '■
pînă acum nici unul dintre frumoasele-i

ne-

................  că 
domnișoara de care vă plîngeți nu și-a ros 
pînă acum nici unul dintre frumoasele-i pi
cioare... Asta înseamnă că nu. s-a lovit aici 
de_ suficiente neplăceri, pe motiv de lene... 

înveselit de ideea subtilă a mini-nuvelei, 
omul devenea, totuși, tot mai decis.

„înțeleg, mi-a răspuns autocritic. Cred că 
aveți perfectă dreptate în ceea ce-i priveș
te pe leneși. Arrr greșit și eu. Dar vă rog 
să mai treceți pe aici și ța ședința viitoa 
re..."

Mi-a plăcut hotărîrea lui !
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CARAȘ-SEVERIN

„FLUX CONTINUU" 
LA RECOLTAT SI SEMĂNAT

La S.M.A. Oravița, cel mai. 
bun mecanizator ai campaniilor 
agricole din acest an a fost 
tinărul Diaconu Gheorghe care 
și-a depășit planul valoric a- 
nual cu aproximativ 30 la sută 
incă in urmă cu două luni. Dis- 
de-dimineață, il surprindem la 
secția din Răcășdia in momen
tul in care tocmai terminase de 
alimentat tractorul, Re parbri
zul cabinei flutură fanionul de 
fruntaș, decernat recent de or
ganizația U.T.C.

Aici, de măi bine de o săp- 
tămînâ, vremea prielnică le-a 
permis mecanizatorilor să în
ceapă pregătirea terenului pen
tru însămințarea griului. A 
griului, fiindcă la ora actuală 
pe întreaga rază de activitate 
a stațiunii însămințarea cu 
masă verde a suprafețelor pla
nificate s-a încheiat.

In răgazul de timp prilejuit 
de pregătirea tractorului înain
tea plecării sale pe cimp, discu
tăm cu tinărul Gheorghe Dia
conu. Deși titlul său de frun
taș al anului este serios ame
nințat de alți tineri din alte 
secții, ca de pildă Ilie Preda, 
Dumitru Pascotă, Emil Voicu, 
dorința sa este ca realizările pe 
care le va obține pină la sfir- 
șitul anului să compenseze a- 
mărăciunea ratării de puțin a 
calificării in faza finală a O- 
limpiadei mecanizatorilor. „Și 
apoi nu uitați că din august în- 
cepînd am intrat în primul eșaj 
Ion al beneficiarilor creșterii 
retribuției lunare, care ne obli
gă o dată mai mult să mun
cim din toate piiterile".

După cițiva kilometri pe par
cursul cărora șoseaua străbate 
liniile de porumb alternate de 
prinosul pămîntului abia răsco
lit de brăzdarele plugurilor, a- 
jungem la Nicolinț. Interlocu
torul nostru, directorul stațiu
nii, tovarășul inginer Crăciun

(Urmare din pag. I) 
proiecte de actualitate: „Dorim 
să asigurăm de la început o 
bună integrare a „bobocilor" 
in procesul de invățămint. Știm 
că ei au întrerupt aproape un 
an pregătirea și le va fi greu să 
se acomodeze, de la început, cu 
un ritm intens de învățătură. De 
aceea, membrii consiliului au 
discutat cu cel din anul intii 
dacă au probleme cu orarul, cu 
pregătirea unor discipline mai 
grele. Cu sprijinul cadrelor 
didactice, vom organiza consul
tații și vom căuta să asigurăm 
spațiul necesar pentru ore su
plimentare de desen. Anul tre
cut s-au rezolvat operativ aceste 
aspecte cu sprijinul decanatului. 
Vom continua, în acord cu pro
fesorii noștri, și degrevările de 
materie pentru examene, me
todă care anul trecut ne-a adus 
o creștere substanțială a pro- 
movabilității față de media in
stitutului. Am discutat cu cole
gii și îmbunătățirile necesare 
concursului profesional inter- 
grupe, care va avea drept indi
catori nu numai media și frec
vența, ci și participarea la acti
vitatea științifică, productivă, 
la celelalte acțiuni organizate 
de asociație. Acum, actualizăm 
panoul fruntașilor și, sperăm, 
ca după prima sesiune, să de
vină neincăpător".

Nu numai activiștii comisiei 
profesionale sint ocupați. Ion 
Diaconu, vicepreședinte cu pro
bleme culturale, îmi arată pro
iectul unui club, care va fi rea
lizat în comun cu colegii de la 
mecanică intr-unui din spațiile 
localului. „Dorim să avem o 
sală in care Să putem organiza 
intilniri cu profesori, cu invi
tați de la alte facultăți, tineri 
muncitori, elevi, unde să ne 
realizăm dezbaterile, progra
mul unui laborator plastic, acti
vitatea unui cerc literar, unde 
să fie organizate seri ale anilor 
de studii. Organizația de partid 
ne sprijină, așa că, în curind, 
vom trece la amenajarea clubu
lui nostru".

în sediu vin, mai timid, dar 
vin și cei din anul I. Au citit 
lâ gazeta comisiei de sport-tu- 
rism programul de activități 
și au sosit să aducă înscrieri 
la concursul de tenis, Ia Între
cerile dotate eu, „Cupa anilor 
I“. Pe lingă discuțiile legate de 
sport, colegii mai mari se inte

Linear, conduce mașina pe un 
drum îngust ce desparte un lan 
de porumb de un altul, la capătul 
căruia 3 tractoare profilate pe 
albastrul cerului înaintau egal 
spre linia de sosire a unei cam
panii ce tocmai începuse. De la 
directorul stațiunii aflăm că 
aici unde Dumitru Pascotă, -tî- 
năr care și-a pus in acest an 
candidatura pentru titlul de 
cel mai bun mecanizator al ju
dețului, ară împreună cu cei
lalți 2 colegi, pină nu de mult 
foșnea porumbul, acum deja re
coltat. Și tot dinsul ne spune 
că anul acesta nici unul din ab
solvenții de la profesională, ca
re au fost repartizați aici, nu a 
rămas sub plan. Aprecierea .nu 
este o simplă formalitate. Efi
ciența exprimată concis in o- 
perativele întocmite zilnic este 
edificatoare. Din cele 4 600 de 
ha de teren ce urmează a fi 
însămînțate în această toamnă, 
aproape 2 000 sînt deja arate 
și discuite. în afară de suprafe
țele de masă verde în întregi
me realizate, s-au însămînțat 
pină in prezent 200 ha cu griu. 
„Datorită faptului că pe alocuri 
vegetația este serios intîrziată, 
ne informează interlocutorul 
nostru, ne-am asigurat în așa fel 
munca, inclusiv in schimburi 
prelungite, Incit în momentul de 
față putem vorbi de un ade
vărat flux contihuu". Ultimele 
cuvinte au fost „bruiate" de 
caravana celor 3 tractoare ce 
s-au oprit în dreptul nostru.

— El este Dumitru Pascotă, 
tinărul despre care v-am vor
bit.

Dialogul care a urmat, foar
te sumar, a relevat o voință 
unanimă. „Pină la sfîrșitul a- 
cestei zile vom însămința încă 
aproape 20 ha — certitudine 
pentru belșugul anului viitor".

ION DANCE A

resează de orar, de frecvență, 
de munca fiecăruia in organi
zația U.T.C. din liceu, din ar
mată. Nu e de mirare fiindcă se 
pregătesc ședințele de consti
tuire a organizațiilor anului I 
și cei din consiliu doresc să 
afle, mai devreme, cu'cine vor 
lucra în munca de asociație.

Dealtfel, această acțiune nu 
se desfășoară numai în sediu, 

CE ÎNSEAMNĂ

„ÎNCEPUT"
ÎN ACTIVITATEA

ASOCIAȚIILOR 
STUDENȚILOR 
COMUNIȘTI ?

ci și în pauze, la cămin, în 
orele de laborator. Andrei 
Constantin, fost secretar al 
consiliului, este acum în anul 
V, cunoaște incă mulți din actu
alii studenți ai anului I. A doua 
zi va fi prezent la adunarea a- 
nului I A. îl însoțim și noi. La 
ședința de alegeri mai participă 
reprezentanți ai decanatului, ai 
organizației de partid, pre
ședintele consiliului A.S.C. pe 
facultate, Mircea Pricop.

Sînt rostite calde cuvinte de 
bun venit, se intonează imnul 
studenților, se prezintă specifi-

Inginerul Sergiu Stănoiu, 
de la C.L.F. Ploiești, ne-a 
comunicat că este foarte 
mulțumit de activitatea sus
ținută și de bună calitate a 
celor peste 800 de elevi ai 
Liceului „I.L. Caragiale" din 
Ploiești, aflați în practică la 
însilozarea cartofilor. Ei au 
însilozat circa 900 tone. 
S-au remarcat printre a1*'1 ti
nerii uteciști Cornel Dincă, 
Sorin Niculescu, Florin Cio
can, Cornel Moise, Radu 
Chiriac, Ileana Săndulescu, 
Corina Mihăilă, Liliana lo- 
niță, Ileana Dumitrăchescu 
ș.a.

Foto: ION POPESCU

SUCEAVA:

RITM INTENS
LA RECOLTATUL 

CARTOFILOR
Concentrarea de forțe uma

ne și mecanice din ultimele 
zile a determinat o intensifi
care a ritmului de recoltare a 
cartofilor în județdl Suceava, 
fapt ce garantează încheierea 
la timp și în bune condițiuni 
a lucrărilor. Pînă în prezent, 
această cultură de bază în 
județ a fost strînsă de pe a- 
proape 16 000 de hectare, ceea 
ce reprezintă circa 73 la sută 
din terenurile cultivate. Cu 
rezultate superioare se prezin
tă consiliile intercooperatiste 
Verești, Galanești, Salcea și 
Șiret, ale căror realizări sînt 
euprinse între 83,3 și 93,6 la 
sută.

cui facultății, sarcinile impor
tante ce revin viitorilor specia
liști ai industriei construc
toare de mașini în lumina do
cumentelor programatice ale 
Congresului al XI-lea al parti, 
dului. Tonul colegial, prietenesc 
nu diferă de cel auzit în sediul 
asociației. Momentului solemn 
i se adaugă un spirit colectiv 
ce unește pe cei din anii mari 

cu cei începători într-ale stu
diului, pentru păstrarea presti
giului unei facultăți, deloc 
ușoare, prin muncă susținută 
încă din primele zile ale nou
lui an.

Momentul propriu-zis al ale
gerilor se desfășoară după pre
zentarea structurii organizato
rice a asociației studenților co
muniști. Ca secretar de an este 
ales Ilie Gelu, fostul secretar al 
organizației U.T.C. de la Liceul 
„Gheorghe Lazăr" din Sibiu. 
Ceilalți'membri ai biroului sint 
prezentați' de colegi, sînt cunos-

Cultura poetică
elevilor

Nu de mulț am publicat o se
rie de materiale privind educa
ția muzicală a elevilor, și anu
me ce repertorii au ansamblu
rile corale din școli, ce cîntece 
învață, preferă și îndrăgesc ele
vii, ce activitate desfășoară pro
fesorii de muzică cu elevii lor. 
Astăzi ne oprim la o altă domi
nantă în formarea intelectuală 
a tinerei generații : poezia. Ală
turi de muzică, cu drepturi e- 
gale, poezia iși revendică un loc 
distinct în viața culturală a ele
vilor, în activitatea lor artistică 
din școală și din afara școlii. 
Deci, care sint lecturile de poe
zie ale elevilor, ce recită la ser
bări și, dincolo de acest cadru 
organizat, care este cultura po
etică a elevilor ?

Desigur, observațiile noastre 
vor avea un caracter parțial, li
nele pot fi infirmate de situații 
pe care nu le cunoaștem. Toc
mai de aceea le supunem păre
rii unui număr cit mai mare de 
elevi, profesori, iubitori de 
poezie.

La Bușteni, gazda unui număr 
record de copii și de tineri, de 
la preșcolari, la studenți, am stat 
de vorbă cu elevi din tabăra 
Șoimii, cu grupuri de liceeni 
aflați în excursie. La întrebarea
— Ce poeți cunoașteți ? — din 
răspunsurile celor peste 50 de 
elevi din clasele a VIII-a — a 
Xll-a am notat : Mihăi Emines- 
cu, George Coșbuc, Vasile Alec- 
sandri. St. O. Iosif, George To- 
pirceanu, Otilia Cazimir, Dan 
Deșliu, Victor Tulbure, Mihai 
Beniuc, Veronica Porumbacu și 
cițiva, foarte puțini, au amintit 
de Tudor Arghezi și Nicolae 
Labiș. Intrebindu-i, în conti
nuare, pe interlocutorii noștri, ce 
poezii cunosc din autorii men
ționați am aflat : Ce-ți doresc 
eu ție, dulce Românie, Ce te le
geni, codrule. Scrisoarea a IlI-a, 
Călin Nebunul, Luceafărul, îm
părat și proletar, Sara pe deal, 
Lacul, de Mihai Eminescu ; Pas
teluri de St. O. Iosif și George 
Topirceanu ; Moartea lui Fulger, 
El Zorab, Mama, Nunta Zamfi
rei de George Coșbuc ; Ves
titorii primăverii, Sergentul, 
Peneș Curcanul de Vasile 
Alecsandri : închinare, Partidu
lui slavă, de Dan Deșliu ; Țârii 
mele de Victor Tulbure ; Moar
tea căprioarei de Nicolae Labiș; 
Țara mea de Tudor Arghezi.

Le-am propus, apoi, elevilor 
o șezătoare literară imaginară.
— Cine știe să recife ceva ? — 
Eu, Voicilă Luminița, clasa a 
VIII-a Școala generală nr. 6 din 
Rm. Sărat, știu : „Mama", 
„Moartea lui Fulger", „Pastel", 
„El Zorab" de George Coșbuc, 

cuți în an, s-au remarcat de la 
început. Colegii îi votează in 
unanimitate, dar nu trebuie să 
uite că de munca fiecăruia va 
depinde succesul muncii noului 
birou. Ilie Gelu ne mărturi-, 
6ește la sfîrșitul ședinței : 
„Sint emoționat pentru încre
derea acordată atît de colegii 
mei, cit și de cei din anii mari, 
îi cunosc bine șj pe cei cu care 
voi lucra în cadrul asociației la 
nivelul anului meu și sper să nu 
înșelăm așteptările. Cred că 
nota noastră pentru activitate 
va trebui să fie, în primul rind, 
dată pentru comportarea profe
sională, disciplină și inițiativă. 
Aici sint cerințe sporite față de 
liceu și, la început, va fi mai 
greu. Dar la prima sesiune vă 
invităm să ne vedeți rezulta
tele".

Nu, în nici un caz, cei din 
anul I n-au de ce să mai fie re- 
ticențl. Toți colegii din consi
liu, din anii mai mari, sînt ho- 
tărîți să-i ajute unde și cind 
va fi mai greu. Și profesorii, 
decanatul, i-au primit de la în
ceput cu credința în rezultatele 
unei promoții bune, aflată în 
băncile facultății in urma unui 
examen exigent. Preocupările 
nu sint de ordin formal, festi- 
vist. Tovarășul conf. dr. ing. 
Gheorghe Zgură ne spunea la 
sfirșitul amintitei ședințe : „Stu
denților din anul întîț li se vor 
prezenta specificul fiecărei spe
cialități, procesul general de 
instruire, permanent cadrele 
didactice ocupîndu-se în pro
cesul educativ de orientarea lor. 
îndrumătorii numiți pentru fie
care grupă vor activa nu nu
mai un an, ci pe întreaga pe
rioadă a studenției, pentru a-i 
cunoaște mai bine, pentru a 
elimina nedoritele distanțe în
tre catedră și studenți. îi vom 
sprijini in ore suplimentare de 
pregătire, cu asigurarea docu
mentației pentru cursuri și lu
crări practice, în orice proble
mă ce o au în noua viață uni
versitară".

La T.C.M., deci, un demaraj 
bun de la anul I la anii mari. 
Nu numai în procesul de invă
țămint (i-am intîlnit pe cei 
din anul IV lucrind în cadrul 
atelierului de proiectare la un 
contract cu întreprinderea de 
mecanică fină, de aproape 
200 000 lei), ci și în viața de 
asociație, in care predomină, 
totuși, grija pentru buna pre
gătire profesională. Este și fi
resc, dealtfel, aceasta este pri
ma sarcină a asociațiilor stu
denților comuniști.

„Țării mele" de Victor Tulbure, 
„Lacul" și „Peste vîrfuri" de 
Mihai Eminescu. Toader Carmen, 
clasa a VIII-a, Școala generală 
Vernești-Buzău : „Partidul" de 
Mihai Negulescu, „Nunta Zam
firei" de George Coșbuc. Dră- 
gan Viorica, clasa a Xl-a, comu
na Beceni — Buzău : „— Nu 
știu să recit nici o poezie. — Ce 
notă ai avut la limba română ? 
— Media 9,71." — ?! — Toader 
Marcela, anul III, Liceul teo
retic din Beceni-Buzău : „Par
tidului" de Tiberiu Utan și poe
zii ale elevilor editate în volu
mul „Ritmuri solare". Ciucu 
Gabriela anul II, Liceul „Gheor
ghe Șincai", București : „Moar
tea căprioarei" de Nicolae La
biș, „Trunchi de țară" de Gheor
ghe Tomozei. Iosif Weiss, anul 
IV Liceul „Andrei Șaguna" Bra
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șov : „Țara" de Zaharia Stancu, 
„Inalță-te, față a vremurilor 
noastre" de Franz Liebhard. 
Mirea Doina, anul III, Liceul 
„Andrei Șaguna“-Brașov : „Par
tidului" de Nicolae Labiș, „Băr
bații" (fragmente) de Marin So- 
rescu.

In continuare, cu elevii mai 
ihari, am organizat ad-hoc un 
concurs pe tema : Recunoașteți 
autorul ? Le-am citit titluri de 
poezii, de volume și fragmente 
din cele mai frumoase creații ale 
unor valoroși poeți contempo
rani. La întrebarea — Cine sînt 
autorii volumelor : Cîntare o- 
mului, Cîntec șoptit, Cîntecele 
inimii, Cartea de lingă inimă, Si
metrii, Surisul Hiroșimei, Sin
gur printre poeți, Istoria unei 
secunde, Roșu vertical, Un pă- 
mint numit România, din 23 
participanți doar 4 au dat răs
punsuri exacte. De asemenea, 
citindu-le fragmente din poezii 
de referință din creația lui 
Tudor Arghezi, Lucian Blaga, 
Zaharia Stancu, Eugen Jebelea- 
nu, Marin Sorescu ș.a. acestea 
nu au fost recunoscute decît de 
un număr foarte restrins de 
elevi.

Am constatat că autorii cla
sici, în special, sint relativ cu- 
noscuți, dar în mult mai mică 
măsură este cunoscută poezia 
pr-opriu-zisă. Nici contemporanii 
noștri nu sint mai bine cunos- 
cuți. Apoi, constatăm că cititul 
„ca artă gratuită" își pune pe

GRIGORE HAGIU; ZENIT
DE ANOTIMPURI
Pluralul conținut in titlul re

centului volum al lui Grigore 
Hagiu, Zenit de anotimpuri (E- 
ditura Eminescu), departe de a 
fi întimplător, marchează o co
respondență simbolică. Dacă în 
suita anotimpurilor vara repre
zintă punctul de maximă altitu
dine, zona de echilibru dintre 
două pante, în ordinea existen
tei echivalentul ei. il constituie 
maturitatea, virsta ceasurilor 
solare, dar înfiorate subiacent 
de adierea anilor de către 
toamnă. Ajuns la „cifra de-a- 
miază" a vieții, poetul trăiește 
euforia zenitului de virstă, dar 
iși descoperă (nu fără uimire) o 
tot mai acută sensibilitate la 
spectacolul dramei existențiale. 
Un echilibru psihologic există 
desigur, dar este unul vremel
nic, pîndit de o iminentă frin- 
gere, iar in fața acestei „pre
simțiri a zăpezilor" devine ne
cesară căutarea „dovezilor sta
torniciei". Care ar fi acestea ? 
Argumentele perenității pot fi 
în această țară a rodirilor im
petuoase piramidele aurii, anual 
renăscute, ale lanurilor de griu, 
cum frumos sintem încredințați 
într-un pastel stilizat cu matu
ră știință, după cum rațiuni 
exemplare ale constanței sînt 
oamenii acestui ev, deveniți 
pentru prima dată măsuri ale 
tuturor lucrurilor, orologii vii : 
„trăim pe turle deschise / pri
vește / prin mari / smălțuite 
ferestre / la răstimpuri știute / 
bărbatul / femeia / copilul / cum 
trec amesteeîndu-și / orele / 
vîrstele / / orologii pulsează / 
în fiece ramă de zid / orologii 
cu oamenii vii".

Un resort al împăcării lăun
trice, al acceptării" destinului 
fără mari seisme morale este și 
certitudinea creatorului de a fi 
sporit realitatea, de a fi făcut-o 
mai grea de sensuri prin opera 
sa ; „îndătinat / și fără pricină / 
din începuturi / te-ai dăruit 
virtejului de oase / din care 
te-ai ales la mijloc mai curat / 
înaltului de piatră și de fier / 
tunelului de aer drept prin 
care / fără sunet /un vultur / 
ziua-ntreagă a planat / / dar se 
măsoară / se cîntărește / prea
plinul gravitației / în spulberul 
miresmelor de flori / în trun
chiurile arborilor fără vîrstă / 
în lacul încolțit cu-o mie de 
fîntîni pe stînci / în muntele- 
mpietrit de-atita lună / și decît 
toți și toate / cu un cuvînt mă
car / te dovedești mai greu în

IMAGINEA UNUI EFORT BĂRBĂTESC
(Urmare din pag. I)

Vizitînd uzina, am urmărit 
modul în care aceste două mari 
direcții de dezvoltare, împletite 
în vederea atingerii aceluiași 
scop, se realizează practic. La 
secția montaj general, se asam
blează simultan 18 tipuri de 
autocamioane. Numărul acestora 
se ridică, pe lună, la 42. Deci 
coordonarea lucrărilor, precum 
și calificarea fiecărui montator 
trebuie să fie foarte bună.

