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ȘEDINJA COMITETULUI Proletari din toate țările, uniți-vă!

EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R
în ziua de 28 octombrie a.c„ a avut loc ședința Co

mitetului Executiv al Comitetului Central al P.C.R., 
prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român.

Comitetul Executiv a discutat și stabilit unele măsuri 
care să asigure buna pregătire și ‘desfășurare a confe
rințelor de dare de seamă și alegeri ale organizațiilor ju
dețene de partid și a municipiului București. Conferin
țele județene și a municipiului București sînt chemate 
să dezbată cu înalt simț de răspundere proiectele de do
cumente ce vor fi supuse Congresului al Xl-lea al Parti
dului Comunist Român, să analizeze activitatea desfă
șurată pentru aplicarea în viață a hotărîrilor Congresu
lui al X-lea și Conferinței Naționale ale P.C.R., a altor 
hotărîri ale conducerii partidului, precum și a propriilor 
hotărîri și să adopte măsuri care să conducă la ridicarea 
pe o treaptă superioară a întregii munci politice, educa
tive, economice din județe și municipiul București.

în continuare, Comitetul Executiv a ascultat infor
mări ale unor primi-secretari ai comitetelor județene de 
partid în legătură cu mersul recoltării și însămînțărilor 
de toamnă. Rezultă că, în ansamblu, situația recoltei 
este bună, că în cea mai mare parte s-au luat măsuri 
corespunzătoare pentru strîngerea acesteia ; sînt asigu
rate toate condițiile pentru o bună aprovizionare a 
populației cu produse alimentare. Comitetul Executiv a 
indicat să se adopte măsuri energice în toate județele 
țării, mobilizîndu-se toate forțele pentru urgentarea re
coltării — îndeosebi la porumb, cartofi, sfeclă de zahăr, 
legume și altele — transportării și înmagazinării pro
duselor recoltate, să se evite orice pierderi, astfel încît, 
economia națională, întregul nostru popor să beneficieze 
integral de roadele pămîntului din acest an.

în același timp, trebuie luate măsuri hotărîte pentru 
a se asigura buna aprovizionare a populației cu produse 
alimentare și buna gospodărire a produselor destinate 
consumului prin distribuirea lor ritmică, permanentă și 
în cantități corespunzătoare ; totodată, este necesar să 
se acționeze cu fermitate pentru evitarea acumulării de 
stocuri de către unele persoane peste nevoile normale 
de consum.

Pentru buna pregătire a anului agricol viitor și ob
ținerea unor recolte sporite, Comitetul Executiv a indi
cat să fie folosite toate mijloacele și orice condiții priel
nice pentru terminarea în cel mai scurt timp a însămîn- 
țărilor de toamnă.

Comitetul Executiv a ascultat informări în legătură 
cu discuțiile purtate de trimișii speciali ai președintelui 
Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu — în Irak, 
Kuweit, Emiratele Arabe, Venezuela, Columbia și Ecua
dor. Comitetul Executiv a luat cunoștință cu satisfacție 
despre faptul că înțelegerile stabilite cu ocazia con
vorbirilor purtate de președintele Nicolae Ceaușescu și 
șefii de state, guverne și alte personalități din țările 
respective se îndeplinesc cu succes, că poziția României, 
într-o serie de probleme internaționale, poziție expri
mată de președintele Nicolae Ceaușescu, este apreciată 
pozitiv în aceste țări.

Apreciind ca deosebit de pozitiv modul în care se 
desfășoară pregătirile pentru cel de-al Xl-lea Congres 
al partidului, succesele remarcabile obținute de oame
nii muncii în toate domeniile de activitate, în cinstea 
acestui eveniment, Comitetul Executiv a stabilit, în 
continuare, unele măsuri în legătură cu pregătirea Con
gresului al Xl-lea al Partidului Comunist Român.

Comitetul Executiv a rezolvat, de asemenea, unele 
probleme ale activității curente.
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In Editura politica a apărut;

NICOLAE CEAUȘESCU

Ședința 
Consiliului

Cuvîntare la

consacrata

aniversari a

adunarea solemna

celei de-a XXX-a

Armatei Republicii

Socialiste România.

24 octombrie 1974

de Stat

Hotărîti să înfăptuiască 
angajamentele asumate 
recent în fața secretarului 

general al partidului

COOPERATORII DIN IZBICENI 
CHEAMĂ LA ÎNTRECERE
• Anul 1975, un an al producțiilor record,

o temeinică bază de plecare pentru înfăptuirea

obiectivelor puse în fața agriculturii coopera

tiste de proiectele documentelor celui de-a!

Xl-lea Congres

• Desfășurînd întrecerea socialistă, țărăni-

mea cooperatistă va participa in același timp, 

la întreaga viață politică, economică și so

cială a țării, iși va aduce o contribuție tot mai 

mare la progresul și prosperitatea națiunii

noastre socialiste, la înfăptuirea mărețului 

program de făurire a societății socialiste multi- 

lateral-dezvoltate și a comunismului pe

pămîntul României IN PAGINA a 2-a
_____________________—___________ .__________ —L.

Raidul nostru in cămine pentru tineret

CUM NE GOSPODĂRIM 
PROPRIA CASĂ ?

In ultimii ani, ca urmare a 
dezvoltării economice fără pre
cedent, caracteristică fiecărui 
județ, a sporit simțitor forța de 
muncă, prîîi numărul mare de 
cadre tinere necesare noilor o- 
biective. Corespunzător a crescut 
și preocuparea pentru asigura
rea condițiilor de locuit optime 
acestei masive „infuzii tine
rești". Sume însemnate au fost 
investite din fondul de stat și al 
unităților pentru construirea că
minelor pentru nefamiliști. Un 
efort deosebit — o expresie con
cludentă pentru grija manifes
tată față de tînăra generație de 
muncitori. Numai în anul acesta 
au fost planificate a se dâ în 
folosință 230 cămine, totalizind 
un număr de 50 260 locuri. Ma
rea majoritate au fost preluate 
deja de tineri. Unele (28) au fost 
gata înainte de termen, eviden
țiind totodată interesul organi
zațiilor U.T.C. respective, 
care au organizat pe șantiere

Raid efectuat de : 
AL. BĂLGRĂDEAN

MIRCEA BORDA 
ION DANCEA 

V. RĂVESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

CENACLURILE — 
școli de creație, nu 

pepiniere de veleitari!
înmulțirea cenaclurilor lite

rare (care tind să depășească 
aria geografică a centrelor tra
diționale de iradiație culturală, 
pentru a se instala în noi și noi 
localități) este o realitate in
contestabilă și îmbucurătoare. în 
așezări pină nu de mult lipsite 
de o viață literară organizată 
se ■ simte. un puls nou, un 
interes sporit pentru o existen
ță culturală guvernată de rigori. 
Pe ce se bizuie această afirma
ție ? Răspunsul e simplu. Ni-1 
oferă limbajul auster al cifre
lor. După unele date statistice 
(din păcate relative) peste 200 
de cenacluri funcționează sub 
egida așezămintelor culturale 
din sistemul C.C.E.S., U.G.S.R. 
Dacă adăugăm pe cele grupate 
în jurul unor reviste literare 
(Luceafărul, Vatra, Orizont, As
tra, Tomis, Argeș ș.a.), pe ace

lea existente pe lingă asociațiile 
scriitorilor, cenaclurile din 
școli, facultăți, din cluburile ti
neretului, putem constata carac
terul de masă al acestei efer
vescențe. Alături de creatorii 
profesioniști se manifestă, deci, 
un impunător eșalon cultural de 
amatori, a căror prezență, con
cretizată în pagini de literatură, 
nu este neglijabilă. Mulți dintre 
ei fiind, cum este și firesc, 
tineri, în cazul lor se pune 
cu acuitate • problema de
pistării, a cizelării și promovă
rii consecvente. în cenacluri 
precum George Mihail Zamfi- 
rescu (Satu Mare), Octavian 
Goga (Mediaș), Lucian Blaga și 
Radu Stanca (Sibiu), Michael

IOAN ADAM

(Continuare în pag. a IV-a)

OPINIA PUBLICĂ: 
TU, EL, EU, NOI...

Cine trecea acum citeva di
mineți prin fața unui bloc în 
construcție din Bulevardul Ma
caralei, descoperea cu stupoare 
etalîndu-se pe caldarîm, o banc
notă de o sută de lei. Cind tre
cătorul ajungea însă la numai 
cițiva pași de „comoara" uitată 
în mijlocul străzii, aceasta se ri
dica în aer și dispărea în șnate- 
le unei ferestre, pentru ca''ime- 
diat, cițiva tineri aflați tot în
dărătul aceleiași ferestre să lan
seze trecătorului uluit un „la 
muncă, băiatu’, nu la furat !“ 
Scena părea să facă deliciul u- 
nui mic grup adunat pe cealal

tă parte a străzii, care se amu
za copios și zgomotos ori de cite 
ori „farsa" șantieriștilor făcea o 
nouă victimă. Nu se știe cit ar 
fi durat răbdarea poznașilor, 
precum și a „asistenței" binevoi
toare, dacă un om intre două 
vîrste, sosit între timp la fața 
locului n-ar fi exclamat plin de 
amărăciune : „Uite dom’le la 
ei ! Blocul trebuia predat „Ia 
cheie" de acum două luni șî lor 
le arde de joacă" !. Pe loc pri
vitorii au luat ^atitudine împo
triva... intrusului : „Ce ai cu ei, 
dom’le ?“, „N-au voie să se dis
treze un pic ?“, „Mai fac și’ ei o

pauză ! Ce te privește de dum
neata cind trebuia dat blocul ?“ 
„Mă privește — nu s-a lăsat o- 
mul. Mă privește, că am con
tractat un apartament și aștept 
cu mobila împachetată să se 
termine odată construcția și să 
mă pot muta ! Dumneavoastră 
dacă, ați fi în locul meu v-ar 
conveni să vă ducă cineva cu 
vorba ?“. De ce numai atunci ? 
E obligatoriu, pentru corectitu
dinea unei reacții sociale ca au-

SOFIA SCORȚARU

(Continuare în pag. a V-a)

In ziua de 28 octombrie 1974 
a avut loc ședința Consiliului 
de Stat, prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste. România.

La ședință au luat parte, ca 
invitați, viceprim-miniștri ai 
guvernului, miniștri și alți con
ducători ai organelor centrale 
de stat, precum și președinți ai 
unor comisii permanente ale 
Marii Adunări Naționale.

Consiliul de Stat a dezbătut și 
adoptat următoarele decrete : 
decretul privind aprobarea Sta
tutului de funcționare a siste
mului energetic național și de 
disciplină a lucrătorilor din a- 
cest sistem ; decretul pentru 
înființarea și organizarea de 
secții maritime și fluviale la 
unele instanțe judecătorești și 
unități de procuratură ; decre
tul privind modificarea Legii nr. 
58/1968 pentru organizarea jude
cătorească ; decretul pentru mo
dificarea unor articole din Legea 
nr. 4/1973, privind dezvoltarea 
construcției de locuințe, vînza- 
rea de locuințe din fondul de 
stat către populație și construi
rea de case de odihnă proprie
tate personală, prin care se re
duce dobinda la creditul necesar 
formării avansului, în cazul vîn- 
zării locuințelor din fondul loca
tiv de stat și se stabilește ter
menul de restituire a acestor 
credite ; decretul pentru mo
dificarea Decretului nr. 472/ 
1971 privind Fondul Arhivistie 
Național al Republicii Socialiste 
România, devenit Legea nr. 
20/1972 ; decretul pentru mo
dificarea Decretului nr. 686/ 
1973 privind asigurarea calității 
produselor provenite din im
port ; decretul cu privire la 
unele măsuri pentru îmbunătă
țirea activității de cercetare și 
proiectare în industria extracti
vă ; decretul privind modifica
rea Decretului nr. 535/1973 cu 
privire la unele măsuri pentru 
îmbunătățirea activității de cer
cetare și proiectare în domeniul 
construcțiilor de mașini; 
asemenea, în continuarea 
țiunii pentru asigurarea 
mai bune sistematizări și 
pllficări a legislației, a

De 
ac- 

unei 
sim- 
fost

adoptat decretul pentru decla
rarea ca abrogate a unor acte 
normative.

Consiliul de Stat a ratificat 
următoarele tratate internațio
nale : Pactul internațional cu 
privire la drepturile economice, 
sociale și culturale și Pactul in
ternațional cu privire la dreptu
rile civile și politice ; Conven
ția internațională privind trans
portul de mărfuri pe căile fe
rate (C.I.M.), Convenția inter
națională privind transportul 
călătorilor și bagajelor pe căile 
ferate (C.I.V.), Convenția adi
țională la Convenția internațio
nală privind transportul călăto
rilor și bagajelor pe căile fe
rate (C.I.V.) referitoare la răs
punderea căii ferate în caz de 
moarte sau rănire a călătorilor, 
precum și unele protocoale la a- 
ceste convenții ; -Convenția pri
vind folosirea în comun a con
tainerelor în traficul interna
țional ; Acordul dintre guvernul 
Republicii Socialiste România și 
guvernul Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, privind 
colaborarea economică, tehnică 
și științifică, precum și coope
rarea și specializarea în pro
ducție pe termen lung ; Acordul 
comercial și Acordul de coope
rare economică și tehnică între 
guvernul Republicii Socialiste 
România și guvernul statului 
Kuweit ; Convenția de colabo
rare în domeniul sănătății pu
blice intre guvernul Republicii 
Socialiste România și guvernul 
Republicii Arabe Siriene ; Acor
dul între guvernul Republicii 
Socialiste România și Organiza
ția Națiunilor Unite privind în
ființarea unui Centru demogra
fic la București.

Toate decretele menționate au 
fost, în prealabil, avizate favo
rabil de comisiile permanente de 
resort ale Marii Adunări Națio
nale

In 
va te 
tății

și de Consiliul Legislativ, 
continuare au fost rezol- 
unele probleme ale activi- 
curente.

județele țârii la cota marilor înnoiri

SUCEAVA sau
Ceea ce se vede azi 

de la înălțimea vechii 
cetăți a Mușatinilor

de PLATON PARDĂU

Am pus piciorul în Suceava, 
acum douăzeci și patru de 
ani, iarna, pe-o vreme cu 

zăpadă sticloasă peste care se 
rostogolea luna imensă și. rece. 
De la Ițcani, cum se numea pe 
atunci gara principală a Sucevei, 
am mers, cei vreo treizeci-patru- 
zeci de călători desprinși din- 
tr-un tren de noapte, cu săniile, 
mai pe drum, mai pe cîmp, mai 
trași de cal, mai. împingînd pe 
drumul costiș. Am intrat într-un 
oraș pe care luna-1 văruia cu 
singurătate și dezolare, aproape 
cum aș fi pătruns dacă vremea 
s-ar fi întors înapoi și ceasul 
imaginar din turnul uneia din 
multele biserici ale tîrgului ar fi 
bătut o oră a lui Alexandru | ă- 
pușneanu. Suceava stătea de 
veacuri. Adică, propriu-zis, nu 
stătea complet. Incet-încet, intra 
în pămînt. Sau luneca odată cu 
pămîntul care ducea, totul, pe 
spinarea lui nesigură, către lunci, 
spre a le risipi, bucăți din zidu
rile a ceea ce fusese cetatea lui 
Ștefan cel Mare. Războaie, 
„jacuri" streine, cel din urmă 
război părea că sigilase un 
destin pe care anii patruzeci și 
cinci-cincizeci, osteniți de foa
mete în Moldova, nu găsiseră 
toate puterile să-l rupă.

In noaptea aceea n-am dormit. 
Suceava nu avea hotel sau odaia

(Continuare în pag. a Ill-a)

• Președintele României, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a donat stu
denților Universității mun
cii din orașul Charleroi 
valoarea premiului pe a- 
nul 1974 al fundației „Gu
vernatorul Emile Cornez".

Aspect din modernul Combinat de hîrtie și celuloză — Suceava

• în cursul unei escale la 
Londra, ministrul afaceri
lor externe al României a 
avut convorbiri cu omo
logul său britanic, James 
Callaghan.

• Ambasadorul României în
Laos a fost primit de pre
ședintele C.C. al Frontului 
Patriotic Laoțian, prințul 
Sufanuvong, căruia i-a 
transmis un mesaj din
partea președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

• După încheierea vizitei pe 
care a efectuat-o In Uniu
nea Sovietică, secretarul 
de stat al S.U.A., Henry 
Kissinger, a sosit în India, 
unde a avut întrevederi cu 
premierul Indira Gandhi 
și cu ministrul de externe 
Chavan.

• La Cairo, Conferința re
prezentanților organizații
lor de tineret din țările 
arabe a adoptat hotărîrea 
privind crearea Uniunii 
Tineretului Arab.

• La Berlin au început lu
crările sesiunii Comisiei 
mixte guvernamentale Ro
mânia - R.D.G.

• în capitala Marocului con
tinuă lucrările întilnirii a- 
rabe la nivel înalt.
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CHEMAREA Cum ne gospodărim propria casă?
cooperatorilor din Izbiceni—județul Olt către toate cooperativele
agricole de producție și asociațiile economice intercooperatiste 

din țară, către întreaga țărănime cooperatistă
Luni dupâ-amiază, în comuna Izbiceni, județul Olt, s-au 

desfășurat lucrările adunării generale a membrilor coopera
tivei agricole de producție din localitate.

Cu acest prilej au fost evidențiate rezultatele bune obți
nute în acest an de cooperatorii din Izbiceni. S-a arătat, ast
fel, că s-au obținut producții medii de 3750 kg grîu la hec
tar, 6700 kg porumb la hectar, 44 000 kg sfeclă de zahăr și 
altele, producții mult superioare celor realizate în anii pre- 
cedenți.

După prezentarea indicatorilor de plan pe anul 1975 și a 
planului de măsuri lehnico-organizatorice, au luat cuvîntul 
numeroși vorbitori care s-au angajat să depună eforturi sus
ținute pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de produc
ție ce le revin în ultimul an al actualului cincinal, a indica
țiilor prețioase primite din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul recentei vizite de lucru pe aceste me
leaguri.

S-a dat apoi citire textului Chemării la întrecere către 
toate cooperativele agricole de producție și asociațiile^ eco
nomice intercooperatiste din țară, către întreaga țărănime 
cooperatistă.

In încheierea adunării, cei prezenți au adoptat, într-o at
mosferă de însuflețitor entuziasm, o telegramă adresată C.C.

al P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune 
printre altele :

încheind campania agricolă de toamnă, am dezbătut, azi, 
în adunarea generală, indicatorii de plan pe anul 1975 și 
după o matură chibzuință am găsit căi și mijloace pentru a 
obține la producția vegetală, în legumicultura, în zootehnie, 
în toate sectoarele, producții superioare celor prevăzute. Pe 
această bază am adresat o însuflețitoare chemare la între
cere socialistă către toate cooperativele agricole de produc
ție din țară.

Dînd glas voinței unanime a locuitorilor comunei, se spune 
mai departe în telegramă, adunarea generală a cooperato
rilor și-a exprimat totala adeziune față de propunerea făcută 
de organizația de partid a județului Maramureș ca la Con
gres să fiți reales în înalta funcție de secretar general al 
partidului, văzînd în aceasta o garanție a continuării politicii 
înțelepte a partidului de înflorire multilaterală a României 
socialiste.

Promitem, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să nu 
precupețim nici un efort pentru a îndeplini integral angaja
mentele asumate față de dumneavoastră și de cooperatorii 
din întreaga țară, pentru a face din anul 1975 un an al pro
ducțiilor record.

însuflețit de perspectivele 
luminoase pe care le deschid 
patriei noastre proiectul de Pro
gram al Partidului Comunist 
Român, proiectul de Directive 
și celelalte documente ale Con
gresului al XI-lea, întregul 
nostru popor este ferm angajat 
în marea întrecere socialistă 
pentru a întimpina cu realizări 
remarcabile istoricul eveniment 
din toamna acestui an.

Proiectele de Program și de 
Directive pun în fața agriculturii 
obiective de mare însemnătate 
pentru dezvoltarea intensivă, și 
modernizarea acestei ramuri de 
bază a economiei naționale. îm
preună cu clasa muncitoare, cu 
toți oamenii muncii de la orașe 
și sate, țărănimea cooperatistă 
muncește cu hărnicie pentru 
înfăptuirea politicii agrare a 
partidului, pentru a face să 
sporească necontenit contribuția 
agriculturii cooperatiste la dez
voltarea economiei naționale, la 
înfăptuirea programului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, de înain
tare a României spre comunism, 
în aceste zile, ea depune efor
turi stăruitoare pentru strîngerea 
și depozitarea intregii recolte a 
anului 1974. pentru a efectua in 
condiții optime toate lucrările 
de toamnă, garanție sigură pen
tru obținerea unor recolte bo
gate în ultimul an al actualului 
cincinal.

în preajma „Zilei recoltei", lo
cuitorii comunei noastre au 
avut minunatul prilej de a primi 
vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele Republi
cii Socialiste România, care 
ne-a dat sfaturi și indicații pre
țioase, ne-a îndemnat să gindim 
și să chibzuim temeinic pentru 
ca, încă din anul viitor, să ob
ținem producții la nivelul celor 
înscrise în proiectul de Directive 
pentru cincinalul 1976—1980. în
demnul a găsit un larg ecou. La 
început comuniștii, apoi întreaga 
masă a cooperatorilor, analizînd 
condițiile de care dispunem, 
ne-am angajat față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să realizăm, 
la principalele culturi, producții 
record.

Adresîndu-vă chemarea la în
trecere socialistă pentru mobili
zarea tuturor forțelor și mijloa
celor, a resurselor din agricul
tura cooperatistă, fructificînd 
deplin ajutorul statului, în ve
derea obținerii unor producții 
vegetale și animale la nivelul 
cerințelor conducerii partidului, 
noi, cooperatorii și mecanizato
rii din comuna Izbiceni, sîntem 
hotărîți ca în anul 1975 să punem 
în valoare la un nivel superior 
condițiile de care dispunem și 
ne angajăm în fața întregii țări 
să înfăptuim următoarele obiec
tive :

I. In domeniul producției 
vegetale

Lucrind în condițiile unei 
agrotehnici superioare cele 
3160 ha teren arabil, din care 
2100 ha amenajate pentru iri
gat, vom obține :

— la cultura griului, o pro
ducție medie de 4 500 kg pe cele 
500 ha, depășind cu 500 kg la 
hectar prevederile planului ;

— la porumb vom realiza, pe 
o suprafață de 150 ha, o pro
ducție medie de 16 000 kg știu- 
leți și pe 1 050 ha o producție 
medie de 12 000 kg știuleți în 
cultură irigată, obținind de pe 
fiecare hectar 3 460 kg știuleți 
peste plan ;

— pe cele 120 ha cultivate cu 
legume vom obține o producție 
medie de 30 000 kg, din care pe 
70 ha cu tomate, o producție de 
40 000 kg la hectar ;

— la sfecla de zahăr, pe o 
suprafață de 275 ha vom realiza 
o producție de 60 000 kg la hec
tar, cu 16 000 kg peste media 
planificată ;

— la orez, pe cele 170 ha cul
tivate, vom depăși cu 500 kg pro
ducția medie planificată ;

— pe cele 200 ha cultivate cu 
soia vom realiza o producție de 
2 400 kg/ha, cu 600 kg peste 
plan.

îndeplinind aceste angajamen
te, vom realiza producții la ni
velul celor indicate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
vizitei în comuna noastră, de- 
monstrînd realismul obiective
lor stabilite prin Directivele 
Congresului al XI-lea al parti
dului, la înfăptuirea cărora ne 
vom aduce întreaga contribuție.

II. La producția animalieră
— Prin reamenajarea spațiilor 

existente, prin folosirea raționa
lă a fiecărui adăpost, vom în- 
grășa peste plan, 1 200 bovine, 
pe care le vom vinde suplimen
tar statului,

— De la un efectiv de 500 
vaci vom realiza o producție 
medie de 3 000 litri lapte pe 
vacă furajată, cu 800 litri mai 
mult decît prevede planul.

— Vom spori efectivele de 
porcine și ovine cu cite 500 ca
pete peste cele planificate.

— Pentru sporirea efectivelor 
de animale și a producției ani
maliere la nivelul angajamente
lor, vom asigura creșterea sub
stanțială a producției de furaje 
cultivate pe fiecare hectar, vom 
îmbunătăți structura culturilor 
furajere, astfel încît ponderea 
lucernei și porumbului siloz în 
baza furajeră destinată taurine
lor și ovinelor să ajungă la 
90 la sută, fără a extinde su
prafața cultivată cu furaje. Tot
odată, vom gospodări cu maxi
mă chibzuință furajele, luind 
măsuri pentru prepararea prin 

.tocare, saramurare, melasare a 
cocenilor și altor produse secun
dare, care să fie administrate cu 
eficiență sporită în hrana ani
malelor.

— Din producția anului 1975 
vom asigura furajele necesare 
pentru a îngrășa, în sistem in
dustrial, 15 000 capete porci, în 
anul 1976.
III. La activități industriale ți 

prestări servicii
— Prin atragerea în circuitul 

economic a resurselor de mate

rii prime de pe raza comunei, 
prin folosirea mai deplină a for
ței de muncă în toate perioade
le anului, vom dezvolta acti
vitățile industriale și prestările 
de servicii la nivelul unei pro
ducții globale în valoare de 8 
milioane lei, dublînd astfel pro
ducția și veniturile planificate. 
Din acestea 5 milioane lei vor 
fi realizate prin valorificarea 
producției de cărămidă, mult so
licitată de dezvoltarea sociai- 
economică a comunei noastre și 
a celor din zonă.
IV. Contribuția cooperativei la 

fondul național de produse 
agricole

Pe baza înfăptuirii angaja
mentelor de creștere a produc
țiilor la toate culturile și spe
ciile de animale, în anul 1975, 
vom vinde statului :

— 1 500 tone griu, depășind cu 
320 tone sarcina contractuală, 
ceea ce înseamnă 3 000 kg la 
hectar, producție marfă ;

— 5 500 tone porumb boabe, 
cu 1 000 tone peste prevederi, 
revenind 4 500 kg producție mar
fă pe hectarul cultivat, in con
dițiile' reținerii furajelor nece
sare intrării în funcțiune a com
plexului de îngrășare a porci
lor ;

— 4 300 tone legume, depă
șind cu peste 1 000 tone preve
derile ;

— 16 500 tone sfeclă de zahăr, 
mai mult cu 4 400 tone față de 
plan ;

— 480 tone soia, cu 120 tone 
peste prevederi ;

— 680 tone orez, depășind pla
nul cu 90 tone ;

— 6 000 hl lapte de vacă, pes
te plan ;

— 390 tone carne mai mult 
decit prevede planul.

V. Creșterea fondurilor de 
dezvoltare și de retribuire ; 
realizarea obiectivelor de 

investiții
Preocupați de a obține o re

producție lărgită, în ritmuri 
înalte — bază sigură a dezvol
tării proprietății obștești, a creș
terii contribuției noastre la mai 
buna aprovizionare a populați
ei cu produse agroalimentare. a 
sporirii veniturilor cooperatori
lor — vom crește fondul de dez
voltare cu 30 la sută față de 
anul 1974, utilizîndu-1 pentru 
realizarea unor obiective pro
ductive, cu eficiență economică 
ridicată.

— In acest scop, vom construi 
un complex de creștere și în
grășare a porcilor în sistem in
dustrial cu o capacitate anuală 
de 15 000 capete. Ne angajăm ca 
obiectivul să-1 realizăm într-un 
singur an. astfel încit în tri
mestrul IV 1975 să trecem la 
popularea lui.

— Vom extinde amenajările 
pentru irigații pe o suprafață 
de încă 820 ha, pe care le vom 
racorda la sursa de apă a siste
mului de pe terasa Corabia și 
vom introduce mutarea mecani

zată a aripilor de ploaie pe o 
suprafață de 1 000 ha.

— Vom eonstrui din fonduri 
proprii o grădiniță de copii cu 
o capacitate de 300 locuri.

— Fondul de retribuire va 
crește în 1975 cu 23 la sută față 
de 1974; sporind în același pro
cent ciștigurile în bani și na
tură ale cooperatorilor.

VI. Măsuri tehnico- 
organizatorice

— în scopul realizării angaja
mentelor asumate in întrecerea 
socialistă, vor fi defalcate în 
mod rațional sarcinile de plan 
pe subunități de producție și 
formații de muncă — grupe de 
familii, familii și cooperatori — 
stabilintiu-se tehnologii diferen
țiate în funcție de potențialul 
productiv al fiecărei tarlale și 
lot de animale, de baza tehnico- 
mâterială, structura soiurilor și 
hibrizilor cultivați.

— Toți cooperatorii și mecani
zatorii vor lucra în acord glo
bal ; la culturile prășitoare vom 
introduce organizarea și retri
buirea muncii în sistemul acor
dului global, pe formații mixte 
alcătuite din cooperatori și me
canizatori.

— Vom administra, în mod 
diferențiat, îngrășămintele chi
mice și naturale, pe baza car
tării agro-chimice a solului, 
precum și a cerințelor \ fișcărei 
plante, soi și hibrid cultivat, ur- 
mărindu-se realizarea unor spo
ruri de producție tot mai mari, 
cu cheltuieli cît mai reduse.

— Prin defrișări de arboret, 
prin desființarea drumurilor și 
potecilor inutile și prin alte ac
țiuni, vom reda circuitului agri
col o suprafață de 4 ha teren.

— Vom asigura norme de u- 
dare diferențiate în raport cu 
cerințele solului și a plantelor 
cultivate prim exploatarea in
tensivă a suprafețelor amenaja
te pentru irigații, utilizind la în
treaga capacitate agregatele și 
instalațiile aferente, introducind 
lucrul în două schimburi în pe
rioada udărilor ; vom organiza 
calificarea și ridicarea pregăti
rii profesionale a motopompiș- 
tilor și mînuitorilor da agregate.

— în scopul realizării și de
pășirii producțiilor stabilite prin 
angajamente, pentru exploata
rea eficientă a vacilor de lapte, 
a îngrășătoriei de tineret tau
rin, precum și a complexului 
industrial de creștere și îngră
șare a porcilor, se va organiza 
calificarea atestată, la locul de 
muncă, a cooperatorilor nece
sari sectorului zootehnic, asigu- 
rînd, totodată, permanentiza
rea lor.

VII. - Folosirea curților ți 
loturilor personale ale 

cooperatorilor
Urmărind cultivarea fiecărei 

palme de pămînt, folosirea for
ței de muncă din fiecare fami
lie. vom antrena cooperatorii să 
cultive în curți și pe loturile în 
folosință legume timpurii, car
tofi, plante furajere, să planteze 

pomi și viță de vie, să crească 
un număr cît mai mare de vaci 
cu lapte, porci, oi și păsări.

— In 1975, gospodăriile per
sonale ale cooperatorilor vor 
participa la aprovizionarea 
populației cu 3 000 tone de legu
me timpurii și de vară, 220 tone 
struguri, 2 000 hl. lapte și peste 
100 tone de carne, totalizînd o 
producție marfă în valoare de 
peste 25 milioane lei.

VIII. Munca politică ți 
organizatorică, stimularea 

materială ți morală a 
participanților la întrecere
In scopul realizării sarcinilor 

de plan și a obiectivelor cuprin
se in această chemare, sub con
ducerea comitetului comunal de 
partid, comuniștii din cadrul 
cooperativei agricole din Izbi
ceni, consiliul de conducere, ca
drele cu munci de răspundere, 
vor desfășura o intensă activi
tate politică și organizatorică în 
vederea antrenării în întrecerea 
socialistă, într-un efort general 
și permanent, a tuturor forma
țiilor de muncă, a - tuturor coo
peratorilor. Vom analiza perio
dic, în adunările generale și pe 
formații de muncă, în ședințe 
de consiliu, desfășurarea între
cerii socialiste, stadiul realizării 
angajamentelor, stabilind mă
suri care să asigure înfăptuirea 
și depășirea obiectivelor pe care 
ni le-am propus ; la locurile de 
muncă și în centrul civic al co
munei vom afișa, lunar, rezulta
tele întrecerii.

Fruntașii în producție vor fi 
antrenați să-și împărtășească 
experiența, metodele folosite, a- 
sigurînd generalizarea acestora, 
astfel încît ele să devină pîrghiii 
importante în creșterea produc
tivității muncii fiecărui coope
rator, în obținerea unor produc
ții record la toate culturile și 
speciile de animale. La panoul 
de onoare vor fi afișate trimes
trial fotografiile și rezultatele 
obținute de fruntași, metodele 
folosite de aceștia. La sfirșit de 
an celor mai buni legumicultori, 
lucrători de la culturile irigate, 
crescători de animale și coope
ratori din celelalte sectoare de 
producție, li se vor înmina „In
signa de cooperator fruntaș" și 
stimulente materiale. Procedînd 
astfel, vom menține viu spiritul 
de întrecere, vom imprima a- 
cesteia dinamism și continui
tate.

Un obiectiv major al muncii 
politico-educative de masă, me
nit să stimuleze efortul creator, 
angajarea totală a cooperatori
lor din Izbiceni pentru crește
rea rapidă a producției vegetale 
și animale, îl va constitui popu
larizarea și cunoașterea temei
nică a Programului Partidului 
Comunist Român, a Directive
lor, Tezelor și celorlalte docu
mente care vor fi adoptate de 
Congresul âl XI-lea al partidu
lui, cuprinzînd toți cooperatorii 
la învățămîntul politico-ideolo
gic și economic de masă.

Ne exprimăm convingerea că 
chemarea noastră la întrecere.va 
avea un puternic ecou în toate 
cooperativele agricole și asocia
țiile economice intercooperatis
te, în rîndul tuturor cooperato
rilor, angajînd întreaga noastră 
țărănime la un efort general 
pentru ca 1975 să devină un an 
al producțiilor record și o bază 
temeinică de plecare pentru în
făptuirea obiectivelor care vor 
fi stabilite agriculturii coopera
tiste de Congresul al XI-lea 
pentru perioada 1976—1980. Des- 
fășurînd larg întrecerea socia
listă, țărănimea cooperatistă va 
participa, în același timp, la în
treaga viață politică, economică 
și socială a țării, își va aduce o 
contribuție tot mai mare lă pro
gresul și prosperitatea națiunii 
noastre socialiste, la înfăptuirea 
mărețului program de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și a comunismului pe 
pămîntul României.

Adunarea generală 
a cooperatorilor 

din Izbiceni județul Olt

(Urmare din pag. I) 
activități de muncă voluntar-pa- 
triotică susținute. Aportul tineri
lor la construirea căminelor — 
propria lor casă — este solicitat 
in continuare. Dar prima, și cea 
mai importantă contribuție a 
lor, se referă la întreținerea a- 
cestor imobile, a bunurilor pe 
care le au in folosință tempo
rară, la respectarea normelor de 
conviețuire în comun, pentru 
crearea unui cadru propice des
fășurării vieții în spiritul intruc- 
tiv-educativ pentru formarea 
omului nou. De aceea, propu
nem spre dezbatere, diverse
probleme subsumate întrebării : 
„Cum ne gospodărim propria
casă Un prim răspuns in rai
dul efectuat de redactorii noștri 
în cîteva asemenea obiective din 
județele Hunedoara, Harghita, 
Tulcea și Timiș.
DIFERENȚE INEXPLICABILE

Căminele pentru tineret de pe 
străzile Mărăști și Minerului, 
din municipiul Deva aparțin a- 
celeiași întreprinderi. Pe cît de 
darnică și grijulie se arată Ex
ploatarea minieră cu primul, pe 
atit de zgîrcită și nepăsătoare 
este cu celălalt. Căminul nr. 1, 
dat în folosință recerît, este com
pus din garsoniere, fiecare lo
cuită de numai o singură per
soană, cu mobilier voluminos și 
costisitor. Ceea ce intîlnești in 
cameră nu poate fi numit con
fort, ci lux. Ce-i drept, mina 
bunului gospodar se vede la tot 
pasul. în același timp, tinerilor 
de pe strada Minerului li se 
oferă camere cu cite 4—8 paturi 
(unele suprapuse !), mobilier să
răcăcios și părăginit, grupuri 
sanitare improvizate și defecte, 
murdărie etc. Aplicarea hotărîrii 
guvernului, privind tarifele ma
xime de cazare in căminele 
muncitorești pentru tineret tre
buia să ducă la dispariția aces
tei diferențieri. Lucrurile au cu
noscut însă o altă rezolvare. La 
căminul care și așa era favori
zat peste măsură, tarifele au fost 
reduse considerabil, iar la celă
lalt au fost majorate, încît la ora 
actuală nu se poate vorbi decit 
de o singură asemănare între 
ele : tarifele aproape egale. De 
ce nu se respectă amintita hotă- 
rîre ? în garsonierele de pe stra
da Mărăști pot locui în condiții 
excelente cîte două persoane. De 
ce se face risipă de spațiu lo
cuibil, cînd el este atit de soli
citat ? Printr-o asemenea măsu
ră s-ar putea descongestiona că
minul nr. 2 și asigura celor ca
zați acolo condiții mai bune de 
locuit.
RISIPA... CU BANII ALTORA

Hotărîrea respectivă nu a fost 
înțeleasă întocmai nici de facto
rii responsabili cu căminele de 
nefamiliști din județul Harghita. 
Pentru cazarea la căminul UPL 
Gălăuțaș, de pildă, fiecare din 
cei doi locatari ai camerei plă
tește cu 39 lei mai mult decit 
prevederile în vigoare. Să fie 
acesta și un motiv pentru care 
numai 59 din 91 de paturi sînt 
ocupate ? La Gheorghieni, ca să 
oferim un alt exemplu, se per
cepe o chirie de 150 lei pentru 
fiecare tînăr ce locuiește in ca
mere de cîte patru paturi. Ori
care ar fi argumentele, ele nu 
justifică această sumă. Cum nu 
se justifică nici menținerea ce
lor trei portari, patru îngriji
toare și a unui administrator. 
Prevederile legale au în vedere 
tocmai folosirea rațională a fon
durilor și nu risipirea lor în re
munerarea unui personal mai 
mare decît cel necesar. Cu toate 
că s-a solicitat și cu alt prilej 
sprijinul comitetului orășenesc 
U.T.C. în rezolvarea acestor pro
bleme ale tinerilor în cauză, nu 
s-a întreprins nimic. „In con
secință, comitetul de cămin — 
ne spune Viorel Gabor — a in
sistat, cît a insistat, apoi s-a dat 
bătut". Nu enumărăm seria mo
tivelor invocate, ele fiind neîn
temeiate. Cum la fel de nefon
dată și de-a dreptul condam
nabilă este atitudinea pasivă a 
unor tineri față de gospodărirea 
bunurilor pe care le au în fo
losință.

MEȘTERUL STRICA ȘI 
AȘTEAPTA ALT MEȘTER 

SA-I REPARE

Un exemplu în acest sens este 
și căminul pentru tineret al în
treprinderii de construcții mon
taj a județului Tulcea. Deși abia 

dat în folosință, căminul arată 
destul de neplăcut : pereții pă
tați, conducte sparte, instalații 
electrice improvizate. „Blocul 
a fost preluat nerecepționat — ne 
spune administratorul Neagu 
Vereșceag. Așteptăm o echipă 
de zugravi. Am înaintat și un 
referat să se revizuiască insta- 
lația41. Lăsind la o parte întir- 
zierea acestor reparații din par
tea întreprinderii, nu putem 
trece cu vederea micile reme
dieri, pe care oricare dintre me
seriașii aflați în cămin le putea

Raidul nostru 
in cămine 

pentru tineret

executa singur. Dar nimeni nu 
pune mina să prindă o ușă 
scoasă din balamale, de care se 
împiedică zilnic pe hol, sau să 
repare clanțele defecte sau du
șurile de la baie. La căminul 
TCIND Tulcea, doi tineri elec
tricieni reclamă defecțiunile in
stalației de iluminat, care, in
tr-adevăr este în cea mai mare 
parte improvizată. La Blocul 1, 
scara A, ap. 17, mecanicul Pe
tru Aieroaei, solicită de două 
luni de zile repararea unei 
conducte ce inundă încăperea. 
Lipsa de interes manifestată 
față de propria locuință este 
evidentă. In timp ce locatarii 
sînt nemulțumiți de modul în 
care răspunde administrația că
minului acestor probleme, nu 
întreprind nimic, deși dețin ei 
înșiși profesii care sînt chemate 
să execute asemenea remedieri, 
într-o stare similară se află și 
căminul întreprinderii de alu
mină. Fără să intrăm în amă
nunte. vom spune că multe din 
lipsurile manifestate sînt dato
rate în cea mai mare parte lo
catarilor. A aștepta pe altcineva 
să-ți facă o mică reparație, cînd 
tu însuți o poți executa cu mi
nimum de efort, ni se pare de-a 
dreptul ridicol.

Concursul „Buna servire"

TÎRGOVIȘTENII ȘI-AU

DESEMNAT FINALIȘTII
Faza județeană a concur

sului „Bupa servire" a reunit 
în saloanele modernului și 
elegantului restaurant tîrgo- 
viștean — cu un nume cel 
puțin curios — „Mondial", 
pe cei mai pricepuți tineri 
cofetari, bucătari și ospătari, 
cîștigători ai etapelor locale 
și zonale. întrecerea a fost 
dificilă atit pentru concu- 
renți cit și pentru juriu. 
Testele, teoretice și practice, 
cărora au trebuit să le facă 
față concurenții au fost din
tre cele mai complexe, soli- 
citînd cunoștințe variate, de
prinderi, pricepere. Fentru 
juriu, valoarea relativ apro
piată a concurenților, buna 
lor pregătire, a creat un ele
ment de dificultate în de
partajare. în cele din urmă 
cîștigătorii au devenit cu- 
noscuți : cofetari — Dimoiu 
Niculina și Filip Aurel (am
bii de la I.C.S.A.P. Tîrgo- 
viște) ; bucătari — Milescu 

_ Elena și Aldea Viorica 
(I.C.S.A.P. — Tîrgoviște) ; 
ospătari — Stelian Marines
cu (IJCOOP-Dîmbovița) și 
Mocanu Haralamble (ICSAP- 
Tîrgoviște). Ei vor fi cei care 
vor reprezenta județul Dîm
bovița la faza finală și, după 
cum mă asigura Stelian Ma
rinescu, se vor pregăti anu
me pentru a avea o compor
tare cit mai bună. Concursul 
a facilitat, dincolo de stabi
lirea unui clasament, cîteva 
observații demne de mențio
nat. Una dintre ele se referă 
Ia valoarea relativ egală a ca
lificării lucrătorilor din co
merțul de stat și cel coope

„DE CE NOI ȘI NU U.T.C.-ul"?
O atare atitudine, exprimată 

de Ionel Andronache, de la că
minul T.C. IND. Timișoara, ește 
neconformă cu normele con
viețuirii în comun și atestă o 
viziune ciudată despre relațiile 
locatarilor cu organizația U.T.C. 
Se dezbătea problema activități
lor cultural-educative organi
zate în incinta căminului tine
retului. „Activități cultural-dis- 
tractive in cămin ? Cine să le 
facă ? Noi ? se mira el. Să le 
facă U.T.C.-uL". După cum am 
putut constata nici locatarii că
minului, nici U.T.C.-ul nu s-au 
preocupat de statornicirea unor 
legături mai strînse în colabo
rarea pentru îmbunătățirea si
tuației existente. Ar fi însă ne
drept să generalizăm o atare 
concluzie. Exemplul pozitiv cel 
mai apropiat ni-1 oferă vizita
rea căminului tinerilor de la 
„Electromotor". în cele 71 de 
camere cu 2 și 3 paturi, înzes
trate cu tot confortul, sîntem 
întîmpinați de atmosfera odih
nitoare a oricărei alte locuințe. 
O atare ambianță a stat teme
lie Ia întocmirea programului 
de activități cultural-educative 
ce se desfășoară sau urmează a 
se desfășura în spații anume re
zervate. „Deocamdată intențio
năm să începem cu acțiuni me
nite să consolideze spiritul de 
prietenie și colegialitate : întil- 
niri cu oameni de artă și cul
tură. dezbaterea unor teme etice 
etc.“ — ne spune Constantin 
Trandafir, președintele comite
tului de cămin.

Este obligația noastră firească, 
cetățenească, a celor care lo
cuim în aceste cămine pentru 
tineret, să respectăm bunurile 
comune cu toată răspunderea 
propriei noastre case, să le în
grijim și să le gospodărim cît 
mai judicios și corect, să ne com
portăm în spiritul supunerii 
necondiționate la legea bunului 
simț, impusă de conviețuirea în 
comun. Sînt, în fond, cerințe 
care cadrează cu avantajul vîrs- 
tei noastre. Să ne păstrăm, și în 
acest mod demnitatea de a fi 
tînăr.

ratist, în ciuda unor condiții 
mal favorabile de care be
neficiază cei dinții. Repre
zentanții întreprinderii jude
țene a cooperației de consum 
au concurat în forță, s-au 
„bătut" pentru fiecare punct, 
s-au situat pe locuri foarte 
bune. Cea de a doua obser
vație se referă la concursul 
propriu-zis, la integrarea lui 
în ciclul măsurilor de pre
gătire profesională. Am pur
tat o amplă discuție pe 
această temă cu președintele 
IJCOOP Dîmbovița, Ion 
Nedelcu și cu Ion Petre, teh
nolog la aceeași întreprin
dere. Concursul — inițiat de 
Uniunea Tineretului Comu
nist, împreună cu alți factori 
interesați — și-a căpătat 
personalitate distinctă, are 
audiență in rîndul tinerilor, 
se constituie ca o verigă im
portantă în complexul de 
măsuri vizînd pregătirea 
profesională, continua ridi
care a calificării lucrătorilor 
din comerț.

In sfirșit, o ultimă obser
vație se referă Ia caracterul 
de masă al acestei competi
ții, Ia nevoia ca, an de an. 
să fie antrenați fără excepție 
toți tinerii din acest sector. 
Observația aparține președin
telui Consiliului tineret mun
citoresc de la Comitetul ju
dețean Dîmbovița al U.T.C. 
și formularea ei atestă o 
analiză atentă și respon
sabilă a desfășurării actua
lei etape a concursului, mă
suri încă de pe acum pen
tru viitoarea ediție.

AL. DOBRE

(IU)

Computerul și Stan Smith

Așadar, turneul de la Sao Paulo. N-a fost un turneu rău. In 
primul tur am cîștigat la Dibbs. In al doilea, am repetat succe
sul, cîștigînd la Battrick. In sferturi l-am avut în față pe Borg. 
Față de tînărul suedez aveam un sentiment de prietenie care te 
împiedică, uneori, să dai drumul complet la joc. Se pare, însă, că 
Borg nu încearcă asemenea sentimente. A fost într-o zi extraordi
nară. Aveam impresia că aș putea să nu cîștig nici un punct. 
10 000 de brazilieni nu încetau cu uralele. La un moment dat mi-a 
fost frică de -'ridicol. Am început să izbesc în neștire. Am reușit 
cîteva games-uri bune. In final, la o minge ca și pierdută, am 
lovit cu spatele la fileu, printre picioarele mele, reușind un punct 
neașteptat. Jocul nu s-a putut relua decît după cinci minute. Sala 
era în delir. De fapt, în seara aceea l-am descoperit pe specta
torul brazilian în general și pe cel de fotbal în special, care ju
bilează văzînd un Pele sau un Jairzinho secerîndu-și în dribling 
adversarii. Cele cinci minute de întrerupere erau tot o expresie 
a satisfacției totale față de gestul meu tehnic atît de neobișnuit 
pentru ei și pentru... mine.

La Sao Paulo am cîștigat primul și ultimul dublu în circuit, 
împreună cu Panatta, dispunînd de perechea Borg-Bengtsson. A- 
ceastă partidă de dublu s-a jucat pînă spre miezul nopții de du
minică. Ne aștepta imediat un alt turneu, la Tucson, pe coasta de 
vest a Americii. îmi aduc aminte că am pierdut avionul. Borg, 
nevrînd să aștepte, s-a urcat la întîmplare, într-un alt avion. 
(Culmea e că avea să ajungă cu opt ore înaintea noastră).

Am ajuns tîrziu. marți, cu două ore înainte de meci. Am fost 
așteptați 24 de ore. Am trecut imediat de la plastic la ciment. 
Nici nu știu cum am cîștigat cu 2—0 in fața lui Dell.

Cîteva cuvinte despre obligația de a fi la startul fiecărui tur
neu atunci cînd e vorba de un circuit. Orice forfait este penalizat 
cu o amendă foarte importantă. Aceste forfait-uri, foarte rare de 
altfel, produc o mulțime de încurcături. Tenisul mare nu mai este 
un domeniu subiectiv și aproximativ. Așa, de pildă, toate aoeste 
turnee sînt dirijate de un ranking computerizat, adică de un fel 
de clasament electronic, care oferă în permanență tabloul primilor 
300 de jucători din lume.