Inginerul Valeriu Diaconescu, 
șeful secției, evidenția efortul 
tinerilor pentru a face față ce
rințelor multiple ale producției. 

cetea pe cultura elevilor, pe în
săși sensibilitatea lor. înclina
ția spre poezie, firesc, se aș
teaptă să o trezească profesorii, 
care trebuie să depășească o a- 
numită comoditate, să clatine 
temeliile inerției, ale rutinei și 
didacticismului. Poezia nu a 
rămas pe loc și este de datoria 
noăstră să ajungem la ea. Ca 
o scuză lesnicioasă sînt deseori 
invocate inaccesibilitatea, carac
terul criptic al poeziei actuale. 
Dar este o generalizare neselec
tivă. Și apoi există diferite pra
guri ale accesibilității, ce tre
buie parcurse metodic, printr-o 
succesivă familiarizare. Există 
poezii cu un puternic fior liric, 
de o autentică valoare spirituală, 
poezii ce cultivă generosul sen
timent al patriei, al tradițiilor, 
a căror forță de persuasiune 
poate înriuri conștiința celor 
mai tineri cititori.

Dacă este normal ca școala, 
manualul să nu acorde ore spe
ciale de predare ultimului de
butant apărut, profesorul nu 
poate rămîne nepăsător la con
tactul elevilor cu poezia nesanc
ționată încă de manual. El are 
la îndemînă instrumente de lu
cru cărora trebuie să le dea 
sarcini pe potriva gustului și 
discernămîntului său. Intre al
tele, ar fi și montajul, șezătoa
rea, recitalul etc. Dar montajele 
literare organizate în școli ra
reori deschid drumul și reco
mandă elevilor volumele de 
poezie bună. Programele serbă
rilor sînt alcătuite prea mult cu 
manualul in mină, volumele de 
poezie actuală din bibliotecile 
școlilor nefiind consultate nici 
cu aceste ocazii. De asemenea, 
modalități adecvate care să tre
zească interesul, să formeze 
gustul pentru creația poetică de 
azi, cum ar fi concursuri șco
lare sau interșcolare pe teme de 
literatură, nu sint valorificate 
și statuate ca premise ale dez
voltării orizontului cultural al 
elevilor.

Parafrazindu-1 pe Arghezi, 
vom spune că fiecare nouă carte 
citită este o nouă treaptă. Fie
care carte necitită este nu o 
rămîne’re îh loc, ci un mare rd- 
gres. Dumneavoastră, tovarăși 
profesori de limba și literatura 
română, ce faceți pentru a-i în
druma pe elevi spre poezia zi
lelor noastre, pentru ca ei să 
deschidă mai larg volumele de 
literatură, de poezie contempo
rană, să fie alături de gene
rația de poeți cu care coincid 
in aspirații, in sentimente, în u- 
titudine și în decizii ?

ALINA POPOVICI
i 

totdeauna" (Cu un cuvînt). 
Supremul semn al statorniciei 
este insă patria, imaginată ca o 
Gea Mater fecundă, ca Un uni
vers al germinațiilor multifor
me : „și fie acesta / și altele / 
multele semne / dovadă stator
niciei / lanul se ține / în pia
tra cea scumpă-a semințelor / 
pomul în simburi / rîul în rece
le / strălimpedele os de izvor / 
patria are / în adîncuri / o pa
trie / și mai adincă". (Statorni
cie), Zenit de anotimpuri fiind 
îri acest sens și un notabil 
volum de lirică patriotică nein- 
feudată steteotipiilor, rostirilor 
în forță, congestiilor verbale. în 
țara in care sfera se simte la 
ea acasă, iar perfecțiunea nu-i 
un miraj, ci ideal tangibil, se 
poate visa la modul lucid, se 
pot arunca ancore solide în vii
tor. fiindcă, spune poetul, „ne- 
mplinim fără întoarceri / stră- 
limpede născuți din cugetare".

Placheta lui Grigore Hagiu 
este însă, dincolo de aerul tare 
al certitudinilor pe care îl res
piră, și o expresie a unei spiri
tualități polarizate. „Pe linia 
aproape dreaptă a curburii", 
traversind acel teritoriu exis
tențial pe care un celebru vers 
dantesc îl numea „mezzo del 
camin di nostra vita", Grigore 
Hagiu nu-și refuză modulațiile 
elegiace. Un patetism cenzurat, 
o fremătare secretă pot fi de
pistate în textura acestor poeme 
epurate de artificii stilistice și 
virtuozități prozodice, în care 
chiar punctuația este abolită 
pentru a lăsa să curgă larg, ne
contrariat adevărul poetic. Ne- 
spectaculos, potolit, intelectuali- 
zat uneori pină la forțarea no
tei și devierea în prozaism, 
fluxul liric plonjează frecvent 
spre zonele mai adinei ale inte
rogațiilor asupra lumii și exis
tenței. Registrul intelectual al 
lirei convine acestui autor ob
sedat de echilibru. Genul da 
poezie practicat de Grigore Ha
giu nu este scutit de riscuri, 
acestea fiind de căutat în epui
zarea prin exces a unor calități. 
Știința construcției poematice, 
capacitatea speculativă acuzată 
se cer temperate printr-un plus 
de libertate acordată trăirii tu
multului interior. Va ști poetul 
să atingă substratul esențial al 
emoției ? După lectura Zenitului 
de anotimpuri sînt înclinat 
spre un răspuns afirmativ.

IOAN ADAM

In afară de munca de 8 ore, zil
nic, o echipă de tineri efectuea
ză muncă patriotică, ajutînd la 
descongestionarea secției, sor
tarea unor piese și subansamble, 
pe care le redă circuitului de 
montaj. Alte echipe de tineri 
sînt alcătuite pentru a efectua, 
după program, lucrări de montaj 
peste plan.

Intîlnirea cu tinerii care au 
participat direct la realizarea 
prin autoutilare a unor instalații 
și linii de fabricație concepute 
în întreprindere, a relevat pe 
lingă hărnicia acestora și înalta 
lor măiestrie profesională. Secre
tarul comitetului U.T.C. al sec

IMITAȚII Șl
ÎMPRUMUTURI 

NEFERTILE 
IN MUZICA 

UȘOARĂ
Opinii de GEORGE SBÂRCEA

Ascult pe tineri discutînd 
despre muzica ușoară. Le vor
besc uneori eu însumi des
pre ea, iar ei îmi pun între
bări despre ceea ce îi preo
cupă. Că nu sînt pe deplin 
lămuriți asupra noțiunilor de 
pop, folk, western, jazz, tra
dițional ș.a. nu trebuie să ne 
mire. Cu toată proliferarea 
diverselor stiluri, moduri, ma
niere și în ciuda interesului 
manifestat de tineri față de 
muzica asta, nu există încă 
la noi o încercare de a cla
rifica, intr-o lucrare nu nu
mai accesibilă, dar și seri
oasă, sau măcar într-un dic
ționar la purtător, termenii 
vehiculați de atîția, aspectele 
estetice și sociologice ale 
genului ușor.

Deși muzica ușoară din ul
timele decenii se caracteri
zează pretutindeni printr-o 
tendință de universalizare a 
limbajului, cine nu sesizea
ză in blues melancolia ti
pică oamenilor de, culoare 
din Statele Unite, în bossa-no- 
va pulsația ritmurilor ar
dente ale' Braziliei, in folk 
arta cu tentă protestatară a 
chitariștilor pribegi din cen
trul și sudul America, în 
sirtaki sentimentele adinei ale 
cîntăreților Greciei, și așa mai 
departe ? Toate acestea, de la 
western la ritmurile latino- 
americane, sînt muzică folk, 
în sensul cel mai propriu al 
cuvîntului, după cum sînt, 
totodată, și muzică pop, dacă 
se accepta definiția propusă 
de o revistă de specialitate 
din occident, după care pop 
ar fi „tot ceea ce place tine
retului".

Dincolo de caracterul sim
plificator al' definiției, exis
tă intre folk și pop unele de
osebiri, nu atît de sursă, cit 
de nuanță. Fiindcă în timp 
ce folkul e o adeziune spon
tană la modul de a cînta al 
poporului, chiar dacă de mul
te ori cadențele folclorice 
sint degradate de nepricepe
rea creatorilor-interpreți, 
popul este o continuare a 
rockului, care Iși trage sevele 
din muzica americană de larg 
consum, din idiomul zis 
Tin-Pan-Alley, și din jazz. 
Dar pe cită vreme folkul e 
promovat de melodiografi, 
popul susține că, în epoca 
rockului, melodia și-a pier
dut sensul, limbajul actual 
al muzicii ușoare fiind rit
mul. Cum ritmul acesta a 
fost preluat și el de la jazz, 
ale cărui rădăcini folclorice 
sint cunoscute, întreaga mu
zică ușoară a zilelor noastre 
are, in ultimă instanță, o ori
gine răspicat populară.

E bine să se știe acest lu
cru de către tineretul noștru 
care iubește cîntecul de mu
zică ușoară și îl asociază fi
resc cu emoțiile, elanurile, 
momentele sale de meditație, 
de intimitate, de destindere. 
Spre a afla în el un prieten 
adevărat, cîntecul trebuie să 
fie însă mai divers, mai la zi 
și, îndeosebi, mai original. 
Din păcate, originalitatea es
te mereu amenințată — și nu 
numai la noi! — de preluă
rile și imitațiile necontrolate. 
A demonstrat-o festivalul de 
la Varadero din Cuba, în 
1971, cind aproape toți in- 
terpreții europeni s-au stră
duit să-i imite fie pe Beat- 
leși, fie pe Tom Jones, fie 
pe Elvis Priestley sau pe Sa
rah Vaughan, propunînd ast
fel, în loc de specificul țări
lor de unde veneau, dezlăn
țuirea vijelioasă a rockului.

Cîntecul — cel de muzică 
ușoară mai ales, care se naș
te din contactul continuu cu 
realitățile palpabile, coti

ției agregate, Nicolae Filip, ne 
relata că, în lunile de vară cind 
se realiza linia automată de pre
lucrare a blocului cilindru pen
tru motorul Diesel de 135 C.P., 
tinerii din secție au efectuat in 
medie câte 30 000 de ore de 
muncă patriotică lunar în spriji
nul dării obiectivului în func
țiune la termen. Printre tinerii 
care au contribuit din plin la 
efectuarea acestor lucrări foarte 
pretențioase de autoutilare, se 
numără Gheorghe Moise, Con
stantin Blegu, Nicolae Urse, 
Nicolae Cazan, Vasile Pop șt 
mulți alții.

La secția jenți, noua linie 

diene, ale locului său de 
obîrșie — trebuie să fie ti
pic pentru țara și timpul ca
re îl produc și, totodată, să 
fie pe gustul celui mai di
vers public. Compozitorii 
noștri profesioniști și ama
tori, care fac muzică din 
nevoia profundă de a se 
exprima, sînt suficient de 
maturi pentru a crea cu tot 
mai multă fermitate un lim
baj caracteristic și diferenți
at, pentru un discurs muzi
cal capabil să ne reprezinte. 
Cunosc cîntece, unele pre
miate și de jurii din care eu 
însumi am făcut parte, nu 
lipsite de cunoașterea mește
șugului, dar lipsite de nota i- 
nedită, originală, în stare să 
le deosebească de cîntecele 
altor popoare. Ca să nu mai 
vorbesc de nenumăratele i- 
mitații și împrumuturi de 
motive, conștiente sau in
conștiente, dar oricum evi
dente, din multe melodii ca
re au figurat prin diferite 
topuri. Nimeni nu mai con
testă azi dreptul amatorilor 
de a cînta și de a crea mu
zică, odată ce au destule în
zestrări pentru ea. Fenome
nul este dealtfel mondial, 
dar amatorii noștri trebuie și 
pot să afle modul personal de 
a-și tălmăci ideile și simță
mintele, de a nu nesocoti 
ceea ce e bun și actual în 
tradițiile naționale existente 
pe acest tărîm.

Am auzit, nu o dată, la 
concursuri și festivaluri stu
dențești, cîntece inspirate. 
Chiar dacă nu toate erau 
articulate după tipicul con
sfințit de arta muzicală, a- 
veau măcar meritul de a 

■ suna româneytt-, ebs »•comu
nica într-un fel familiar no
uă lumea ce ne aparține, gin- 
durile pe care le recunoaș
tem ca fiind ale noastre, in
tonațiile în stare să ne miș
te, odată ce sînt alimenta
te de armoniile acestui pă
mânt

Iată că se poate face și un 
folk autohton, care, în po
fida termenului străin, este 
românesc. Cu asta însă, fi
rește, problema originalită
ții n-a fost soluționată. Ori
ginalitatea presupune spirit 
critic, obiectivitate, capacita
te de opțiune din partea 
creatorilor, ascultătorilor și, 
mai cu seamă, din partea 
celor ce interpretează muzica 
și o programează la radio, 
televiziune, disc, festivaluri, 
concerte. Oricîtă vioiciune ar 
simula prin ritm, prin sono
ritate, printr-o melodică ac
cesibilă, cîntecul nu poate 
să fie original dacă e lipsit 
de viață, de simțire, de au
tenticitate. Dacă nu se leagă, 
prin firul nevăzut al emoției, 
de viața de aici, de felul de 
a cînta al oamenilor de la 
noi, de modul cum percepem 
noi realitatea.

Muzica ușoară poate să do- 
bîndească, printr-o mai mare 
atenție acordată limbajului și 
tematicii, caracterele speci
fice pe care trebuie să le 
posede orice artă. Nu ape- 
lînd la modele îndepărtate, 
ci folosind elemente proprii, 
stilizate inteligent, pe măsura 
simțirii omului de azi se a- 
junge la originalitate, la ine
dit, la autenticitate. Muzica 
ușoară românească o merită 
din plin, odată ce și-a cîști- 
gat dreptul la cetățenie în
tre stimulii de artă necesari 
tineretului nostru, care află 
în manifestările ei de calita
te un sprijin pentru înțelege
rea prezentului și un mijloc 
de adecvare la condițiile 
existenței din timpul și spa
țiul nostru.

automată fiind în probe tehno
logice, tinerii care le vor de
servi și-au însușit într-un timp 
scurt noile tehnologii, executing 
în avans unele piese. Printre cei 
mal destoinici se află presorii 
Ion Bosînceanu, Vasile Bete- 
rtnghe . și alții. Dacă vom adău
ga că numai în luna august ti
nerii din întreprindere au efec
tuat peste 100 000 de ore de 
muncă patriotică în sprijinul 
producției, tabloul efortului 
bărbătesc ce se depune în a- 
ceastă mare unitate pentru sus
ținerea cu fapte ă angajamente
lor mobilizatoare, devine mai 
clar conturat.

!
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XB G F
POLITICA
CĂRȚII -
O POLITICĂ

In viziunea istoricului docu
ment — Proiectul de Program 
al P.C.R., — înaintarea fermă 
a țării pe drumul construirii so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate este nemijlocit legată 
de promovarea neabătută a po
liticii de industrializare socialis
tă, pivotul progresului general, 
singura în măsură să asigure di
namism și echilibru dezvoltării 
economice, înflorirea multilatera
lă a tuturor județelor, ridicarea 
nivelului de trai, independența și 
suveranitatea țării. Partidul Co
munist Român a înfăptuit neabă
tut această politică pe fondul u- 
nei concepții unitare și de lar
gă perspectivă. Realizările de în
semnătate istorică obținute în a- 
nii construcției socialiste au con- 

. firmat întru totul justețea politi
cii marxist-leniniste a partidului 
nostru care a 'considerat indus
trializarea, dezvoltarea multilate
rală și echilibrată a economiei 
naționale drept condiția funda
mentală a propășirii României 
pe calea socialismului și comunis- 

1 mului. Ca urmare a unei vaste 
activități constructive, în care 

. eforturile consacrate dezvoltării 
rapide a forțelor de producție 
s-au împletit strîns cu preocupă
rile pentru așezarea întregii 
noastre vieți sociale pe baza re
lațiilor de producție noi, socia
liste, în economia României au 
avut loc adinei prefaceri care 
au accentuat poziția industriei 
de ramură conducătoare, rolul 
ei în dotarea tuturor ramurilor 
cu tehnică avansată. Cu o pro
ducție reprezentînd peste 64 la 
sută din produsul social, indus
tria constituie ramura principală 
a producției materiale din Româ
nia. în același timp, caracteris
tic pentru dezvoltarea industriei 
în ansamblul ei a constituit-o nu 
atît și, nu în primul rînd, creș
terea cantitativă care exprimă 
numai o latură a procesului de 
industrializare cît,1 mai ales 
schimbările calitative, dezvolta
rea prioritară a ramurilor de înal

tă tehnicitate cum sînt : con
strucțiile de mașini, metalurgia, 
chimia, electrotehnica, electroni
ca, optica, mecanica fină care

din primele locuri din lume sub 
aspectul dinamismului economic, 
avînd o însemnătate deosebită în 
atingerea nivelului producției in

dustriale pe locuitor,- caracteris
tic țărilor dezvoltate. Aceasta, 
evidențiază realismul și justețea 
măsurilor prevăzute în Program,

responsabilitatea cu care Parti
dul Comunist Român aplică le
gile construcției socialiste la con
dițiile concrete ale României.

4a „Dezvoltarea în continuare, cu prioritate, a industriei socia
liste, orientarea sa fermă spre ramurile și subramurile de înaltă 
tehnicitate care valorifică în mod superior resursele de materii 
prime și munca socială. Crearea unei industrii puternice este 
factorul hotărîtor al făuririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate, al ridicării continue a nivelului de trai material și 
spiritual al poporului, al asigurării independenței și suveranității 

țării44.
asigură un grad ridicat de pre
lucrare și valorificare a bogății
lor naturale și a capacității de 
creație a poporului nostru.

Perfecționarea structurii indus
triale începe de la ramuri și 
continuă la subiamuri și produse. 
Pornind de la experiența dobîn- 
dită, Programul partidului a 
subliniat pentru etapa următoa
re că una din direcțiile prin ca
re se va înfăptui societatea socia
listă multilateral dezvoltată este 
continuarea și amplificarea pro
cesului de industrializare, la baza 
căruia stă un amplu program de 
investiții. Pe baza fondurilor alo
cate și a creșterilor de productivi
tate, a folosirii judicioase a re
surselor la sfîrșitul viitorului cin
cinal, producția globală industria
lă va fi cu 54—61 la sută mai 
mare. Ritmul mediu anual de 
creștere industrială de 9—10 Ia 
sută prevăzut pentru toată peri
oada 1976—1990 este de natură 
să situeze țara noastră pe unul

PROFESIONALIZAREA ÎN ELECTRONICĂ

• Introducerea circuitelor integrate în locul 
tranzistoarelor. • Introducerea placatelor cu 
cupru multistrat și tropicalizarea lor. @ Dezvol
tarea microelectronicii prin componente de 
circuite integrate, circuite MOS, memorii 
semiconductoare pentru tehnica de calcul. • 
Trecerea la generația 3,5 și dezvoltarea varian
telor pentru calculatoarele de proces. ® Dez
voltarea fabricației de echipamente de emisie 
TV și radiocomunicații. ® Dezvoltarea echipa
mentelor electronice pentru utilaje tehnologice 
și agregate metalurgice, turbogeneratoare de 
660 și 1 000 MW, centrale nuclearo-electrice, 
•linii de ciment de 3 000 tone/zi.

Continuarea fermă a politicii de 
industrializare reclamă nu numai 
ritmuri înalte de creștere, ci și 
progrese în direcția înnoirii și 
modernizării structurii producției 
industriale, apropierii ei de carac
teristica țărilor avansate. Dinamis
mul fără precedent al forțelor de 
producție ca urmare a revoluției 
tehnico'științifice este perma
nent însoțit de dezvoltarea rapi
dă a unor ramuri industriale de 
înaltă complexitate, care au o 
importanță vitală pentru activi
zarea întregii producții materiale 
și care au beneficiat de 70 la 
sută din totalul investițiilor des
tinate industriei. Electronica, 
spre exemplu, era o subramură 
modestă a industriei electroteh
nice. în acest cincinal ea a pro
gresat vertiginos devenind o ra
mură de-sine-stătătoare, ajun- 
gînd să egaleze și să întreacă rit
mul de creștere al unor ramuri 
de bază. In 1990, electronica va 
reprezenta 16—17 la sută din

producția totală a construcțiilor 
de mașini. Aceasta va accentua 
caracterul modern, avansat al in
dustriei noastre. Ponderea și 
complexitatea produselor electro
tehnice și electronice din compo
nența utilajelor și instalațiilor pe 
care le realizează construcțiile 
de mașini, cererea de produse 
specifice, precum și dezvoltarea 
susținută a celorlalte ramuri in
dustriale impun creșterea accen
tuată a greutății specifice a a- 
cestui sector de activitate indus
trială. Ponderea industriei elec
trotehnice și electronice în 
ramura construcțiilor de ma
șini va ajunge la 25,3 la su
tă în 1980 față de 22,5 la sută 
prevăzut în 1975 și 16,1 la sută 
realizat în 1970. Se detașează 
prin ritmuri mai dinamice gru
pele de produse reprezentînd 
tehnica de calcul, electronica pro
fesională și specială, echipamen
te complexe de automatizare și 
corelat cu acestea, componentele 
electronice, tehnici de vîrf cu 
implicații deosebite în moderni
zarea producției in toate ramu
rile economiei naționale, cît și în 
asigurarea tuturor sectoarelor cu 
mijloace de producție și de con
ducere la nivel tehnic mondial.

Caracteristic deci etapei 
1976—1980 este adîncirea pro
filării și specializării între
prinderilor, concomitent cu 
creșterea gradului de integra
re a fabricației și abordarea u- 
nor domenii noi în întreprinderi
le specializate.

Intr-o exprimare sintetică, con
tinuarea procesului de industria
lizare — prin perfecționarea 
structurii, a tehnicității și a efi
cienței — se va materializa în 
creșterea potențialului economic 
al României, a venitului națio
nal, a nivelului de trai — bazele 
de lansare spre înaltele cote ale 
civilizației socialiste și comuniste.
Ing. ION CONSTANTÎNESCU, 
adjunct al ministrului Industriei 
Construcțiilor de mașini-unelte, 

Electrotehnică și Electronică
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Tehnologii noi în 
producția de oțel

— Ramură cheie a producției 
mijloacelor de producție, meta
lurgia, în etapa 1976—1980, pro
gresează în ritmuri înalte, su
perioare față de cele realizate 
pe ansamblul industriei. Care 
este aportul cercetării în dez
voltarea bazei de metal a țării?