După victoria împotriva lui Dell am pierdut în fața lui New
combe, care avea să cîștige, de altfel, turneul. Această rapidă eli- 

' minare mi-a permis să vizitez studioul cinematografic din Tuc

son, unde se turnează filmele cu cow-boy. Interesant este faptul 
că nu e vorba de un studiou obișnuit. Am avut în fața ochilor un 
sat permanent, cu binecunoscuta casă a șerifului de altă dată, cu 
restaurantul atît de familiar spectatorilor de cinema, în care ușile 
se deschid vraiște, purtînd — invariabil — binecunoscuta inscrip
ție Saloon. Acest studio perpetuu este vizitat de mulți turiști, 
care au prilejul să fie în imediata apropiere a actorilor îmbrăcați 
în costume de epocă și cu pistoale „fumegînde" la brîu.

Dar să revenim la computer. Iată ceva care nu poate trișa și 
nu poate opera cu „las' că vedem noi“. In computer, jucătorii își 
cunosc mereu poziția. La terminarea turneelor, eu mă aflam pe 
locul 56 în lume, ceea ce nu mi se părea chiar atît de rău. Orice 
meci pierdut sau cîștigat operează creșteri și descreșteri ca la 
marile tabele electronice ale curselor de cai, cînd cota urcă și 
coboară automat, în fracțiuni de secundă. în funcție de sumele 
jucate. Cu alte cuvinte, tenisul a ajuns în faza matematicilor, cînd 
totul e negru pe alb. In legătură cu asta, vreau să spun cîteva 
cuvinte despre bătălia extraordinară pe care o duc jucătorii ne- 
cunoscuți ca să încapă în labirintul computerului. Țin să amin
tesc că în toate aceste turnee sînt programate și mici turnee „sa
telit", de calificare. Toți cei înscriși se bat pe viață și pe moarte 
pentru a prinde unul din cele patru locuri rezervate pe tabelul cel 
mare pentru jucătorii înscriși la „calificări". Există jucători care 
participă la toate turneele „satelit", de-a lungul unui an întreg. 
Cei mai mulți pier ca în adevărate catastrofe marine. Unii reu
șesc, însă, să prindă un colac de salvare. Așa a fost cazul, în 
1974, cu studentul american Raz Reid, în virstă de 22 de ani. 
Acest absolvent al Universității din Standford a luat startul la 
primele patru turnee ale circuitului și s-a calificat în toate pentru 
unul din cele patru locuri rezervate, astfel că, în cele din urmă, 
a scăpat de calificări, ajungînd să fie invitat oficial pe tabel, 
adică în computer.

După turneul de la Tucson a urmat cel de la Palm Desert. In 
primul tur s-a înregistrat marea surpriză : Borg a pierdut la Tan
ner, învinsul meu de la Bologna.Eu am cîștigat la campionul Ja
poniei, Kawimatsumi, și am pierdut apoi la Harold Solomon. To
tuși, eram în continuare în primii opt capi de serie ai grupului.

Cîteva cuvinte despre două-trei nume de circulație în tenisul 
mondial din ultimul timp.

Am fost întrebat deseori: ce e cu Richey ? Răspunsul meu e 
simplu. Cliff Richey nu a mai rezistat tensiunii nervoase. El a 
fost mereu un jucător de travaliu extraordinar. Iar acest travaliu 
a presupus un mare consum nervos. Și cum sistemul lui nervos nu 
ținea de un accentuat echilibru, Richey a început să coboare.

Ce e cu Kodes ? Și Nodes este într-un oarecare declin, în pri
mul rînd pentru că nu mai are 23—24 ani. El, ca și Cliff Richey, 
a fost unul din cei mai muncitori jucători de tenis. La drept vor
bind, a trăit dintr-un retur senzațional, și atît. In afară de asta, 
Kodes a fost un mare specialist al zgurei. Dar, în ultimul timp, 
lumea tenisului se mișcă cu viteza de rotație a globului, astfel că 
suprafețele de joc alternează și se rostogolesc în mare viteză. 
Astăzi joci pe zgură, mîine pe gazon, poimâine pe ciment, iar răs- 
poimîine — pe cauciuc, așa cum s-a întîmplat la Tokio. In aceste 
condiții, foștii specialiști ai zgurei sau ai cimentului sînt nevoiți 
să plătească tribut acestei „rotări" a suprafețelor. Acomodările 
și reacomodările au devenit o lege, astfel încît avantajul terenului 
foarte bine cunoscut a început să dispară. Dacă vreți, acest lucru 
este destul de binevenit pentru tenisul mondial.

Ce e cu Smith ? Pentru mine, vă rog să mă iertați, Stan Smith 
a fost întotdeauna un jucător departe de marile vedete ale teni
sului. Ca să fiu mai direct, a fost un jucător destul de rudimen
tar, fără să uit, însă, că a fost un jucător bun. Marea lui forță a 
fost serviciul, din care au derivat toate celelalte lovituri, cu bene
ficiul de rigoare. La un moment dat, brațul lui Stan Smith, care 
a bombardat cu serviciul toate terenurile din lume, a început 
să obosească. Acum, Stan Smith nu mai servește cum servea. în 
momentul în care și-a dat seama că lovitura lui de bază e într-o 
oarecare scădere, s-a produs și o pierdere a încrederii în forțele 
proprii. Așa se face că un jucător ca Stan Smith, care conducea 
nu de mult tenisul mondial, se află undeva pe treptele mai puțin 
spectaculoase ale tenisului 1974.

Sînt datoi acum să mă opresc puțin asupra lui Guillermo Vilas, 
pentru că argentinianul este și la noi în țară — îmi dau seama 
— un nume bine cunoscut, mai ales pentru ceea ce a realizat în 
1974.

Dar despre asta și despre Tokio, într-un număr viitor...
(VA URMA)
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11, Dezvoltarea științei, în conformitate cu cerin
țele generale ale progresului material și social,
intensificarea atît a cercetării științifice aplica
tive, cît și a cercetării fundamentale de perspectivă, 
amplificarea cooperării tehnico-științifice cu alte

— Tovarășe academician, în 
acest moment, cînd întreaga 
țară dezbate proiectul Progra
mului partidului privind impor
tanta etapă care urmează, ce ne 
puteți spune despre rolul cerce
tării științifice ? Ce particulari
tăți are ca, care sînt direcțiile 
sale principale ?

— Cercetarea științifică este 
una din pirghiile care contri
buie la progresul societății mo
derne. Cu cit ne ambiționăm să 
realizăm mai mult, mai bine și 
într-un timp mai scurt, cu atit 
trebuie să apelăm și să bene
ficiem de resorturile științei. De 
altfel, există un paralelism între 
dezvoltarea industrială și cea a 
investigațiilor științifice și teh
nologice. Cred, deci, că în mă
sura în care ne vom strădui să 
ridicăm cotele cercetării științi
fice în țara noastră, în aceeași 
măsură vom înregistra succese 
pe planul realizărilor materiale 
și spirituale. Actuala etapă de 
dezvoltare, a țării e definită cu 
claritate în proiectul de Program 
al P.C.R. Din aceasta rezultă 
și atributele științei și direcțiile

j CERCETĂRI Șl STUDII ÎN 
PERSPECTIVA

Ife Academia Republicii So
cialiste România a avut loc o 
sesiune de comunicări științifice 
cu jtema „Cercetări și studii în 
perspectiva tehnicilor viitorului". 
Orientată spre lucrări care vi
zează domenii foarte noi de cer
cetare, de mare actualitate, se
siunea a făcut cunoscute o serie 
de studii "i cercetări fundamen
tale, teoretice, care preced mate- ’ 
rializarea 
deosebită 
Iată cîteva dintre acestea :

unor procedee cu o 
eficiență economică.

• Mărirea factorului de recu
perare a țițeiului din zăcăminte. 
Prin utilizarea unui model mate
matic de dislocuire a țițeiului, 
cu ajutorul unei soluții cu vîsco- 
zitate mărită pe bază de poli
meri, se preconizează o creștere 
cu 6—8 la sută a factorului de 
recuperare.

• Îmbunătățirea procedeului 
■plasic de flatare în industria ex
tracției de minereuri neferoase. 
Prin aplicarea în practică a re-

12. Asigurarea unui raport corespunzător între 
fondul de consuni și fondul de dezvoltare în vede
rea creșterii în ritm înalt a întregii economii și, în 
același timp, a sporirii continue a bunăstării materi
ale și spirituale a poporului, satisfacerii cerințelor 
de viață ale oamenilor muncii la nivelul civilizației 

mondiale
Pornind de la necesitatea so

luționării multiplelor și comple
xelor probleme ale creșterii po
tențialului economic al țării, 
modernizării structurale a eco
nomiei naționale, intensificării 
procesului de apropiere și atin
gere a parametrilor economici 
ai țărilor dezvoltate, ridicării 
gradului de civilizație și bună
stare a întregului popor, parti
dul a înscris drept o coordonată 
majoră a activității sale progra
matice asigurarea unei corelații 
optime intre fondul de consum 
și fondul de dezvoltare, părți 
componente ale venitului na
țional. în concepția partidului 
nostru, repartizarea finală a ve
nitului național între aceste 
două fonduri reprezintă un pro
ces cu profunde semnificații so- 
cial-politice, el exprimînd în
tr-o formă sintetică îmbinarea 
intereselor personale cu cele 
generale, punînd față în față 
prezentul și viitorul națiunii.

în determinarea variantei op
time trebuie respectate anumite 
corelații ce se manifestă între 
venitul național, fondul de dez
voltare și fondul de consum, a 
căror evoluție este condiționată 
de natura factorilor care impul
sionează dezvoltarea economică, 
de multitudinea și complexita
tea interacțiunilor dintre aceș
tia, fapt ce imprimă acestei pro
porții fundamentale un caracter 
dinamic, reflectind realitatea 
concretă dintr-o anumită etapă 
de dezvoltare economico-socială. 
Pe acest fundament teoretic, în 
vederea dezvoltării și perfecțio
nării forțelor de producție, a li
chidării decalajului economic 
existent față de țările dezvol
tate, a făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate și a 
Înaintării României spre corau- 

sale principale de atac. Cred că 
cercetarea științifică trebuie să 
îmbine eforturile care conduc la 
progrese în domeniul procesu
lui de cunoaștere cu cele care 
se traduc prin sporirea bazei 
de materii prime, crearea de 
noi tehnologii, diversificarea și 
modernizarea celor existente.

— Ce legătură vedeți intre 
știința pură și tehnologie ? De 

Convorbire cu acad. prof. 
CRISTOFOR SIMIONESCU, 
rectorul Institutului politehnic din Iași, 

vicepreședinte al Academiei R. S. România

fapt, în condițiile de astăzi se 
mai poate vorbi despre știință 
pură ?

— Mai devreme sau mai 
tîrziu, știința pură se încarnează 
în tehnologie. Cred că există 
știință pură sau mai bine zis, 
rezultate ale cercetării științi
fice pentru care nu se întrevăd 
imediat aplicații. Se pot da ex
trem de numeroase exemple 
despre asemenea producții, rod

VIITORULUI
zultatelor cercetării științifice se 
va ajunge 'la valorificarea optimă 
a minereurilor foarte fin con
crescute, a căror recuperare ac
tuală încă nu este satisfăcătoare.

• In domeniul teoriei mecanis
melor și mașinilor s-a urmărit 
definirea și realizarea sintezei 
unor mecanisme, ca o problemă 
de optimizare atît din punct de 
vedere funcțional și constructiv, 
cit și economic.

• S-au prezentat probleme de 
teoria elasticității, elastoplastici- 
tății și mecanica solului, care își 
vor găsi aplicare imediată în 
calculul elementelor de structură 
și al fundațiilor construcțiilor ci
vile și industriale, asigurîndu-se 
materiale de construcții cu un 
randament sporit.

• Au fost înfățișate rezultate 
cu aplicabilitate imediată sau de 
perspectivă apropiată în rezol
varea problemelor frecării, uzurii 
și lubrificației pieselor compo
nente ale mașinilor de orice tip.

Conf. dr.
SANDU COSTACHE

nism, apare ca o necesitate ine
xorabilă stabilirea unei rate 
înalte a acumulării. Aceasta, cu 
atît mai mult, cu cit și țările 
dezvoltate din punct de vedere 
economic, pentru a ține pasul 
cu cerințele revoluției tehnico- 
științifice contemporane, sînt 
nevoite să finanțeze ample pro
grame de investiții.

în prezent, în țara noastră se 
fac eforturi susținute pentru ac
celerarea ritmului creșterii eco
nomice. pentru ridicarea gra
dului de civilizație și prosperi
tate materială și spirituală a 
oamenilor muncii. Drept ur
mare, în procesul repartiției ve
nitului național în fond de con
sum și fond de dezvoltare se 
impune, ca o opțiune fundamen
tală, menținerea în continuare 
a unei rate înalte a acumulării, 
concomitent cu sporirea eficien
tei folosirii acesteia.

în perioada 1976—1980, venitul 
național va crește într-un ritm 
mediu anual de 9—10 la sută, 
astfel că la finele anului 1980 
mărimea acestuia va fi cu 54— 
61 la sută mai mare, compara
tiv cu 1975. Cea mai mare parte 
a venitului național, 66—67 la 
sută, va fi alocată fondului de 
consum, 33—34 la sută fiind 
destinată fondului național de 
dezvoltare economică socială. 
Această rată înaltă a acumulării 
se reflectă în volumul investi
țiilor. care va însuma în perioa
da viitorului cincinal 920—960 
miliarde lei. Investițiile vor fi 

al cercetării numite fundamen
tală. care, mai tîrziu, și-a găsit 
nebănuite aplicații în tehnică.

— Promovarea cercetărilor 
fundamentale este una din pre
vederile proiectului de Program 
al partidului. Care sînt obiec
tivele acestor cercetări pe plan 
general?

— Cred că e firesc ca pro
movarea cercetărilor fundamen

tale să fie una din prevederile 
pro ectului de Program al P.C.R. 
înțeleg prin cercetarea fun
damentală acel tip de, investi
gații care conduce la nou, care 
are un aport substanțial la 
procesul cunoașterii. Societatea 
modernă nu se poate dispensa 
de această cercetare. Mai ex
presiv spus, cercetarea fun
damentală trebuie să ne facă să 
știm mîine ceea ce nu știm încă

FIȘELE INTELIGENȚEI TEHNICE ROMÂNEȘTI
• In întreprinderi, pe șan

tierele de construcții, in uni
tățile din agricultură, în ac
tivitatea de cercetare și pro
iectare lucrează astăzi peste 
309 900 de ingineri și teh
nicieni ;

• Cu actualele capacități 
de producție, printr-o bună 
organizare, printr-o folosire 
rațională a mașinilor, prin 
modernizarea lor datorită, în 
primul rind, aportului cerce
tării științifice, putem obține 
o producție cu cel puțin 
30—40 la sută mai mare decit 
în prezent, unele întreprin
deri putîndu-și dubla pro
ducția fără nici un fel de 
cheltuială. în 10—15 ani, prin 
modernizarea producției, 
automatizare, introducerea 
tehnicii noi, folosirea mijloa
celor electronice de coman
dă, productivitatea muncii va 
spori de 5—6 ori ;

• Din 1950 și pină Ia sfir- 
șitul semestrului I 1974, la 
Oficiul de stat pentru inven
ții și mărci au fost înregis
trate 28 579 cereri de invenții 
românești pentru a fi cesio-

orientate cu prioritate spre 
dezvoltarea ramurilor producției 
materiale, pentru care s-au re
partizat circa 90 la sută din to
talul fondurilor statului. în a- 
celași timp, fonduri importante 
de investiții sînt orientate pen
tru dezvoltarea bazei materiale 
a sectoarelor social-culturale : 
pentru învățămînt 9,7 miliarde 
lei, pentru cultură 1,8 miliarde 
lei, pentru ocrotirea sănătății, 
educație fizică și sport 6,7 mi
liarde lei, pentru construcția de 
locuințe și gospodăria comunală 
aproape 100 miliarde lei.

în ce se vor concretiza aceste 
uriașe fonduri de investiții ? E- 
vidențiem doar cîteva aspecte, 
în perioada 1976—1980 vor fî 
date în funcțiune circa 2 700 ca
pacități industriale și agrozoo
tehnice mai importante și care 
vor contribui la sporirea pro
ducției globale și industriale a 
tării. Producția globală indus
trială va fi in 1980 cu 54—61 la 
sută mai mare decît cea din 
1975, iar producția globală agri
colă (media anuală pe perioada 
de 5 ani) cu 25—34 la sută. în 
aceeași perioadă, veniturile reale 
ale populației vor crește cu 
35—37 la sută, în condițiile 
creării a 1—1,2 milioane de noi 
locuri de muncă.

Aceste cîteva date, deși lapi
dare, demonstrează cu prisosin
ță necesitatea unei repartizări 
optime a venitului național în 
fond de consum și fond de dez
voltare, parte integrantă a poli
ticii economice a partidului 
nostru, prin care se asigură un 
ritm susținut reproducției so
cialiste lărgite, plasarea Româ
niei pe un loc fruntaș în ierar
hia economică mondială, creș
terea civilizației materiale și 
spirituale a națiunii noastre. 

astăzi. Ea trebuie să îmbogă
țească tezaurul de cuceriri ale 
omenirii în. spirit și în fapte. 
Aici trebuie să menționăm inter
acțiunea dialectică, indestructi
bilă dintre cercetarea fundamen
tală și cea aplicativă căci, așa 
cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvintarea ros
tită în fața participanților la 
Conferința națională a cercetă
rii științifice și proiectării, „vor
bind de cercetarea fundamen
tală, teoretică, trebuie să' por
nim de la necesitatea legăturii 
strînse, dialectice. între latura 
teoretică și latura practică a 
științei. Aceste două laturi con
stituie un tot unitar și nu se 
pot separa în nici un fel“

— în ce măsură își poate 
aduce contribuția cercetarea 
științifică din invățămihtul su
perior la marile probleme pe 
care le implică progresul 
tehnic ?

— învățămîntul superior este . 
un mare beneficiar de cadre va
loroase, capabile să contribuie 
substanțial la progresul științei 
românești. în: măsura în . care 
școala nouă înseamnă învăță- 
mînt-cercetare-producție. rozul ‘ 
tă evident că ea pășește într-o 1 
etapă în care învățămîntul su
perior este angajat direct în 
rezolvarea unor probleme care 
ne conduc la progrese în știință 
și tehnică. Aceasta se va rea
liza cu atît mai repede, cu cit 
se vor înțelege mai bine rostu
rile actuale ale școlii superi
oare românești atit de către cei 
din interiorul, cit și de către cei 
din exteriorul ei. Și, bineînțe
les, tineretul este chemat să se 
afle în fruntea acestei acțiuni 
de cercetare științifică, el fiind 
principalul beneficiar al tehni
cilor și tehnologiilor viitorului, 
al acelui ■ viitor pe care trebuie 
să ni-1 apropiem cît. mai mult.

nate statului. Din 9059 in
venții românești brevetate în 
această perioadă în R. S. Ro
mânia. au fost aplicate peste 
3 000, fiecare aducind în me-
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în cincinalul viitor se 
prevăd investiții în va
loare de 920—960 miliarde lei, deci, 
cu circa 360—400 miliarde lei mai 
mult decît în actualul cincinal. Pen
tru perioada 1981 — 1990, volumul in
vestițiilor rezultă a fi de circa 1 020- 
1 040 miliarde lei pe un cincinal. Se 
observă o scădere a ritmului de creș
tere a fondurilor de investiții. Cum se 

explică ?

Răspunde GHEORGHE RUSCANU, 
, de la Banca de Investiții

Problema volumului de investiții ce se alocă 
an de an în vederea dezvoltării economico-so- 
ciale a unei .țări este în fond problema justei 
repartizări a venitului nățional între fondul de 
dezvoltare și fondul destinat consumului popu
lației, decizie politico-economică de importanță 
fundamentală pentru progresul și bunăstarea unui popor.

In condițiile țării noastre, țară socialistă în 
curs de dezvoltare, care și-a propus ca în cîteva 
cincinale să lichideze decalajul care o desparte 
de țările dezvoltate din punct de vedere econo
mic, alocarea unei rate înalte din venitul națio
nal pentru dezvoltare (32-7-33 la sută în actualul 
cincinal și 33—34 la sută în cincinalul 1976—1980) 
și respectiv stabilirea unui volum însemnat de 
investiții (558 miliarde lei preliminat pentru ac
tualul cincinal și 920—960 miliarde lei pentru 
cincinalul 1976—1980) a constituit și constituie 
încă o condiție indispensabilă pentru realizarea 
obiectivelor politicii economice și sociale, a parti
dului și statului nostru. Investițiile ce se prevăd 
a se realiza în actualul cincinal precum și in 
cel de-al doilea cincinal al acestei etape strate
gice, pe seama cărora se vor finaliza peste 5 000 
de noi capacități de producție industriale și agro
zootehnice, sînt în măsură să asigure o impetu
oasă dezvoltare a forțelor de producție.

Aceasta va permite economiei noastre să rea
lizeze producții pe locuitor. — la principalele pro
duse — în general asemănătoare sau chiar mai 
mari decit ale țărilor industrializate ceea ce va 
accelera procesul de reducere și lichidare a deca
lajelor față de acestea.

Nivelul înalt de dezvoltare pe care îl va atinge 
economia României socialiste la sfirșitul cinci
nalului 1976—1980 $i gradul maxim de eficiență 
care va caracteriza utilizarea potențialului pro
ductiv și fondurile de investiții vor asigura con
dițiile^ ca dezvoltarea mai departe, economică și 
socială a țării, să se realizeze prin menținerea 
sau chiar reducerea ratei din venitul național ce 
se va aloca pentru dezvoltare și majorarea co
respunzătoare a ratei fondului destinat consu
mului populației.

Cercetarea aplicativă înseamnă 
perfecționare, modernizare, innoire,

randamente sporite
Convorbire cu ing. ION CRIȘAN, 

director general al Institutului central de cercetări pentru 
construcțiile de mașini

— Tovarășe director. în pro
iectul Programului partidului o 
atenție deosebită este acordată 
introducerii rapide în produc
ție a cuceririlor științei, perfec
ționării tehnologiilor, ridicării 
nivelului tehnic și calitativ al 
întregii activități economice. 
Care sînt sensurile acestui im
portant obiectiv din Program, 
din punctul de vedere al spe
cialistului ?

— O receptivitate sporită la 
nou, la tot ce este avansat în 
domeniul nostru de activitate. 
Materializarea cercetării se va 
simți în primul rind în indus
trie și, în ansamblul acesteia, 
în industria constructoare de 
mașini. Proiectul de Directive 
ale Congresului al XI-lea, parte 
integrantă a Programului parti
dului. prevede, de altfel, că în 
viitorul cincinal industria con
structoare de mașini se va dez
volta intr-un ritm mediu anual 
de 11,5—12,5 'la sută, ponderea 
sa în totalul producției indus
triale ajungînd în 1980 la circa 
34 la sută. Desigur, în înfăptui
rea acestor sarcini un rol ho- 
tărîtor revine cercetării științi
fice, ea trebuind să acționeze în 

die cite 600—800 mii lei eco
nomii pe an; între 1969—1971, 
media eficienței economice 
pe invenție a crescut, de
pășind 1,2 milioane lei anual.
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CONSULTAȚIE Ce ar însemna diminua
rea cotei din venitul na

țional destinată fondului național de 
dezvoltare economico-socială și creș
terea corespunzătoare a ponderii 

fondului de consum ?

Răspunde TOMA MELINTE, 
de la Institutul de studii și cercetări 

pentru planificare

Repartizarea judicioasă a venitului național, 
atît în cincinalul următor, cit și în perioada 
1981—1990, respectiv asigurarea unui raport co
respunzător între fondul de consum și fondul 
de dezvoltare, atestă în continuare una din 
preocupările principale ale politicii economice a 
Partidului Comunist Român, pentru creșterea în 
ritm înalt a întregii economii și în același timp, 
sporirea continuă a bunăstării materiale și spi
rituale a poporului. Cîteva date referitoare la e- 
voluția acestor două componente ale venitului 
național, pe parcursul ultimelor două decenii, ne 
vor ajuta să desprindem legătura indisolubilă 
care există între ele :
— ponderea fondului de dezvoltare din venitul

national
1954—1969 1961—1965 1966—1970 1971—1975 
17—18% 25% 29—30% 33%

— ritmul mediu anual de creștere a fondului
de consum

1954—1960 1961—1965 1966—1970 1971—1975 
4,5% 5,8% 6,2% 8%

Rezultă clar că în condițiile alocării unei 
părți însemnate din venitul național pentru fon
dul de dezvoltare s-a putut realiza, perioadă de 
perioadă, o accelerare a fondului de consum. 
Prin fondurile din venitul național care au fost 
destinate ■ dezvoltării s-au înfăptuit ample pro
grame de investiții, care au asigurat dotarea cu 
tehnica cea mai avansată a tuturor sectoarelor 
producției materiale, științei, învățămintului și 
ocrotirii sănătății, precum și înnoirea continuă 
a mijloacelor de producție și accentuarea pro
cesului de modernizare a structurii economice.