— Amplul proces de moder
nizare a industriei construcții
lor' de mașini, de înnoire a 
structurii industriale reclamă 
eforturi sporite pentru o lărgi
re a capacităților industriei 
metalurgice. După cum se știe 
producția de oțel, în special o- 
țelurile de calitate, aliate și 
de înaltă rezistență, reprezintă 
un indicator de bază al poten
țialului economic al României 
socialiste. La nivelul anului 
1980, vom produce o cantitate 
de oțel mai mare cu 164—176 la 
sută față de 1975, aluminiu pri
mar și aliaje de aluminiu cu 
119—124 față de 1975, iar tota
lul producției în construcția de 
mașini va fi de 92_,dc ori mai 
mare decît acela înregistrat în 
anul 1938. Unul din suporturile 
acestei creșteri remarcabile se 
află în dezvoltarea unităților e- 
xistente și punerea în funcțiune 
a noi capacități. Numai Combi
natul de la Galați va produce 
10 milioane tone oțel lingou pe 
an. Tot aici sînt prevăzute a 
se dezvolta noi secții tehnolo
gice de mare capacitate, proiec
tate și echipate integral in țară. 
Printre acestea se află benzi 
de aglomerare a minereurilor 
de fier cu o suprafață utilă de 
circa 300 m p (dublă față de 
cea existentă) și furnale de 
circa 2 700 m cubi (față de 
1 700 m c capacitate maximă 
atinsă pină în prezent). Paralel 
cu aceste lucrări de anvergură 
se află în studiu noile obiective 
siderurgice, dintre care se im-

Interviu cu dr. ing. 
IANCU DRĂGAN, 

director general 
al Institutului central de 

cercetări metalurgice

pune a fi menționat centrul si
derurgic de la Călărași.

— Producția de oțel urmează 
și ea același proces de înnoire 
și diversificare. Cît reprezintă 
produsele noi din totalul pro
ducției ?

— Acesta este de fapt și unul 
din obiectivele prioritare ale 
cercetării — realizarea unei 
structuri sortimentale corespun
zătoare nevoilor economiei și 
îndeosebi ale construcțiilor de 
mașini. Se va pune accent pe 
mărcile superioare de oțel, pon
derea otelurilor aliate și înalt 
aliate urmînd să reprezinte în 
1980 peste 13 la sută, iar cea a 
otelurilor carbon de calitate și 
slab aliate — circa 52 la sută 
din producția totală de oțel. Le
gat de aceasta, o contribuție 
substanțială la producerea unor 
sortimente speciale de oțeluri o 
va avea Uzina de. micro-pro- 
ducție a institutului care se va 
construi pe o, platformă indus
trială din municipiul nostru pe 
baza unei concepții și a unei 
tehnologii proprii.

— Care vor fi ritmul și di
mensiunile de creștere ale pro
ducției de laminate. Ce teh
nologii noi se vor utiliza ?

— Aceasta va spori de 1.6—1,8 
ori, fiind orientată cu precăde-» 
re spre sortimentele valoroase 
cu un grad ridicat de prelucra
re. Proiectul de Directive men
ționează că în producția side
rurgică. se vor însuși noi teh
nologii și se vor extinde teh
nologiile superioare utilizate în

prezent : reducerea directă a 
minereurilor, turnarea continuă 
a otelurilor, folosirea oxigenu
lui la elaborarea fontei și oțe
lului. toate acestea vor asigura 
micșorarea consumului de cocs 
la 'fabricarea fontei și a con
sumului de metal în producția 
de laminate.

în industria metalurgiei ne
feroase, producția va crește de 
1.3—1,6 ori in principal pe sea
ma sporirii producției de alumi
niu și a producției de cupru 
de convertizor. Se vor extinde 
capacitățile de alumină de la 
Oradea și Tulcea și se vor dez
volta sectoarele de prelucrare 
a metalelor și a aliajelor ne
feroase în produse presate, ex
trudate, trase și laminate.

în același timp, pe baza rea
lizării programului de asimila
re și introducere în fabricație 
a produselor noi, vbm extinde 
folosirea huilelor slab cocsifica- 
bile și utilizarea cărbunilor e- 
nergetici Indigeni la fabricarea 
cocsului, reducerea consumului 
de metal prin obținerea de oțe
luri sudabile cu limite de 
curgere ridicată și inoxidabile. 
Se vor elabora noi tehnologii 
de producerea otelului cu aju
torul oxigenului și de obținerea 
oțelurilor cu performante su
perioare. capabile să asigure 
realizarea unor agregate, ma
șini și utilaje cu caracteristici 
tehnice ridicate. Astfel, în in
dustria metalurgică se vor a- 
plica peste 7 la sută din tota
lul tehnologiilor noi și perfec
ționate și vor fi introduse circa 
8 la sută din totalul produselor 
noi pe economie. în toate do
meniile majore ale politicii 
noastre industriale, cercetarea 
științifică trebuie să premeargă 
obiectivelor și necesităților dez
voltării societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

TURBOGENERATOARELE
planșeta
viitorului ! DE 660 Șl 1000 MW

„în creșterea producției de energie electrică se va asigura ca 
la nivelul anului 1980, circa 44 la sută din producția de energie 
electrică să se obțină pe bază de cărbuni.

în perioada 1976—1980 se prevede punerea în funcțiune a unei 
puteri de 5 400—5 700 MW, din care circa 1 700 MW în centrale 
hidroelectrice și circa 3 200 MW în termocentralele pe bază de căr
buni cu agregate de mare putere ; va începe construcția de 
centrale nucleare".

(Din PROIECTUL DE DIRECTIVE ALE 
CONGRESULUI AL XI-LEA AL P.C.R.)

O poziție de prim rang —
CHIMIA SINTEZELOR FINE

Un compartiment de mare interes la EREN l-au 
format ștandurile Centralei industriale de 
medicamente, cosmetice, coloranți și lacuri, pro
duse ale chimiei de sinteză fină și mic tonaj, 
căreia Proiectul de Directive ii prefigurează un 
traiect dinamic.

De ce este determinată această opțiune ? Ne 
răspunde la întrebare ing. Ana Ciobanu, din ca
drul acestei centrale.

— Alături de industria polimerilor sintetici, a 
îngrășămintelor, ramuri moderne ale chimiei și 
producția de coloranți și pigmenți organici, pro
duse cosmetice, medicamente, catalizatori, reac
tivi, schimbători de ioni, pelicule fotosensibile 
va cunoaște o poziție de prim rang în cadrul 
industriei chimice. Importanta socială a pro
duselor realizate, bogatele resurse de materii 
prime nevalorificate încă, ca și cererea crescută 
de produse chimice în tară și pe piețele externe, 
proiectează în viitorul cincinal chimia sinteze-' 
lor fine ca o ramură de vîrf, purtătoare a pro
gresului tehnic. Proiectul de Directive arată că

în cincinalul 1976—1980 se va asigura dezvolta
rea accentuată a producției de medicamente, 
extinzîndu-se totodată gama de sortimente prin 
sinteza și biosinteza unor produse cu efect te
rapeutic ridicat și spectru larg de acțiune, pre
cum și prin valorificarea extractelor de plante 
medicinale și a celor din subproduse animaliere. 
Dinamica este grăitor exprimată în producția 
globală a Centralei care a crescut cu 3,5 la sută 
în 1960, 13,6 la sută in 1970 și va ajunge la un 
procent. de 28,3 la sută în 1975. România pro
duce în prezent circa 2 500 tipuri de lacuri și 
vopsele, 800 tipuri de cerneluri pentru impri
mat, 400 de coloranți, întreaga gamă a medica
mentelor solicitate de terapeutica modernă după 
tehnologii originale, o mare varietate de pro
duse cosmetice comparabile cu cele realizate de 
firme cu tradiție. Gerovital H3, Aslavital, Pe- 
lox, Boicil, Pell-amar. Eto — sint cîteva din 
creațiile reprezentative din chimia sintezelor 
fine, care îi legitimează dreptul la o dezvoltare 
vertiginoasă în deceniul următor.

întreprinderea de mașini grele 
Berceni, gigantul constructor de 
„inimi" pentru sistemul energe
tic național. De aici, de pe li
nia de montaj a plecat spre Ro- 
vinari cel mai complex și mai 
tehnic agregat al industriei 
noastre socialiste — turbogene- 
ratorul de 330 MW, a doua tur
bină al cărei fulger electric se 
naște în uzina de pe Cîmpia 
Bercenilor pentru a produce e- 
nergie în termocentralele de Ia 
Rovinari, și in perspectivă, Tur- 
ceni. Presa a consemnat la timp 
evenimentul, stabilind dimen
siunile remarcabile ale acestei 
creații de vîrf din industria 
noastră : agregat complet auto
matizat, lungimea — 50 de metri, 
30 000 de repere, 27 luni — ciclu 
de fabricație, turațiile turbinei 
— 3 000 pe minut. în rînduriie 
ce urmează, l-am invitat pe ing. 
Petru Belcotă, șef secție 
proiectare, să ne prezinte viito
rul turboagregatclor așa cum le 
prefigurează proiectul de Direc
tive și Programul partidului.

— De concepție și fabricație 
proprie, demonstrînd înaltul po
tențial de gindire și capacitate 
românească, turbogeneratorul de 
330 MW este la ora actuală cea 
mai mare mașină de forță din 
țară și din sud-estul Europei. 
Construită în soluții moderne, 
ca proiect se ridică la nivelul 
cerințelor mondiale de mașini 
energetice, ca execuție conține 
repere de zeci de tone executa
te la precizie de microni. Grupul 
integral și sala de mașini au in 
jur de 30 000 de repere, iar la 
rindul lor soluțiile tehnologice 
de execuție au introdus in fa
bricația românească in jur de 50 
de tehnologii specifice noi. Asi
milarea lor permite utilizarea 
lărgită și în' fabricația altor pro
duse. însușirea in fabricație a 
grupurilor energetice mari a ne
cesitat dotarea platformei de 
mașini grele cu utilaje de per
formanță, care să permită în 
continuare prin completări ca
racteristice, trecerea la fabrica
rea grupurilor foarte mari, tur- 
bogeneratoarele de 660 MW in 
cincinalul următor și turbogene- 
ratoarele de 1000 MW in anul 
1980. In fine, se cere subliniat 
că Institutul de cercetări și pro
iectări echipamente termoener- 
getice va avea deja pe planșetă 
la sfîrșitul acestui an macheta 
turbinei de 660 MW. Sigur, abia 
primele detalii, primele repere 
ale unui mecanism uriaș, la care 
își aduc contribuția de gindire 
și inventivitate fiecare din spe
cialiștii institutului. Neîndoiel
nic, pentru a fabrica asemenea 
instalații complicate de mări
mea unei uzine și a Ie asigura 
un complex cît mai mare de 
execuție, platforma din Berceni 
se va dezvolta intensiv și exten
siv, dublindu-și capacitateea de 
producție în cincinalul 1976— 
1980. într-un viitor apropiat, 
platforma de mașini grele va 
avea nevoie de 15 000 de lucră
tori cu calificare inaltă și grad 
superior de pregătire tehnică. îi 
pregătim încă de pe acum.

Grupaj realizat de
LUCIA HOSSU

în urmă cu doi ani, am parti
cipat la inaugurarea unui cămin 
cultural într-o comună de la 
granița Ilfovului cu Teleorma
nul. Căminul, remarcabil, avea 
o sală de spectacole modernă și 
încăpătoare, săli de repetiții și 
studiu, dotare corespunzătoare 
și o_ admirabilă bibliotecă alcă
tuită după criterii științifice și 
care avea și o sală de lectură 
elegantă, răcoroasă și tăcută, 
care era, firește, plină. Faptul 
este departe de a fi neobișnuit, 
cu toate că această comună așe
zată ,1a granița unei păduri 
splendide și foarte întinse oco- 
leâ_ arterele circulate și, izo
lată de pădurile și iazurile sale, 
putea să riște a fi neglijată. 
N-a fost. Și unicul fapt pentru 
care ne-am amintit de acest că
min cultural și această biblio
tecă, cînd puteam să numim 
atîtea altele, este acela că în 
mijlocul satului străjuie un obe
lisc simplu, la care sint întot
deauna flori și care amintește 
de țăranii uciși la 1907, o lungă 
listă, în acest sat care a fost 
unul dintre primele răsculate. 
Un sat sălbăticit de mizerie și 
sărăcie, un sat de analfabeți. 
Un sat de oameni curajoși și 
demni, care au umplut cu sînge- 
le lor hotarele moșiilor întinse, 
care l-au supt, cum îl sugeau de 
secole, prin tălpile muncite de 
robi. Fiii lor, fiii și nepoții țăra
nilor uciși la 1907 se îndeletni
cesc tot cu agricultura. Pămîn- 
turile sînt mănoase și coopera
tivele agricole spornice și chib
zuite, meseria de agricultor e 
asimilată odată cu laptele ma
mei. Aici am văzut, dealtfel, 
copii foarte frumoși, guvernați 
de o severă bună cuviință, care 
este a părinților, o civilitate 
străveche, șlefuită astăzi de lu
mina culturii și a traiului bun, 
de lumina cărților. Fiii foștilor 
analfabeți care se îndeletnicesc 
azi cu plugăritul modern citesc 
mult. Mult și de toate. Am răs
foit ajunci fișe de lectură. Am 
privit programul de activități al 
bibliotecii, acțiunile cu cartea. 
Termenul a intrat de mult în 
conștiința publică la toate nive
lele. Seri de lectură tematică, 
seri dedicate cărții agrozooteh
nice, cărții ideologice și politi
ce, cărții de literatură beletristi
că clasică, beletristică modernă, 
românească și străină. Albume 
de artă. Toate acestea nu mai 
uimesc pe nimeni, dar ele ex
primă un salt fantastic dintr-o 
eră a istoriei în alta. Cartea a 
inundat pămintul spiritual al 
României socialiste, fertilizîn- 
du-1, o adevărată revoluție a in
teligenței a parcurs în treizeci 
de ani un drum care a anulat 
un întuneric milenar. Marșul 
comuniștilor români spre pro
gres, marșul care a măturat 
cocioabe și mentalități, obscu
rantismul și înaooierea indus
trială. foamea biologică și setea 
de alfabet, s-a făcut cu cartea 
în mină. Cînd, după cucerirea 
puterii, comuniștii au început 
marea operă de alfabetizare a 
poporului — căci cu asta tre
buia început, cu alfabetizarea 
milioanelor de țărani care nu 
cunoșteau semnul lui A în pa
tria lui Eminescu — puțini spe
rau ca intr-un singur sfert de 
secol să se treacă de la alfabe
tizare la cultură. Acest lucru a 
fost posibil pentru că aici s-a 
dat o bătălie care n-a cunoscut 
o clipă de răgaz și odihnă, 
acest lucru a fost posibil pen
tru că acest popor înzestrat, 
care a dat genii strălucitoare, 
era apt prin natura spiritului 
său scormonitor să asimileze 
rapid cunoașterea și cultura, ci
vilizația și instrucția, știința le
gii pentru care a știut să lupte 
și să se sacrifice, marxismul. 
Politica de pro-pagare a cărții 
în toate păturile sociale a aco
perit toate imperativele și a 
fost condusă riguros științific, 
astfel incit nici un sector al cu
noașterii să nu rămînă afară, 
nici o valență să nu moară su
focată de propria ei, deschidere, 
nici o capacitate să nu fie frî- 
nată de imposibilitatea de a 
studia. Cine urmărește o dina
mică a cărții din 1938 pină as
tăzi citește printre cifre o in- 
treagă dialectică a acestei bătă
lii pe drept cuvint istorice. Iată 
de pildă — în 1938 apăreau 2 300 
de titluri — producție totală, iar 
în 1973, anul ultimului bilanț, 
4 212. De două ori mai mult — 
și cine uită efervescenta lucra
tivă a intelectualității române 
dintre cele două războaie, marii 
noștri scriitori, savanți, matema
ticieni și medici de renume 
mondial, poate chiar să spună 
că saltul nu e foarte mare. Dar 
nu aici trebuie el căutat. Desi
gur, capetele luminate ~ale Ro
mâniei scriau cărți. Cîțiva 
editori entuziaști, mari intelec
tuali patrioți, traduceau mult și 
din literatura valoroasă a lumii. 
Cine citea ? Ciți oameni aveau 
posibilitatea să se bucure de 
spiritele luminate ale timpului ? 
Producția totală — tir^ — în 
1938 a fost de 8 090 000 de exem
plare. Din toate domeniile căr
ții. Producția totală a tirajului

anului 1973 a fost de 72 222 222 
— și procentele devin neputin
cioase. Politica cărții în Româ
nia socialistă este o politică pen
tru toți cetățenii patriei, pentru 
toți oamenii muncii, a căror 
deschidere spre instrucție și cul
tură nu poate fi comparată cu 
cea a celui mai bun an al Româ
niei burgheze. Diversificarea 
producției editoriale este fără 
precedent și fără termeni de 
comparație cu vreo epocă din 
trecut. Diversificarea producției 
editoriale în România modernă 
a zilelor noastre poate fi com
parată doar cu cele mai înain
tate țări în materie de produc
ție și consum de carte. Toate 
marile literaturi ale lumii și-au 
găsit admirabile corespondențe 
în românește. Toate domeniile 
activității umane au comandat 
editurilor cărți și cu prompti
tudine editurile au inundat pia
ța cu cărți de știință, de literatu
ră politică și filozofică, literatu
ră științifică și tehnică indus
trială, literatură medicală și de 
popularizare a științei, literatu
ră agrozootehnică. Muncitorul 
citește cele mai înaintate meto
de prin care meseria sa devine 
tehnică modernă. Țăranul citeș
te cele mai noi metode de culti
vare a pămîntului și creștere a 
animalelor. Tainele lumii se des
cifrează din cărți și obscuran
tismul, superstițiile și religiile 
devin trecut și obiect de anali
ză. în cele mai îndepărtate col
țuri de țară se fac seri de poe
zie și bibliotecile de toate gra
dele, republicane, școlare și uni
versitare, orășenești sau sătești, 
consemnează conștiincios în fi
șele lor de evidență această 
splendidă istorie a emancipării 
unei spiritualități colective. La 
sfîrșitul anului 1973, în România 
cele 21 868 de biblioteci aveau 
un volum total de carte de 
129 052 000 exemplare.

Nu putem construi societatea 
viitorului decît posedind o soli
dă instrucție și cultură. întreg 
Programul partidului de con
strucție comunistă a României 
viitorului presupune milioane de 
pagini tipărite. Generalizarea 
învățămîntului de zece, și cu- 
rînd de douăsprezece, clase în
seamnă cărți, lectură. Avîntul 
extraordinar al industriei la cel 
mai înalt nivel înseamnă cărți, 
lectură. Imperativele cercetării 
științifice presupun savanți. A- 
șezarea agriculturii românești in 
parametrii celei mai avansate 
agriculturi înseamnă cărți, lec
tură. Apariția radioului și tele
viziunii, extinderea mijloacelor 
de instrucție și distracție audio
vizuală înseamnă, numai apa
rent paradoxal, cărți, 'lectură. 
Pentru că cele două galaxii — 
Gutenberg și Marconi, departe 
de a se exclude, se completează 
armonios, se cer una pe alta. 
Imperativele educaționale — e- 
tice și estetice — pe care parti
dul le cere de la creatori, scrii
tori și artiști, presupun scriere 
și citire de cărți, lectură. Socie
tatea românească a viitorului, 
societate de muncitori și țărani, 
de profesori și savanți, de scrii
tori și medici, va fi o societate 
omogenă de intelectuali. Cartea 
pentru toată lumea — iată prin
cipiul fundamental al politicii 
partidului de iluminare a po
porului. principiu care a ținut 
neabătut seama de valoare — 
valoare care include termenul 
etic ca obligatoriu, și esențial. 
Politica de carte — o politică 
pentru toți membrii societății, 
acest important alineat în poli
tica culturală a României socia
liste. este mîndria și chezășia 
noastră că succesele pe '•are le 
preconizăm sînt sigure. Dezvol
tarea armonioasă, multilaterală, 
a personalității omului în socia
lism este asigurată și impusă de 
morala societății noastre. Cerînd 
membrilor ei să fie specialiști 
în domeniul lor, să cunoască 
totul în profesiunea pe care o 
practică, asigurind rigoarea și 
severitatea unei activități mo
derne în orice sector al econo
miei naționale — partidul și 
statul pun la dispoziția membri
lor societății noastre toate in
strumentele unei culturi și civi
lizații multilaterale, armonioase 
și complete, care să nu facă din 
oameni specialiști înguști, ro
boți ai unei singure laturi a 
activității umane. ceea ce ar 
dezgoli spiritul și ar periclita 
morala, ci dimpotrivă, oameni 
compleți, cu o gindire complexă 
și sensibilitate superioară. Vom 
trăi într-o lume a viitorului în 
care bunăstarea va fi firească 
și frumosul o permanență. Dar, 
lumea aceasta noi ne-o con
struim, cu luciditate și îndrăz
neală. avînd un Program și ja- 
lonînd științific fiecare etapă a 
drumului pe care îl avem de 
parcurs. Cartea — acest tulbură
tor confesor și dascăl, ne înso
țește pașii și ne măsoară timpul 
în pagini acoperite de litere, de 
versuri și formule, de imagini 
colorate șj imagini mentale la 
fel de colorate — in culorile a- 
devărului și speranței

SMARANDA J3LE3CU
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„Tovarășe redactor, 
mă numesc Eliza M (...), 
sînt din Strehaia, jucl. 
Mehedinți și, la cei 27 
de ani ai mei, dețin un 
record: nu fac nimic 24 
de ore din 24! Cred că 
e un record, deși am mai 
auzit de tineri care nu 
muncesc, dar aceștia nu 
vor ei să muncească, se 
sustrag obligațiilor de ce
tățeni pentru că sînt le
neși, prost educați etc. Eu 
nu sînt nici leneșă, nu-s 
nici prost educată și nici 
nu mă plîng că n-aș avea 
unde să muncesc, cerîn- 
du-vă dv. sprijinul să-mi 
găsiți un lac unde să mă 
încadrez deoarece nu-l pot 
găsi singură. Cunoașteți 
orășelul nostru ? N-are 
mai mult de 12 000 de lo
cuitori, dar are mult mai 
mult decît amintirea bă
niei de pe vremea cînd 
Mihai Viteazul era aici 
„bănișor", mult mai mult 
decît amintirea lui Tudor 
Vladimirescu, mînăstiri cu 
faimă și vechi școli. In a- 
nii socialismului n-au fost 
reconstruite aici doar ve
chi monumente, ci s-au 
construit cîteva întreprin
deri care au mereu nevoie 
de muncitori — și eu, cu 
liceul terminat (de aproa
pe zece ani) și cu o hăr
nicie despre care, fără să 
mă laud, o să scriu mai 
jos, m-aș putea încadra 
pricind în cîmpul muncii, 
scăpînd de rușinosul re
cord. Dar...

Dar mai aveți puțină 
răbdare; ca să ajung la 
azi trebuie să mă întorc 
la ieri. Sînt fiică de țărani. 
Tata m-a pus la muncă 
de la patru ani. La șapte 
ani, cînd m-am dus la 
școală, nu mi s-au potrivit 
pantofii; mergînd cu vi
tele la păscut pe malul 
Hușnifei, neîncălțată nici 
măcar duminica, mi se 
făcuseră tălpile mai groase 
decît se poartă acum pan
tofii la modă. M-am de
prins greu să țin tocul în 
mină, mi se părea prea 
ușor, tot credeam că o 
să-mi cadă dintre degete, 
eu fiind obișnuită cu coa
da sapei. Am terminat 
șapte clase elementare și 
am plecat la Tumu-Seve- 
rin, ca muncitoare la fa
brica de confecții. Eu vo
iam să continui liceul, am 
intrat la liceul seral, însă 
ca să pot să învăț a tre

buit să plec din fabrică 
(povestea e prea lungă să 
v-o înșir acum) și am lu
crat la o fabrică de cără
mizi, pe un șantier, pe 
urmă m-am calificat croi
toreasă (am uitat să spun 
că, între timp, tot la 
Turnu, am fost și femeie 
de serviciu la Sfatul 
Popular și, cîteva luni, 
poștăriță). Ca să nu vă 
scriu un roman — din 
cînd în cînd scriu poezii, 
însă nu mă încumet să 
scriu un roman — dv. e 
bine să știți atît : că eu 
de la patru ani și pînă la 
24 de ani, zi de zi, fără 
nici o întrerupere, am 
muncit, mi-a plăcut' să 
muncesc și nu m-am dat 
în lături de la nici o 
muncă.

Ce s-a întîmplat ,însă a- 
cum trei ani, că acum 
stau și mă uit în plafon... 
Am cunoscut un băiat. 
Foarte bun băiat. Maistru 
fierar, un adevărat artist 
în meseria lui, ce-i iese 
din mină parcă merită să 
fie mîngîiat, numai anâl 
trecut a făcut o lampă de 
fier forjat pe care, dacă o 
vedeți, spuneți că trebuie 
dusă la expoziție. Ne-am 
plăcut, am început să ne 
iubim și într-o zi prietenii 
și rudele au jucat la nunta 
noastră. Eu lucram pe 
atunci la o unitate a in
dustriei materialelor de 
construcții din Strehaia. 
N-aveam cine știe ce leafă 
mare, dar eram bucuroasă 
că muncesc, așa cum v-am 
spus, eu munceam de cînd 
mă știu. A treia zi după 
căsătorie, că trei zile 
mi-am luat concediu de 
nunță, m-am sculat eu la 
ora 4,30, să mă îmbrac și 
să mă duc la rostul meu. 
Soțul mă întreabă : „Unde 
te duci „Unde vrei să 
mă duc la ora asta, decît 
la muncă ?“ „Nu te duci 
nicăieri. Avem de toate, 
nu ne lipsește nimic, eu 
cîștig cit doi ingineri, 
stăm în casa părinților mei 
și mama ne gătește, ne 
spală, nu vreau ca nevasta 
mea să umble pe dru
muri, să se obosească, 
vreau ca nevasta mea să 
nu facă nimic, să mă aș
tepte cînd vin, să fie fru
moasă și veselă". Eu nu 
și nu. El da și da. Ca să 
nu ne certăm, i-am zis că 
mă duc să-mi iau tot con
cediul și pe urmă o să

mai vedem. Am plecat cu 
gîndul să-mi iau și restul 
de concediu și cit o să stau 
acasă o să mă pricep eu 
să-l conving că trebuie să 
fac ceva. Frumoase și ve
sele sînt numai păpușile 
și eu eram sigură că sînt 
om (...). Am fost eu slabă, 
a fost el prea tare ? Cred 
că și una și alta. Și încă 
ceva. Soțul cîștiga și cîști- 
gă cu adevărat foarte 
bine. Nu numai la între
prindere. Poate n-o să cre
deți, dar el poate să facă 
numai dintr-o cutie de 
conserve o mie de lucruri. 
(Am scris despre mîinile 
lui și o poezie /). Dați-i un 
simplu cui și lăsați-l sin
gur un sfert de ceas cu

către dv. Nu m-a împie
dicat să v-o trimit. M-a 
rugat un singur lucru: 
dacă publicați scrisoarea, 
nu vă dați părerea dv. în 
ziar. Pe 5 octombrie a.c. 
venim amîndoi în Bucu
rești (eu am o oră rezer-

vată la un medic prof, 
univ. și el mă însoțește) și 
atunci vom da un telefon 
la redacția ziarului „Scîn- 
teia tineretului" cu rugă
mintea de a sta de vorbă 
amîndoi cu dv. Vă mulțu
mesc pentru atenție".

Și eu vă mulțumesc pentru încredere. Aștept telefo
nul dv. la data promisă și, pînă atunci, mă abțin de la 
orice comentarii. Ca să nu mă prezint însă la întilnire 
cu un punct de vedere care s-ar putea să mă descalifi
ce prin subiectivismul său. ii rog pe cititorii rubricii 
să mă ajute și ei cu părerile lor. Și, în cazul că sînt 
dezacord, ii mai rog să se grăbească. 5 octombrie e 
vinerea viitoare...

A (...) D Călărași,
Ialomița :

„Stimate redactor, 
sincer fiind, nu Știu pre
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ciocanul în mînă. Credeți 
că face din el un inel cum 
multe fete ar vrea să 
aibă ? (...). Soacra e o fe
meie încă în putere (de 
altfel nici nu-i prea place 
să mă amestec eu în tre
burile gospodăriei) ea face 
totul, îmi spală pînă și 
batistele mele, la muncă 
nu mă lasă soțul și eu mă 
uit în plafon și număr 
muștele (...).

Am 27 de ani, nu 17. 
Cu toate că dorim amîn
doi, pînă acum încă nu 
avem un copil. Am mers 
împreună la mare, doi ani 
în șir, am fost în Bulga
ria, am fost la mănăstirile 
din nordul Moldovei, avem 
în casă tot ce ne trebuie, 
seara ori mergem la cine
matograf ori la casa de 
cultură, dar eu simt că 
viața noastră e tot mai 
lipsită de veselie, pentru 
că eu sînt tot mai puțin 
veselă —■ și sînt așa din 
cauza prea multului privit 
în plafon (...).

N-am nici un secret 
față de soțul meu și i-am 
arătat și scrisoarea mea

cis ce m-a determinat să 
vă adresez această scrisoa
re. Poate faptul că citesc 
cu regularitate rubrica „De 
la om la om", poate că 
după toate cele întîmplate 
cu mine nu mi-am pier
dut încrederea în frumos, 
în prietenie, în sentimente 
omenești. Mă chinuie însă 
gîndul că nici dv. n-o să 
mă înțelegeți. Mă tem că, 
parcurgîndu-mi rîndurile, 
mă veți considera un pe
simist, un ins lipsit de tăria 
sufletească de a depăși o 
situație complicată, dar nu 
așa stînd lucrurile cu 
mine nutresc speranța că 
totuși mă veți înțelege.

Sînt elev al unui liceu 
teoretic și nu cu mult timp 
în urmă am împlinit 
optsprezece ani. Fac parte 
dintr-o familie de munci
tori, care își cîștigă exis
tența prin muncă cinstită 
și destul de anevoioasă. De 
cele mai multe ori, dar 
niciodată ușor, părinții 
mei au reușit să facă în 
așa fel încît să nu ducem 
lipsă de nimic. Poate din 
lipsă de timp sau poate

pentru că nu au o cultură 
prea bogată (și aceasta nu 
din vina lor!) s-au ocupat 
prea puțin de educația 
mea. N-am nici dreptul și 
nici intenția să-i acuz, îi 
iubesc și îi stimez, însă 
vă rog să înțelegeți că: să 
nu furi, să nu minți, să nu 
fumezi, să nu hei și încă 
alte cîteva îndemnuri de 
felul acesta nu înseamnă 
chiar o operă de educație. 
Adăugați și formarea mea 
într-un cartier mărginaș, 
cu o lume pestriță, cu oa
meni cumsecade, dar și 
destui răi și veți avea o 
imagine apropiată de cea 
care reprezenta educația 
mea, implicit felul meu 
de a mă purta, atunci cînd 
am pătruns în prima clasă 
de liceu. Acum mă rușinez 
cu multe fapte de ale 
mele din acea perioadă, 
profesorii, colegii, toate 
cunoștințele avînd temei
nice motive să-și fi format 
despre mine o părere 
proastă (...). In vremea res
pectivă am cunoscut o 
fată, o fată cu adevărat 
deosebită. Eu mă purtam 
cu ea sub orice critică. De 
altfel, mă purtam cu toți 
așa. N-aveam nimic sfînt: 
nici prietenie, nici iubire, 
nici stimă. Toți mă deza
probau, numai ea rămînea 
indiferentă, de parcă nici 
n-aș fi existat și acesta era 
modul ei de a-mi reproba 
faptele, un mod care se 
deosebea de al celorlalți 
care mă ironizau, mă 
sancționau. Și purtarea ei

m-a făcut să mă schimb. 
Nu mi-a fost ușor. 
N-aveam de luptat numai 
cu mine, ci și cu colegii, 
cu profesorii care deja îmi 
puseseră o etichetă deloc 
măgulitoare și care nu se 
grăbeau s-o înlocuiască, 
deși eforturile mele erau 
maxime, exigența față de 
mine crescuse, începusem 
si gust din bucuria de a 
fi „altfel". (Faptul că pu
team să-i privesc pe cei 
din jur fără să roșesc îmi 
dădea o stare de fericire 
pe care n-o mai încerca
sem). Rezultatele la învă
țătură începură să fie mai 
mult decît bune (...), încer
cam pentru prima oară un 
sentiment copleșitor, acela 
care se cheamă demnita
te. Îmi dădeam seama cît 
de mult, poate fără să știe 
cît de mult, făcea fata a- 
ceea pentru mine și în
țelegeam cit îi datorez. Am 
început s-o iubesc, cu o 
iubire calmă, plină de si
guranță și optimism. Sim
țeam că atunci cînd iu
bești te simți mai puter
nic, mai bun, înțelegeam 
că de dragul celei pe care 
o iubesc sînt capabil de o 
continuă perfecționare. 
M-a ajutat enorm încre
derea unei prietenii ade
vărate ce s-ar fi putut lega 
între noi. Spun „s-ar fi 
putut lega" deoarece, și 
asta mi se pare nefiresc, 
lucrul nu s-a întîmplat. Ea 
mă ajutase să scap de 
trecut, dar tot ea nu cre
dea că voi putea scăpa 
definitiv. Mă evită, nu mă 
lasă nici măcar să-i mul
țumesc, nu reușesc să mă 
apropii de ea, i-am fost 
într-o vreme elev, mi-a 
dat aripi, acum zborul 
meu n-o mai interesează. 
Mi-e teamă ca deziluzia 
asta să nu-mi clatine opti
mismul. De teama aceas
ta poate că dv. și mulți 
alții mă vor acuza. Ca să vă 
evit dezaprobarea, caut să 
mai găsesc resurse pentru 
a afirma : poate, într-o zi, 
o să am bucuria să vă dau 
vești mai bune...".

Foarte pe scurt, deoarece am consumat destul spa
țiu publicind scrisoarea aproape in întregime : nici 
acum nă ne-ai dat vești rele. Cu un mic amenda
ment : n-ai dreptul să distrugi ce-ai construit, nici în 
condițiile in care arhitectul și-a uitat, ca să zic așa, 
proiectul, clădirea care a luat ființă datorită planuri
lor sale privind-o acum cu lipsă de interes. Aș corec
ta, in acest sens, fraza ta finală : poate, într-o zi, o să 
ai bucuria să ne dai vești și mai bune !

Pe sîmbăta viitoare !

FERICIREA Ilustrată din Craiova

L-AM CUNOSCUT PE GOGU CONSTANTINESCU
„Este trist de a constata — 

îmi scria mie și profesorului 
Din Moroianu, in 1963, Gogu 
Constantmescu — că, în mai 
toate țările, premergătorii in 
drumul lor spre a făuri o soar
tă inai bună pentru omenire, 
prin ajutorul științei și tehnolo
giei, s-au lovit de inerția și de 
ignoranța celor ce ar fi putut 
să-i ajute, precum și de activi
tatea contrară a celor ce aveau 
interesul ca să-i stînjeneâscă". 
Cînd l-am cunoscut personal 
pe marele savant, cu prilejul 
unei vizite întreprinse in țara 
noastră, am ințelțs mai concret 
semnificația celor ce ne scri
sese ; era vorba despre lipsa de 
înțelegere manifestată de ^gu- 
vernanții capitaliști față de in
venții (care-1 obligaseră și pe el 
să emigreze în Anglia, unde a 
reușit să-și înfăptuiască, după 
mari eforturi, ideile), despre in
vențiile respinse de marile fir
me ca „neinteresante", pentru 
ca apoi să fie aplicate..; după 
ce termenul de privilegiu al in
ventatorului trecuse, despre 
furtul ideilor tehnice, prezen
tate, cu modificări minime, 
drept «noi» și exploatate ca 
atare ș.a.m.d. în schimb, cînd 
ne-a vizitat țara, în anii, socia
lismului, G. Constantinescu a 
scris în „Scinteia tineretului" : 
„Am găsit România în plin 
avint constructiv. Mă bucur din 
toată inima !“

Așa cum arăta acad. Remus 
Răduleț, G. Constantinescu 
„face parte din clasa inventato

rilor descoperitori, a marilor 
creatori ai tehnicii, care au tre
buit să creeze o știință nouă, 
pentru a face posibile invențiile 
lor". Această știință ește soni- 
citatea și afirmarea ei pe plan 
mondial s-a făcut prin tratatul 
pe care învățatul l-a publicat în 
Anglia în 1918. Sonicitatea se 
bazează pe transmiterea ener
giei mecanice prin vibrații elas
tice in fluide și G. Constanti
nescu a concretizat-o prin in
ventarea a numeroase mașini și 
instalații sonice (motoare, auto
mobile, locomotive, schimbătoa
re automate de viteză, utilaje 
miniere și petrolifere, mașini de 
calculat etc.). Motoarele sonice 
create de G. Constantinescu, de 
pildă, sînt cu mult mai sim
ple decît cele electrice cores
punzătoare și nu au decît o trei
me din greutatea acestora.

Referindu-se la tratatul lui G. 
Constantinescu. amintit mai 
înainte, la peste patru de
cenii de la apariția sa, pre
ședintele Societății inginerilor 
din Anglia îl numea, în 1959, „o 
lucrare de-a dreptul fascinantă". 
Acest calificativ corespunde 
întregii opere a lui Gogu Con
stantinescu, care conține premi
sele unei perfecționări impor
tante a tehnicii.

Spațiul de care dispunem e 
prea restrîns pentru a schița 
chiar numai viața și opera lui 
Gogu Constantinescu. Să amin
tim insă cel puțin că a absolvit 
în 1904 Școala națională de 
poduri și șosele, ca șef de

promoție, cu cea mai mare 
medie obținută pînă atunci 
de vreun student al a'ces- 
tui ilustru lăcaș al culturii 
tehnice. După o serie de re
marcabile lucrări de construcție 
executate în țară, el se lovește 
de opoziția autorităților cind 
propune' realizarea unor proiec
te deosebit de valoroase, ca și 
a primelor sale idei în dome
niul sonicității. După ce a ple
cat în Anglia, a dus-o ani de 
zile foarte greu, iar laborator 
i-a fost mult timp masa de 
bucătărie ; inventarea unei mi
traliere bazate pe sonicitate, 
care a fost de mare folos engle
zilor în primul război mondial, 
i-a îmbunătățit situația mate
rială. A urmat un adevărat to
rent de invenții, în eele mai 
diferite domenii, iar în 1926, 
cind revista „The Graphic" pu
blica, la 16 ianuarie, un tablou 
cu fotografiile a 16 inventatori 
și descoperitori celebri, chipul 
lui G. Constantinescu figura 
printre ei. alături de Edison, 
Marconi. Albert Einstein, Marie 
Curie. Graham Bell. J. J. Thom
son și alți savanți de frunte ai 
lumii.

De 1-a' G. Constantinespu au 
rămas 120 de brevete, patentate 
în toată lumea. Trebuie mențio
nat că a fost membru de onoare 
al Academiei R.S.R., membru de 
onoare al Societății inginerilor 
din Anglia, doctor honoris 
causa al Institutului politehnic 
din București.

Cind am stat de vorbă cu el,

mi-a vorbit despre cei 3 000 km 
parcurși în România și despre 
impresia puternică pe care i-o 
făcuseră uzinele și instalațiile 
de înaltă tehnicitate pe care le 
vizitase. „Sinteți pe un drum" 
— conchisese • savantul. Mi-am 
adus atunci aminte de îndem
nul pe care, în scrisoarea amin
tită la început, Gogu Constanti
nescu il adresa tineretului din 
România, in legătură cu o carte 
recent apărută : „Cartea Dv. 
«Focul viu» este binevenită ca 
să umble un gol simțitor pentru 
educația tineretului cu privință 
la Istoria Generală a dezvoltării 
civilizației, arătînd studenților 
că invențiunile nu se datoresc 
norocului de a da peste o idee 
bună, ci mai cu seamă faptului 
că inventatorii sînt oameni 
hotărlțl să ducă pînă la capăt 
lupta pentru ca ideile bune să 
fie realizate pentru binele ob
ștesc".

Cind marele creator pe tări- 
mul științei și tehnicii s-a stins, 
în decembrie 1965, acad. Aurel 
Beleș a remarcat pe drept cu- 
vînt că el „face parte din acei 
iluștri oameni, pentru care 
moarțga este trecerea la nemu
rire".

(Urmare din pag. 1) 
casnice. Dar n-am avut încotro. 
Credeam că gestul meu ferm o 
va îndupleca. N-a fost așa.

Cartierul Berceni, str. Bîrza 
nr. 9. Am căutat mult noua a- 
dresă a Ninei. Și, în sfîrșit, am 
.găsit-o. într-o cameră insalubră, 
fostă bucătărie ds iarnă, locu
iesc laolaltă, așteptînd aparta
mentul proprietate personală de 
numai 2 camere, cei 5 membri 
ai familiei lui Matei Garoflide. 
întîmplător dau ochii cu „pater 
familia".

— Cine v-a scris, neisprăvitul 
ăla?

— De ce neisprăvit?
— Păi, spuneți și dumnea

voastră. Eu am izbutit cu bra
țele astea două să-mi aduc toți 
copiii în Capitală, să le fac un 
rost pe lume, iar el nu a fost 
în stare să ceară o casă.

— Dar avea una în satul lui.
— Să fie sănătos! Să stea a- 

colo cu mamă-sa.
— De ce nu i-ați lăsat să ho

tărască singuri? De ce vă ames
tecați?

— Ii las, cum nu-i las, sînt 
majori, vaccinați! Dar fata e a 
mea și n-am crescut-o să sape 
ogorul. S-a mai emancipat lu
mea...

— Așa e, dar copiii tot lîngă 
mamă stau.

— Dacă era așa de bun și 
valoros îi dădea întreprinderea 
casă, nu transfer.

Și argumentele se adună după 
o contabilitate proprie lui Matei 
Garoflide, cu cît a vîndut bu
telia, cît i-a lăsat ei, cît l-a cos
tat casa de la țară, cît ar fi 
costat cea din București și... 
„dragostea asta care nu face 
două parale, de vreme ce n-a 
reușit să se țină în rînd cu oa
menii. După ce că e vinovat 
mai trimite și scrisori..." Mi se 
întinde, ca o probă zdrobitoare, 
următoarea carte poștală, trimi
să de Virgil N. de la Buzău: 
„Ninușca, nu mă mai pot în
țelege cu Dănuț. întreabă în fie
care clipă de mama și frățiorul 
lui. Am fost nevoit să-mi iau și 
restul zilelor de concediu să stau 
alături de el. Trăiește clipe de 
suferință și îmi pare rău că nu 
înțelegi. Am găsit un post la 
Nufărul pentru tine. Gigi".

Dau telefon și inginerul Pe
trescu, șef de personal la Ener- 
gomontaj îmi confirmă. „Da, 
Virgil Negulescu a plecat de o 
lună, i-am dat transferul, deși 
era unul din cei mai buni me
seriași. La mijloc era o situație 
familială complicată, trebuia să-l 
înțeleg".

Tînărul care ne cerea sprijinul 
spre a-și reîntregi familia, purta .. 
în priviri nostalgia satului în 
care s-a născut. O declar fără 
nici o undă de falsă poezie. Cum 
e Tisăul?, l-am întrebat. „Un 
sat de deal, cu oameni ambițioși 
și gospodari, miroase toamna a 
fîn și a țuică, dar și a petrol, 
că majoritatea sînt lucrători la 
rafinărie. E o așezare frumoasă 
și înstărită. Nu prea departe de 
confortul urban".