Pentru cincinalul următor, proiectul de Di
rective prevede alocarea în continuare a' unei 
cote însemnate din venitul național pentru fon
dul de dezvoltare. Semnificativ este faptul că 
pentru 1980, față de 1975, creșterea fondului de 
consum este prevăzută a fi cu circa 47 la sută 
mai mare decît creșterea pentru 1975 față de 
1970.

Asigurarea unei rate înalte, optime a acumu
lării se manifestă ca un factor primordial al 
progresului multilateral al economiei, se dove
dește baza sigură a măsurilor succesive, care 
se amplifică continuu, pentru ridicarea nivelu
lui de trai al populației de la orașe și sate.

Grupaj realizat de N. COȘOVEANU

sarcini
țării 

în care

competi- 
compara 

ramuri

strînsă concordanță cu cerin
țele producției.

în ce ne privește, se impune 
necesitatea creării de utilaje și 

. instalații de vîrf în tehnica și 
tehnologia contemporană, desti
nate dotării întreprinderilor 
chimice și siderurgice ; utilaje 
energetice noi. legate de folosi
rea unor noi resurse energe
tice și. în principal a energiei 
atomice ; utilaje de transport de 
foarte mare capacitate, între 
care navele de 150 000 tdw etc.

După cum știți, în cuvintarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Conferința națională a cer
cetării științifice și proiectării 
sînt trasate o serie de 
de o mare însemnătate pentru 
dezvoltarea economiei 
noastre. Indicînd modul 
trebuie să lucrăm, să concepem 
cercetarea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spunea : „In general, 
este necesar ca în următorul 
cincinal, industria noastră con
structoare de mașini să devină 
o industrie modernă, 
tivă care să se poată 
cu cele mai moderne 
similare din țările avansate".

— Activitatea științifică în do
meniul fizicii, chimiei, matema
ticii, care trebuie să abordeze 
cu mai multă îndrăzneală pro
bleme noi, actuale și de per
spectivă, constituie de asemenea 
obiectul unor prevederi ale 
proiectului de Program al parti
dului, Se recomandă, în aceeași 
idee, dezvoltarea atît a cerce
tării aplicative, cit și a cercetă
rii fundamentale. Cum corelați 
aceste două aspecte ale cerce
tării științifice ?

— Consider că îmbinarea lor 
armonioasă este absolut .nece
sară în condițiile progresului 
contemporan și ale perspective
lor de dezvoltare. La noi, foar
te multe teme din planul de 
cercetări pe ramură au la bază 
cercetări cu caracter fundamen
tal. cum sînt, de pildă, cele care 
se ocupă de noile instalații pen
tru jjroducerea energiei electrice 
direct din energie termică, fără 
să se mai treacă și prin faza 
de energie mecanică, sau cele 
privind 
rametri 
portarii 
lor. în 
fundamental, de altfel ca și în 
cercetările aplicative, au dat re
zultate 
mixte 
tutele i 
și de 1

influența diferiților pa- 
tehnologici asupra com- 
de durată a angrenaje- 
cercetările cu caracter

> foarte bune echipele 
de cercetători din insti- 
de cercetare industriale 
la catedrele universitare.

Grupaj realizat de
DRAGOMIR HOROMNEA

SUCEAVA sau

Ceea ce se vede azi

de la înălțimea vechii 

cetăți a Mușatinilor
(Urmare din pag. I) 

comună, de han, care trebuia să 
fie hotelul tîrgului, se umpluse 
de multe săptămîni și plină 
avea să mai fie multe. Am aș
teptat zorii umblînd pe ulițe 
vechi și sorbind un pahar de ceai 
fierbinte în vreo cofetărie ghe- 
boșată.

Nouă ani mai tîrziu aveam 
să sorb paharul de cear la 
Suceava în braseria de la 

parterul unui hotel zidit pe-o 
temelie în care se aflau încastra
te și pietre puse de mina mea. 
In acești nouă ani care urma
seră, Suceava prinsese, mai ti
mid la început, din ce în ce mai 
decisă cu fiecare zi, viteză. Por
nise, accelerînd, către ceea ce 
atinsese mai înalt în strălucirile 
ei de fostă Cetate de Scaun a 
Moldovei și mai departe. Mult 
mai departe.

■Recunosc că noi, cei care 
ne-am trăit o zdravănă bucată 
de tinerețe învîrtind un condei 
în Suceava am căzut, nu de pu
ține ori, în „păcatul" poeziei. 
Recunosc că n-am putut exista 
fără poezie. Și mai recunosc că 
nu putem exista nici acum fără 
poezia aceea care ne făcea să 
numărăm turnurile macaralelor 
și să rămînem muți de admira
ție la vederea lucrului formida
bil al excavatoarelor. Pentru 
mine, în vremea aceea s-au în- 
tîmplat niște evenimente unice. 
Pentru mine și pentru orașul în 
care trăim. Foarte multe eveni
mente unice care, chiar deve
nind serie, repetare, tot unice 
rămîneau. Tot întîiele, și cred că 
prospețimea aceasta și-o vor 
păstra vreme îndelungată. Am 
v^zut și-am numărat. Pe locul 
unde, în întîia mea noapte su- 
ceveană, luna văruia cîteva du- 
ghene, într-un imprecis centru 
al orașului, s-a zidit, cum spu
neam, primul hotel. Simbolic, 
cumva, orașul începea cu ,o in
vitație. Nu turistică. Cine ve
nea era îndemnat să pună umă
rul. Mulți au venit adăugîndu-se 
sucevenilor -suceveni și deve
nind și ei suceveni-suceveni 
prințr-un buletin de identitate 
iscălit în blocuri, întreprinderi 
noi, în școli...

îndurile acestea nu sînt . 
niște amintiri. Amintirile , 
închid faptele, sînt linia 

trasă în josul evenimentelor care 
și-au aflat locul definitiv și tre
buie doar adunate. Lucrurile 
despre care vorbesc există și con
tinuă vii în Suceava. Istoria uni
catelor merge mai departe, fie 
vorba despre oameni ori faptele 
lor. Am răsfoit deunăzi colecția 
recentă a ziarului „Zori noi" din 
Suceava, și ochii mi s-au oprit 
la numeroasele reportaje și știri 
despre constructori și construc
ții sucevene. „Iată urmașii lui 
Toader" mi-am zis, și, instanta
neu, l-am văzut pe Toader, fai
mosul constructor despre care 
am scris adesea. Toader pe plan- 
șeele înghețate ale viitorului 
combinat de hîrtie și celuloză, 
sau ale combinatului de indus
trializare a lemnului, devenite 
nucleul marii platforme de in
dustrie a Sucevei. Toader țesînd 
fierul beton al cartierului „Ana 
Ipătescu", al splendidei case de 
cultură, al clădirii telefoanelor, 
Toader punînd plăcile de mar
mură în piața înflorită frumos în 
centrul Sucevei... „Toader exis
tă, îi dă înainte cum a pornit 
spre anii șaizeci și se gîndește 
numai s-o facă și mai bine" 
mi-am zis. Și așa, umplîndu-mă 
de nostalgie, mi-a venit altă 
idee. Au fost în Suceava cîteva 
case noi zidite față de care, în 
cazul cînd autorul lor le-ar fi

Măsura efortului 
și priceperii

(Urmare din pag. I) 
cazangerie. Muncitorii din e- 
chipa lui Constantin Cetățea- 
nu montează un schimbător 
de căldură pentru combina
tul din Oradea. Este cel de 
al doilea obiectiv de acest 
fel executat in secție. „Pri
mul a mers mai greu — ne 
spune șeful de echipă — dar 
am dobindit experiența ne
cesară și acesta va fi termi
nat mai devreme. Sintem ho- 
iăriți ca livrarea lui să se- 
facă cu cel puțin o săptămî- 
nă înainte de termen."

Fiecare utilaj executat 
aici este o experiență pentru 
tinerii din echipa de sudori 
și cazangii a Iui Nicolae Tă- 
nase. „Cel mai vechi în su
dură — ne spune dinsul — 
are o practică de numai doi 
ani in producție. Au deprins 
temeinic meseria în școala 
profesională sau Ia cursurile 
de scurtă durată și nu mi-e 
jenă să recunosc, de multe 
ori ani învățat și eu cite 
ceva de la ei.“ Maistrul nu-și 
ascunde mindria oferindu-ne 
exemplul lui Nicolae Tuțu- 
ianu, Alexandru Nasture, Ion 
Drugea, Ion Sirghie.

Alături de muncitori care 
s-au întors pe meleagurile 
natale cu experiența mese
riei, cei mai tineri urmează 
ciclul doi al cursurilor de ri
dicare a calificării, își însu
șesc procedee tehnice de su

invocat drept lucrare practică 
pentru o diplomă de înaltă ca
lificare, o comisie a anului 1974 
ar clătina nemulțumită din cap. 
Nemulțumiți de propria ljicrare 
de atunci au fost autorii înșiși, 
și am asistat la un efort pentru 
care, sînt convins, istoria zgir- 
cită nu prea are loc. Istoria, în 
dimensiunea ei definitivă, nu 
lasă loc pentru învățătură. Și, 
totuși, oamenii aceia care învă
țau să construiască vitregiți, să
rind etapa băncii de școală, con
struind de-a dreptul, au găsit 
forță să dblige istoria a-i con
semna în ceea ce au superlativ. 
Au mers înainte, evaluîndu-se 
și corectîndu-se continuu, lucid. 
Astfel că oricare din noile car
tiere ale Sucevei le-ai cerceta 
rămîi cu imaginea unor lucruri 
solid și gospodărește făcute.

Mărturisesc că, ‘pe măsură 
ce-am dat frîu liber a- 
cestor gînduri despre Su

ceava, pe care o cunosc bine, 
mi-a dat tîrcoale o îndoială: 
e oare destul pentru a sugera 
cititorului că și acolo, și în Mol
dova de miază-noapte, ca în 
toată țara noastră românească, 
s-au petrecut fapte epocale și 
decisive ? E destul pentru a su
gera că din lunca Sucevei, dea
supra căreia, ca un zid de ce
tate uriaș, se arcuiește orașul și 
pină la platourile înalte dinspre 
Fălticeni și Vatra Dornei, în mai 
puțin de un sfert de veac și, cu 
deosebire, în ultima treime a a- 
cestui sfert de veac, s-a construit 
un centru industrial care produ
ce de la oțel pină la țesături de 
bumbac ? Care-și face singur 
planurile ■zidirilor și și le zidește 
singur ? Care-și învață copiii în 
o mulțime de școli noi și are 
generațiile sale de studenți și 
absolvenți ai propriului institut 
de învățămînt superior ? Poate 
mai convingătoare ar fi statisti
ca. Poate mai convingător ar fi 
să caut pe undeva registre de la 
naționalizare, din 1948, în care 
Suceava înscria o fabrică de za
hăr bombardată și incendiată și 
cîteva ateliere mai mari. Poate 
aceste registre ar trebui să fie 
de. față și puse față în față cu 
o simplă vedere a Sucevei de 
astăzi, luată, să zicem, de la 
înălțimea zidurilor (restaurate, 
consolidate) vechii cetăți a Mu
șatinilor. De unde se vede și nu 
se vede tot. De unde nu se mai 
poate număra, nu se mai poate 
alege care a fost prima casă 
nouă, fabrică nouă, școală nouă. 
De unde unic și formidabil apa
re acum nu detaliul ci ansam
blul, Detaliul ne rămîne nouă, 
celor care l-am trăit; Și celor 
care-1 continuă acolo. Printre 
care cititorul, la voința-i proprie, 
oricînd se poate număra. Fi
indcă azi, la Suceava, ai ce face. 
Și eu cred că o așezare ome
nească își măsoară amplitudinea 
și profunzimea prin capacitate 
de a da de lucru nuanțat și com
plex. Suceava a atins în această 
privință valori considerabile. Ai 
ce face la Suceava ca inginer 
metalurgist, agronom, textilist, 
proiectant, constructor, forestier, 
feroviar, specialist în industria 
alimentară etc., etc. Ai ce face 
la Suceava ca profesor. Ai ce 
face la Suceava ca învățător, ca 
economist, ca gazetar... Ai ce 
face la Suceava.

Și, coborînd dintr-un tren de 
noapte, iarna, străbătînd cu 
autobuzul cîmpia năpădită de 
zăpadă seînteietoare, sub rosto
golirea luminilor platformei in
dustriale, trebuie — ai toate da
tele concludente pentru asta — 
să fii convins că, la capătul 
drumului, sus, te așteaptă un 
oraș modern' și decis în perfec
țiunea sa viitoare.

dură înaintate. Ei sînt cei 
care fabrică utilaje pentru 
combinatele chimice din Va
lea Călugărească, Oradea, 
pentru întreprinderea con- 
stănteană de beton celular 
autoclavizat, hidrofoare pen
tru agricultură și pentru alți 
beneficiari care apreciază ca
litatea lucrărilor executate la 
Rm, Vilcea. Și tot ei sînt au
tori ai unor inițiative cu e- 
fect pozitiv asupra economiei 
de materiale și energie. Ate
lierele școlare din județ sînt 
dotate cu seturi de scule 
confecționate de tinerii aces
tei întreprinderi, cu metalul 
economisit, datorită in mare 
parte și aportului colegilor 
lor de la serviciul proiectare 
ștanțe și matrițe. Ingineri, 
subingineri și tehnicieni, ma
joritatea stagiari încă, se pot 
mîndri cu rezultate merito
rii în acest sens. Realizarea 
flanșelor prin îndoire, exe
cutarea grătarelor pentru 
vase, ștanță combinată pen
tru suporți sînt cîteva suc
cese care au concentrat e- 
fortui de gindire și inteli
gență al tinerilor proiectanți. 
Laolaltă, muncitori, tehni
cieni și ingineri, în cea mai 
mare parte tineri, dau mă
sura forței acestui harnic 
colectiv angajat în realizarea 
exemplară a sarcinilor de 
plan, in cinstea apropiatului 
Congres al partidului.
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O anchetă internațională de CAROL ROMAN

ANATOLI BLAGONRAVOV

cu- 
Cu 

a
de 
al

Academicianul A- 
natoli Blagonravov 
a Împlinit Ia înce
putul lui iunie 
rent 80 de ani. 
acest prilej el 
fost decorat cu 
doua medalie 
aur de Erou
Muncii Socialiste. 
Savantul, unul din 
cei mai mari spe
cialiști in proble
mele tehnicii cos
mice din zilele 
noastre, este lau
reat al Premiului 
de Stat și al Pre
miului Lenin. Din 
1960 se află in frun
tea Comitetului 
pentru explorarea 
și valorificarea spa
țiului cosmic din

cidrul Academiei 
de Științe a U.R.S.S. 
Tot de atunci este 
vicepreședinte al 
Comitetului pentru 
cercetări cosmice de 
pe lingă Consiliul 
Internațional al U- 
niunilor Științifice 
(C.O.S.P.A.R.). A

condus in repetate 
rînduri delegații so
vietice Ia forumu
rile mondiale in 
problemele explo
rării Cosmosului. 
Expunerile sale au 
avut o rezonanță 
Internațională.

0 f!IK COSMICA...
de ANATOLI BLAGONRAVOV

Abordarea acestui complex subiect — a cuceri prin eforturi 
conjugate ipoteticul Everest — poate fi imaginată, cred, și la 
scară cosmică. Vreau să spun că reflectînd la marșul omenirii 
înspre progres și desăvîrșire nu putem să ne mărginim doar 
la datele fizice pe care ni le oferă lumea cunoscută de noi de 
pe Terra. înaintarea omenirii, ca o colectivitate inteligentă și 
dornică de perfecțiune, poate fi astăzi evaluată în date 
neconceput altădată.

Cucerirea Cosmosului, sarcină contemporană impusă 
mult — dar pentru totdeauna — pe agenda de lucru a 
sute și sute de savanți, specialiști din cele mai diverse 
ale științei și tehnicii, are astăzi o actualitate greu de imaginat 
datorită necesităților tot mai mari de surse noi de energie, de 
minereuri cu o compoziție complexă și aflate tot mai puțin pe 
Terra — ca să mă rezum doar la aceste exemplificări.

Dar, chiar dacă nu ar fi existat aceste necesități — evident, 
referirea se face luîndu-se în considerație viitorul apropiat — 
noi, cei de pe Pămînt, tot ne-am fi reclamat dreptul de a ne 
prinde aripi care să ne plaseze în spațiul extraterestru cu vi
teza luminii, de a cuprinde în raza noastră de cunoaștere tot 
mai mult din Nemărginit, din fabulosul Univers. Aici este vorba 
de ceea ce aș denumi ca o „aplicație umană de structură"...

Așa se face că în răspunsul meu am încercat să fac un tur 
de orizont pentru cititorii ziarului românesc de tineret, dornici 
să afle cîteva dintre dimensiunile escaladării noastre colective 
înspre Everesturile Universului, așa cum vedem noi această 
problemă, cei din comisia Academiei de Științe a U.R.S.S. pen
tru explorarea și valorificarea spațiului cosmic.

Voi începe cu o constatare : la începutul secolului al XVI-lea 
corabia expediției lui Magellan, după ce a făcut ocolul globu
lui pămîntesc, s-a reîntors la țărmurile Spaniei. Cu mult îna
intea acestui eveniment, oamenii de știință — astronomii și geo
metrii — știau că Pămîntul are formă sferică. Expediția 
care e vorba a confirmat această ipoteză. A fost cucerit 
Everest al acelor timpuri...

Azi trăim evenimente de o importanță la fel de mare, 
care incumbă alte criterii și alte performanțe. Aparatele 
coborîre lansate de la bordul stațiilor automate interplanetare 
sovietice pe suprafața lui Marte și a lui Venus, sateliții artifi
ciali ai lui Marte au efectuat o serie de cercetări în zonă. Ex
perimentele unice ale oamenilor de știință sovietici au făcut 
din cunoștințele astronomice realitate. S-a demonstrat din nou. 
cu o forță deosebită, puterea omului și capacitatea lui de a 
pătrunde tainele naturii.

Cercetările, pînă de. curînd efectuate cu calm academic, au 
cedat locul experimentelor vaste și analizării pătimașe, uneori 
chiar cam prea pripite, a rezultatelor obținute. Asupra noastră 
s-a abătut o avalanșă de fapte noi, importante și mărunte, 
esențiale și secundare, certe și îndoielnice. însă s-au profilat 
noi piscuri... Adevărul este că se simte tot mai pregnant nevoia 
unui salt peste nivelul actual de „procedură" științifică. Toate 
informațiile despre planete, stele, galaxii, despre mediul inter
planetar și interstelar le sînt aduse astronomilor de radiațiile 
emise de aceste obiecte. Dar nu toate radiațiile pot să străbată 
atmosfera și deci să ajungă la aparatele astronomice instalate 
pe Pămînt. Mai e și un alt lucru stînjenitor. Atmosfera este tot 
timpul în mișcare și de aceea însușirile ei optice se schimbă 
mereu. Aceasta reduce mult „agerimea" telescoapelor terestre ; 
de aceea nu se poate obține o imagine clară a detaliilor relie
fului planetelor.

Așa se explică de ce oamenii de știință așteptau cu nerăbdare 
posibilitatea de a transporta telescoapele și alte aparate dincolo 
de limitele atmosferei. într-adevăr, scoaterea aparatajului în 
Cosmos a însemnat începutul unei noi etape în dezvoltarea 
astronomiei. Au apărut noi secțiuni ale acesteia, care se oqupă 
de studierea informațiilor aduse de razele ultraviolete, razele 
X și razele Gama iradiate de obiectele cosmice. Dar în felul 
acesta se poate rezolva doar o latură a problemei. Continuă să 
rămînă un mare număr de probleme a căror cercetare este im
posibilă de pe orbitele proxim-terestre, oricît de perfecționată 

'ar fi tehnica măsurătorilor. Așa e, de exemplu, cercetarea su
prafețelor planetelor. ,

în anii următori, pentru a ne cuceri noi cote din „Everestul 
cosmic" se pare că se vor scoate în Cosmos telescoapele per
fecționate. Apreciind însă realist posibilitățile, bunăoară, ale 
telescopului de trei metri pe o orbită de satelit al Pămîntului, 
sîntem nevoiți să ajungem la concluzia că capacitatea lui va 
crește de numai 5—10 ori. Cu alte cuvinte vom putea distinge 
detalii de 100—200 metri pe Lună și de 15—30 kilometri pe 
Marte. Ori, aceste valori cu cițiva ani în urmă au fost depășite 
de 10 ori pentru Lună și de 100 de ori pentru Marte. Aceasta 
s-a făcut cu ajutorul aparatelor cosmice cu aparataj de foto- 
televiziune la bord. îh felul acesta se creează impresia că prin
cipala sarcină a viitoarelor observatoare din afara atmosferei 
o vor constitui cercetările spectrale sau fotometrice în diverse 
regiuni ale spectrului. Cît privește detaliile de pe suprafața 
corpurilor cerești, pentru studierea lor trebuie să ne apropiem 
cit mai mult de aceste obiecte.

Nu putem măsura, de pildă, cîmpul magnetic al lui Venus 
și al lui Marte, nu putem întocmi o hartă termică a supra
feței lor fără a aduce aparatele măcar în zona acestor planete. 
Aceasta pot s-o facă numai aparatele interplanetare echipate 
cu aparatajul necesar.

Fiind vorba de un asemenea tip de ascensiune, evident ca, 
printre aliații omului, apar automatele. Pentru că este un ade
văr care nu mai trebuie demonstrat faptul că strălucitele suc
cese ale cosmonauticii deschid posibilități largi pentru cerce
tări științifice sistematice ale corpurilor cerești cu ajutorul 
acestor aparate automate. De pe acum se conturează, nu în ima
ginația scriitorilor de anticipație, ci în planurile concrete ale 
proiectanților și oamenilor de știință, laboratoare întregi care, 
ajungind la destinație, vor transmite date despre compoziția 
suprafeței, relieful, structura solului marțian, despre caracte
risticile mecanice, fizice și chimice ale planetei. Valoarea unor 
astfel de informații științifice va fi cu atit mai de apreciat cu 
cît se va putea explora o suprafață mai mare. Pentru aceasta 
va fi nevoie, pare-se, de laboratoare autopropulsate. Oamenii 
de știință sovietici au experiență în crearea unor astfel de 
aparate — „Lunohod-l" și „Lunohod-2“. Multe din soluțiile 
tehnice care stau la baza construcției lor vor fi, după toate 
aparențele, luate în considerație la crearea vehiculelor plane
tare. în ce privește vehiculul marțian, acesta va trebui făcut 
într-o măsură mult mai mare uri aparat autonom. Dacă pen
tru ajungerea unei comenzi de pe Pămînt pe Lunohod se con
sumau 1 3 secunde, pentru trimiterea unui semnal pe Marte va 
fi nevoie de zeci de minute. în acest caz, dirijarea va trebui, 
se pare, automatizată : la bordul aparatului vor trebui să se 
instaleze o mașină de calcul, precum și alte mijloace de diri
jare automată. . ... . .In afară de asta, condițiile naturale de pe Marte diferă de 
cele de pe Lună. Marte are atmosferă. E drept că ea este rare
fiată, totuși acolo se pare că au loc deplasări de straturi de 
gaze. Relieful marțian e mai mult supus eroziunii, netezim. 
Aceasta, pe de o parte, facilitează deplasarea vehiculului pla
netar, pe de altă parte, o complică. Se poate produce, de 
exemplu, o coroziune a aparatului, se poate să pătrundă praf 
în ansamblurile de frecare etc. De aceste elemente trebuie 
să se țină seama la construirea vehiculului marțian.