Mă dusesem în str. Bîrza nr. 
9 nu numai cu scopul de a ve
rifica. Ii spuneam Ninei N. că 
am o datorie de vreme, ce soțul 
ei m-a făcut părtașul acestei 
triste experiențe. Să o readuc în 
mijlocul familiei. Discutăm pe 
stradă, evit prezența tatălui care, 
nu mă îndoiesc, vrînd să dea 
lustru unei vieți, produce răni. 
Oricît ar părea de necrezut, co
piii au ieșit din discuție, nu mai 
sînt un argument eu eare aș pu
tea îndupleca inima ei de mamă, 
ei deja au fost „aranjați", și cu 
serviciul s-a rezolvat, cu apar
tamentul e o chestiune de săp- 
tămîni, orice viață poate fi re
luată de la început cînd ai 18 
ani și cerul pare mereu senin. 
Nina N. trece neîndoielnic prin- 
tr-un moment hotărîtor al exis
tenței. Reluînd de la capăt is
toria celor 3 ani încercăm îm
preună să vedem cînd și unde 
s-a produs ruptura. Nu, nu *S-a 
produs cînd Virgil cîștiga mai 
puțin, nici cînd copiii au fost 
grav bolnavi, nici cînd își pur
tau ca melcul casa în sDinare, 
nici cînd băut fiind, soțul in
tra la miez de noapte în vîrfnl 
picioarelor să n-o trezească. For
ța unită a celor doi tineri a creat 
în cei 3 ani o mică celulă ca
pabilă să reziste pînă acum, prin 
încercările nici prea mici, nici 
prea mari prin care trece, în
deobște, o tînără familie. Atunci, 
dacă ai trecut prin atîtea, de ce 
ușurința și graba de acum, ca
priciul de a rămîne în Capitală 
după voința tatălui, după' logi
ca lui arivistă și strîmbă?

Relatînd aceste fapte - nu mă 
îndoiesc că multe explicații mi-au 
rămas ascunse. De pildă, și a- 
ceastă mărturisire laconică a Ni
nei Negulescu: „Dragostea e ne
cesară unei familii, dar nu-i de 
ajuns..."

Eu cred că dragostea cuprin
de tot, Nina! Și înțelegerea, și 
încrederea, și ajutorul pe care 
îl datorezi familiei. Lasă tatălui 
tău buletinul de Capitală. Cau- 
tă-ți soțul și copiii; pentru viața 
ta ei sînt mult mai importanți!

SECȚIUNI 
In 

ANOTIMP
(Urmare din pag. I) 

complexe de învățămînt. 
Localuri noi. frumoase și 
funcționale, dar prinse în 
destule locuri neintremate 
pe deplin. A fost o dispersie 
de forțe pe vară, iar acum
— in astfel de localuri <— 
tencuiala „împușcă", unele 
laboratoare abia se montea
ză, căminele sînt parțial 
date în folosință șl mulți 
elevi umblă prin oraș cău- 
tînd o gazdă pe care și-ar 
dori-o nu numai primitoare, 
ci și corectă la preț. Valul 
demografic produs cu 6—7 
ani in urmă s-a propagat 
prin timp pînă cieum, cînd 
jos, în structurile primare 
ale învățămîntului. înregis
trăm cel mai mare număr 
de copii aflați la vîrsta de 
debut școlar. Aș vrea să 
cred că nu am fost luați 
prin surprindere într-un loc 
sau erttrt. cg- ■nu s-a apelat 
la pseudosoltiția înmulțirii 
numărului de elevi dintr-o 
clasă. Suprapopularea clase
lor atacă la calitate. Dacă 
s-a întimplat astfel, știu că 
în sferele birocrației există 
destule spații care ar putea 
fi încă cedate școlilor, fără 
litigiu gratuit și țîfnos.

Tot acum, toamna, lîngă 
frămîntrgrea imperceptibilă 
a tulburelului, crește brusc
— în expresiile ei statistice
— curba căsătoriilor. Petre
cerile se vor tine lanț, avînd 
în prim-plan mirii, pentru 
care însurătoarea a fost — 
de la oaz la caz — soSuțîa, 
firească a echilibrului, solu
ția grăbită sau soluția feri 
tuită... Nu la temeiul proas
petei căsnicii mă gîndesc, ci 
la altceva. Tocmai pentru că 
nunțile se prind acum/ în 
cîrd. organizațiile de tineret, 
mai ales cele de la sate, nu 
s-ar putea gîndi la ceva a- 
nume pentru a da anotim
pului căsătoriilor o culoare 
anarte ? Mă gîndesc. apoi, 
că nu o dată am văzut și am 
auzit de scandaluri iscate, 
la cîntecul miresei, de cite 
unul mai sărac în baiere și 
mai lipsit de simțul măsurii 
la întîlnîrea cu alcoolul. De 
ce să privim scandalurile ca 
pe o fatalitate ? Nu am pu
tea face ceva petntru a Ie 
preveni ?

Dincolo, pe șantiere, unde

SÎMBĂTA, 28 SEPTEMBRIE 1874
PROGRAMUL 1
10,00 Jurnal de bord: „Amintiri 

din vacanța mare". 10.15 Film se
rial pentru tineret: „Clreșarii". E- 
pisodul VII — „Cetatea vulturilor". 
10,55 Bucureștiul necunoscut: Va
tră veche, vatră nouă. 11,10 Pre
lucrări de folclor in ritmuri mo
derne. 11.20 Telecinemateca. 12,55 
Telex. 13,00 închiderea programu
lui. 16.00 Fotbal: Steagul Roșu
Brașov — A.S. Armata Tg. Mu
reș. Transmisiune directă de la 
Brașov, 17,45 Vetre folclorice. La 
Cezienl. Aspecte din activitatea 
artistică de amatori desfășurată în 
acest sat. 18.10 Caleidoscop cdltu- 
ral-artistic. 18,30 Viitor al patriei, 
comunism. Emisiune de cîntece și 
versuri. 19.00 Lumea copiilor. Din 
legendele Olimpului: ..Perseu și 
Andromeda". 19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 20,00 Teleenciclo- 
pedia. 20.50 Film serial: „Omul și 
orașul". Episodul „Pe mîinl bune". 
21.40 Telejurnal. 21,50 Săptămlna 
sportivă. 22,00 „întîlnirea de la 
ora 10..." — Magazin muzieal-dis- 
tractiv.

DUMINICĂ, 29 SEPTEMBRIE 1974 

PROGRAMUL I

8,30 Deschiderea programului. 
Emisiunile ' zilei. 8,40 Cravatele 
roșii. 9 35 Film serial pentru co
pii : DAKTARI. 10,00 Viața satu
lui. 11,15 Contemporanele noastre. 
11.45 Bucuriile muzicii. 12.30 De 
strajă patriei. 13,00 Album dumi
nical. 14,00 Fotbal-magazin. 17,00 
Film serial pentru tineret : CI- 
REȘARII. Episodul VIII : ..Taina 
logofătului Zogreanu". 17,40 Baladă 
pentru acest pămînt. Muntele de 
sare. 18.00 Steaua fără nume. Emi
siune concurs pentru tîheri In
terpret de muzică ușoară. 19,00 
Reporter ’74. 19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. Săptămîna politi
că internă și internațională în 
imagini. 20.00 Film artistic : CEI 
TREI MUȘCHETARI (premieră 
pe țară) — cu Bourvil, Georges 
Marschall și alții. 21.50 La noi nu-i 
nimenea bătrîn — program de 
romanțe si cîntece de petrecere. 
22,10 Telejurnal. 22.20 Duminica 
sportivă. 22,30 închiderea emisiu
nii.

PROGRAMUL II

10,00—11,45 Matineu' simfonic. 
Concert susținut de Orchestra 
simfonică a Radlotelevizlunil so
vietice. 20,00 Farmecul muzicii.
20.30 Eroi îndrăgiți de copil : 
NĂZDRĂVANUL DENNIS. 20.55 
Tezaur de cintec românesc. Trei 
tineri compozitori. 21.25 Film se
rial : OMUL ȘI ORAȘUL (re
luare).

LUNI, 30 SEPTEMBRIE 1974

PROGRAMUL I

16,00 Telex. 16,05 Emisiunile 
săptăminii. 16.15 Cintecele Dunării 
(II). Prin Cazane spre Orșova.
16.30 Emisiune in limba maghiară. 
18,55 Tragerea de amortizare 
ADAS. 19.05 Tribuna TV. 19.25

ințlfle. 11,00 Film artistic : CANA
RUL ȘI VISCOLUL (reluare). 12.10 
Selecțiuni din emisiunile de di
vertisment. 12,30 Telex. 16.00 Curs 
de limba rusă. 16,30—17,00 Curs 
de limba engleză. 17,30 Telex. 17.35 
Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură. 18,15 Gala maeștrilor : 
ION VOICU. 18.45 Publicitate. 
18,50 Legile țării, legile noastre. 
19,00 Teleglob : Corola de lumini 
a Chinei. 25 de ani de Ia procla
marea R. P- Chineze. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. Manda
tul de azi pentru viitorul comu
nist al României. 20.00 Revista 
economică TV. 20,25 Imagini mu
zicale. imagini coregrafice. 20,40 
Film artistic : RĂZBOIUL SUB
TERAN — producție a studiouri-

SĂPTĂMÎNA T. V.
1001 de seri. 19,30 Telejurnal, In 
întîmpinarea înaltului for al 
partidului. 20.00 Civilizația româ
nească. Tradiție, continuitate, ori
ginalitate. 20,40 Publicitate. 20,45 
Roman foileton : FLORI DE 
TOAMNĂ. Episodul II. 21.35 Re
vista literar-artlstică TV. 22,10 24 
de ore.

PROGRAMUL H

17.30 Telex. 17,35 Muzică popu
lară. 17,55 Film serial : ADAM 
SANGALA — producție a studiou
rilor de televiziune cehoslovace. 
Episodul I. 18,20 Universitatea TV. 
18,50 Bucureștiul azi. 19,05 Pagini 
de umor : Ce vrăji a mai făcut 
nevasta mea. 19,30 Telejurnal. 
20.00 Aplauze pentru români. 20,15 
Film artistic : LA VOLAN... 
GINO BORGHESA — premieră pe 
țară. 21,45 Portativ ’74.

MARȚI, 1 OCTOMBRIE 1974

PROGRAMUL I

8.30 Curs de limba germană. 
9,00 Teleșcoală. 10,00 Curs de 
limbs franceză. 10.30 Univers ștl-

lor cinematografice din R. F. 
Chineză. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 Film serial pentru copii : 

DAKTARI (reluare). 20,25 Reporter 
’74, 20.45 Reluări la cererea tele
spectatorilor. 21,20 Dincolo de val 
— film documentar. 21,30 Telex. 
21,35 FLORI DE TOAMNĂ (re
luare).
MIERCURI 2 OCTOMBRIE 1974

PROGRAMUL I

8,30 Curs de limba engleză. 9,00 
Teleșcoală. 10,00 Curs de limba 
rusă. 10.30 Film artistic : Aria 
misterioasă (reluare). 12,00 Tribu
na TV. 12,20 Telex. 14,55 Fotbal : 
STEAGUL ROȘU BRAȘOV — 
BEȘIKTAȘ ISTANBUL — meci 
retur în cadrul „Cupei U.E.F.A.". 
Transmisiune directă de la Brașov. 
16,45—17,00 Cintec nou în țară nouă. 
17.30 Telex. 17.35 Micii meșteri 
mari. 17,55 Muzica : emisiune de 
actualitate muzicală. 18,15 Cum 
vorbim. 18,30 Tragerea prono- 
expres. 18,40 Din țârile socialiste.

18,50 FAMILIA — în județul Pra
hova. 19,20 1001 de seri. 19.30
Telejurnal. Documentele pentru 
Congresul al XI-lea pe masa de 
lucru, de studiu a întregului po
por. 20,00 Festivalul eîntecului 
ostășesc „Te apăr și te cînt. pa
tria mea". Ediția a Il-a. 21.25 
Film artistie : FISURA. 22,10 24 
de ore.
PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru o idee : 
GHEORGHE IONESCU-SISEȘTI. 
20.30 Baladă pentru acest pămînt

VINERI, 4 OCTOMBRIE 1974 
PROGRAMUL I

16,00—17,00 Teleșcoală. 17,30 Emi
siune In limba germană. 19,10 
Tragerea loto. 19.20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. în întîmpinarea 
Înaltului for al partidului. 20,00 
Festivalul ostășesc. Te apăr și te 
cînt, patria mea. 21,40 România de 
astăzi, România de mîine. Revistă 
social-politică TV. 22.10 24 de ore.
PROGRAMUL II

17,30 Telex. 17.35 Film artistic :

@nema

28 SEPTEMBRIE —5 OCTOMBRIE

(reluare) : Muntele de sare. 20,50 
Telerama. Corespondente audio
vizuale. 21 20 Telex. 21,25 Opera în 
concert : ANDREA CHENIER
(partea I).

JOI 3 OCTOMBRIE 1974
PROGRAMUL I

16,00—17,00 Teleșcoală. 17,30 Te
lex. 17 35 Agroenciclopedia. 18,05 
Virstele peliculei. Magazin de cul
tură cinematografică. Filmul 
românesc și conștiința istoriei na
ționale (I). 18,35 La volan. Emi
siune pentru conducătorii auto. 
18 50 Sărbătoare la Bîrzava. 19.15 
Publicitate. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. File din marea 
Întrecere In cinstea Congresului al 
XI-lea. 20.00 Colocviu despre viitor. 
20.15 Seară pentru tineret. 21.50 
Din lumea științei. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
20.00 Concert al Orchestrei sim

fonice a Radlotelevizlunil. 20.55 
Telex. 21,00 Viața economică a 
Capitalei. I.T.B.-ul In prag de se
zon rece. 21,15 Parisul vesel — 
film de lung metraj de desene 
animate.

OMUL DE LINGĂ TINE. 19,10 
Din lumea științei. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Avanpremieră. 20,05 
Teatru scurt : COMUNIȘTII de 
Ion Marina. 21,00 Inscripții pe ce
luloid. 21.30 Telex. 21.35 Cărți și 
idei. 21,55 Trepte ale afirmării.

sîmbăta, s octombrie 1974
PROGRAMUL I

10.00 De la Alfa la Omega. 10,20 
Film serial pentru tineret: CI- 
REȘARH. 11,10 Preferințele dv. 
muzicale sînt și preferințele noas
tre (reluare). 11,45 Film artistic : 
FISURA (reluare). 12.30 Civilizația 
românească. Tradiție, contempora
neitate. originalitate. 16.30 Telex. 
16.35 Magazin sportiv. 18.20 Calei
doscop cultural-artistic. 18.40 Mu
zică ușoară. 18.55 Publicitate. 19.00 
Lumea copiilor. 19.20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. România socia
listă în fața viitorului său comu
nist. 20,00 Avanpremieră. 20.05 
Teleenciclopedia. 20.45 Publicitate. 
20,50 Film serial,: UN ȘERIF LA 
NȚW YORK. 21.40 Telejurnal. 
Short. 22,00 TNTÎLNIREA DF. LA 
ORA 10........Dicționarul... dicționa
relor".

TATĂL RISIPITOR: Scala (ore
le 9,15; 11,30; 14; 16,15; 18.30; 20.45); 
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20.30); Grivița (orele 9; 11,15; 
13.30; 16: 18.15; 20.30),

GOANA DUPĂ AUR: Feroviar 
(orele 9 : 11.15 : 13.30 : 16 ; 18 :
20) ; Modern (orele 8.45 ; 10,30 ;
12.30 ; 14,30 ; 16,30 ; 18.30 ; 20.15) ; 
Grădina Luceafărul (orele 19) : 
Grădina Modern (orele 19.15).

PIELE DE MĂGAR: Melodia 
(orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18.30;
20.45) ; Tomis (orele 9; 11.13; 13,30; 
15,45; 18; 20.15); Grădina Tomis 
(ora 19).

TREI INOCENȚI : Central (ore
le 9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) .

EXTRAVAGANTUL DOMN DE
EDS: Sala Palatului (orele 17.15;
20.15) ; Festival (orele 8,45; 11;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21) ; Grădina 
Festival (orele 19,45).

STEJAR - EXTREMA UR
GENȚA : Bucegi (orele 15.45 ; 18 ;
20.15) ; Giulești (orele 15,30 ; 18 ;
20,15) : volga (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 : 15 45 ; 18: 20.15) ; Grădina 
Bucegi (ora 19,30).

ATAC ÎMPOTRIVA LUT ROII- 
MEL: Patria (orele 10; 12.30; 
15.30; 18: 20,30): București (o-
rele 9; 11.15; 13.15; 16.15; 18.30:
20.45) ; Favorit (orele 9.15;
11.30 ; 13,45 : 16 ; 18.15 : 20,30) :
Grădina Dinamo (orele 19) : Gră
dina București (orele 19.15).

FRAȚII JDERI : Lumina (orele 
9 ; 12,30 : 16 ; 19.30) ; Drumul Să
rii (orele 15.30 : 19).

CAZUL ASTRID : Doina (ore
le 11.15; 13.15: 15,30: 18; 20 la
orele 9.45 — program de desene 
animate pentru copiii.

CASA PĂPUȘILOR: Capitol
(orele 9: 11.15: 13.30: 16; 18.15;
20.30) : Grădina Capitol (ora 19).

36 DE ORE; Arta (orele 15;

17,30; 20); Victoria (orele 9,15; 12; 
14,45; 17,30; 20,15j ; Moșilor (orele 
15.30; 18; 20,15); Grădina Arta 
(ora 19).

MIHA1 VITEAZUL : Timpuri
NOI (orele 9 ; 12,30 ; 16 ; 19.30). 

BAMB1 : Pacea (orele 16 ; 13). 
NU ESTE TIMP : Pacea (orele 

20).
RIUL -ROȘU : Excelsior (orele

9 : 12 ; 15 ; 17,30 ; 20,15). Flamura 
(orele 8,30 : 11;15 ; 14 ; 17 ; 20) ; 
Grădina Aurora (orele 19).

BALUL DE-StMBATA SEARA ;
Dacia (orele 9 : 11.15 ; 13 30 ; 16 ; 
18.15 : 20,30).

POLITIA SUB ACUZARE : Bu- 
zești (orele 9 : 11,15 ; 13.30 ; 15,45 ; 
18 : 20) ; Grădina Buzeștl (orele 
19).

ORDINUL ANA : Floreasca (o- 
rele 15.30 ■ 18 : 20.151.

UN CUIB DE NOBILI 1 Viitorul 
(orele 16 : 18 ; 20).

CÎNTECUL NORVEGIEI : Uni
rea (orele 15,30 ; 19) ; Grădina 
Unirea (orele 19).

DACII : Munca (orele 10 : 12 ; 
14: 16; 18: 20).

VANDANA : Lira (orele 15,30 ; 
19) ; Cotrocenl (orele 13 : 16 ; 19) : 
Grădina Lira (orele 19).

PLANETA SĂLBATICĂ : Flacă- • 
ra (orele 15.30 : 18 : 20 15).

TUNURILE DIN NAVARONE : 
Ferentari (orele 15,30 : 19) : Popu
lar (orele 15 3(1 ; 19).

PORȚILE ALBASTRE ALE O- 
RAȘULUI I Rahova (orele 16 ; 
18 ; 20).

DUEL PE AUTOSTRADA : 
Crîngași (orele 16 . 18.15).

FĂRĂ UN ADIO : Miorița (ore
le 9 ; 11.15 : 13.30 : 15 45 ; 18 :
20,15).

CE DRUM SA ALEGI : Vitan (O- 
rele 15,30 ; 18) ; Grădina Vitan 
(orele 19.15).

ȘAPTE PĂCATE ; Cosmos (o- 
rele 14 30 ; 16,30 : 18,30: 20,30).

CHITTY CHITTY - BANG. 
BANG : Progresul (orele 16; 19).

FELIX ȘI OTILIA: înfrățirea 
(orele 15.30; 19).

la ora dimineții îți sufli 
abur în palme, iar la prînz 
dai jos haina pentru a te 
mai lăsa ușor mîngîiat de 
soare, toamna își dezleagă 
caii de la căruță pentru a 
ne aminti că odată cu veni
rea frigului trebuie încerca
te conductele de calorifer, 
făcute proviziile de combus
tibili și — mai aies — rea
mintite normele protecției 
muncii pe timp de iarnă. 
Da, reamintite și reamintite 
cu insistență, pentru că Ia 
amurg de toamnă, cealaltă 
curbă — a accidentelor pro
duse, dar evitabile ,— parc 
a-și inâlta și ea cotele.

Mă gîndesc acum, în toam
nă, la tot ce se întîmplă în 
jur pentru a-mi dovedi, pen
tru a nu știu cita oară, că 
indiferent de natura unui 
sector sau altul al vieții 
noastre, simțul și actul gos
podăresc sînt tonifiante și 
necesare. Toamna ne în
deamnă, cu un plus de ac
cente, la chibzuință Și Pre
vedere. Să nu credem .că 
ne-a spus totul alergînd 
frunzele. Dincolo de jocul ei 
prin spațiu, are o anume 
substanță cere se încheagă 
în treburile cotidiene ale o- 
mului, în mesaje de organi
zare și acurateța pentru ha
bitatul nostru nemijlocit.

Toamna are cu fiecare 
dintre noi o treabă anume 
și e bine să-i acceptăm în
tîlnirea.

4
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telegrame

Vizita președintelui 
Republicii Liberia

Intre 2 și 10 octombrie FOTBAL

■

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Ro
mânia, și tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste România, au primit din partea 
tovarășilor TODOR JIVKOV, prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bulgaria, și STANKO TODOROV, 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bul
garia, următoarea telegramă :

Dragi tovarăși,
în numeie Comitetului Central al Partidului Comunist Bul

gar, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Populare Bulgaria, al întregului popor bulgar și al nostru per
sonal, vă exprimăm dumneavoastră. Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului 
de Miniștri ale Republicii Socialiste România, poporului frate 
român, sincere mulțumiri pentru felicitările și urările cordiale 
transmise cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a Revoluției 
socialiste In Bulgaria,

Sintem profund convinși că relațiile de prietenie și colaborare 
frățească dintre partidele, țările și popoarele noastre, bazate pe 
principiile marxism-leninismului și internaționalismului socia
list. vor continua să se dezvolte spre binele celor două popoare, 
în interesul întăririi în continuare a unității și colaborării fră
țești intre țările comunității socialiste.

Vă urăm din toată inima, dv., dragi tovarăși. întregului popor 
român, noi succese in construirea societății socialiste multilate
ral dezvoltare in patria dumneavoastră. în lupta pentru instau
rarea unei păci trainice in Europa și in întreaga lume.

CfkvIf'Scv* RePu*’,ieil Socialiste România. NICOLAE CEALșESCL a trimis șefului statului Honduras, general de 
rigadă OSWALDO LOPEZ ARELLANO, următoarea telegramă :
Pr:—Excelență, sincerele mele sentimente de compasiune 

pentru pierderea a numeroase vieți omenești și pentru imensele 
pagube materiale provocate de uraganul care a bîntuit teritoriul 
țării dumneavoastră.

PRIMIRI
Tovarășul Ion Pățan. vice- 

prim-mm.istru al guvernului, mi- 
nistrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale. a primit, vineri diminea
ța, pe dL Norbert Segard, pre
ședintele părții franceze în Co
misia mixtă guvernamentală ro
mâno franceză de cooperare e- 
cocomieă. tehnică și științifică, 
care se află 
prilejul celei 
a comisiei.

in țara noastră cu 
de-a Vl-a sesiuni

★
Tovarășul Paul Niculescu-Mi- 

ziL viceprim-ministru al guver
nul- m.mistrul educației și 
invâtâ-mJntulu;. a primit ioi pe 
VHho Suvola. președintele Ă- 
socia’iei de prietenie Finlanda- 
Româma. și Seppo Siren, secre
tarul asociație:.

Cu aees- prilej, au fost abor
date probleme ale colaborării 
româno-finlandeze in domeniul 
invătămintului si culturii.

PROTOCOL
Tovarăș 

lescu. vie

U.A.S.C.R, a vizitat instituții 
de învățămînt, artă și cultură 
din București și Brașov.

La plecarea din țară, pe 
roportul Otopeni, oaspeții 
fost conduși de tovarășul 
Niculescu-Mizil, de membri ai 
conducerii Ministerului Educați
ei și învățămîntului. A fost de 
față H. Princen, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Olandei la 
București.

ACORD

ae- 
au 

Paul

Gheorghe Rădu- 
m-ministru ai gu

vernului. și dl. Norbert Segard, 
secretar de stat pentru comer
țul exterior, copreședinți ai Co
misiei mixte guvernamentale 
romăno-franceze de cooperare 
economică, științifică și tehnică 

L- Nu semnat.vineri după-amiază. 
Protocolul celei de-a Vl-a sesiuni a Comisiei și Convenția 
dintre Guvernul Republicii So- 
OMHSe Român* r si Guvernul 
Repuburi: Franceze privind evi
tarea dublei impuneri.

Protocolul prevede extinderea 
și diversificarea relațiilor eco
nomice dintre România și Fran
ța. identificarea de noi posibili
tăți in vederea intensificării 
cooperării economice, industria
le y. tehnice în domeniile chi
mie:. electronicii, electrotehnicii, 
aeronauticii și în alte sectoare 
de activitate de interes reciproc. 
Convenția privind evitarea du
ble: impuneri este menită să 
stimuleze cooperarea întreprin
derilor și organizațiilor econo
mice din cele două țări in ca
drul societăților mixte.

La semnare au fost prezenți 
Constantin Flitan, ambasadorul 
României la Paris, și 
Levasseur, ambasadorul 
ței 
celor

Franci»
Fran- 

la București, membrii 
două delegații la sesiune.

★
București s-au încheiatLa_____

vineri lucrările primei sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamen
tale de cooperare economică, 
științifică șl tehnică româno- 
pakistaneze.

Protocolul semnat cu acest 
prilej — din partea română de 
Florea Dumitrescu, ministrul fi
nanțelor, iar din partea pakis
taneză de Mubashir Hasan, mi
nistrul finanțelor, planului și 
dezvoltării — prevede acțiuni 
menite să faciliteze intensifica
rea colaborării bilaterale reci
proc avantajoase, Îndeosebi în 
domeniul industriilor grea și 
ușoară. Cele două părți și-au 
exprimat acordul de a extinde 
cooperarea în domeniul chimiei, 
prin realizarea în Pakistan a 
unor întreprinderi din această 
ramură, in cel al explorării, 
exploatării și prelucrării fos- 
faților, în scopul dezvoltării în 
viitor a producției de îngră
șăminte în 
examinate, 
domenii și 
reciprocă 
transporturile, construcțiile ci
vile și industriale.

Avîndu-se in vedere cadrul 
lărgit al cooperării economice 
româno-pakistaneze. a fost re
levată dorința comună de a dez
volta și diversifica schimburile 
comerciale.

în alocuțiunile lor, cei 
copreședinți în Comisie au 
preciat rezultatele pozitive 
primei sesiuni, spiritul de 
țelegere și prietenie care a 
racterizat desfășurarea lucrări
lor.

această țară. Au fost 
de asemenea, noi 
forme de conlucrare 
privind agricultura,

doi 
a- 

ale 
în
că-

în cursul după-amiezii. mi
nistrul finanțelor, planului și 
dezvoltării al Pakistanului a 
părăsit Capitala.

CONVORBIRI
Vineri s-au încheiat convor

birile dintre tovarășul Paul Ni- 
culescu-Mizil, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul educa
ției și învățămîntului, și J. A. 
van Kemenade. ministrul învă- 
țămintului și științei al Olandei.

★
în timpul șederii sale în țara 

noastră, delegația condusă de J. 
A. van Kemenade a avut în
trevederi la Ministerul Edu
cației și învățămintului, la Aca
demia „Ștefan Gheorghiu", la

La Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economi
ce Internaționale a fost semnat 
vineri după-amiază acordul în 
domeniul feroaliajelor dintre 
guvernele Republicii Socialiste 
România și Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste.

Acordul a fost semnat din 
partea guvernului român de I. 
Florescu. adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, și Șt. 
Constantinescu. adjunct al 
ministrului industriei metalur
gice, iar din partea sovietică — 
de L I Zorin, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior 
și F. D. Voronov, adjunct al 
ministrului industriei siderur
gice.

în cursul zilei de vineri, pre
ședintele Liberiei. William R. 
Tolbert jr, a vizitat obiective 
economice și monumente isto
rice din județul Brașov.

în această vizită, șeful statu
lui liberian a fost Însoțit de 
Virgil Trofin, președintele Co
mitetului Executiv al Consiliului 
popular al județului Brașov. 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, de alte per
soane oficiale.

La întreprinderea agricolă de 
stat Prejmer, unitate cu un pu
ternic sector zootehnic, oaspe
tele a fost informat despre 
specificul unității, care cuprin
de ferme pentru creșterea bo
vinelor. porcilor, nurcilor și 
păstrăvilor. Solilor poporului li- 

ț berian le sînt prezentate princi
palele etape ale dezvoltării în
treprinderii și perspectivele 
sale, metodele moderne de 
muncă, de organizare și condu
cere ale unității.

Președintele William Tolbert 
jr. se interesează despre con
dițiile de muncă și viață ale 
lucrătorilor de aici, apreciază 
realizările obținute de colecti
vul acestei importante între
prinderi agricole a economiei 
noastre.

Următorul popas a fost făcut 
la cunoscutele sere din Codlea.

• Șeful statului liberian are cu
vinte de apreciere la adresa 
succeselor horticultorilor și le
gumicultorilor din Codlea.

Oprindu-se la Brașov, 
ședintelui Liberiei i-au 
prezentate, la sediul Centralei 
industriale de autocamioane și 
turisme, diverse tipuri de au
tobuze. microbuze, autoturisme 
de teren și Dacia 1 300, produse 
ale industriei noastre construc
toare de mașini.

Sînt vizitate apoi o serie de 
monumente istorice între care 
Muzeul culturii românești din 
Scheii Brașovului. Biserica 
neagră, precum și obiective tu
ristice.

La amiază. în frumoasa sta
țiune Poiana Brașov, președin
tele Comitetului Executiv al 
Consiliului popular județean a

pre- 
fost

oferit o masă în onoarea pre
ședintelui Liberiei.

în cursul dejunului, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă de 
caldă cordialitate, s-a toastat 
pentru dezvoltarea prieteniei 
și colaborării dintre Republica 
Socialistă Româhia și Liberia, 
dintre cele două popoare, in să
nătatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a președintelui 
William R. Tolbert jr, pentru 
pace, securitate și prosperitate 
în lume.

„Sînt profund impresionat de 
prietenia caldă manifestată 
față de noi și poporul liberian 
de această țară ospitalieră — a 
declarat președintele William 
Tolbert. în cursul vizitei mele 
am văzut foarte multe lucruri. 
Noi am simțit permanent aceas
tă dragoste cu care am fost 
înconjurați din partea poporului 
român. Apreciem aceste senti
mente. Am fost în fabricile 
dumneavoastră. In întreprinderi 
agricole de stat, am vizitat mu
zeele dumneavoastră, unde 
mi-au fost Înfățișate istoria, cul
tura și arta românească, suc
cesele obținute în economie. 
Am Înțeles multe din ceea ce 
am văzut și ne întoarcem din 
această tară mai inspirați.

Am venit într-un moment 
cînd lumea are nevoie de naee. 
progres și securitate. Țările 
noastre pot contribui la instau
rarea unei astfel de atmosfere. 
Mă simt dator președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru in
vitația sa de a vizita Româ
nia. în același timp sînt 
fericit că viziunea sa largă a 
aiums pină în Africa, oină în. 
Liberia, unde se bucură de o 
mare atracție și apreciere. S-au 
statornicit relații personale ds 
prietenie între mine și președin
tele 
pot 
lor 
Sînt
lie se vor construi relații cu o 
structură exemplară in folosul 
celor două țări și popoare".

FESTlVALUIL
CiNTECULUI
OSTĂȘESC

RECEPȚIE
Cu prilejul celei de-a XXV-a 

aniversări a proclamării Repu
blicii Populare Chineze, «Asocia
ția de prietenie româno-chine- 
ză si Institutul român pentru 
relații culturale cu străinătatea 
eu oferit, vineri seara, o re
cepție.

ȘEDINȚĂ
Vineri a avut loc in Capitală o 

ședință a Comisiei centrale pen
tru sprijinirea acțiunii de econo
misire, la care au participat mem
bri ai conducerii unor ministe
re, instituții centrale și organi
zații obștești, reprezentanți ai 
presei. Au fost dezbătute mă
surile adoptate in vederea orga
nizării, in perioada 25—31 oc
tombrie, a tradiționalei „Săp- 
tămîni a economiei" — manifes
tare de larg interes cetățenesc.

Cu acest prilej, președintele 
Casei de Economii și Consemna- 
țiuni, Mircea Popovici. a pre
zentat principalele aspecte ale 
activității C.E.C. și acțiunile 
prevăzute a se desfășura în 
cadrul „Săptăminii economiei".

în încheierea ședinței a luat 
cuvîntul Gheorghe Picoș, ad
junct al ministrului finanțelor.

ÎNTÎLNIRE
Vineri după-amiază, Lafkos 

derides, ministrul justiției din 
Cipru, reprezentantul personal 
al președintelui interimar al 
Ciprului, Glafkos Clerides, a 
avut o întîlnire cu reprezentanți 
ai unor publicații centrale, ai 
Radioteleviziunii și Agenției 
române de presă „Agerpres".

Exprimîndu-și deosebita sa
tisfacție de a se afla în Româ
nia, oaspetele cipriot a decla
rat : „Am fost foarte onorat 
de faptul că. în cursul scurtei 
mele vizite, am fost primit de 
președintele Nicolae Ceaușescu. 
personalitate marcantă a vieții 
politice internaționale, cu care 
am avut o rodnică și cordială 
convorbire. Am plecat de la a- 
ceastă întîlnire cu un sentiment 
de adincă sajisfacție și 
noștință"..

Răspunzind întrebărilor puse 
de ziariști, oaspetele a 
că Guvernul C 
înaltă apreciere _____
cordat de România 
meroase domenii. „încă __
primul moment ai declanșării 
crizei cipriote, guvernul român 
n-a precupețit nici un efort pen
tru a sprijini, atît diplomatic, 
cit și material, această țară greu 
incercată — a subliniat vorbi
torul —, trimițîndu-ne grabnic 
ajutoare. Am fost adine mișcat 
de prietenia și înțelegerea pe 
care le-am găsit în țara dum
neavoastră".

Oaspetele și-a exprimat con
vingerea că relațiile dintre 
România și Cipru se vor dez
volta în continuare, in interesul 
ambelor țări și popoare:

Lafkos Clerides a expus, de 
asemenea, poziția guvernului 
țării sale in problema cipriotă. 
El a subliniat necesitatea gă
sirii unor soluții care să țină 
seama de respectarea princi
piilor independenței, suverani
tății naționale și integrității Ci
prului, arătind, în același timp, 
rolul important pe care Organi
zația Națiunilor Unite, țările 
din zona Mediteranei și a 
Balcanilor îl pot juca pentru re
stabilirea păcii și înțelegerii în 
această regiune a lumii.

recu-

arătat
Ciprului dă o 

sprijinului a- 
în nu- 

din

SPORT • SPORT
Etapa văzută de CORNEL DINU

Nicolae Ceaușescu care 
fi considerate baza relații- 
între guvernele noastre, 
sigur că pe această teme-

PLENARA CONSILIULUI
NATIONAL AL FEMEILOR

Vineri a avut loc pienara 
Consiliului Național al Femeilor, 
consacrată dezbaterii proiectului 
de Program al Partidului Co
munist Român de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism, a proiectu
lui de Directive privind planul 
cincinal 1976—1980 și liniile di
rectoare ale dezvoltării econo- 
mico-sociale a României pentru 
perioada 1981—1990, precum și a 
Tezelor Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român 
pentru Congresul al XI-lea — 
documente de o excepțională în
semnătate pentru viitorul patriei 
noastre, sinteză a celor mai 
înalte aspirații ale poporului 
român.

Plenara a adoptat o rezoluție 
In care este exprimată satisfac
ția și recunoștința milioanelor 
de femei din patria noastră — 
românce, maghiare, germane și 
de alte naționalități — pentru 
înalta prețuire pe care partidul, 
secretarul său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, o acordă 
muncii desfășurate de femei în 
toate sectoarele de activitate, 
adeziunea unanimă la conținutul 
acestor documente, angajamen
tul solemn de a lupta pentru a- 
plicarea lor neabătută In viață, 

în încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvintul tovarășa 
Lina Ciobanu. membru al Co
mitetului Executiv al C.C. a) 
P.C.R., președinta Consiliului 
Național al Femeilor.

Participantele la plenară au 
adresat o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune: 

Expresie a înaltei responsabi
lități, a dragostei nețărmurite 
pe care le manifestați perma
nent față de destinele patriei 
și poporului român. Programul 
partidului, elaborat din îniția-

tiva și cu contribuția dumnea
voastră prețioasă, reprezintă 
prin caracterul său științific, 
prin amploarea și dimensiunile 
sale, un act unic în istoria Ro
mâniei. a României care are 
imensa fericire să fie condusă 
de dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iu
bit fiu al țării, neobosit luptă
tor pentru edificarea unei vieți 
Înfloritoare, a prezentului și vii
torului luminos al națiunii noas
tre socialiste.

Regăsim in proiectele de do
cumente ale Congresului al XI- 
lea principiile comuniste pro
movate cu consecvență și fermi
tate de partid, de dumneavoas
tră tovarășe secretar general, cu 
privire la creșterea rolului fe
meii in societatea socialistă 
multilateral dezvoltată, grija 
pentru a asigura condițiile op-

Ne mai despart doar ci te va 
zile de momentul deschiderii, 
în sala de concerte a Radiote
leviziunii, a celei de a doua e- 
diții a Festivalului cinte- 
cului ostășesc ce se va 
desfășura sub deviza „Te 
apăr și te cînt, patria mea". 
Din cele 510 cîntece — față de 
4C0 prezentate in ediția prece
dentă —, juriul, președinte 
general-locotenent Dumitru E- 
remia, președinte de onoare, 
Ion Dumitrescu, președintele 
Uniunii Compozitorilor, a reți
nut pentru această ultimă etapă 
un număr de 60 de texte și pie
se muzicale. Vor fi audiate 
marșuri, cintece patriotice și de 
muzică ușoară, toate inspirate 
din viața de zi cu zi a arma
tei noastre socialiste, devotată 
trup și suflet patriei și partidu
lui. La repetițiile orchestrei, 
soliștilor și corului ansamblului 
artistic „Doina" al armatei, 
condus de Ion Lăzărescu. par
ticipă, printre alții, Doina Spă- 
taru-Olinescu, Cristian Popescu, 
Stela Enache, Aurelian Andre- 
escu. Programul desfășurării 
festivalului va fi următorul : 2 
octombrie — cîntece patriotice, 
4 octombrie — muzică ușoară, 6 
octombrie — marșuri ostășești, 
televiziunea urmind să trans
mită, pe 10 octombrie, gala lau- 
reaților. închinat celui de-al 
XI-lea Congres al P.C.R. și Zi
lei armatei Republicii Socialiste 
România, festivalul va scoate 
in relief izvorul nesecat de ins
pirație ce-1 oferă armata noas
tră.

VASILE MARIAN

COMEMORARE
Cu prilejul împlinirii a 100 de 

ani de la nașterea scriitorului 
Nikolaus Schmidt, la Casa prie
teniei din Arad a avut loc o 
reuniune culturală dedicată vie
ții și operei acestui poet prole
tar. ridicat din rindurile munci
torimii bănățene.

Acolo unde 
„nu se mișcă 

în front “
Întreruperea campionatului 

pentru zece zile poate fi con
siderată, pe bună dreptate, o 
măsură riscantă. In puține locuri 
în lume, competiția supremei 
continuități mai suferă pauze 
atît de dese ca la noi. Îmi a- 
duc aminte că în primăvară, e- 
chipa noastră națională a jucat 
două focuri internaționale im
portante, cu Olanda și Grecia — 
meci oficial — și două etape de 
campionat în douăsprezece zile. 
Rezultatele se cunosc. Motivația 
formulată acum, aceea a lipsei 
de pregătire a jucătorilor de lot, 
este de natură să redeschidă con
flictul intre cluburi și echipa na
țională. Mai mult chiar, nu se 
poate spune că nu avem jucători 
in formă, cînd fruntașa clasa
mentului, contestată de unii, a 
pierdut in acest an doar două 
jocuri. Pe cel de la Bacău nu-l 
socotesc, în continuare, pierdut. 
Fiind convins că la noi rezulta
tele și evoluția echipei naționa
le sînt barometrul valorii fotba
lului nostru și cartea de vizită 
cu care te poți prezenta în lume, 
cred că măsurile care o privesc 
trebuie făcute mai rațional și 
cu mai multă pricepere.

In „cupele europene" evoluția 
formațiilor noastre confirmă din 
nou că fotbalul internațional se 
joacă puțin altfel decit îl înțe
legem noi. Este momentul să li
chidăm, în folosul generațiilor 
viitoare, pierderile de timp cau
zate de plăcerea cu care la noi 
se desfășoară pe durata a zeci, 
sute de minute, ședințele de pre
gătire și cele de analiză a jocu
rilor. Sînt exprimate, cu foarte 
mici excepții, indicații banale ca 
trasul la poartă, angajamentul și 
dublajul, acestea fiind, de fapt, 
obligații fundamentale ale jucă
torului de fotbal, pe care le știe, 
în loc ca jocul să fie pregătit cu 
antrenamentele premergătoare, 
gîndit și aplicînd totul prin exer
ciții care să-ți aducă în mod cert 
un jucător în plus în atac, de
ziderat pentru care se bate as
tăzi toată suflarea fotbalistică.

Și-acum, cite ceva despre eta
pa a Vlll-a. Ea debutează sîm- 
bătă cu jocurile : Olimpia Satu- 
Mare — Univ. Craiova și Stea
gul roșu — A.S.A. Tg. Mureș.

Echipa antrenată de Ch. Staicu 
este pusă, acum, în fața unui e- 
xamen dificil. Disputa, în com
pania campioanei, poate să cer
tifice adevăratul potențial al săt
mărenilor. „Stegarii" care păs
trează șanse pentru calificarea în 
turul doi al Cupei U.E.F.A. au 
în A.S.A. un adversar la fel de 
bătăios ca și Beșiktaș. Deci, o 
repetiție care poate pregăti bine 
eventuala lecție de miercuri. Se 
pare că la Brașov lipsește un om 
de gol. F.C. Galați ca și Chimia 
Rm. Vîlcea, au de întîlnit adver
sari care joacă foarte bine în de
plasare. Atît F.C. Constanța cit 
și Dinamo stăpînesc cu precizie 
contraatacul. Noile promovate, 
sînt, deci, din nou în pericol de 
a pierde puncte... La Rm. Vîlcea, 
în mod cert, jocul va place. La Ti
mișoara, F.C.M. Reșița încearcă 
prima victorie de la promovarea 
în prima divizie, pe teren străin. 
Va fi foarte greu, dar pentru că 
se înfruntă și orgolii, nu impo
sibil. Jiul — Steaua. Titi TeașcS 
nu va mai prezenta, cred, la pre
gătirea jocului, înaintea unei 
dispute cu Stoker și Tonca, ușor 
zgîriați de atacanții lui Dundee, 
caracteristicile picturii flamande. 
Acum, după ce s-a semnat „pa
cea" pot fi anticipate victoriile. 
Insă la Petroșani... Clujul găz
duiește o întîlnire a eleganței: 
„U“ — U.T.A. Vn rezultat de 
egalitate apare ca foarte posibil. 
Politehnica Iași — F.C. Argeș. 
Molcoma toamnă moldovenească 
nu poate liniști temperamentul 
jucătorilor ieșeni. Au mare ne
voie de puncte și se vor bate 
pentru ele. Dar antrenorul Ha- 
lagian își dispune bine piesele în 
teren și poate surprinde și de 
data aceasta. Tm București o
singură partidă t Sportul — 
C.F.R. Cluj. Echipa studenților 
bucureșteni constituie un exem
plu elocvent de idei materializate 
prin joc. Echipa ce conduce a- 
cum, într-un presupus clasament 
al... tehnicității, poate forma un 
team de mare personalitate. Sînt 
ajutați, dar au nevoie și de „nu
me". lntîlnirea lor cu ceferiștii 
clujeni nu le ridică probleme 
deosebite și datorită faptului că 
la prof. Angelo Niculescu nu se 
„mișcă în front".