Perspective și mai mari oferă explorarea lui Marte prin folo
sirea simultană a cîtorva laboratoare cosmice. în interacțiune 
activă între ele. Unele din ele vor servi, posibil, ca puncte de 
măsurători și observații, altele — ca puncte de transmitere a 
informațiilor pe Pămînt, sau vor putea executa simultan mai 
multe sarcini. .... . .. . ,.Desigur, toate acestea nu vor veni dmtr-o data, in multe pro
bleme vor trebui căutate soluții noi. Dealtfel, orice urcuș 
reclamă, deopotrivă, realism și imaginație. Munca enormă care 
a dus la asemenea realizări ca crearea sateliților artificiali ai 
Iul Marte și la debarcarea lină pe suprafața lui a aparatelor de 
coborîre va fi fără îndoială continuată și va da roade.

în zilele noastre Imaginația ține tot mai mult pasul cu datele 
realității dintr-o lume ca a noastră dornică de performanțe 
favorabile expansiunii umane în Cosmos, ca o manifestare a 
forțelor omului de a învinge și domoli, treptat, natura.

noi, de
nu de 
multor 
ramuri

de 
un

dar
de

Pe scările rulante ale magazinului „Cocor" din Capitală

CUf/rURA
Deviza tinerilor 

aligatori
Teleenciclopedia este o emisi

une stimabilă, a cărei senectu
te o recomandă de la sine. 
Ne-am obișnuit sîmbătă seara 
cu teleenciclopedia cum ne-am 
obișnuit duminica după-amiază 
cu reportajele lui Aristide Bu- 
hoiu. Simpaticul reporter caută 
să ne prezinte săptămînal lu
cruri inedite — așa cum teleen
ciclopedia ne-nvață cîte-n lună 
și în stele, pe pămînt, sub pă
mînt, pe ape și sub ape. Acum, 
iarăși e adevărat că se mai în- 
timplă să asistăm și la bizare 
alăturări între artele bizantine 
și psihologia infantilă și juveni
lă a aligatorilor. Toate ar fi în 
regulă, doar e un magazin, da
că aligatorii aceștia mustind de 
vino-ncoa nu ne-ar fi fost ară- 
tați cu oarecare sadism de ne
numărate ori — astfel că, vorba 
unei glume — nu ne mai ră
mîne decit să mergem la un me
dic și să-i spunem „tovarășe 
doctor, eu am un crocodil sub 
pat" — și să-l văd eu pe me
dicul care ne face afrontul să se 
uite ciudat. înseamnă că simbă- 
tă seara merge la 
mai grav, în ex
cursie. Sigur, 
speciile trebuie 
salvate, iubițe și 
apreciate pen
tru că ele ne 
brul planetei ! 
treb eu, 
în cazul 
După nenumăratele filme 
în care ne sînt prezentați foto
genic, par să se înmulțească cu 
destul entuziasm. Iar filmările 
strict științifice, ca să știm tot, 
ni i-a arătat cum, fascinant, ies 
din găoace și intră în viitoarea 
vieții. Ce dacă sînt urîți, hidoși, 
de coșmar — noi trebuie să ne 
înstruim, și senzația detestabilă 
cu care privim nu dovedește de- 
cît o reprobabilă inapetență pen- 
tțu tainele naturii. Drăguții pui 
de aligatori trag o gură de aer 
și încep să se mănînce între ei. 
Sau să se omoare, n-am obser
vat bine, pentru că era acolo 
o viermuială adorabilă și frene
tică, care a împiedicat destoini
cul aparat să ne arate în amă
nunt cum devine chestiunea. Ce 
nu poate aparatul, poate textul. 
Nu ni se spune niciodată care 
este proveniența filmului sau a 
textului/ dar ce contează, dacă 
de atîtea ori el este emoțio
nant ? Crainica îl citește expre
siv sau melancolic, după cum e 
cazul, neavînd nici o vină — știe 
să citească un text. Care poate 
suna așa: „deviza tinerilor ali
gatori este — să mănînce, dar să 
nu se lase mîncați". Asta era 
va să zică ! Aveam oarecari în
doieli. Cînd își deschideau boti- 
șoarele nostime ne gindeam noi 
că ar mînca tot. ba chiar pe 
textier cu idei cu tot — dar să 
fie mîncați ? ! Atita vreme cît 
au însă și deviză — totul este

cinema sau

dau echili- 
Dar mă în

să fie crocodilii 
disperat al tigrilor ?- - - TV

posibil. Astfel pot deveni emi
siunile stimabile generatoare de 
enormități — ne gîndeam, desi
gur, la enormitatea gurii dința
te a tinerilor aligatori cu devi
ză... Rămîne însă o întrebare : 
cum le-a scăpat tovarășilor de 
la teleenciclopedia să ne arate 
— sau să ne spună liric — care 
este steagul de luptă al priete
nilor noștri, crocodilii ? Sau a 
rudei noastre — tarantula ?

• A început un nou serial la 
televiziune — trebuie să recu
noaștem că serialele noastre de 
toate zilele sînt in declin. Nici 
măcar Anthony Quinn în pos
tură de primar — ca să nu mai 
vorbim de șeriful la New York, 
care n-are nici un haz, în 
schimb are accent — nu ne fac 
să încetăm oftatul după Colom
bo și Menicșii de altădată. 
Luni a început o poveste italia
nă — pînă-n prezent nu putem 
să spunem decit că protagonis
tele sint niște ipocrite : bro
dează și-și birfesc vecinii. Plus 
atmosfera cu specific. Vom ve
dea. Aici mai încape speranța — 
căci în ceea ce privește comi- 

xul de dumini
că după-amiază 
nu e nici un du
biu : un tip — 
un
un 

șapte
„dur" desi- 
sînge mi- 

vieți în
gur — are 
raculos și 
pieptu-i de aramă. Apare o fe
meie cu desăvîrșire fatală, ca- 
re-1 răpește și-1 duce la un na
bab cinic care vrea să-i sugă 
sîngele — prin transfuzie, bine
înțeles — ca să trăiască el șapte 
vieți. Planurile îi sînt dejucate 
și fatala fuge cu eroul. Va ur
ma. Unde am mai auzit eu po
vestea asta ?...

• Radu Theodoru a vrut să-l 
înfunde prin procura romanului 
său pe Ion Simion Pop. Care 
n-a știut un fragment din ro
manul „Brazdă și paloș" și era 
cit pe ce să clacheze. Dar nu 
i-a mers lui Radu Theodoru ! 
Concurentul s-a redresat, știind 
ca pe apă pe Seneca...
• Prilej de mare bucurie pen

tru noi la televizatele campio
nate mondiale de gimnastică de 
la Varna. Dan Grecu a urcat pe 
cel mai înalt podium, cucerind 
pe merit și pe drept — am vă
zut cu ochii noștri — titlul su
prem, la paritate cu gimnasticul 
sovietic Adrianov. Cel mai înalt 
titlu cucerit vreodată de un 
gimnast român. Felicitări și u- 
rale. Tot cu acest prilej Anton 
Gorman ne-a comunicat că de
geaba protesta tribuna îndelung 
la zgîrcenia cu care arbitrii o 
punctează pe Olga Corbut. Pu
blicul nu se pricepe. Dar dacă 
se pricepe ? După cum se știe, 
măria sa publicul are întotdea
una dreptate...

SMARANDA JELESCU

I
Sub înalta egidă a UNESCO, 

este sărbătorit, luna aceasta, 
centenarul nașterii acad. Con
stantin I. Parhon, savant de re
nume internațional, creator al 
școlii românești de endocrinolo
gie și unul din întemeietorii 
acestei ramuri a științei me
dicale pe plan mondial, militant 
de seamă al mișcării muncito
rești și democratice din Româ
nia, fiu credincios al poporului 
român.

S-a născut la 28 octombrie 
1874 la Cîmpulung Muscel, din
tr-o familie de învățători, și-a 
desăvîrșit studiile prin absol
virea strălucită a Facultății de 
medicină din București în anul 
1897. își începe primele cerce
tări sub directa îndrumare a 
prof. Gheorghe Marinescu. In 
anul 1909, Constantin I. Parhon 
a elaborat primul tratat de en
docrinologie din lume. După 
20 de ani de activitate științi
fică desfășurată la Iași, în 1934, 
Constantin I. Parhon revine în 
București înființînd prima cate
dră de endocrinologie și pro- 
movînd această știință ca im
portantă ramură a medicinii și 
biologiei. Profesorul Constantin 
I. Parhon a adus o remarcaoilă 
contribuție la dezvoltarea patri
moniului științific medical al 
țării noastre, la creșterea pres
tigiului științei românești peste 
hotare. Prin Ipoteze emise cu 
atîtea decenii în urmă și verifi
cate astăzi în mai toate țările 
lumii, Constantin I. Parhon și-a

(Urmare din pag. I)
Albert fi Ilarie Chendi (Sighi
șoara) — cităm doar cîteva din 
grupările de pasionați pe care 
le-am vizitat cu prilejul acestei 
anchete — tinerii formează acel 
necesar nucleu al întrunirilor și 
dezbaterilor. Cenaclurile enu
merate anterior se disting 
prin seriozitatea și compe
tența dovedite în timpul șe
dințelor de lucru, prin calitatea 
notabilă a unor lucrări propuse 
spre lectură. Asemenea cena
cluri au viața lor proprie, cu 
ecouri persistente în existența 
spirituală a așezărilor în care 
funcționează. Chiar dacă nu 
dispun în genere de mari per
sonalități, prezența lor ni se 
pare un factor pozitiv, stimula
tor al unei vieți culturale ce 
refuză provincialismul, închis
tarea.

Un risc ce nu trebuie 
subestimat - snobismul

Evoluția favorabilă a vieții de 
cenaclu, observabilă în cazurile 
amintite, este din nefericire 
ades contrazisă de activitatea 
oscilantă și contradictorie a al
tora. Continuă același joc buf al 
înființărilor spontane, urmate 
de dispariții la fel de rapide. 
Zodia efemerității, inițiativele 
luate sub influența elanuri
lor pasagere, a impulsuri
lor momentane, lipsite de o 
bază reală. Unele grupuri ce- 
naculare nu trădează decît 
simpla dorință de a susține prin 
titulatură și număr un veleita- 
rism tentat să iasă în public pe 
sub arcadele, în principiu pres
tigioase. ale cenaclului. O puz
derie de pontifi improvizați 
manifestă apetituri de anima
tori culturali. Cînd mișcarea ce- 
naclistă are la noi o tradiție se
culară, mai există încă oameni 
care nu înțeleg că un cenaclu 
nu poate fi decît o grupare a 
oamenilor de vocație, convinși 
de necesitatea confruntării idei
lor în forme organizate. Partici
parea la ședințele de cenaclu im
plică rigori. întilnirile nu tre
buie transformate în prilejuri 
de filantropie și flatare reci
procă. Politica lui „Adu-mi lau
de. ca să-ți aduc și eu“ este 
echivalentă în acest caz cu o 
mortificare spirituală, cu o evi
tare a dezbaterilor reale, capa
bile să îndrume și să perfec
ționeze un talent. Aceste feno
mene negative își datorează 
existența, după opinia noastră, 
absenței unei îndrumări califi
cate, faptului că nu s-a înțeles 
suficienț necesitatea ca de ele 
să se ocupe nu un pasionat im
provizat sub aspectul competen
tei, ci forțele cele mai avizate, 
în absența spiritului critic, a 
exigenței și a competenței, une
le cenacluri se metamorfozează 
în fosile timpurii.

Maladia aceasta are cîteva 
simptome. Cel mai grav este 
snobismul. Cenaclul de snobi nu 
este unul de creatori, ci de cri
ticaștri așa-ziși „subtili". în ab
sența unor producții proprii re
levabile, aici se sporovăiește 
despre Wolf Dietrich Rasch, 
Jack Kerouac, Saint-John Perse 
(mai ales !), ba chiar se scot și 
caiete cuprinzînd studii docto
rale și lungi. Lipsesc însă, sau 
sînt prezente în infimă măsură, 
poeziile, prozele, sintezele cri
tice axate pe aspecte ale lite
raturii române, adică exact 
ceea ce ar trebui să constituie

PAUL BALAHUR ANOTIMPtl CORĂBIILOR
Poezia lui Paul Balahur, au

tor al plachetei „Anotimpul co
răbiilor". (Editura Junimea, 1974) 
apărută în cadrul colecției „Ly- 
ra“, duce imediat cu gindul la 
facțufa liricii ardelene. Poetului 
ii e caracteristică declarația so
lemnă, mîndră și virilă, în linia 
viguroaselor versuri patriotice 
ale unor Goga sau Beniuc. dar 
și aplecarea spre a da fiecărui 
gest și element dimensiuni cos
mice, de a pune bobul de griu 
în corelație imediată cu întreg 
universul, elemente caracteristic 
blagiene. Cu aceste predispozi
ții, autorul dă uneori la iveală 
versuri energice : „Gură de 
fruct cîmpia cu marginile-n 
cer / Tăind în veac hotarul grî- 
narelor astrale" sau „Neclătinați 
rămînem de partea luminată / 
A cumpenei să treacă prin fie
care astrul / Și rodul dens ne-a- 
prinde întreg și deodată". Ceea 
ce e supărător însă la Paul Ba
lahur este o manifestă lipsă a 
măsurii. Volumul are două ci
cluri, cărora le e comună o nă
valnică poftă spre notație hiper
bolică. Totul e „urieșesc" în 
ochii poetului, dar dorința con
tinuă de a da fiecărui element 
grandoare răpește poeziei toc
mai grandoarea, conferindu-i în

schimb din plin bombasticitate: 
„Și doina voinicească, cu căl- 
cîiul / Flăcăilor înfipt ca-ntr-o 
fintînă...", „Sprijin ceru-n / stîlp 
de rouă / Țin pe umeri stîlp de 
casă / Acolo unde cerul, solar 
mereu s-arată / La stîlpii-nțe- 
lepciunii de care' tu te bucuri". 
Nu atît imaginile sînt- precare

DEBUT
cît excesul lor minează lirismul. 
Lăudabil prin tendința de a 
scrie poezie patriotică, cel mai 
adesea însă poetul nu intuiește 
acest gen la modul interior, pro
fund și de aceea impresia ce o 
dau versurile e adesea oarecum 
festivistă.

Același aer emfatic se remar
că în lirica erotică. Iată de pil
dă „Cîntarea cîntărilor" în ver
siunea poetului nostru : „Dum
nezeiască te-am făcut tot una. / 
Cu noaptea albă cînd era copil / 
Și mă scăldam în riu numai cu 
luna". Urmează un vers nu lip
sit de frumusețe : „Eu sînt cu- 
vîntul care vin tiptil". Din pă

cate, „cuvîntul" lui Paul Bala
hur nu vine în genere „tiptil", 
ci prea grăbit și prea zgomotos.

Punctul de rezistență pentru 
întreaga plachetă îl creează două 
poezii: „Canon" și „Totem solar" 
în care elanul „urieșesc" se u- 
nește fericit cu o expresie rafi
nată ce transformă poezia în- 
tr-un tablou vioi în care apar 
ici colo licăriri melancolice : 
Vom cita prima poezie : „Dom
nițele creșteau în turn de lap
te / în turn de cretă stă un 
zmeu albastru / Eu poate sînt o 
pîrtie de astru / Pe unde nu mai 
trece nici o noapte / Nisipul 
leagănă un semn din lume / Un 
fluture pe-un semn se da în lea
găn / Eu poate sînt de nu mă 
poți tu spune / îmi cheamă bra
țul înapoi săgeata / înfiptă-n 
roata carului solar / Ca trupul 
meu, ochiul meu e roata / Por
nim ,1a vînătorile de bouri / Șl 
arcurile în ecou transpar / Pri
mind săgeți întoarse de eco
uri". Privită în ansamblu, poe
ziei lui Paul Balahur, după a- 
ceaștă primă carte, nu-i lipsește’ 
harul, dar îi e străină cel mai 
adesea disciplina artistică, efor
tul de autocenzură, ceea ce nu-i 
un cusur mai puțin grav.

VICTOR ATANASIU

Strălucit om de știință 
și militant politic

depășit cu mult epoca în care 
își începuse activitatea. Multi
ple aspecte ale endocrinologiei 
și chiar ale medicinii moderne 
au fost cercetate de el și dis
cipolii săi. cu posibilitățile mo
deste existente atunci : raportu
rile între sistemul endocrin și 
cel nervos, corelațiile endocrine, 
metabolice și endocrino-visce-

Institutul de endocrinologie pe 
care-1 conduce ani îndelungați 
și în care a format contingente 
de cadre medicale valoroase. 
Este ales membru al unui mare 
număr de academii și societăți 
străine, numeroase universități 
și institute de învățămînt supe
rior de peste hotare i-au acor
dat înalte titluri științifice.

100 de ani de la nașterea 
acad. Constantin I. Parhon

rale, probleme ale biologiei 
virstelor, ale îmbătrînirii, pato
logia ereditară. Depunînd o ac
tivitate de pionierat, descoperi
rile și ideile sale au contribuit 
la dezvoltarea științelor biolo
gice și medicale. Prin activita
tea la catedră și învățămînt, 
acad. Constantin I. Parhon a 
întemeiat, asemenea profesorilor 
Gheorghe Marinescu, Victor 
Babeș, Ion Cantacuzino și 
D. Danielopolu, o școală care-i 
continuă metoda și cîmpurile de 
cercetare.

Recunoscîndu-i-se meritele 
științifice deosebite în 1928 este 
ales membru al Academiei ro
mâne și în 1948 președinte de 
onoare. Din inițiativa acad. 
Parhon, în 1948 se înființează

Adevărat savant cetățean, ani
mat de dorința de a sluji cu 
credință cauza poporului din 
care s-a ridicat, Constantin I. 
Parhon a fost un consecvent 
democrat, un antifascist mili
tant, un luptător continuu de 
pe pozițiile partidului comunist 
împotriva nedreptăților sociale, 
încă din tinerețe a luat contact 
cu mișcarea muncitorească, a 
cunoscut ideile socialiste și a 
militat pentru înfăptuirea lor. 
Din 1921, C.I. Parhon a fost 
membru al Partidului Comu
nist Român, militînd împo
triva tendințelor reacționare 
de fascizare a țării, pen
tru democrație, libertate și 
independență națională. In apri
lie 1944 este unul din inițiatorii

și semnatarii memoriului inte
lectualilor români care cereau 
ruperea legăturilor cu Germania 
hitleristă și ieșirea României din 
războiul antisovietic. Poziția de 
militant democrat i-a atras lui 
C.I. Parhon, ca și atîtor mii și 
mii de luptători comuniști și 
antifasciști prigoana autorități
lor burghezo-moșierești. A fost 
înlăturat din învățămînt. hărțuit 
de poliție și de bandele legio
nare, dar nimic nu a putut să-î 
zdruncine convingerile demo
cratice.

Ca președinte al primului 
parlament democratic, constituit 
în urma alegerilor din 1948, și 
mai apoi învestit în 1947 cu 
înalta răspundere de președinte 
al primului prezidiu al Republi
cii Populare Române, C. I. 
Parhon și-a adus o valoroasă 
contribuție la lupta partidului 
comunist pentru democratizarea 
țării, pentru consolidarea operei 
de construcție socialistă. De-a 
lungul întregii sale vieți, omul 
și savantul Parhon a rămas 
credincios acelui ideal social pe 
care l-a slujit din prima tine
rețe. Patriotismul fierbinte, în
crederea neclintită în forța 
creatoare a poporului său, devo
tamentul cu care a slujit cauza 
socialismului fac din omul de 
știință și militantul politic Con
stantin I. Parhon o strălucită 
pildă pentru întreaga intelec
tualitate și tineretul studios al 
patriei noastre.

rațiunea unui cenaclu. într-un 
orășel din nordul Moldovei, am 
întîlnit un ex-student mediocru, 
care cu ani în urmă făcea de
liciile studenților din Facultatea 
de limba română prin capacita
tea „ornitologică" de memorare 
a truismelor la modă. Acum 
domina cu ifos o adunare de 
tineri poeți (stimabili !), debitîn- 
dule „noutăți" despre... literatu
ra absurdului. Cum se explică, 
un asemenea fenomen ? Răs
punsul frizează paradoxalul : 
prin simultana prezență a exce
sului de îndrumare și a dezin
teresului.
O practică nefastă - pasarea 

răspunderilor
Un cenaclu literar devine o 

busolă operantă a creației în 
condițiile conlucrării dintre 
scriitorii de prestigiu, reviste 
literare și ziare, case de cultură.

clului prevedea că ședințele se 
vor ține numai de la un anumit 
număr de membri în sus, după 
ce creațiile au fost avizate în 
prealabil cu un număr de săp- 
tămîni în urmă, de către un 
număr de membri ai biroului, 
care hotărau prin majoritate 
simplă ce fel de lucrări vor fi 
citite etc. Regulamentele trebuie 
să stimuleze, nu să sufoce. Să 
ne gîndim că la Junimea venea 
cine voia, rămînea cine putea. 
Importante sînt climatul de 
emulație spirituală, existența 
unor principii ferme în funcție 
de care se apreciază. Restul 
nu-i decît... literatură, ca să 
recurgem la o butadă.

Simptomatică pentru forma
lismul manifestat în acest do
meniu este îmbinarea bizară a 
evitării responsabilităților cu 
excesele de îndrumare. Să ne 
explicăm. în cadrul așezămin
telor culturale cenaclurile sînt

tendință de a acorda această 
magistratură delicată și plină 
de răspunderi unor scriitori 
vulnerabili din punct de vedere 
literar, cu cărți nefavorabil pri
mite de critică și de public. Ce 
autoritate poate avea în fața 
cenacliștilor un autor spre care 
s-a îndreptat focul concentrat al 
cronicarilor ? Pe ce temei poate 
susține acesta viabilitatea este
tică a unei producții literare 
sau falsitatea alteia ? De aceea, 
nu este de mirare că în circum
stanțele amintite asemenea 
„călăuzitori" apelează la tonul 
conciliatoriu, la îndrumarea căl
duță, palidă, fără nerv. Scriito
rii de prestigiu, criticii cu au
diență la cititori și autori tre
buie ca prin prezența lor la 
unele dezbateri cenaculare, Să 
revigoreze discuțiile, imprimîn- 
du-le un tonus intelectual 
înalt. Și, mergînd mai departe, 
de ce n-ar citi în cadrul ;unor

CENACLURILE — 
școli de creație nu 

pepiniere de veleitari!
biblioteci. Există destule cazuri 
ce demonstrează efectele saluta
re ale transformării acestor 
factori de cultură în cataliza
tori ai energiilor creatoare din 
interiorul cenaclurilor. Exemplul 
cenaclului Flacăra este, sper, 
suficient. Din păcate această a- 
sistență calificată nu se mani
festă la nivelul întregii țări. Pe 
parcursul investigațiilor noastre 
am întîlnit destul de frecvent 
tentative de pasare a răspunde
rilor. Identificabile, spre pildă, 
la nivelul revistelor și ziarelor 
județene. Un cotidian județean 
nu-i scoate pe creatorii .locali 
din „condeieri" (de reținut că 
unii dintre respectivii „conde
ieri" au volume bine primite de 
critică, consiliindu-i să apeleze 
la reviste). Iar acestea le dau 
sfatul exact invers. Credem cu 
toate acestea, că reviste, precum 
Cronica, Vatra au atribuții im
portante, dar și egale în privin
ța nucleelor de creație răspîndite 
în diverse locuri. între consecin
țele menținerii unei distanțe a- 
preciabile între reviste și cena
cluri cea mai însemnată este, de
sigur, ignorarea unor valori.

Există, totodată, o predilecție 
pentru activități contabilicești. 
Sint cenacluri ce emit legitima- 
ții-tip, trimițînd invitații-tip și 
întrunindu-se în funcție de 
unele situații-tip. Un cenaclu 
din Sibiu ajunsese în pragul su
combării din cauza excesului or
ganizatoric. Regulamentul cena-

îndrumate (în principiu) de co
mitetele județene de cultură și 
educație socialistă ; cenaclurile 
din casele de cultură ale sindi
catelor și din cluburile între
prinderilor sînt coordonate de 
uniunile sindicale județene ; în 
școli și în facultăți oficiul de în
drumători îl săvîrșesc Ministerul 
Educației și învățămîntului. Con
siliul Național al Pionierilor și 
U.A.S.C.R. Nu trebuie uitate 
nici casele județene ale îndru
mării creației populare și a miș
cării artistice de masă. Ce re
zultă din această supraproduc
ție de îndrumători? Diletantism, 
practici rutiniere, funcționărești, 
maldăre de procese verbale, im
provizații. îndepărtarea viciilor 
menționate impune un proces de 
simplificare. în general, cei 
care îndrumă, ajută și animă 
aceste cenacluri ar trebui să 
fie în mult mai mare măsură 
scriitori afirmați și recunoscuți 
ca valori, critici competenți, 
personalități — de ce nu ? — ale 
vieții noastre artistice. Ne gin- 
dim. de exemplu, că numeroase
le întîlniri cu cititorii se pot 
transforma într-o mare măsură 
în forme serioase de îndrumare 
și dezbatere.