• Sala Floreasca din Capita
lă, a găzduit ieri, al doilea meci 
dintre selecționatele feminina 
de volei ale României și Po
loniei. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 3-1 (10-15, 15-10, 15-11, 
15-13) în favoarea formației ro
mâne.

în primul joc, voleibalistele 
românce ciștigaseră cu 3-2. A- 
ceste meciuri au constituit ul
timele verificări ale celor două 
reprezentative, în vederea cam
pionatelor mondiale din Mexic.

• Aseară s-a disputat la 
Galați lntîlnirea internațională 
de box dintre selecționatele de 
tineret ale Ungariei și Româ
niei. Tinerii pugiliști români au 
obținut victoria cu scorul de 
7—4. Meciul revanșă va avea 
loc duminică la Tulcea.
• Congresul Uniunii interna

ționale de tir, întrunit la Berna, 
a decis ca orașul francez Anti
bes să organizeze campionatele 
mondiale la armă de vînătoare 
în anul 1977.

Pe de altă parte, președintele 
U.I.T., Kurt Hasler, a informat 
oficial congresul despre hotă- 
rirea luată săptămina trecută de 
Consiliul Uniunii de a accepta 
cererea de afiliere a Federației 
de tir din R. P. Chineză.

• Finala turneului candidați- 
lor la titlul mondial de șah în
tre marii maeștri sovietici A- 
natoli Karpov și Viktor Korci- 
noi a continuat ieri, la Mosco
va cu partida a șasea. Jucind 
cu piesele albe. Karpov a avut 
inițiativa încă de la începutuli 
partidei și l-a obligat la defen
sivă pe Korcinoi care a pierdut 
prin depășirea timpului de gin- 
dire la mutarea a 31-a. Scorul 
este de 4—2 în favoarea lui 
Karpov.

PROGRAM 

COMPETIȚIONAL
FOTBAL. Astăzi. Olimpia Sa- 

tu-Mare — Universitatea Craio
va, ora 15 și Steagul roșu — 
A.S.A. Tg. Mureș, ora 16 (întîlni
re televizată in direct). Miine, 
în Capitală, pe stadionul Stea
ua, la ora 16 : Sportul stu
dențesc — C.F.R. Cluj. RUGBI. 
întilnirea de verificare dintre 
Selecționata divizionară și cam
pioana Cehoslovaciei, Spar
tak Praga, va avea loc mîine, 
pe stadionul 23 August, de la 
ora 13. HANDBAL, fit Capitală: 
Confecția — Voința Odorhei (f), 
teren, Dinamo, ora 10,45, Uni
versitatea — Dinamo Brașov 
(m), teren Ghencea, ora 16,30. 
ATLETISM. Ultima etapă a 
campionatului republican se 
desfășoară azi și miine. la Cluj. 
VOLEI. Azi, la ora 15, și mîine 
de la ora 16, in sala Floreasca 
din Capitală au loc ultimele în- 
tîlniri dintre echipa masculină 
a României și Selecționata ora
șului Șanhai.

time afirmării plenare, ascen
dente a personalității femeii 
în toate domeniile vieții econo
mice, politice și sociale a țării.

Sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid. Consi
liul Național al Femeilor, co
mitetele și comisiile femeilor, 
muncitoarele, sătencele, intelec
tualitatea, răspund încrederii și 
grijii de care se bucură din par
tea partidului, a dumneavoastră 
personal. însuflețite de obiecti
vele mobilizatoare ale proiectu
lui Programului și Directivelor, 
vor milita cu entuziasm și hăr
nicie pentru aplicarea lor in 
viață.

Mulțumindu-vă incă o dată 
pentru activitatea neobosită pe 
care o desfășurați in fruntea 
partidului și statului, permite- 
ți-ne mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, să vă 
adresăm cele mai bune urări 
de sănătate, noi și prestigioase 
—----- patriei

demne 
socia-

succese pentru binele 
străbune, a înălțării ei 
spre culmile civilizației 
liste și comuniste.

Zilele culturii
din R. D.
contextul manifestărilorîn _______

prilejuite de Zilele culturii din 
R.D. Germană, vineri la amiază 
a avut ■ loc, în sala Kalinderu 
din Capitală, deschiderea unei 
expoziții de artă decorativă și 
design a Institutului pentru crea
rea de forme industriale din 
Halle. Exponatele — obiecte de 
largă utilitate, diverse tipuri de 
agregate — ilustrează preocu
pările tinerilor designed pentru 
îmbunătățirea calităților esteti
ce și funcționale ale acestui gen 
de creații destinate mediului 
ambiant. în afara prototipurilor, 
sînt prezentate și o serie de 
planșe, studii, machete, realiza
te în cursul procesului de învă- 
tămint. Manifestarea actuală se 
înscrie în cadrul strinselor re
lații existente între Institutul de

Germană
arte plastice „Nicolae Grigores- 
cu“ din București și Institutul 
din Halle. în acest cadru, la 
începutul lunii, a fost deschisă 
la Berlin o expoziție cuprinzînd 
lucrări reprezentative executate 
de studenții institutului bucu- 
reștean, care s-au bucurat de 
un frumos succes.

La festivitatea inaugurală au 
vorbit Gheorghe Achiței, recto
rul Institutului de arte plastice 
„Nicolae Grigorescu", Horst 
Oehlke, profesor la Institutul 
pentru crearea de forme indus
triale din Halle, și Corneliu 
Băjenaru, director în Ministerul 
Educației și învățămîntului.

Au fost de față Hans Voss. 
ambasadorul R.D. Germane la 
București, și membri ai amba
sadei.

SOSIRE
Vineri la amiază a sosit în 

Capitală ministrul științei din 
Republica Filipine, Florencio 
Medina, care va face o vizită 
în țara noastră.

PLECARE
O delegație a Mișcării pentru 

pace și suveranitatea popoarelor 
din Cuba, formată din Luis Go
mez Wangiiemert, ziarist, mem
bru al Secretariatului Mișcării, 
și Jorge Ferrera Diaz, șeful 
Secției pentru probleme interne 
a Comitetului de apărare a re
voluției. care ne-a vizitat țara 
la invitația Comitetului Națio
nal pentru Apărarea Păcii, a 
părăsit vineri dimineața Ca-

pitala, îndreptîndu-se spre pa
trie. ,

în timpul șederii în țara 
noastră, oaspeții au fost primiți 
la Secția relații externe a C.C. 
al P.C.R., au avut convorbiri la 
Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste. Comitetul 
Național pentru Apărarea Păcii, 
Facultatea de ziaristică a Aca
demiei ..Ștefan Gheorghiu" și 
Uniunea Ziariștilor, au vizitat o- 
biective economice și social- 
culturale din județele Bihor și 
Constanța.

COCTEIL
Cu prilejul Zilei armatei 

populare ungare, atașatul mi
litar al R.P. Ungare la Bucu
rești, col. Endre Toth, a oferit 
vineri după-amiază un cocteiL

ANSAMBLUL ARTISTIC 
AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

pentru diversificarea și dezvoltarea activității

PRIMEȘTE
• FARA CONCURS : Elevi și studenți ai școlilor și institute

lor de învățămînt superior cu profil artistic ; absolvenți ai Șco
lii populare de artă ; artiști amatori, laureați ai festivalurilor și 
concursurilor republicane.

• PRIN CONCURS : tineri din formațiile artistice ale între
prinderilor. instituțiilor, școlilor, facultăților, cluburilor și case
lor de cultură bucureștene.

• PENTRU URMĂTOARELE COLECTIVE ARTISTICE : cor ; 
teatru ; brigadă artistică : muzică ușoară (soliști vocali și instru
mentiști) ) muzică populară (soliști vocali și instrumentiști) ; 
dansuri populare, tematice și moderne. ,

TESTAREA POSIBILITĂȚILOR DE INTERPRETARE va a- 
vea loc în zilele de 2, 4, 7, 9 și 11 octombrie 1974, orele 17—19,30, 
la sediul ANSAMBLULUI, str. Gutemberg nr. 19, sectorul 6 — 
telefon : 16 21 14 — 15 43 26.

BASCHET MASCULIN

Europenii învingători 
în meciul cu America

în sala „Maracanazinho" din 
Rio de Janeiro, în prezența a 
peste 15 000 de spectatori, s-a 
disputat prima partidă dintre 
selecționatele masculine de bas
chet . ale Europei și Americii. 
După un meci cu numeroase faze 
spectaculoase, baschetbaliștii 
europeni au terminat învingători 
cu scorul de 94—85 (47—40). 
Pină spre sfîrșitul primei re
prize. jocul a fost echilibrat, 
dar din minutul 16 selecționata 
europeană, cu Ciosici și Mene- 
ghini în mare vervă, a preluat 
inițiativa și s-a distanțat la 
șaote puncte.

în repriza secundă, reprezen
tativa Americii are o puternică 
revenire și. datorită preciziei în 
aruncări manifestată de Dalmao 
și Rollins, reduce handicapul la 
un singur punct : 60—61 in mi

nutul 31. în continuare, baschet
baliștii europeni accelerează rit
mul. Serghei Belov și Braben- 
der înscriu coș după coș, și me
ciul se incheie cu o meritată 
victorie a selecționatei Euro
pei.

Principalii realizatori ai celor 
două . echipe au fost : Ciosici, 
(Iugoslavia) — 21, Solman (Iu
goslavia) — 18, Meneghini (Ita
lia) — 14, Serghei Belov
(U.R.S.S.) — 12, Brabender (Spa
nia) — 10 puncte pentru echipa 
Europei și Dalmao (Porto Rico) 
— 21, Rollins (S.U.A.) — 13. Ru
bens (Brazilia) — 12 și Gherman 
(Argentina) — 8 puncte pentru 
reprezentativa Americii.

Următorul joc dintre cele două 
selecționate se va desfășura as
tăzi la Sao Paulo.

România-film prezintă
SUFLETUL NEGRULUI CHARLEY

producție a studiourilor americane 
cu : FRED WILLIAMSON, D’URVILLE MARTIN 

regia : LARRY G. SPANGLER

ÎNTREPRINDEREA de turism, hoteluri și res
taurante BUCUREȘTI

Vă invită să participați la excursiile organizate în fie
care duminică, cu plecări din marile cartiere bucureș- 
tene :

• Piața Palatului R.S.R. (Restaurantul CINA) : POIA
NA BRAȘOV, CHEIA, CĂLIMĂNEȘTI—COZIA — ora 7.

• Titan — (Restaurantul MINIȘ) : POIANA BRAȘOV, 
ora 6,30.

• Drumul Taberei (Cinema FAVORIT) : ClMPU- 
LUNG VOINA ora 6,30.

• Berceni (Bd. Metalurgiei — Centrala telefonică) : 
CHEIA și POIANA BRAȘOV — ora 6,30.

Costul excursiei se va achita direct Ia autocar.
Cei ce doresc să petreacă sfîrșitul săptăminii la vilele 

de pe Valea Prahovei sînt invitați să se înscrie în ex
cursiile organizate de către filialele de turism, din Bd. 
N. Bălcescu nr. 35 și Bd. Republicii 68.

Azi, ultima zi la
PRONOSPORT

i
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Suhl este un ora; din partea de sud a Republicii Democrate Germane, de patru ori 
centenar, cu o populație de 35 000 de locuitori. în fotografie: imagine din orașul Suhl

Orientul Apropiat
• Președintele Sadat despre condițiile încheierii 
unui tratat de pace cu Israelul • Acțiuni militare 

israeliene în sudul Libanului
• EGIPTUL este gata să 

semneze un tratat de paoe cu 
Israelul după retrocedarea tu
turor teritoriilor arabe ocupate, 
reglementarea problemei pales
tiniene și a problemei Ierusali
mului, ' a declarat președintele 
Republicii Arabe Egipt, Anwar 
Sadat, într-un interviu acordat 
companiei americane de tele
viziune Șeful statului
egiptean a subliniat că la sem
narea oricărui tratat de pace cu 
Israelul trebuie să participe 
toate părțile implicate în con
flict — Egiptul, Siria, Iordania, 
reprezentanții poporului arab 
al Palestinei.

Una din' cele mai importante 
probleme actuale, a menționat 
vorbitorul, este reluarea, în ca

drul conferinței de la Geneva, 
a tratativelor privind restabili
rea păcii in Orientul Apropiat. 
In cadrul tratativelor trebuie 
să fie abordate toate aspectele 
situației din Orientul Apropiat 
și, în primul rind, problema te
ritoriilor arabe ocupate și pro
blema palestiniană.

• UN PURTĂTOR de cuvînt 
al armatei israeliene a anunțat 
că artileria a deschis focul a- 
supra unor localități din sudul 
Libanului, în noaptea de joi 
spre vineri. El a informat că, 
anterior, avioane israeliene au 
efectuat zboruri de recunoaște
re asupra unor concentrări ale 
rezistentei palestiniene.

Dialogul european de la Geneva

Progrese în examinarea 
problemelor cooperării

----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------

După refuzul Bonn-ului

economice
In ultimele zile, in Co

misia a doua a conferin- 
“ ței pentru securitate și
'f cooperare în Europa —
~. în care se redactează

preambulul privind coope- 
U rarea economică — și in

organele sale de lucru, a 
continuat elaborarea de
noi texte, realizîndu-se o 
serie de progrese în exa
minarea problemelor.

Astfel, au fost analizate pro
punerile privind rolul acorduri-

Cooperare 
economică 
româno — 

argentiniană 
în baza Acordului general 

de cooperare > economică și 
tehnică dintre România și 
Argentina, incheiat cu pri
lejul vizitei întreprinse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in această țară in luna mar
tie a.c., la Buenos Aires a 
fost semnat un contract intre 
societatea de stat argentinia
nă „Yacimientos Petroliferos 
Fiscales" (Y.P.F.) și între
prinderile române de comerț 
exterior „Uzinexport-import" 
și „Metaroin" privind reali
zarea in Argentina a unei 
unități de producere a coc
sului de petrol calcinat, cu 
o capacitate anuală de circa 
200 000 tone.

Această unitate, al cărei 
proces tehnologic va fi în în
tregime de concepție româ
nească, urmează să fie reali
zată pe baza proiectelor ela
borate de Institutul de pro
iectări de secții și uzine 
metalurgice — „IPROMET" 
din București.

lor de cooperare în aplicarea 
hotărârilor și recomandărilor 
conferinței în materie economi
că. Delegația română a eviden
țiat faptul că acordurile intergu- 
vernamentale bilaterale și mul
tilaterale sînt instrumente fun
damentale pentru dezvoltarea și 
intensificarea cooperării econo
mice, comerciale, industriale și 
tehnico-științifice intre statele 
participante. Totodată, delegația 
noastră a subliniat că aceste a- 
corduri trebuie concepute, în
deosebi, pe termen lung, pentru 
a asigura stabilitate și continui
tate cooperării in domeniile 
menționate. în examinarea aces
tei probleme au intervenit și 
delegațiile Angliei, Belgiei, Ca
nadei, Cehoslovaciei, Franței, 
Italiei, R.D.G., R.F.G., S.U.A.,
Ungariei și U.R.S.S., care, decla- 
rîndu-se de acord cu ideea re
flectării in documentele comi
siei a rolului acordurilor de
cooperare economică, au formu
lat o serie de sugestii și propu
neri concrete pentru completa
rea textului aflat în discuție. - 

în grupul de lucru constituit 
de Comitetul de coordonare in 
vederea elaborări; Declarației 
privind Mediterana, a continuat 
procesul de redactare a unor 
prevederi referitoare Ia coope
rarea in zona Mediteranei in 
diferite domenii ale economiei. 
Astfel, s-a conturat un acord a- 
supra unui text privind coope
rarea cu statele riverane Medi
teranei neparticipante la confe
rință, în scopul combaterii po
luării în Marea Mediterană. Ar 
urma să se menționeze necesi- 
țatea intensificării eforturilor, 
pe plan bilateral și multilateral, 
in vederea conservării resurse

Veto-ul vest-german, 
prin care majorarea pre
țurilor la produsele agri
cole, în perimetrul comu
nitar, cu 5 la sută a fost 
respinsă, a provocat un 
nou seism în țările mem
bre ale Pieței comune, 
repunînd pe tapet 
dispute, care, în pofida 
unor temporare amor
țiri, reapar ori de cite ori 
interesele de moment 
sau de perspectivă ale 
partenerilor vizează o- 
Diective disparate.

I
storia Comunității 
Economice Europe
ne abundă în ase
menea perioade de 
controverse, care 
au pus adesea sub 

semnul întrebării întregul edi
ficiu, ridicat, după cum se și 
recunoaște, prin fragile compro
misuri.

Cu numai 14 zile în urmă, 
după „dineul de lucru" de la 
Elysee, la care au participat șe
fii executivelor din ceie nouă 
state membre, promotorii comu

nitari dc la Bruxelles, sediul 
Comisiei executive, s-au grăbit 
să afișeze un optimism depășind 
declarațiile destul de reținute 
ale participanților. Obiectivul 
reuniunii din capitala franceză 
era reluarea dialogului in vede
rea accelerării procesului inte- 
graționist in domeniul monetar, 
o mai strînsă corelare a acțiuni
lor politice și economice, întări
rea, prin noi pași, a anemicei 

‘ Piețe comune agricole.
Cîteva zile mai tirziu — sub 

presiunea marilor manifestații 
țărănești care practic au luat 
cu asalt orașele din țările C.E.E. 
cerind majorări substanțiale ale 
prețurilor produselor agricole 
pentru a face față cheltuielilor 
sporite legate de creșterea cos
tului carburanților, sporirii pre
țurilor la alte produse, cursei 
inflaționiste — miniștrii agricul
turii s-au intilnit la Bruxelles, 
reușind la 20 septembrie, la ca
pătul unui adevărat maraton, 
să convină asupra unei majo
rări cu 5 la sută a prețurilor 
respective, cu mult mai puțin 
decît revendicaseră agricultorii, 
dar cu ceva mai mult decît pro
pusese inițial Comisia Pieței co
mune. După acord, toți răsufla- 
seră ușurați, sperind că guver
nul de la Bonn va ratifica înțe
legerea pe care reprezentantul 
său o aprobase sub rezervă. însă 
lucrurile au decurs după cum 
se știe, cu totul altfel.

Refuzind acceptarea majorării 
— „premieră istorică", pină a- 
cum nici un guvern nu răstur- 
nase o hotărîre adoptată într-un 
consiliu ministerial — Bonn-ul 
a cerut, intr-o scrisoare adresată 
secifctarului general al Consiliu
lui ministerial, ca în vederea 
„progresării situației pe planul

Pieței comune agricole" „cei 
nouă" să-și ia angajamente dc 
principiu de a nu mai adopta 
noi măsuri de ajutor național 
neprevăzute în Tratatul de la 
Roma, precum și de a face un 
bilanț al „Pieței comune verzi", 
adică un examen multilateral al 
politicii agricole a „celor nouă".

Noile condiții vor fi discutate 
probabil la 2 octombrie, in Lu
xemburg, unde a fost convocat 
de urgență, la cererea Belgiei, 
un consiliu ministerial Ia care, 
alături de miniștrii agriculturii, 
vor lua parte șefii diplomației 
din țările membre. Deși după 
„ultimatumul de la Bonn" (cum 
denumește FRANCE PRESSE 
hotărîrea guvernului R.F.G.) s-a 
încercat o calmare a furtunii, 
nemulțumirile au continuat să 
se manifeste, mai puțin în ca
drul cercurilor politice oficiale 
care evită să „dramatizeze o si
tuație deja dificilă", cit mai ales 
în rîndurile agricultorilor ca- 
re-și văd amenințate și puținele 
avantaje obținute anterior. în 
plus, observatorii prezenți pe 
malurile Tamisei estimează in
fluența noului moment comuni
tar asupra alegerilor din Marea 
Britanic. Evident, disputa va 
furniza noi argumente adepți- 
lor „anticomunitari" ai guver
nului laburist britanic.

Va reuși miercurea viitoare să 
readucă Piața comună la nive
lul echilibrului — și așa fragil — 
de dinaintea „miercurii negre" 
din 24 septembrie ? După epi
sodul de la Bonn, chiar și cei 
mai aprigi susținători ai edifi
ciului comunitar se rețin în a 
formula pronosticuri prea opti
miste...

IOAN TIMOFTE

Fou-cen este un mic detaliu 
din . arhitectura și respirația 
Șanhaiului. Spun mic, rapar- 
tîndu-mă, firește, la întinderea 
și populația marelui municipiu 
de pe Huang-po, fiindcă prin 
multe alte părți, Fou-cen, cu 
cei 44 090 de locuitori pe care-i 
are, ar putea fi socotit nu doar 
un simplu cartier muncitoresc, 
ci mai degrabă un oraș. Pînă 
la eliberare nu era aici decît 
un teren viran. Abia prin 1952, 
cînd statul a construit cîteva 
blocuri cu două și patru etaje, 
a început să se vorbească de 
loeuitoî-ii din Fou-cen. 79 de 
familii erau cu toții. De-atunci, 
în pas cu dezvoltarea întreprin
derilor industriale, a puterii 
economice a celui mai mare 
oraș al Chinei a crescut și noul 
cartier. Fou-cen însumează în 
prezent nu mai puțin de 
317 090 metri pătrați suprafață 
construită, aproape zece mii de 
apartamente, un centru comer
cial cuprinzind magazine uni
versale, piețe, restaurante, alte 
numeroase magazine și prăvălii 
fiind distribuite in perimetrul 
celor 9 sectoare care compun 
cartierul. Ca instituții de învă- 
țămint Fou-cen-ul are 3 școli 
medii, 9 școli elementare, pa
tru grădinițe și patru creșe, o 
casă de cultură, cu o sală pen
tru cinematograf și alta pentru 
spectacole. Două parcuri și un 
stadion întregesc zestrea de 
frumusețe și sănătate a cartie
rului pe ale cărui străzi liniști
te ai sentimentul de-a fi pă
truns parcă în interiorul unui 
cămin. Impresie stirnită nu 
doar de semnele ireproșabilei 
gospodăriri, prezente pretutin
deni, ci de multe alte dovezi 
că întregul cartier trăiește și 
acționează ca o adevărată fa
milie.