Trebuie revizuit, totodată, mo
dul în care se acordă asistența 
asociațiilor scriitoricești. în fe
lul în care e concepută a- 
cum, este formală, preponde
rent scriptică, formulată în ter
meni echivoci. Se manifestă o

cenacluri și scriitori consacrați, 
pentru a stirni acea fecundă do
rință de emulație ? Este o prac
tică identificabilă în activitatea 
cenaclului Lucian Blaga din 
Sibiu.

Fără rețefare
Reversul lipsei de interes din 

partea forurilor culturale locale, 
a centrelor județene de îndru
mare a creației populare și a 
mișcării artistice de masă, a aso
ciațiilor scriitoricești este în 
unele cazuri nu mai puțin sus
ceptibil de reproșuri. Am consta
tat o nefastă preferință spre 
stereotipii, spre festivism șl 
ocazional, practici vizibile în
deosebi în editarea caietelor 
lirice, a plachetelor de versuri 
și proză, care înmănunchează 
producțiile literare ale cenaclu
rilor. Aceste volume nu trebuie 
alcătuite în virtutea unui rețe- 
tar, rezervindu-se din capul lo
cului atitea pagini pentru re
portaj, atîtea pentru textele des
tinate brigăzilor de agitație sau 
pentru montaje literare impro
vizate ad-hoc, ci să țină cont 
de realitățile literare locale, de 
textele care există și rezistă și 
în plan artistic.

însemnările de față aduc în 
dezbatere doar cîteva aspecte 
din ampla problematică ce poate 
fi pusă în discuție. în articole 
viitoare vom aborda și alte 
aspepte.

FLOAREA DE PIATRĂ : Cotro- 
ceni (orele 14; 16; 18; 20).

PROGRAMUL IDRUMUL AURULUI : Capitol 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) ; Viitorul (orele 15,30; 18; 20).

VIZUINA VULPII: Buzești 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

POLIȚIA ACUZA, LEGEA ACHI
TA : Patria (orele 9,30; 12,15; 15; 
17,30; 20), București (orele 8,30; 
10,45; 13,15; 16; 18,30; 20,45).

O MADONA IN PLUS : Lumina 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

ALEXANDRU MACEDON: Sala 
Palatului (orele 17,15; 20,15); Sca
la (orele 8,45; 11,30; 14.30; 17,30;
20.30) , Festival (orele 9: 12: 15; 
17,45: 20,30), Favorit (orele 10,15; 
13; 16.30, 19,30).

„STEJAR" — EXTREMA UR
GENȚĂ : Central (orele 9,15; 11,30; 
13,45: 16; 18,15; 20,30), Rahova
(orele 16; 18,15; 20,30).

ATAC ÎMPOTRIVA LUI ROM
MEL : Victoria (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 20,45), Dacia (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

NONA : Unirea (orele 16; 18; 20).
MISTERUL VASULUI „MARY 

DEARE" : Feroviar (orele 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18.15; 20.30), Melodia 
(orele 9; 11,15: 13.30; 16; 18.30;
20,45), Modern (orele 9; 11.15; 13,30; 
16 : 18,15 ; 20,30).

TATĂL RISIPITOR: Ferentari 
(orele 15,30; 18; 20,15), Munca, 
(orele 16: 18: 20).

RUY BLAS : Excelsior (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Glo
ria (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15).

SUFLETUL NEGRULUI CHAR
LEY : Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Aurora (orele 9; 
11,15; 13,30: 15,45: 18; 20,15), Fla
mura (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

ULTIMA LUPTA : Crîngașl (ore
le 16; 18,30).

CEL MAI BUN OM PE CARE ÎL 
CUNOSC : Moșilor (orele 15.30; 
18: 20).

RlUL ROȘU : Bucegl (orele 15,15; 
17,45; 20,15).

PRIETENA MEA SYBILLE : 
Cosmos (orele 15.30; 18; 20,15).

EXTRAVAGANTUL DOMN
DEEDS : Lira (orele 15,30; 18;
20.15) , Flacăra (orele 15,30; 18;
20.15) .

Țara LUI SANNIKOV : Pro
gresul (orele 16: 18: 20).

FĂRĂ UN ADIO : Drumul Sării 
(orele 15.30; 18; 20,15).

CHITTY, CHITTY — BANG, 
BANG : Doina (orele 11; 14; 19), 
la 9,45; 17 — program de desene 
animate pentru copil.

URMĂREȘTE-MĂ : Timpuri Noi 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15).

GOANA DUPĂ AUR ; Giuleștl 
(orele 15,30; 17,45; 20), Floreasca 
(orele 16; 18; 20).

PIELE DE MĂGAR : Pacea (o- 
rele 16; 18; 20).

CASA PĂPUȘILOR : Volga (ore
le 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20).

CONTESA WALEWSKA : Popu
lar (orele 15,30; 18; 20,15).

SCURTA VACANȚĂ : Arta (ore
le 15.30; 17,45; 20).

36 DE ORE : Vltan (orele 15,30; 
18: 20.15).

CRONICA VERII FIERBINȚI : 
înfrățirea (orele 16; 19,30).

8,30 Curs de limba germană. 9,00 
Teleșcoală. Limba română (clasa 
a IV-a școala generală). 9,10 Geo
grafie (clasa a Vin-a școala ge
nerală). 9,20 Tehnologia materia
lelor (an I liceu). 9,35 Igiena (an 
I liceu). 9,50 îndrumări metodice 
RTVS (școala generală). 10,00 Curs 
de limba franceză. 10,30 Documen
tar : Letopisețul lui Hrib. 10,50 
Film artistic : „Un titlu pe pagina 
întli". 11,45 Portativ ’74. 12,25 Te
lex. 12,30 închiderea programului. 
16,00 Curs de limba rusă. 16,30— 
17.00 Curs de limba engleză. 17,30 
Telex. 17,35 Lecții TV pentru lu
crătorii din agricultură. 18,15 Cin- 
tecele Bihorului. Melodii populare. 
18,35 Film documentar : Istanbul. 
18,50 Legile țării — legile noastre 1 
Redactor Ion Costea. 19.00 Eroi În
drăgiți de copii : Năzdrăvanul 
Dennis. 19,25 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Revista economică 
TV. 20,30 Luna creației originale 
românești. Seară de teatru : „Pu
terea și adevărul" de Titus Po- 
povici. 21,45 In premieră... Karel 
Gott. 22,10 24 de ore. 22,30 închi
derea programului.

PROGRAMUL II

20,00 în ritm de dans cu forma
ția Do diez. 20,15 Un film văzut 
de... Călin Căliman. „Cariera". 
22,30 închiderea programului. '■
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Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Turcia, FAHRI 
S. KORtlTURK, următoarea telegramă :

Cea de-a 51-a aniversare a proclamării Republicii Turcia îmi 
oferă plăcutul prilej să adresez Excelenței Voastre cordiale feli
citări și cele mai bune urări de pace și progres pentru poporul 
turc prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de bunăvecinătate, cola
borare și respect reciproc dintre Republica Socialistă România și 
Republica Turcia, fundamentate pe principiile respectării inde
pendenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, vor continua să se dezvolte 
ascendent în interesul celor două țări și popoare, al păcii și 
securității în regiunea Balcanilor, în Europa și în întreaga lume.

VERNISAJUL
„TINERETUL

EXPOZIȚIEI 
SOVIETIC"

SPORT • SPORT FOTBAL

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU. a trimis primului ministru al Republicii 
Turcia, BtjLENT ECEVIT, următoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a 51-a aniversări a proclamării Republicii 
Turcia, îmi este deosebit de plăcut de a adresa Excelenței Voas
tre felicitările mele cele mai cordiale, iar poporului turc prieten 
cele mai bune urări de pace și prosperitate.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Po
lone, PIOTR JAROSZEWICZ, a trimis tovarășului MANEA MA- 
NESCU. prim-minisiru al guvernului Republicii Socialiste Româ
nia, următoarea telegramă :

Dragă tovarășe Mănescu,
Doresc să vă transmit dumneavoastră și guvernului Republicii 

Socialiste România cordiale mulțumiri pentru salutările și urările 
adresate cu prilejul aniversării zilei mele de naștere.

Folosesc acest prilej pentru a vă ura noi succese în activitatea 
dumneavoastră pentru binele poporului român, pentru dezvolta
rea continuă a prieteniei frățești și colaborării dintre cele două 
țări ale noastre.

Vă doresc multă sănătate șl fericire.

Tn cadrul manifestărilor 
consacrate apropiatei ani
versări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, ieri 
s-a deschis în Capitală o 
expoziție intitulată „Tinere
lul sovietic văzut de artiști 
fotografi", expoziție organi
zată de A.R.L.U.S. și Asocia
ția de prietenie sovieto-ro- 
mână. La vernisaj au parti
cipat reprezentanți ai Con
siliului General al A.R.L.U.S. 
și ai C.C. al U.T.C., tineri 
din Capitală. Au fost de 
față, de asemenea, repre
zentanți ai Ambasadei 
U.R.S.S. la București.

Imaginile prezentate 
expoziție reda

in 
expoziție redau sugestiv as
pecte ale vieții de fiecare zi 
a tînărului sovietic. Autorii 
fotografiilor sînt reporteri 
ai revistei „Smena" care au 
fost prezenți în mijlocul ti
nerilor pe marile șantiere 
siberiene, în săli de concer-

te și în amfiteatre universi
tare. Facem cunoștință cu 
dîrzenia celor ce muncesc în 
ținuturi aspre, mereu înghe
țate, cu cei ce răscolesc 
adîncurile pămîntului în cău
tarea bogățiilor naturale, 
ca și cu creatorii de fru
mos. Eroii reportajelor sînt 
constructori și muzicieni, 
geologi și ostași, sondori 
si fizicieni - o generație a 
hărniciei și entuziasmului, o 
generație care se străduie 
să fie ia înălțimea eroismu
lui înaintașilor ei.

Cu prilejul deschiderii ex
poziției au 'luat cuvîntul Du
mitru Hîncu, secretar gene
ral de redacție la revista 
„Veac Nou", și fotoreporte
rul Serghei Petruhin, autorul 
unora din imaginile prezen
tate.

Expoziția a fost vizionată 
cu un viu interes.

i

ÎN JUDEȚUL BACĂU

S-a terminat insămînțatul
pe întreaga suprafață planificată

Mecanizatorii, lucrătorii din 
unitățile agricole de stat și ță
ranii cooperatori din județul 
Bacău au încheiat, la 26 octom
brie, semănatul griului și al ce
lorlalte culturi de toamnă pe în
treaga suprafață de 53 000 ha 
planificată. In zilele următoare 
eforturile se vor concentra asu
pra efectuării într-un timp cit 
mai scurt a lucrărilor de recol
tare și depozitare a culturilor 
tîrzii, pentru evitarea pierderi
lor și asigurarea 
cit mai mari de 
alimentare.

însuflețiți de 
pective ce ni le 
mentele celui de-al XI-lea 

j greș al partidului, se spune în 
' telegrama pe care Comitetul ju
dețean de partid a adresat-o cu 
acest prilej C.C. ab P.C.R., tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
noi„ oamenii muncii din județul 
Bacău, în frunte cu comuniștii, 
răspundem în aceste zile prin- 
tr-o și mai puternică mobilizare 
de energii, menită să contribuie 
la îndeplinirea prevederilor cin
cinalului inainte de termen, în- 
tîmpinînd, astfel, cu rezultate 
remarcabile Congresul al XI-lea 
al P.C.R., măreț eveniment din 
viața partidului și poporului 
nostru.

Exprimăm, totodată, cu bucu
rie, hotărirea unanimă a comu-

unor cantități 
produse

mărețele 
deschid

agro-

pers- 
docu-
Con-

CRONICA
ale Marii Adunări Naționale U. T. C

niștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din județul Bacău de a 
vă realege pe dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în înalta funcție de 
secretar general al partidului, 
garanție sigură a înfăptuirii pro
gramului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate și de înaintare a patriei 
noastre spre comunism.

La Palatul Marii Adunări Na
ționale a avut loc, în ziua de 28 
octombrie 1974. sub președinția 
tovarășului Nicolae Giosan. pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale, ședința comună a Comisiei 
economico-financiare, Comisiei 
pentru sănătate, muncă și asi
gurări sociale, Comisiei pentru 
industrie, construcții și transpor
turi, Comisiei pentru agricultu
ră și silvicultură, Comisiei pen
tru învățămînt, știință și cultură, 
Comisiei pentru consiliile popu
lare și administrația de stat și a 
Comisiei juridice, în cadrul careia 
a fost dezbătut Proiectul legii re
tribuirii după cantitatea și cali
tatea muncii.

• La ședință a participat, 
partea guvernului, tovarășul Pe
tre Lupu, ministrul muncii, care 
a prezentat îmbunătățirile aduse 
proiectului de lege ca urmare a 
propunerilor formulate de comi
siile permanente ale Marii Adu
nări Naționale în ședințele lor 
din aprilie 1974, cit și a propu
nerilor făcute în cadrul dezbate
rilor publice.

De asemenea, în zilele prece
dente, comisiile permanente, po
trivit competenței lor, au dezbă
tut și au făcut unele propuneri 
de îmbunătățire la celelalte pro
iecte de legi ce vor fi supuse 
spre dezbatere și adoptare actua
lei sesiuni a Marii Adunări Na
ționale.

Ieri a sosit in Capitală 
delegație a Tineretului 
munist din Norvegia (T.C.N.), 
formată din Petter Fredrik
sen, secretar cu problemele 
de școală și invătămint al 
C.C. al T.C.N., și Ragnar E- 
riksen, membru al C.C. al 
T.C.N., care, la invitația C.C. 
al U.T.C., va efectua o vi
zită in țara noastră.

o
Co-

Unde este
spiritul ofensiv?

OPINIA PUBLICĂ
(Urmare din pag. 1)

torii ei să fie implicați direct 
în conflict ? Se află, în episodul 
pe care l-am relatat vreo reac
ție pe care am putea-o atribui 
opiniei publice ? Dicționarul de 
i‘ică pentru tineret o definește 
iu următorii termeni ; „In so
cialism, opinia publică este mo
dalitatea conștiinței colective de 
a acționa practic, forma concre
tă de manifestare a conștiinței 
sociale, exprimind atît gradul de 
maturitate al acesteia, cit și ne
ajunsurile ei". Poate la acest 
ultim capitol al neajunsurilor 
să se potrivească reacția privi
torilor din Bulevardul Macara
lei !

Cum se constituie și acționea
ză însă veritabila opinie publi
că ? Ce explicație au „derogă
rile" de la ea și care sînt, de 
fapt, cele mai sigure căi pentru 
ca opinia publică să funcționeze 
ca un instrument eficace de in
fluențare a tînărului ?

„A lucra este o datorie abso
lut trebuincioasă omului social" 
— sublinia încă în urmă cu două 
secole Jean Jacques Rousseau. 
O cugetare a cărei actualitate 
nu poate fi pusă la îndoială. Ia
tă însă că zilnic strada, cartie
rul, sala de spectacol, gara, par
cul alătură prin simplă întâm
plare la pașii celor corect ra
cordați în spațiul efortului mer
sul tîrîtor al unora care se fe
resc să-l cunoască îndeaproape. 
Devenim martori la ipostaze de 
trivială sfidare ai cărei eroi sînt 
tocmai acești „cavaleri ai odih
nei perpetue". Ei se anină cior
chine pe spătarul unei bănci din 
grădina publică invectivînd tre
cătorii, ei își strecoară palma în 
poșeta femeilor ieșite la cumpă
rături, ei „animă" grosolan în
tunericul sălii de cinematograf, 
intr-un cuvînt își manifestă pa
razita prezență in locuri publice.

De cele mai multe ori — îmi 
spunea căpitanul de miliție An
drei Lepădata — cetățenii, re
prezentanții opiniei publice sînt 
primii care iau atitudine împo
triva unor asemenea manifes
tări. Mai sînt însă cazuri cind 
chiar intervenția noastră este 
îngreunată tocmai de încercările 
unor voci anonime de a bagate
liza un incident sau altul cu 
replici de genul : „Ce aveți cu 
el ? Lăsați-1. a greșit și el o da
tă! Faceți din țînțar armăsar!" 
etc. Am să vă dau un 
singur exemplu : în Bucu
reștii Noi, în plină stra
dă un huligan a luat la bă
taie o femeie. Cîteva zeci de ce
tățeni au asistat din apropiere 
și in tăcere la tot ce s-a în
tâmplat. Hal să zicem că n-au 
avut, cum interveni ei direct și 
au așteptat să intervină miliția. 
Dar după ce tinărul bătăuș a 
fost imobilizat am invitat pe 
cîțiva dintre cei de față să-și 
declare adresele pentru a fi ci
tați ca martori. Cu foarte mare 
greutate am convins trei, iar 
restul s-au risipit ca bătuți de 
vînt...

Ceea ce se cerea de la mulți
mea asistentă Ia actul antisocial 
era în cazul de față mai puțin

decît o reacție : li se solicita o 
atitudine civică imparțială. Nu 
fuseseră solicitați sa se impli
ce în conflict — deși doi-trei 
bărbați mai zdraveni ar fi putut 
să-l imobilizeze pe bătăuș — ci 
doar să relateze cum s-a des
fășurat acesta. Iar ei abdicau 
pînă și de la această îndatori
re elementară !

Cu ce consecințe ? O serie de 
sociologi condiționează formarea 
conștiinței morale a tînărului de 
două compartimente : sistemul 
de cunoștințe, înțelegînd prin 
acesta complexul de norme, ati
tudini, principii cu care se stră
duiesc să-1 deprindă instituții
le specializate și „experiența de 
viață", adică ceea ce deprinde 
el însuși din lumea înconjură
toare și adoptă drept norme, ati
tudini și principii. In cadrul a- 
cestui al doilea compartiment se 
situează cu funcționalitate foar
te bine determinată opinia pu
blică. La crearea , „experienței 
de viață" omul de alături, cole
gul de muncă, vecinul de apar
tament sau cetățeanul cu care 
îți încrucișezi pașii intr-un loc 
public contribuie, indifefent de 
voința sa, influențează, chiar 
fără să știe că o face. „învăță
tura" extrasă de huliganul pe 
care îl cita căpitanul de miliție 
din atitudinea celor care îl asis
taseră nu e nici pe departe a- 
ceea de blam hotărît al actului 
pe care îl săvîrșise, de indigna
re sau de revoltă, adică aceea 
care l-ar fi vindecat definitiv 
de asemenea „inițiative". Tăce
rea din jur l-a apărat. Poate 
l-a și încurajat...

Cum se poate acționa pentru 
conștientizarea opiniei publice, 
pentru o cit mai bună orien
tare a ei ? „Eu cred că primul 
lucru care trebuie făcut este a- 
cela de a convinge pe fiecare 
că neluind atitudine împotriva 
unei manifestări greșite, a unei 
conduite incorecte, devine com
plice la acestea — îmi spunea 
Gheorghe Tudorică, locțiitor de 
secretar în comitetul U.T.C. al 
uzinelor „23 August". Se întîm- 
pla la noi ca într-o secție sau 
alta tinerii să rămînă pasivi 
cînd un coleg de-al lor nu-și 
făcea norma sau lipsea nemo
tivat de la lucru, 
cerea să ia atitudine, 
din umeri : ~
Eu îmi fac 
rost pe cbi 
străduit să 
nu și-o fac 
toria lor de 
colectiv, de 
organizații intră și manifesta
rea, reacția hotărîtă față de lip
surile celor din jur, intervenția 
eficientă pentru curmarea aces
tora".

„Uneori — remarca Lascu 
Petrescu, deputat în circum
scripția 136 din Capitală — o 
falsă pudoare pare să paralizeze 
reacția celor din jur : oamenii 
preferă să tacă sau să asiste 
pentru a nu fi taxați drept... in- 
discreți ! în cartierul nostru se 
formase la un moment dat un 
grup de tineri, care, profitînd 
de absența de acasă a părinților 
o luaseră razna. Fugeau de la

școală șl, pe rînd, locuința fie
căruia se transforma în loc de 
petrecere, de jucat cărți, de fu
mat. Vecinii deși deranjați în 
permanență se jenau să atragă 
atenția părinților. „De ce să 
spună că îmi bag nasul in casa 
lor ?“ — spuneau unii. „Să nu 
creadă că vrem să-i învățăm 
cum să-și crească feciorii" — se 
eschivau alții. Pînă la urmă si
gur că li s-a atras atenția și si
tuația s-a îndreptat, dar ar fi 
putut continua cine 
torită „timidității" 
spuneam".

știe cit da
de care vă

*

Pentru ca 
devină, așa ___
finiția sa și o pretinde imperios 
vremea noastră, o modalitate 
de acționare practică a conștiin
ței sociale e nevoie însă de cu
raj. De curajul ca fiecare din 
noi să se știe și să își ia în se
rios postura de component al 
acesteia, să se manifeste la fel 
de exigent și prompt față de 
cei cu care lucrează, locuiește, 
învață sau numai se întâlnește 
întîmplător pe stradă ca și față 
de sine.

opinia 
cum o

publică să 
dorește de-

Cînd li se 
ridicau 

„Ce aveți cu mine? 
datoria, luați-i la 
în cauză". Ne-am 
le demonstrăm că 
de fapt, că în da- 
oameni ai aceluiași 
membri ai aceleiași

împotriva timpului rece, 
multe partide ale etapei a 
zecea au fost fierbinți : Sa- 
tu Mare, Petroșani, Craiova, 
Napoca-Cluj... Tinărul Bata- 
cliu a semnat victoria stu
denților clujeni în ultimul 
minut de joc. Craiovenii au 
dominat, dar au fost conduși 
pînă in minutul 65 cind, gra
ție unei lovituri de Ia 11 me
tri, au egalat prin Oblemen- 
co. Victoria lor a venit tot 
spre finalul partidei (min. 
75) și ea se datorează tână
rului Crișan care a arătat a- 
ceeași formă bună ce l-ar 
impune observației antreno
rilor lotului reprezentativ, 
măcar pentru viitorul sezon 
internațional dacă nu i-a con
vins pentru toamna aceasta, 
Semnalăm prima victorie do 
la promovare a echipei vîice- 
ne (Tătaru — două goluri), 
dar cu o floare... nu se poate 
rămine în divizia A. Spu
neam că etapa, după infor
mațiile care ne-au venit po 
calea undelor, s-a disputat, 
cu aprindere ; totuși, liniile 
ofensive se dovedesc, in con
tinuare, ineficace. Cu excep
ția unui meci (cel de la Pe
troșani — Jiul — C.S.M. Re-

fără

șița, unde trio-ul Libardl — 
Mulțescu — Roznai. a fost 
în mare vervă de joc) majo
ritatea partidelor s-au înche
iat cu victorii la limită. Asta 
ne face să tragem o conclu
zie cu o valabilitate mai ge
nerală — exprimată și în 
„cupele europene" — și anu
me aceea că spiritul ofensiv 
e, se pare, in declin, atacan- 
ții noștri — prin lipsa de 
pregătire specifică — se 
descurcă greu în fața apără
rilor supraaglomerate. " 
de făcut ?

Din această etapă
prea multe „evenimente" no
tabile se desprinde noul 
eșec, pe teren propriu, al 
Sportului studențesc — ocupă 
locul 16 în clasament... Am 
cerut o explicație pentru 
eșecurile, in serie profesoru
lui Liviu Colceriu, vicepre
ședinte al clubului Sportul 
studențesc : „Analizind obi
ectiv, judicios comportarea 
echipei noastre în ultimele 
etape am ajuns la părerea că 
„dușmanii" și cauzele ulti
melor înfringeri sint Infatu
area unor jucători, spiritul 
de automulțumire, încrederea 
exagerată in forțele proprii

și subestimarea adversarilor. 
După acel 0—5 de la Pi
tești, băieții s-au mai trezit 
la realitate. De altfel, în me
ciul cu U.T.A. s-a și văzui 
dorința lor de a cîștiga, ilus
trată și printr-un joc mai 
bun, însă de data aceasta 
neșansa, la care se adaugă 
lipsa de experiență pe tere
nurile .mai alunecoase— pe 
care U.T.A. s-a descurcat 
mult mai bine — ne-au făcut 
să suportăm un nou șoc de
moralizator. După scoaterea 
din echipa primă a jucători
lor Ion Constantin și Mihai 
Iorga, pînă la meciul cu e- 
chipa Steaua — 3 noiembrie 
— o nouă măsură menită să 
întărească 
cătorilor, ! 
chipa: i
ver dat întregului lot chiar 
astăzi la prînz (n.n. ieri) și 
unele amenzi. In starea pre
cară. în care ne aflăm, biro
ul clubului a hotărît să se o- 
cupe mai serios și de aspec
tele educative ale muncii de 
pregătire între altele și in 
scopul redresării moralului 
echipei".

i răspunderea ju- 
să disciplineze e- 
avertismentul se-

V. CĂBULEA

După tragerea la sorți a grupelor C. M. universitar la handbal 
12 ianuarie 1975)(România 4

• după disputarea 
TURNEULUI DE LA TEHE
RAN, in clasamentul Marelui 
premiu al Federației inter-

, naționale de tenis pe primul 
ioc a trecut argentinianul 
Guillermo Vilas cu 643 punc
te, urmat de Borg 
567 puncte, Connors 
558 puncte, Orantes 
528 puncte, 
nia) 470 
(S.U.A.) 416 
(Mexic) 383 
(S.U.A.) 343 
(S.U.A.) 345 .
combe (Australia) 344 puncte 
etc. Primii opt clasați vor 
participa, în luna decembrie, 
la Turneul campionilor» pro
gramat la Melbourne.

• CORESPONDENȚII A- 
GENȚIILOR INTERNAȚIO
NALE DE PRESA au trans
mis ample comentarii și a- 
precieri pe marginea celej 
de-a 18-a ediții a campiona
telor mondiale de gimnastică 
desfășurate la Varna cu par
ticiparea echipelor a 33 de 
țări. In comentariile agenției 
bulgare de știri B.T.A., a 
agențiilor France Press $1 D- 
nited Press International se 
subliniază comportarea re
marcabilă a sportivului ro
mân Dan Grecu, clasat pe 
locul întâi Ia inele, împreu
nă cu sovieticul Nikolai An
drianov, campion olimpic, 
cotat ca unul dintre cei mai 
iscusiți gimnaști ai tuturor 
timpurilor la acest dificil •- 
parat.

• IN CADRUL ÎNTRECE
RILOR DINAMOVIADEI DE 
LUPTE GRECO-ROMANE 
de la Praga, dinamovlștii 
bucureșteni Nicu Gingă și 
Nicolae Martinescu s-au cla
sat pe primele locuri la ca
tegoriile 52 kg și, respectiv, 
100 kg. Gingă a întrecut un 
lot valoros de concurenți în 
frunte cu Șatunov (U.R.S.S.) 
și Schmidt (R.D.G.). La rîn- 
dul său, Martinescu s-a 
comportat remarcabil, termi- 
nînd neînvins în disputa cu 
Meissner (R.D.G.) și Saladze 
(U.R.S.S.). V. Dolipschi s-a

(Suedia) 
(S.U.A.) 
(Spania) 
(Romă- 

Smith
Năstase 
puncte, 
puncte, Ramirez 
puncte, Solomon 
puncte. Tanner 

puncte, New-

Sînt sigur că întrecerea se va desfășura
meridiem

clasat pe locul doi la cate
goria peste 100 kg., rezultat 
obținut și de Ciobotaru la ca
tegoria 74 kg. Gibu s-a cla
sat al treilea la 48 kg.

In concursul de lupte li
bere, echipa Dinamo Bucu
rești a obținut o medalie de 
argint — Ion Marton, la ca
tegoria peste 100 kg, și trei 
de bronz : Rențea (48 kg), 
Moț (62 kg), Stoian (90 kg).
• PRIMA EDIȚIE a com

petiției automobilistice „Ra
liul Olt" desfășurată pe uu 
traseu în lungime de 600 km 
a reunit 44 de echipaje din 
București, CIuj-Napoca, Bra
șov, Iași, Timișoara, Baia 
Mare și alte orașe.

Cîștigătorii pe clase de cl- 
lindrate au fost următorii : 
C. Bercea — L. Drăguleseu 
(Fiat 850 special), L. Con- 
stantinescu — N. Neacșu 
(Renault> 10 Major), M. Va- 
silache — St. Rusu (Dacia 
1300), L. Moldovan — G. Mo
hora (Renault 8 Gordinl). E- 
chipajui clujean Moldovan — 
Mohora a ciștigat două din 
cele trei probe speciale ale 
întrecerii și a Încheiat tra
seul fără nici o penalizare.

• PUGILIȘTII AMERI
CANI DE CULOARE George 
Foreman și Cassius Clay 
care se vor intilni Ia Kin
shasa (Zair), pentru titlul 
mondial la categoria grea, au 
fost prezenți la operația e- 
fectuării cintarului. Clay are 
o greutate de 97,970 kg. Fore
man este mai greu cu 1,815 
kg. Operația cintarului a 
avut loc pe stadionul „20 mai", 
care va găzdui această întâl
nire. Sandy Sadler, unul din 
antrenorii lui Foreman, a 
declarat, printre altele : 
„Clay nu mai este boxerul de 
acum 10 ani. Loviturile pu
ternice ale lui Foreman ii 
vor scoate din luptă". An
trenorul lui Clay, Angelo 
Dundee, a declarat, printre 
altele : „Cassius cunoaște o 
formă sportivă excepțională, 
asemănătoare cu aceea mani
festată în anul cînd l-a de
posedat de centură pe Sonny 
Liston".
• CEA DE-A 17-A PAR

TIDA a meciului de șah din
tre marii maeștri sovietici 
Anatoli Karpov și Viktor 
Korcinoi s-a amînat, din 
cauza îmbolnăvirii lui Kar
pov. Scorul meciului este în 
prezent de 9—7 in favoarea 
lui Karpov.

în cele mai bune condițiuni
noi, de surpriză din handbalul 
modern. Federația internaționa
lă asigură întrecerea cu arbitri 
internaționali din cei mai expe
rimentați și cunoscuți. F.I.H. 
manifestă un mare interes față 
de această competiție conside- 
rînd-o ca un moment propice de 
încercare și descoperire a ele
mentelor tinere, de clasă inter
națională, de promovare și for
mare a acestora. Pregătirile echi
pei noastre pentru acest C.M. 
se vor desfășura în cadrul unui 
program comun cu cele ale lo
tului olimpic, potrivit unui plan 
unic. Ele sînt conduse de antre
norul emerit Eugen Trofin. care 
a fost la conducerea tehnică a 
echipei și la celelalte ediții ale 
C.M. universitar de handbal 
masculin. La cererea studenților 
ieșeni, comitetul nostru de or
ganizare a repartizat grupa în 
care joacă echipa României la 
Iași, celelalte localități fiind 
stabilite prin tragere la sorți. 
Meciurile grupelor semifinale 
sînt programate la București, 
Pitești și Ploiești. în ceea ce 
privește echipa noastră — per
sonal îi acord prima șansă, 
deși apreciez că formația Polo
niei este un adversar redutabil, 
fapt demonstrat de progresele 
mari înregistrate în ultimii ani, 
de handbalul polonez, atestate șî 
de acel loc 4 la ultima ediție a 
C.M. desfășurată în R.D. Ger
mană. în cazul în care echipă 
noastră iese, în seria sa, pe pri
mul Ioc, va întilni în semifinale 
un alt adversar puternic — e- 
chipa Iugoslaviei, pe urmă, 
probabil, va întâlni Suedia. Ni
mic, insă, nu mă face să cred 
că nu vom putea recuceri titlul 
mondial! In Orice caz socotesc 
că a Vl-a ediție a C.M. de hand
bal va fi cea mai disputată și 
de cel mai bun nivel din isto
ria competiției".

Amintim cititorilor noștri, pe 
această cale, că-i vom ține la 
curent cu toate noutățile pri
vind organizarea și desfășura
rea acestei întreceri studențești, 
de mare anvergură, pe care 
găzduiește țara noastră.

Cum am mai anunțat, dumi
nică dimineața, într-unul din 
saloanele Hotelului „Interconti
nental" din București a avut loc 
tragerea la sorți a grupelor pre
liminare ale Campionatului mon
dial universitar de handbal 
(masculin) ediția a Vl-a, care 
va fi găzduit de țara noastră, 
la începutul anului viitor (4—12 
ianuarie 1975). Evenimentul a 
fost marcat de prezența pre
ședintelui U.A.S.C.R., Constan
tin Boștină, a vicepreședintelui

F.I.S.U., Giinther Eglin, a ad
junctului ministrului educației și 
învățămintului, Constantin Ma- 
nolescu. Din partea Federației

Declară
GUNTHER EGLIN,
vicepreședinte al F.I.S.U.

U

Din agenda
„Săptăminii economiei"
Sărbătoare anuală a chib- 

zuinței, „Săptămina econo
miei" a prilejuit creșterea 
numărului de depunători la 
C.E.C., precum și organiza
rea unor multiple manifes
tări și acțiuni specifice. Ast
fel :

• Numai în primele două 
zile ale „Săptăminii econo
miei" peste 12 000 de cetă
țeni de la orașe și sate au 
devenit noi titulari 
de economii.

• La sediul 
C.E.C. din Calea 
nr. 13. s-a deschis o expo
ziție in cadrul căreia se află 
expus și actul original prin 
care domnitorul Alexandru 
Ioan Cuza a aprobat in ur
mă cu 110 ani Decretul de 
înființare a primei Case de 
Economii din țara noastră.

• Sucursala județeană 
C.E.C. — Iași a deschis un 
Cabinet de relații cu popu
lația. Tot in județul Iași, in 
peste 14 comune printre 
care : Răducăneni, Lespezi, 
Hirlău, Tîrgu Frumos, au 
funcționat in a treia zi a 
„Săptăminii economiei" punc
te de informare a populației 
privind serviciile efectuate 
de C.E.C., instrumentele de 
economisire, drepturile și 
avantajele de care benefi-

de librete
Centralei 
Victoriei

ciază depunătorii la C.E.C. 
etc.

• La Brașov, în ziua de 27 
octombrie, Sucursala jude
țeană C.E.C. a oferit depu
nătorilor — cu prilejul „Săp
tămânii 
frumos 
ușoară 
timp in 
Teatrul

• Ca ....
în județul Ilfov „Ziua elevu
lui econom" (26 octombrie) a 
fost sărbătorită. In școlile 
din comunele Vărăști, Găe- 
șeni, Jilavele, Vedea, elevii 
au participat cu interes la 
concursuri „Cine știe cîștigă" 
pe tema economiei și a eco
nomisirii la C.E.C. Micii cîș- 
tigători au primit premii în 
cecuri de economii școlare și 
in librete de economii. In 
Giurgiu s-a organizat un con
curs de desene pe aceleași 
teme.

• In sala clubului uzinei 
„Grivița roșie" din Capitală, 
a avut Ioc în ziua de 28 oc
tombrie a.c. tragerea la sorți 
pentru trimestrul III a li
bretelor de economii cu do- 
bindă și cîștiguri în autotu
risme.

Cu acest prilej. 586 de de
punători au ciștigat cite un 
autoturism DACIA 1 300.

economiei" — un 
spectacol de muzică 
(prezentat cu cîtva 
urmă în Polonia) la 
dramatic.
in întreaga țară, și

internaționale de handbal a fost 
delegat prof. univ. loan Kunst- 
Ghermăncscu, președintele co
misiei metodice și de antrenori 
și membru în consiliul F.I.H., 
președintele Federației române 
de specialitate. Cu acest prilej, 
domnul Giinther Eglin a fă
cut o declarație : „Cunosc 
bine capacitatea organizatorică 
a organizației studenților din 
România și de la alte com
petiții sportive universitare pe 
care le-a organizat țara dv. 
Sînt sigur că și acest campio
nat mondial se va desfășura in 
cele mai bune condițiuni. Știu, 
de asemenea, că sportul univer
sitar în România deține un rol 
important în mișcarea sportivă 
și că are o valoare ridicată, dis
pune de cadre de conducere și 
tehnicieni cu mare experiență. 
Din aceste motive, văzind și 
modul cum s-a desfășurat tra
gerea la sorți și Iuind cunoștin
ță de pregătirile care se fac, îmi 
exprim mulțumirea față de efor
turile organizatorilor și convin
gerea că viitorul C.M. universi
tar de handbal va înregistra per
formanțe superioare din toate 
punctele de vedere". Cu ama- 
bilitatea-i caracteristică, tova
rășul loan Kunst-Ghermănescu. 
ne-a relatat : „Tragerea la 
sorți a fost făcută după crite
riul valoric, principiu pe care 
federația internațională îl adop
tă la C.M. și J.O. S-a ținut sea
ma, deci, de clasamentul ultimei 
ediții (Suedia 1972) a C.M. uni
versitar de handbal. Fără discu
ție, spectatorii vor urmări par
tide interesante, dirze, vor ve
dea spectacole handbalistice de 
înaltă valoare tehnică, in care 
protagoniștii vor etala elemente V. cabulea

MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl INVĂȚAMINTULUI, 
INSTITUTUL CENTRAL DE PERFECȚIONARE A PERSONA
LULUI DIDACTIC - FILIALA INTERJUDEȚEANĂ IAȘI -

CLUBUL SINDICATULUI 
ÎNTREPRINDERII POLIGRAFICE

„13 DECEMBRIE 1918"

anunță deschiderea de la 15 noiembrie 1974 

a cursurilor teoretice și practice de:

DEPANARE RADIO

DEPANARE TELEVIZOARE

DEPANARE APARATE CU TRANZISTOARE
CHITARA ACORDEON PIAN

ANUNȚ
scoaterea la concurs a următoarelor posturi;

Catedra 1 de didactică și metodologie școlară
Lectoț - disciplina psihologie, poziția 11,
Asistent - disciplina psihologie, poziția 12,
Asistent - disciplina psihologie-pqdagogie, poziția 13 
Conferențiar - disciplina limba română, poziția 20, 
Conferențiar - disciplina matematică, poziția 27, 
Conferențiar - disciplina biologie, poziția 33.
Candidații la concurs vor depune la secretariatul Insti

tutului central de perfecționare a personalului didactic - 
Filiala interjudețeană lași - str. Culturii nr. 3, în termen de 
30 zile de la data publicării acestui anunț în Buletinul Oficial , . ...

INSTRUMENTE DE SUFLAT
VOCALI

SOLIȘTI

Cursurile sînt predate de specialiști cu înaltă 
calificare.

înscrierile se primesc 
14—19 la Biroul Clubului 

nr. 58-60 — Autobuze : 
tramvaie 4, 5, 24, 26, 27 
robanți.

cial al Republicii Socialiste România (pentru posturile de 
conferențiar și lectori) și de 15 zile (pentru posturile de 
asistent) cererea de înscriere împreună cu actele prevăzute 
în Legea nr. 6/1969 privind Statutul personalului didactic din 
Republica Socialistă România, publicată în Buletinul’^Oficial, 
partea 1, nr. 33, din 13 martie 1969 și de Instrucțiunile 
M.E.I. nr. 84 539/1969.

Informații suplimentare se pot obține la secretariatul Fi
lialei interjudețene lași.

Concursul se va ține la sediul Institutului central de 
perfecționare a personalului didactic - Filiala interjude
țeană lași, în termen de 2 (două) luni de la expirarea ter
menului de înscriere la concurs (pentTu posturile de confe
rențiar și lectori) și în termen de 15 zile (pentru posturile 
de asistent).

Cei care funcționează într-o instituție de învățămînt su
perior sînt obligați să comunice în scris, rectorului sau di
rectorului acesteia, înscrierea la concurs.

asistent) cererea de înscriere împreună cu

M.I.C.M.U.E
Institutul de proiectări 

uzine din industria electronică și electrotehnică 
„ELECTROUZINPROIECT"

B-dul Kalinin, nr. 18, sectorul 1, București 
ANUNȚ

încadrează cu îndeplinirea condițiilor de studii și stagiu, 
conform legii nr. 12/1971, următoarele categorii de perso
nal, cu domiciliul stabil în Capitală :

1. INGINERI PROIECTANȚI, IN SPECIALITĂȚILE:
- tehnologia construcțiilor de mașini;
- mașini și aparate electrice;
- electrotehnică ;
- electronică ;
- instalații ;
- mecanică ;
- utilaje ;
- chimie industrială ;
2. INGINERI PENTRU LABORATOR DE MĂSURAT PA

RAMETRII instalațiilor electrice, încălzire, ventilații, cli- 
matizări etc.

3. INGINERI Șl ECONOMIȘTI pentru organizarea pro
ducției în proiectare.

4. TRADUCĂTORI limba germană, limba rusă și limba 
engleză.

5. DACTILOGRAFE limba rusă.
6. MUNCITORI MATRIȚERI CATEGORIA IV-VI pentru ma- 

chete de uzine, instalații.
7. TÎMPLARI UNIVERSALI SAU DE MOBILA.
8. TEHNICIAN FOTOGRAF (fotograf).
9. ȘOFER pentru autoturism ARO-240.
10. ZUGRAV-VOPSITOR.
11.. LĂCĂTUȘI ÎNTREȚINERE Șl ELECTRICIENI pentru uti

laje de proiectare și multiplicare.
Relații suplimentare la sediul institutului sau la telefon 

3300 90, interior 248.
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Președintele Nicolae Ceausescu 
a donat valoarea premiului DE PESTE HOT Alt li
„Guvernator Emile Cornez / /

Universității muncii 
din orașul Charleroi la nivel înalt

Luni, și-a deschis cursurile Universitaiea muncii „Paul 
Fastur", din orașul Charleroi. în cadrul ședinței festive, care 
a avut loc cu acest prilej, rectorul universității, E. Carlier, a 
subliniat că instituția de invățămînt superior pe care o conduce 
iși începe noua perioadă de activitate sub auspiciile unui gest 
de prietenie de o deosebită semnificație — donarea în folosul 
studenților, de către președintele Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, a valorii premiului pe anul 1974 ce 
i-a fost atribuit de fundația „Guvernatorul Emile Cornez“.

în numele întregului corp profesoral, al celor peste 6 000 de 
tineri care studiază in Universitatea din Charleroi, rectorul 
E. Qarlier a transmis președintelui Republicii Socialiste 
România un mesaj de profund respect și de călduroasă mul
țumire.

La festivitate a participat, de asemenea, Alexandru Lăză- 
reanu, ambasadorul României în Belgia.

de externe român la Londra
In drum spre țară, după vizita 

oficială efectuată în Statele U- , 
nite Mexicane, tovarășul George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, a făcut o escală la 
Londra. Cu acest prilej, minis
trul român a avut o intilnire cu 
James Callaghan, ministrul de 
externe al Marii Britanii. In 
cursul convorbirii au fost abor-i

date probleme internaționale de 
interes comun, prpblema secu
rității și cooperării europene, si
tuația economică internațională, 
precum și probleme referitoare 
la intensificarea relațiilor dintre 
cele două țări.

La întrevedere a fost prezent 
ambasadorul României la Lon
dra, Pretor Popa.

Sesiunea Comisiei mixte

După ce, duminică, șefii de 
stat arabi întruniți la Rabat 

■ și-au axat dezbaterile pe 
examinarea relațiilor inter- 

-ărabe și internaționale, și în
deosebi pe găsirea celor mai 
eficiente mijloace pentru so
luționarea problemelor din 
Orientul Apropiat, ținînd 
cont de aspirațiile legitime 
ale poporului palestinian, 
luni dimineață au fost Relua
te lucrările, cu ușile închise, 
desfășurate numai în prezen
ța miniștrilor de externe. 
Participanții au continuat 
să-și expună punctele de 
vedere și asupra celorlalte 
probleme înscrise pe ordinea 
de zi a Conferinței.

Referindu-se la dezbaterile 
de duminică, cotidianul ma
rocan .,Maghreb Informa
tions" afirma, citind observa
tori din apropierea delegați
ilor arabe, că „un oarecare 
optimism domnește acum în 
privința posibilităților de 
mlădiere a poziției iordanie- 
ne“. Se apreciază că este in
contestabil faptul că, atit în 
plen, cit și în consultări bi
laterale, șefii de stat arabi au 
depus și depun în continuare 
mari eforturi pentru finali
zarea problemelor înscrise pe 
ordinea de zi, în interesul 
națiunii arabe, al colaborării 

acest 
arabi 
plan, 
con- 
unei

NIGERIA : Biblioteca centrala orășenească din Lagos

Italia: in căutarea 
formulei guvernamentale

guvernamentale România-R. D. Germană
Luni, au început la Berlin lu

crările celei de-a Vil-a sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamenta
le de colaborare economică in
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democrată 
Germană. Delegația română 
este condusă de Mihai Marines
cu, prim-vicepreședinte al Con
siliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Eco
nomice și Sociale, președintele 
părții române în Comisie, iar 
delegația R.D.G. — de Gerhard

Weiss, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele 
părții reprezentînd țara gazdă, 

în cadrul lucrărilor sesiunii, 
cele două părți examinează 
probleme ale dezvoltării in con
tinuare a relațiilor reciproce de 
colaborare economică în dome
nii care interesează cele două 
țări.

și păcii generale. In 
context, șefii de stat 
și-au exprimat, pe prim 
dorința de a-și aduce 
tribuția la stabilirea 
păci juste în Orientul Apro
piat și au relevat necesita
tea evacuării tuturor teritori
ilor arabe ocupate și restabi
lirii drepturilor legitime ale 
poporului palestinian, avînd 
ca singur reprezentant legi
tim Organizația pentru Eli
berarea Palestinei.

Lucrările de luni ale Con
ferinței arabe la nivel inalt 
au fost consacrate discutării 
rezoluțiilor politice, diplo
matice și economice pe pro
bleme, ca și a declarației fi
nale.

încheierea vizitei lui 

H. Kissinger la Moscova
TINERETUL LUMII

Ambasadorul român
in Laos primit de 
prințul Sufanuvong
Ambasadorul țării noastre în 

Laos, Tudor Zamfira, a fost pri
mit, la Luang Prabang, în vizită 
de curtoazie, de prințul Sufa
nuvong, președintele C.C. al 
Frontului Patriotic Laoțian, pre
ședintele Consiliului Politic de 
Coaliție Națională.

Prințul Sufanuvong a transmis 
un călduros mesaj de prietenie 
președintelui Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire, pre
cum și de noi succese poporu
lui român în eforturile sale de 
pace, progres și prosperitate.

Ambasadorul român a fost 
primit, de asemenea, în vizite 
protocolare, de Fumi Vongvicit 
și Leuam Insixiengmay, vice- 
premieri ai Guvernului Provi
zoriu de Uniune Națională din 
Laos.

întrevederile ambasadorului 
tării noastre au prilejuit rele
varea bunelor relații statornici
te între popoarele român și lao
țian, bazate pe stimă și respect 
reciproc, precum și a dorinței ca 
aceste legături să cunoască o 
continuă dezvoltare.

Mă apropiam cu 
peste 100 km pe oră 
de orașul atitor le
gende, Istanbul. Calea 
ferată, electrificată pe 
ultima sa porțiune, 
mă purta prin locali
tăți, mai mici sau mai 
răsărite, pline de un 
farmec aparte, de-a 
lungul litoralului în
sorit al Mării Mar
mara.

Priveliștea mării de
gajă o senzație de 
calm, de liniște. Eram 
nerăbdător să aflu 
cum va fi întîlnirea 
cu acest oraș care nu
mără circa trei mili
oane de locuitori, ce 
impresie îmi va face. 
Totul a decurs mai 
simplu decît mă aștep
tam. De la primii pași 
făcuți dincolo de pe
ronul gării am fost 
integrat și adoptat 
fără rețineri, dar și 
fără menajamente. 
M-am trezit, atit de 
neașteptat, în mijlocul 
unei lumi care a cu
noscut mai multe ti
puri de civilizații, în
deajuns de bine con
turate și în prezent, 
suprapuse sau simbio
tice, peste toate stă- 
pin fiind automobilul 
simbol incontestabil al 
secolului nostru. Acest 
„personaj" atît de do
rit și hulit, totoda
tă, își cunoaște pu
terea și, ca atare, e 
plin de importanță, 
își vîră „nasul" de 
oțel unde nu te aș
tepți. îl găsești peste 
tot, în cartierele măr
ginașe, ca și în cele 
rezidențiale, în marele 
bazar ca și în fața su
telor de moschei, sul» 
zidurile Bizanțului ca 
și în marele port. Nu 
respectă nici o lege a 
circulației, sau dacă 
vreți, numai una, ace
ea de a nu circula su
prapus, și, uneori el 
este cel care-și bagă 
singur bețe in roate, 
parcurgînd, datorită 
îmbulzelii, o distanță

Obligațiile internaționale
ale statelor în dezbaterea O.N.U

în Comitetul pentru proble
me juridice al Adunării Gene
rale a O.N.U. continuă dezbate
rile asupra, raportului Comisiei 
de drept internațional privitor 
la responsabilitatea și succesiu
nea statelor, respectarea trata
telor, acordurilor dintre state și 
organizațiile internaționale etc. 
Raportul conține, între altele, 
39 de proiecte de articole vi- 
zînd obligațiile internaționale 
ale statelor care, potrivit reco
mandării unanime făcute de co-

Cancelarul Schmidt 
la Moscova

• LUNI au început Ia Krem
lin convorbirile dintre L. Brej- 
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., și A. Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., cu Helmut Schmidt, 
cancelarul Republicii Federale 
Germania. După cum infor
mează Agenția T.A.S.S., s-a e- 
fectuat o trecere in revistă a 
relațiilor dintre U.R.S.S. și 
R.F.G., s-a evidențiat creșterea 
considerabilă a legăturilor eco
nomice bilaterale.

misie Adunării Generale, ar ur
ma să formeze obiectul unor 
dezbateri. în cadrul unei confe
rințe internaționale a pleni
potențiarilor, în scopul elaboră
rii unei convenții pe această 
temă.