Unul din adjuncții secretaru
lui comitetului de partid ne 
vorbea, de pildă, despre pre
zenta organizată și activă a 
celor peste o mie de pensionari 
în munca de propagandă pen
tru igienă și sănătate, în acțiu
nile educative privind creșterea 
tineretului etc. Fapt dintre 
cele mai elocvente pentru pre
ocupările acestei colectivități, 
însumind aproape 59 909 de oa
meni, mi se par a fi, de ase
menea, eforturile de atragere 
în munca industrială a femeilor 
casnice. în ultimii ani, prin 
mijloace locale și cu sprijinul 
unor mari unități economice, 
s-au creat aici nu mai puțin de 
16 centre de producție, unde 
cîteva mii de femei casnice au 
dobindit o calificare și realizea
ză, pe baza contractelor cu di
ferite întreprinderi, piese, an- 
samble, repere necesare uzine
lor. îndeosebi în industria elec
trotehnică.

T
ot in cartierul Fou- 
cen, detaliu sem
nificativ, cum spu
neam, din arhitec
tura și respirația 
marelui oraș-port, 

aveam însă să descopăr preți
oase indicii despre ceea ce la 
scara întregii țări înseamnă 
grijă pentru formarea tinerei 
generații, pentru educarea 
„schimbului de mîine" al re
voluției, al construcției socialis
te. Am vizitat aici niște grădi
nițe de copii. Copii mulți, copii

veseli și jucăuși, cum sînt pre
tutindeni copiii. Am asistat pe 
parcursul a cîtorva ceasuri, la 
grupe mari ca și Ia grupe mici, 
la desfășurarea programului și 
asemenea celorlalți vizitatori 
am rămas profund impresionat. 
De cîntece și jocuri, fără nici 
o excepție inspirate din reali
zările țării, din viața muncito
rilor, țăranilor și soldaților. De 
măiestria, mai ales, cu care 
copiii sînt antrenați în activi
tăți utile, productive, fiind pre
gătiți astfel, de la această fra
gedă vîrstă, pentru muncă, 
pentru viață. Strînși cîte 6 sau 
cîte 8, în jurul unei măsuțe piti
ce, cei de la grupa cea mică se 
jucau, de pildă, cu beculețe de

cunoscut, intre altele, cei 1600 
metri pătrați de galerie săpată 
in stîncă de elevii unei școli 
elementare din Talien, am pe
trecut o zi la palatul pionieri
lor, admirind producția cercu
rilor științifice și a atelierelor 
tchnico-productive, am remar
cat, dc asemenea, în cîteva 
mari întreprinderi, succesele 
cu care tinerii, mobilizați de 
Uniunea Tineretului Comunist, 
participă la mișcarea de masă 
de inovație tehnică și la înde
plinirea multiplelor sarcini sta
bilite de partid pentru dezvol
tarea tării, dar, nu știu de ce, 
deasupra tuturor acestora, îmi 
stăruie puternic în minte ima
ginea aceea de muncă dintr-o

Un cartier 
din Șanhai

lor biologice 
utilizindu-se 
posibilitățile

ale acestei mări, 
in acest scop și 
oferite de organi

zațiile internaționale competen
te, îndeosebi Programul Națiu
nilor Unite pentru mediul în
conjurător.

DE TOATE
• Inundațiile care s-au produs in Birmania, calificate ca cele 

mai catastrofale din acest secol, au provocat importante pagube 
economiei țării. Revărsarea rîurilor a provocat acoperirea cu ape 
a unor întinse suprafețe agricole. Sute de localități au fost inun
date, zeci de mii de locuitori rămînînd fără adăpost. • Institutul 
pentru cercetări în domeniul cauciucului al Malayeziei a pus la 
punct o tehnologie pentru obținerea hîrtiei de ziar din lemnul 
arborilor de cauciuc. Se menționează că trei la sută din supra 
fața de 2,1 milioane de hectare de teren cu plantații de cauciuc 
din țară se replantează anual, ceea ce va asigura cantități vaste 
de materie primă. • Întreprinderile firmei italiene constructoare 
de automobile „Landa" intenționează să-fi înceteze producția pe 
o perioadă de o lună. Această măsură este motivată prin scăde
rea simțitoare a cererii pe piață. • Polițiștii care asigură paza ae
roportului din Chatanooga au reușit să descopere la bordul unui 
avion particular o cantitate de 3,5 tone de marijuana, realizînd 
astfel una din cele mai importante capturi de droguri din State
le Unite. Valoarea drogului la bursa neagră a stupefiantelor este 
apreciată la aproximativ 2,4 milioane dolari. Pilotul și copilotul 
avionului au fost arestați. • R.F. Germania și Franța au terminat 
lucrările la primul satelit de comunicații vest-european capabil să 
transmită 600 convorbiri telefonice sau d-ouă programe de televi
ziune în culori. Satelitul „Symphonie" a trecut cu bine tes
tările la care a fost supus la Paris. El urmează să fie trimis în 
Statele Unite pentru a fi supus la noi încercări. • Marele premiu 
al festivalului cinematografic internațional de la San Sebastian 
a fost decernat anul acesta filmului american „Badlands" al regi
zorului Terence Malick, iar premiul pentru interpretare feminină 
l-a obținut Sophia Loren, pentru rolul din filmul lui Vittorio de 
Sica „II Viaggio".

480000000 OAMENI - 
VICTIME ALE FOAMEI CRONICE

Organizația Națiu
nilor Unite pentru 
Alimentație și Agri
cultură (F.A.O.) a 
întocmit, în vederea 
Conferinței interna
ționale pentru ali
mentație care se va 
desfășura la Roma 
între 5 și J6 noiem
brie, o serie de stu- 

asupra situației 
iKlflstente în lume în 
domeniul alimenta
ției. Principalele con
fuzii grave ale a- 
vestor studii sînt că, 
în • prezent, în lume 
cel puțin 480 de mi
lioane de oameni se 
află in incapacitate 

a duce o viață 
normală din cauza 
foamei cronice, iar 
txezcrvele de alimen- 
,le»J?e scară mondia- 
-4ă-<~sint atit de scă
zute înoît este pu- 

■-țtn probabil că s-ar 
putea face față unei 

„eventuale noi cala
mități în agricultură.

Majoritatea exper- 
țiloi apreciază că 
ceea ce este consi- 

♦ derat în prezent 
drept „criza alimen

tară mondială" iși are 
originile in 1972, 
cînd producția de a- 
limente din lume a 
scăzut pentru prima 
dată in ultimii 20 de 
ani. Condițiile cli
materice extrem de 
vitrege au afectat 
serios recoltele din o 
serie de țări mari 
producătoare de ce
reale. Deosebit de lo
vite au fost zona sa- 
heliană a Africii și 
Asia de sud-est. Pen
tru a ține pasul cu 
sporul natural al 
populației, producția 
mondială de cereale, 
apreciază experții, în 
special de grîu și o- 
rez, trebuie să creas
că cu circa 25 mili
oane tone anual. Or, 
în 1972, această pro
ducție a scăzut cu 33 
milioane tone.

Recolta proastă a 
coincis cu fenomene
le tot mai accentua
te de inflație și in
stabilitate monetară 
din lumea occidenta
lă, ceea ce a făcut 
ca principalele țări 
industrializate să re
curgă la reduceri ale

ajutorului lor ali
mentar pentru țările 
lumii a treia afecta
te de calamitățile 
naturale.

Rapoartele F.A.O. 
nu înregistrează un 
număr excesiv de 
morți datorat subnu
triției propriu-zise, 
dar pun în evidență 
faptul că înfometarea 
îndelungată face or
ganismul mai puțin 
rezistent la maladii 
fatale, cum sînt ho
lera. tifosul, anemia, 
în mod paradoxal, în 
țările puternic in
dustrializate, princi
pala cauză a morta
lității o reprezintă 
bolile cardiovascula
re, diabetul și hiper
tensiunea. datorate, 
în majoritatea cazu
rilor, obezității. Deși 
populația acestor țări 
se ridică la numai o 
treime din cea a glo
bului, ea consumă 
două treimi din can
titatea de alimente 
și folosește aproape 
două treimi din re
sursele naturale ale 
globului.

In marea sală de re
cepții a hotelului Hilton 
din Washington, a în
ceput „conferința la ni
vel înalt asupra infla- 
:iei". Sub patronajul 
Casei Albe, 800 de spe
cialiști economiști, lideri 
sindicali, reprezentanți 
ai cercurilor financiare 
și patronale din S.U.A. 
vor examina programul 
antiinflațronist înaintat 
de președintele Ford la 
începutul lunii. în cele 
aproximativ 20 de zile 
care au trecut de atunci 
s-au succedat 11 confe
rințe la nivel mai mic, 
toate dedicate aceluiași 
țel.

nflația din S.U.A. 
a anilor ’74—’75 este 
un caz complex și 
dificil, unic în istoA 
ria noastră" — scria 
comentatorul coti

dianului INTERNATIONAL HE
RALD TRIBUNE. „Pericolul 
principal care stă astăzi în fața 
S.U.A. îl reprezintă efectele co- 
rozive ale inflației" (CORRIERE 
DELLA SERA). „Problema in
flației americane și a repercu
siunilor ei mondiale nu pare a 
fi rezolvată curind, cu atit mai 
mult cu cît se prevăd ndî creș
teri de preturi în sectoare nu
meroase : automobile, gaze, pe
trol, produse agrare" (FRANCE 
PRESSE). Spicuirile din presa 
străină au un numitor comun : 
convingerea că această maladie 
economico-socială este extrem 
de periculoasă și contagioasă. 
Pesimismul este alimentat de 
eșecul unor măsuri destinate să 
infrîngă „inamicul public nr. 1“ 
al S.U.A.

Măsurile antiinflaționiste în
treprinse în trecut în S.U.A,, 
salutate la vremea lor, sînt 
considerate azi insuficiente și 
lipsite de energie. Mai mult, 
fosta administrație este acuzată 
direct de „neglijență". Exaspe
rați de așteptarea îndelungată, 
în speranța ivirii unor • efecte 
promițătoare, americanii nu 
mai vor să audă de adoptarea 
acelorași măsuri. Vor altceva. 
Pentru a căuta, găsi și propune 
soluții cît de cît noi, au fost in
vitați de președintele ’ Ford 
consilieri, experți din economie 
și finanțe etc. Consultările de 
mari proporții, fără precedent, 
impresionează și captează în
treaga atenție. Fără îndoială, 
inflația, stabilirea unei strategii 
naționale pentru combaterea ei, 
constituie preocuparea princi
pală a administrației ameri
cane.

Pînă acum s-a ajuns la cîte- 
va concluzii, linii de principiu, 
sugestii (cuvîntul „soluție" pare 
exagerat in acest context). Ele

S. U, A.: 
împotriva 

merită semnalate : 1). Există
puține șanse ca ritmul actual 
al inflației (12,2 la sută) să se 
încetinească inainte de sfirșitul 
anului. 2). Economia va conti
nua să rămină stagnantă pînă 
la sfirșitul anului 1975, iar șo
majul va crește. 3). Au fost 
definite sectoarele cele mai a- 
fectate de fenomenul inflațio
nist.

La capitolul sugestii, expri
mate de experții in materie de 
economie și finanțe, am putea 
menționa : reducerea cheltuie
lilor militare, necesitatea echi
librării bugetului, revizuirea le
gilor și normelor care au ca 
efect menținerea preturilor la 
un nivel ridicat. La acestea 
s-ar adăuga sugestia privind 
„frinarea" creșterii economice 
prin intermediul restricțiilor de 
credite, chiar cu riscul unei di
minuări a folosirii mîipii de lu
cru, ceea ce ar avea consecin
țe grave pentru clasa munci
toare americană, și așa afectată 
de un nivel al i șomajului de 
5.3% pe plan național, și de 
7,5% în marile conglomerate 
urbane. Șomajul este una din
tre cele mai aspre repercusiuni 
ale stagnării economice și in
flației. Pentru a preîntimpina 
creșterea șomajului, președin
tele Ford a anunțat alocarea 
unei sume de aproximativ 409 
milioane dolari în vederea 
creării de noi locuri de muncă 
ai căror număr s-ar putea ri
dica la 800 000.

bătălia 
inflației

Printre „sugestii", care sînt 
departe de a fi originale sau 
fundamentale, (unele, cum am 
văzut, îndoielnice, cu efecte so
ciale negative) nu se găsesc, 
de astă dată, cele privind pla
nuri de austeritate sau noi con
troale ale preturilor și salarii
lor. „Ele par inutile și depășite 
în ochii observatorilor" — scria 
FRANCE PRESSE. Cît de 
eficace în neutralizarea infla
ției va fi programul antiinfla
tionist al administrației se va 
putea constata abia la sfirșitul 
primului trimestru al anului 
viitor. „Deocamdată, declara 
Alan Greenspan, președintele 
Comitetului consilierilor econo
mici prezidențiali, perspectivele 
economice sînt foarte întuneca
te". Aceasta înseamnă că, pen
tru prezent, consecințele infla
ției se vor menține : o rată 
înaltă a șomajului, sporirea 
deosebit de importantă a nu
mărului falimentelor firmelor 
mici, mijlocii și chiar ale celor 
de dimensiuni superioare mediei, 
creșterea de 15 la sută a prețu
rilor de vinzare cu amănuntul 
ale produselor alimentare. Du
rerile acute pe care le resimte 
economia americană trec greu. 
Șirul de conferințe pe tema in
flației au doar darul să ofere 
calmante opiniei publice neli
niștite.

DOINA TOPOR

lanternă. Beculețele, pe care le 
produceau în atelierele înveci
nate chiar mamele lor, se aflau 
intr-un vas Ia mijlocul mesei. 
Copiii, sub supravegherea edu
catoarelor, cintind și rîzînd, 
luau, unul cîte unul, și le așe
zau în orificiile unor suporturi 
de carton. Cîteva asemenea su
porturi de carton umpleau o 
cutie. O joacă, firește, dar un 
lei de joacă foarte serioasă, 
prin care copiii aceștia, nu mai 
mari de 3—4 ani, ambalau în
treaga producție de becuri a 
industriei cartierului. O joacă 
utilă prin care oamenii de 
mîine invățau să muncească.

A
m cunoscut, fireș
te, în Șanhai ca și 
în celelalte orașe 
pe care le-am vi
zitat, numeroase 
alte aspecte pri

vind pregătirea pentru muncă 
și viată a tinerel generații. Am

grădiniță de copii din cartierul 
Fou-cen.

Chiar și atunci cînd mi s-a 
vorbit despre faptul că numai 
in municipiul Șanhai numărul 
tinerilor care, după absolvirea 
școlii medii, au plecat din oraș 
pentru a lucra la sat, în co
munele populare din diferite 
județe și provincii s-a ridicat 
la un milion, explicația unui a- 
tare succes o căutam, fără să 
vreau, tot acolo, la măsuța cu 
beculețe și cu prichindeii care 
se jucau serios, după legile 
producției adevărate.

Explicabil. Dragostea de mun
că și simțul datoriei se dăltu- 
iesc din cea mai fragedă vîrstă. 
E ceea ce in țara prietenă, în 
China populară, constituie o 
preocupare la scara naționala.

ÎNTÎLNIREA TOVARĂȘULUI KIM IR SEN 
CU TINERI COREENI DIN JAPONIA
Kim Ir Sen, secretar general 

al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele R.P.D. 
Coreene, s-a referit, în cursul 
unei întîlniri cu tineri coreeni 
din Japonia, la unele aspecte 
principale ale situației actuale 
din Coreea.

Subliniind că reunificarea pa
triei, dorință și aspirație su
premă a națiunii coreene, con
stituie obiectivul cel rriai impor
tant în momentul de față, Kim 
Ir Sen a relevat că pentru rea
lizarea reunificării sînt nece
sare consolidarea bazei revolu
ției, prin desfășurarea cu suc
ces a construcției socialiste în 
nordul Coreei, sprijinirea miș

cării democratice din sudul Co
reei și consolidarea acestei miș
cări. precum și întărirea soli
darității cu forțele revoluțio
nare internaționale. In context, 
Kim Ir Sen a arătat că anga
jarea tot mai fermă' a popu
lației sud-coreene in lupta re
voluționară nu constituie nici
decum rezultatul unui așa-zis 
„export de revoluție", ci rezul
tatul trezirii conștiinței acestei 
populații și al dorinței sale de 
a înlătura oprimarea exercitată 
de regimul de la Seul și ames
tecul străin, de a contribui la 
reunificarea pe baze democra
tice £ patriei.

Întrevederea între mi
niștrii de externe ai 
României și Liberiei

• MINISTRUL afacerilor ex
terne al României, George Ma- 
covescu, conducătorul delegației 
rorhâne la lucrările celei de-a 
29-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U., a avut vineri, o 
întrevedere cu șeful delegației 
Liberiei, ministrul de extern 
Cecil Dennis jr„ cu care a p 
cedat la un schimb de ve^sr 
asupra unora dintre cele ma 
importante probleme înscrise I 
agenda de lucru a actualei si 
siuni a Adunării Generale și i 
altor probleme internaționale. 
Examinind stadiul relațiilor 
dintre România și Liberia, cei 
doi miniștri au apreciat tendin
ța lor ascendentă, saltul cali
tativ înregistrat in ultimii ani.

PE SCURT • PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

PER CENT CHANGE

Ferica 4 Freyer

The second quarter should 
show some improvement, 
but economic recovery la 
railing short of expectations.
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Graficul reprodus după revista „NEWSWEEK" înfățișează 
creșterea indicelui prețurilor la bunurile de larg consum și 
reducerea produsului național brut. Pentru sfirșitul anului 1974, 
previziunile revistei încearcă să cultive optimismul. Adnotarea 
din grafic specifică totuși, că în cazul unei eventuale îmbună
tățiri, „redresarea economică nu va fi la înălțimea așteptărilor".

• LA ȘANTIERELE navale 
din Aioi, (Japonia), aparținînd 
Companiei Ishikawajima — Hari- 
ma Heavy Industries" (1.H.T) a 
fosț lansat la apă petrolierul 
„Banat" de 85 250 tone — a 
patra navă de acest tip ce ur
mează să intre în dotarea flotei 
comerciale românești.

• LA BERLIN a avut Ioc, 
vineri, o ședință a Camerei 
Populare a R. D. Germane. Cu 
acest prilej, Erich Honecker, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
a relevat necesitatea introduce
rii în Constituția țării a unor 
completări și modificări, cores
punzătoare succeselor obținute 
in construcția societății socia
liste dezvoltate in R. D. Germa
nă și avansării țării spre co
munism.

Școli pentru copii 
peruani

Compania minieră de stat. 
„Centrominperu" a alocat 64 
milioane de soli pentru construi
rea de noi școli în așezările mun
citorilor Companiei. Din acest 
fond urmează a fi construite 
școli pentru aproape 5 000 de 
copii.

• IN ORAȘUL ZAGREB s-a 
desfășurat un seminar interna
țional de fizică nucleară, cu 
tema „Nuclee vibratoare", la 
care au participat oameni de 
știință și cercetători din nume
roase țări. In cadrul seminaru
lui, cercetătorii atomiști români 
Valentin Ceaușescu și Apolodor 
Răduță au prezentat comuni
carea „Metoda expansiunii Bo- 
zon șî cuplarea între grade di
ferite de libertate", care s-a 
bucurat de interesul și aprecie
rea participanților.

Reunit la Ankara, sub 
conducerea lui Biilent Ece- 
vit, Comitetul Executiv al 
Partidului Republican al 
Poporului l-a autorizat pe 
premierul desemnat să re
nunțe la condiția organiză
rii de alegeri anticipate în 
luna decembrie. în cadrul 
consultărilor sale pentru 
formarea guvernului.

Hotărîrea Comitetului E- 
xecutiv al Partidului Repu
blican al Poporului creează 
premisa reluării contactelor 
cu Partidul Democratic, în 
vederea alcătuirii guver
nului.

• MINISTRUL grec al apără- . 
rii naționale, Evanghelos Ave- 
roff, a anunțat, vineri, în fața 
Adunării Consultative a Consi
liului Europei occidentale, la 
Strasbourg, că data alegerilor 
din Grecia va fi stabilită în zi
lele următoare. „Eu afirm — a 
spus el — că alegerile vor avea 
loc în prima jumătate a lunii ' 
noiembrie".

• PREȘEDINTELE FORD 
numit, joi, pe David Bruce . 
postul de reprezentant perma
nent al S.U.A. pe lingă N.A.T.'- t 
cu rang de ambasador. Biv - 
a îndeplinit pinâ in prezent - 
serie de misiuni importante i 
serviciul extern al S.U.A 
fiind, in ultima perioadă, și șe> 
al Biroului american de legă
tură la Pekin.

SITUAȚIE DIFICILĂ ÎN HONDURAS
& 60 000 de persoane continuă să fie complet 
izolate • 50 la sută din culturile agricole distruse

Deși guvernul' hondurasian a 
adoptat măsuri energice pentru 
normalizarea situației, efectele 
trecerii uraganului Fifi continuă 
să se facă resimțite pe aproape 
întreg teritoriul țării. Autorită
țile de la Tegucigalpa au anun
țat că cel puțin 60 000 de per
soane continuă să se afle com
plet izolate, în cea mai mare 
parte, în zona atlantică a țării. 
Mijloacele de transport aeriene 
de care dispune Hondurasul se 
dovedesc insuficiente pentru a 
transporta alimente, apă potabi
lă și corturi celor aproape 
300 000—350 000 de persoane re
fugiate din calea apelor dezlăn
țuite de uragan. Peste 800 km 
de drumuri și șosele au fost

distruse, 40 de poduri au fos' 
luate de apă, iar majoritatea 
căilor ferate au devenit inutili
zabile. în sectorul transpe • îri- 
lor, pierderile materiale ci
frează la 150 milioane lempiras 
(75 milioane dolari). în apropie- 1 
rea coastei, în jurul văii Sola i 
localitățile Progreso, El Negrito : 
Morazan și Uracco sînt aprovi • 
zionate doar cu ajutorul avioa-5 
nelor și elicopterelor. în orașu j| 
Choloma, principalul centru in
dustrial al țării, s-au înregis
trat primele cazuri de febră ti
foidă și alte maladii. Nu se cu
noaște încă numărul celor care 
au pierit de foame, dună ce 
uraganul a distrus cel puțin 50 
la sută din culturile agricole.
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