Reprezentantul român. George 
Elian, care a luat cuvintul în 
ședința de luni dimineață, a dat 
o înaltă apreciere raportului co
misiei și a subliniat actualitatea 
incontestabilă a problemelor 
majore ale responsabilității sta
telor pentru actele de agresiu
ne și pentru alte crime interna
ționale, precum și pentru actele 
îndreptate împotriva păcii și u- 
manității. Carta Națiunilor U- 
nite — a relevat vorbitorul — 
oferă baza juridică fundamenta
lă pe care comisia trebuie să 
edifice proiectul final de con
venție în materie de responsa
bilitate a statelor.

în continuare, vorbitorul a e- 
vidențiat influența crescîndă pe 
care o exercită sistemele juridi
ce ale statelor socialiste și nea
liniate asupra raporturilor in
ternaționale, arătînd, în context, 
că este necesar ca și Curtea In
ternațională de Justiție să trea
că la aplicarea pe scară mai 
largă a principiilor de drept a- 
parținînd unor sisteme juridice 
diferite.

în trei sferturi de oră, 
în timp ce la pas s-ar 
putea străbate in nu 
mai 15 minute.

Istanbulul este un o- 
raș trepidant. Aici, în

antic și modern e, aici, 
firească, iar din punct 
de vedere turistic ora
șul se deschide ca o 
carte cuprinzind isto
rie, arhitectură, arte,

LA ISTANBUL

jurul lui, sînt masate 
principalele obiective 
ale industriei, centrul 
comercial și turistic al 
Turciei moderne, al 
Turciei redeșteptate do 
Atatiirk.

Combinația dintre 
vechi șl nou, dintre

desfășurate pe multi- 
plele-i coline de-a lun
gul Bosforului. im- 
brățișind mirificul 
Corn de aur și întrea
ga zonă comercială 
din rada portului.

în port, lume pes
triță, din toate părțile

și de toate preocupă
rile. Unii cu treburi, 
alții fără, unii ocupați, 
alții plictisiți, agitație 
și forfotă sau pur și 
simplu așteptare. In 
orice caz, numărul ce
lor ce muncesc este 
covîrșitor șl o fae cu 
seriozitate și cu inte
res.

Nu poți să nu fii im
presionat de acest «- 
fort și de ceea ce în
seamnă el pentru h- 
cest oraș. Alături de 
Sfinta Sofia, Moscheia 
Albastră și celebrele 
construcții ale Bizan
țului, omul Turciei 
moderne a adăugat re
zultatele eforturilor și 
priceperii sale. Cele 
două gigantice poduri, 
Galata, ce traversează 
Cornul de aur, și, 
mai ales, cel ce lea
gă Istanbulul euro
pean de cel asiatic, 
făcînd inutilă îndărăt
nicia Bosforului, sînt 
dovezi ale hărniciei și 
iscusinței lui. La ele 
se adaugă frumoasele 
artere moderne, vecine 
sfidătoare ale strădu
țelor în care două că
rucioare nu pot merge 
în sensuri diferite con
comitent, și multitu
dinea de blocuri și ho
teluri ultra-moderne 
ce se înșiruie pe ma
lurile strîmtorii ca o 
replică dată semețelor 
palate Tapkapi și Dol- 
mabahee.

Un turist român este 
privit aici cu un inte
res aparte. România 
este cunoscută în a- 
ceastă țară, multiplele 
contacte și dialoguri 
româno-turce duse pî- 
nă la cel mai înalt ni
vel au făcut ca cele 
două țări și popoare 
să-și cunoască străda
niile și realizările, și, 
mai ales, să dea ex
presie dorinței de a ri
dica pe trepte supe
rioare o colaborare re
ciproc avantajoasă.

S. UNGUREANU

In comunicatul publicat în le
gătură cu rezultatele convorbi
rilor avute de Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., și Andrei Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al 
Uniunii Sovietice, cu secretarul 
de stat al S.U.A., Henry Kissin
ger, se arată că părțile au con
statat. cu satisfacție că relațiile 
dintre U.R.S.S. și S.U.A. continuă 
să se dezvolte în conformitate 
cu cursul stabilit. în direcția 
îmbunătățirii continue a aces
tora.

în legătură cu situația din 
Orientul Apropiat, părțile au re
afirmat intenția de a depune
eforturi pentru găsirea unor so
luții în problemele de bază ale 
unei reglementări juste și du
rabile în această zonă. S-a con-

Convorbiri 
la Delhi

Premierul indian, Indira 
Gandhi, a avut luni o întreve
dere cu secretarul de stat al 
S.U.A., Henry Kissinger, aflat 
într-o vizită oficială de trei zile 
la Delhi. Au fost examinate, cu 
acest prilej, o serie de aspecte 
ale relațiilor bilaterale și s-a 
făcut un schimb de opinii în 
probleme internaționale cu refe
rire particulară la procesul nor
malizării în zona Asiei de sud 
și la evoluția raporturilor dintre 
S.U.A. și țările litoralului de 
nord al Oceanului Indian.

Tot luni, au început convorbi
rile oficiale între secretarul de 
stat al S.U.A., Henry Kissinger, 
și ministrul de externe indian, 
Y. B. Chavan, — unul din re
zultatele imediate ale acestor 
convorbiri fiind semnarea pro
tocolului pentru crearea Comi
siei mixte de cooperare eco
nomică între India și S.U.A.

• PRIMUL MINISTRU 
MALTEZ, Dom Mintoff, a 
declarat, in cadrul unei re
uniuni a Partidului laburist, 
că Malta va deveni republi
că în conformitate cu o nouă 
Constituție ce urmează să 
fie aplicată pînă la sfîrșitul 
acestui an — anunță agenția 
Reuter. In prezent, Malta are 
statut de națiune indepen
dentă în cadrul Common- 
wealthului.

El a adăugat că reprezen
tanții guvernului și ai opozi
ției se întrunesc, în prezent, 
regulat, pentru a formula 
proiectul noii Constituții.

Promulgarea , noii legi 
fundamentale a statului este 
unul din obiectivele priorita
re ale premierului maltez, 
care a declarat,. în repetate 
rinduri, că actuala Constitu
ție nu mai este corespunză
toare, ea datînd din perioada 
anterioară proclamării inde
pendenței țării.

venit asupra faptului că reluarea 
grabnică a lucrărilor conferinței 
de la Geneva trebuie să joace 
un rol util în realizarea unei 
atari reglementări.

în legătură cu Conferința pen
tru securitate și cooperare în 
Europa, părțile au căzut de a- 
cord să depună eforturi- active 
în direcția încheierii ei cu 
succes, într-un timp cit mai 
apropiat. Ele consideră, de ase
menea, posibilă realizarea unor 
progrese în negocierile privind 
reducerea reciprocă a forțelor 
armate și armamentelor și mă
suri adiacente în Europa cen
trală.

Crearea Uniunii 
Tineretului 

Arab
La Cairo a avut loc Confe

rința reprezentanților orga
nizațiilor de tineret din țările 
arabe. Conferința a adoptat 
hotărîrea privind crearea Uni. 
unii Tineretului Arab, al cărei 
sediu a fost stabilit in capi
tala Egiptului. Secretar gene
ral al organizației a fost ales 
Abdel Hamid Hasan, pre
ședintele Consiliului Suprem 
pentru problemele tineretu
lui din Republica Arabă 
Egipt.

• ÎN TIMP CE SE PLIMBA printr-o pădure din apropie
rea orașului, un locuitor din Messina a descoperit o ciupercă 
uriașă, care cîntărea nu mai puțin de 9 kilograme. Specialiștii 
care au examinat-o au afirmat că această ciupercă neobișnuită 
nu face parte dintr-o specie otrăvitoare și, în consecință, este 
perfect comestibilă • PESTE 1500 DE LOCUITORI DIN 
AVIGNON s-au adunat, duminică, pe o cîmpie din apropie
rea orașului, pentru a ura bun venit celor trei locuitori ai... 
planetei Venus, a căror iminentă sosire, la bordul unui obiect 
zburător, fusese prevestită de Antonio de Rosa, electrician de 
meserie și „vrăjitor" în timpul liber. Unii dintre ei veniseră 
chiar cu sticle de vin pentru a ciocni un pahar cu primii extra- 
tereștri. Dar se pare că a existat o eroare de calcul căci; deși 
aterizarea urma să aibă loc la ora două după-amiază, mulți
mea, înarmată cu aparate de fotografiat pentru a imortaliza 
evenimentul, s-a impacientat odată cu,trecerea timpului, si
tuație în care „vrăjitorul", prevăzînd cu mai multă exactitate 
consecințele, a luat-o la fugă... • ÎN CADRUL TURNEULUI 
SĂU LATINO-AMERICAN, de prezentare, supersonicul franco- 
britanic „Concorde" a aterizat la Bogota, venind de la Lima. 
Distanța dintre cele două capitale a fost acoperită într-o oră 
și 25 de minute, față de 3 ore, cit durează în prezent zboru
rile obișnuite de pasageri. Potrivit agenției France Presse, suc
cesul de public a fost important, o numeroasă mulțime venind 
la aeroport pentru a privi aparatul • LA FLORENȚA s-au 
încheiat lucrările eelui de-al XI-lea Congres internațional de 
cancerologie. „A fost un congres de reflecții și de inventariere 
pentru că el a servit, după un anumit entuziasm facil din ul
timii ani, la adunarea unui enorm material, acumulat în ca
drul cercetărilor efectuate în lumea întreagă și la analiza lui 
critică, spre a se putea continua înaintarea pe calea spre vic
toria asupra acestui mare flagel, care este cancerul" — a de
clarat președintele Uniunii internaționale de luptă împotriva 
cancerului, prof. Pierre Denoix • ECHIPAJUL UNUI ELI
COPTER MILITAR al forțelor aeriene peruane, dispărut la 
11 octombrie a.c. în jungla Amazonului, și despre ai cărui 
membri se credea că au murit, a reușit, în realitate, să se 
salveze. Pentru a se salva, echipajul elicopterului a străbătut, 
vreme de 13 zile, pădurea tropicală amazoniană, înaintînd în 
josul unui afluent al Amazonului spre marele fluviu, singurul 
loc unde avea șanse să dea de o așezare omenească. Strădania 
le-a fost răsplătită, și, în cele din urmă, au ajuns, epuizați și 
cu fețele și membrele tumefiate de mușcăturile diferitelor in
secte, în localitatea El Milagro, de unde au fost transportați 
la Lima și puși sub supraveghere medicală • JOHNNY HAL
LIDAY a anunțat că se retrage la sfîrșitul lunii august 1975. 
„Desigur, a declarat el, îmi iubesc meseria, dar o practic de 
cincisprezece ani și m-am săturat. Sînt tot timpul pe drumuri 
și nu-mi văd soția (Sylvie Vartan, n. n.) și fiul decît trei luni 
pe an".

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

COMITETUL Internațional al 
Crucii Roșii a anunțat, Ia Ge
neva, că luni s-au încheiat o- 
pcrațiunile .de schimb de prizo
nieri de război între comuni
tățile greacă și turcă din Cipru, 
numărul total al acestora fiind 
de 5 980 de persoane.

Ultimul grup de prizonieri a 
inclus 279 de cipribți greci și 
261 de ciprioți turci.

Rezultatele alegerilor din 
Hessa și Bavaria

• DUMINICA, 27 octombrie, 
au avut loc alegeri locale in 
landurile Hessa și Bavaria din 
Republica Federală Germania. 
Cifrele provizorii date publici
tății în cursul nopții de dumini
că spre luni arată că, în Hessa, 
în ciuda unui important cîștig de 
voturi repurtat de Uniunea Creș- 
tin-Democrată. guvernul landu
lui va fi constituit, în continua
re, de Partidul Social-Democrat 
și aliatul său electoral — Parti
dul Liber-Democrat — care, îm
preună, au obținut majoritatea 
absolută necesară. în landul Ba
varia, Uniunea Creștin-Socială a 
dobindit majoritatea absolută a

voturilor, răminind cel mai pu
ternic partid din Parlamentul 
landului.

Incidente în Irlanda 
de Nord

• INCIDENTELE și acțiunile 
teroriste semnalate in Irlanda 
de Nord cu tot mai mare frec
vență in ultimele săptămini, au 
continuat, luni, cind, in apropie
rea cantinei bazei militare bri
tanice din localitatea Ballykin- 
ler. un automobil incărcat cu 
substanțe explozive a fost arun
cat in aer.

Autoritățile militare au pre
cizat că explozia — deosebit de 
puternică — a provocat moar
tea unei persoane și rănirea al
tor 31, dintre care 14 se află în 
stare gravă. Atentatul a provo
cat. de asemenea, avarii unei 
școli . aflate in imediata apro
piere.

• LA 27 OCTOMBRIE, Tea
trul de păpuși „Țăndărică" din 
București a prezentat primul său 
spectacol la Beirut, în cadrul 
turneului pe care îl întreprinde 
în Liban.

• ÎN PERIOADA 21—27 
OCTOMBRIE, la Praga s-au 
desfășurat lucrările celei de-a 
XXVII-a ședințe a Comisiei 
permanente a C.A.E.R. pen
tru geologie. Au luat parte 
delegațiile țărilor membre 
ale C.A.E.R. — Bulgaria, 
Cehoslovacia, Cuba, ' R. D. 
Germană, Mongolia, Polonia, 
România, Ungaria și Uniu
nea Sovietică, precum și re
prezentantul R.S.F. Iugosla
via. în calitate de observa
tor, a. fost prezent-reprezen
tantul R.D. Vietnam.

Comisia a examinat' sarci
nile sale ce rezultă din ho- 
tăririle celei de-a XXVIII-a 
sesiuni a C.A.E.R., precum 
și proiectul convenției pri
vind crearea expediției geo
logice internaționale a țări
lor membre ale C.A.E.R. în 
R.P. Mongolă și a pregătit 
propunerile corespunzătoare 
pentru Comitetul Executiv al 
C.A.E.R.

Comisia a adoptat progra
mul de colaborare tehnico- 
științifică a țărilor membre 
ale C.A.E.R. în domeniul 
geologiei pe perioada 1976— 
1980 și, de asemenea, a 
examinat alte probleme ale 
colaborării multilaterale eco
nomice și tehnico-științifice.
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în seara aceasta 
președintele Leone își 
va încheia consultările 
în vederea soluționă
rii crizei politice prin 
care trece, pentru a 
37-a oară în perioada 
de după război Italia. 
Mîine, el urmează să 
numească o altă per
sonalitate democrat- 
creștină însărcinată cu 
formarea unui nou 
guvern italian.

A trecut aproape
o lună (3 oc
tombrie) de la 
căderea guver
nului condus de 
Mariano Rumor 

(de trei ori premier : decem
brie 1968 — februarie 1970 ; 
martie 1970 — iulie 1970 ; 
iunie 1973 — octombrie 1974). 
în acest interval, a eșuat 
misiunea de a forma un nou 
guvern, încredințată de pre
ședintele Leone lui Amin- 
tore Fanfani, care a fost de 
trei ori premier (ianuarie 
1954 ; iulie 1958 — ianuarie 
1959 ; iulie 1960 — aprilie 
1963). Fanfani își propusese 
să reconstituie, în cadrul 
formulei de centru-stînga, o 
coaliție guvernamentală des
chisă socialiștilor, social-dc- 
mocraților și republicanilor, 
în acest scop, el a inaintat 
celor trei partide un program 
cu 5 obiective politice, eco
nomice și sociale, care să 
constituie baza unei colabo
rări ulterioare : salvgarda
rea instituțiilor democratice ; 
controlul inflației și recesiu
nii (reducerea deficitului ba
lanței de plăți prin micșora
rea consumurilor, îndeosebi 
la produsele petrolifere pe 
care Italia le , importă in 
proporție de 75 la sută); sti
mularea producției și ridi
carea regiunilor din Mezzo- 
giorno; realizarea de reforme 
sociale ; necesitatea ca Italia 
să-și redobîndească încrede
rea partenerilor săi pe plan 
internațional. Fanfani a pri
mit -acordul de principiu din 
partea social-democraților și 
republicanilor, dar, intrucit 
socialiștii nu și-au regăsit în 
program propriile lor cerin
țe, formulate în nenumărate 
prilejuri, s-au văzut puși in 
situația de a refuza o cola
borare pe o platformă care 
nu-i satisface pe deplin. So
cialiștii ridică problema co
laborării dintre guvern și 
forțele de stingă, dintre gu
vern și sindicate. care, în 
concepția P.S.I., trebuie con
sultate în diversele proble
me economice, financiare și 
sociale cu care este confrun
tată țara. în scrisoarea adre
sată lui Fanfani. secretarul 
partidului socialist, Fran
cesco de Martino, scria : 
„Partidul nostru apreciază 
că fără o înțelegere de prin
cipiu cu sindicatele, nu se 
poate concepe in circum
stanțele actuale vreo politică 
care să nu obțină, dacă nu 
acordul, cel puțin asenti
mentul clasei muncitoare." 
Social-democrații resping fă
țiș aceste două puncte de ve

dere ale socialiștilor : rapor
turile cu opoziția de stingă, 
pe de o parte, și cu sindi
catele, pe de altă parte. Ei 
se plasează pe aceleași po
ziții rigide și intransigente 
ca și in ajunul căderii gu
vernului Rumor. în săptămi- 
nile in care a operat misiu
nea Iui Fanfani, pozițiile ce
lor două partide au rămas 
neschimbate. în aceste cir
cumstanțe, „il motorino" 
(motorașul — cum este de
numit Fanfani in lumea po
litică de la Roma), nu a 
mai putut funcționa. For
mula de „centru-stinga", al 
cărui promotor a fost tot el 
cu 10 ani in urmă, nu a pu
tut fi reînnoită.

„Dorința de a continua 
confruntarea (mai bine zis, 
dialogul) este, pentru mo
ment, singurul element pozi
tiv" — remarca FRANCE 
PRESSE. în ciuda eșecului 
„experimentului Fanfani", 
Direcțiunea partidului dc- 
mocrat-creștin se pronunță 
pentru „continuarea unei 
politici de centru-stinga". 
Observatorii politici sînt 
tentați să-i acorde mai 
multe șanse de reușită ceiui 
care va primi miine misiu
nea formării unui nou gu
vern, fie el Flaminio Piccoli, 
președintele grupului demo- 
crat-creștin din Camera De- 
putaților, sau Aldo Moro, 
actualul ministru de externe, 
intrucit se opinează, acesta 
ar avea un „mandat mai 
larg", n-ar mai fi constrins 
să-și îndeplinească promi
siunea de a forma un gu
vern de centru-stînga. A- 
ceiași observatori întrevăd și 
alte posibilități : noul gu
vern ar putea fi o grupare 
tripartită (din democrat-creș- 
tini, socialiști șl republicani), 
bipartită (fără republicani) 
sau chiar un guvern mono- 
color democrat-creștin. Ori
care ar fi soluția, în calcule 
va trebui să intre și situa
ția parlamentară. P.D.C. dis
pune de 265 locuri, P.S.I. de 
61, P.S.D.I. de 30 și P.R.I. de 
15. Majoritatea fiind de 316 
locuri, orice formulă guver
namentală va necesita spri
jinul parlamentar al socialiș
tilor, ceea ce ar fi o garan
ție pentru continuarea, in li
nii mari, a politicii de cen
tru-stînga. Formarea unui 
guvern monocolor, cu spriji
nul liberalilor (20 locuri), 
deci un guvern de centru, 
orientat spre dreapta, n-ar 
putea îndeplini decît o sin
gură misiune, aceea de a 
organiza alegeri inaintea 
scadenței constituționale din 
primăvara viitoare. Partidul 
comunist se pronunță împo
triva reîntoarcerii anticipate 
la urne și cere formarea, 
după cum scrie L'UNITA, a 
„unui guvern care să înfrun
te cu eficacitate și seriozi
tate, cu realism, problemele 
politice, sociale șl economice 
care se află în fața țării."
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LISABONA: înființarea Consiliului 
superior al Mișcării Forțelor Armate

Intr-un' comunicat dat publici
tății, luni, la Lisabona, de Pre
ședinția Republicii, se anunță 
că, recent, a fost creat un „Con
siliu superior al Mișcării Forțe
lor Armate", care funcționează 
ca „organism de studiu în ve
derea facilitării îndeplinirii, de 
către Junta salvării naționale, a 
misiunii șale constituționale".

In comunicat se precizează că 
din acest Consiliu superior fac 
parte „cei șapte membri ai Jun
tei salvării naționale, Comisia 
de coordonare a programului 
Mișcării Forțelor Armate și alte 
elemente ale mișcării, între 
care generalul de brigadă Vasco 
Goncalves, președinte al Con

siliului de Miniștri, generalul de 
brigadă Otelo Saraiva de Car
valho, guvernator militar al Li
sabonei, comandanții Melo An- 
tunes și Vitor Alves, miniștri 
de stat, și căpitanul Costa Mar
tins, ministrul muncii.

Mișcarea Democratică Portu
gheză (M.D.P.) a hotărit să ia 
parte la alegerile — prevăzute 
pentru luna martie 1975 —
pentru desemnarea membrilor 
Adunării Constituante a țării — 
s-a anunțat la Lisabona. Hotă
rîrea a fost adoptată în cadrul 
unei reuniuni la care au parti
cipat delegații M.D.P. din dife
rite districte.

• CIU EN-LAI, vicepreședin
te al C.C. al P.C. Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, a primit, dumi
nică după-amiază, pe Le Thanh 
Nghi, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Celor 
ce Muncesc din Vietnam, vice- 
prim-ministru și șef ai delega
ției economice a R. D. Vietnam, 
care efectuează o vizită în Chi
na, relatează agenția V.N.A.

Arestări în Mozambic
• APROXIMATIV 500 PER

SOANE au fost arestate, simbă- 
tă și duminică, in capitala Mo- 
zambicului — Lourențo Mar
ques, se arată într-un comuni
cat oficial. în legătură cu ciocni
rile de săptămina trecută din 
capitala mozambicană, in cursul 
cărora 49 persoane și-au pier
dut viața, comunicatul mențio
nează că „evenimentele recente 
din Lourențo Marques au dove
dit existența unor agitatori, de- 
lincvenți și persoane care răs- 
pîndesc zvonuri, care prin ac
țiunile lor condamnabile au 
stirnit panică în rinduriie între
gii populații".

Succesul balerinilor 
români la Dallas

• MAGDALENA POPA SI 
ȘTEFAN BĂNICĂ au repurtat 
un extraordinar succes pe scena 
Teatrului de Operă din capi
tala statului Texas — Dallas. „A 
spune că Magdalena Popa este 
cea mai desăvîrșită interpretă 
din Europa a rolului „Giselle" 
ar însemna să-j minimalizăm 
meritele incontestabile. Dansul 
primei balerine a Operei din 
București este de-a dreptul su
perb în toate privințele" — scrie 
ziarul „Iconoclast" din Dallas. 
Cotidianul citat evidențiază, de 
asemenea, „arta interpretativă 
înaltă a lui Ștefan Bănică, care 
s-a ridicat la nivelul celui al 
partenerei sale de dans". La 
rindul său, „Dallas Times He
rald" evidențiază faptul că 
„Magdalena Popa a combinat 
în chip magistral dansul cu 
actoria".

• UN CICLON VIOLENT s-a 
abătut asupra părții sudice a 
Insulei Sahalin — anunță agen
ția TASS.
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