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Acestea sînt gîndurile și sentimentele unanime față de
9

Hotărîrea privind noua majorare a retribuției oamenilor muncii

Din întreaga țară, pe adresa C.C. al P.C.R., a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
continuă să sosească vibrante mesaje exprimînd satisfacția vie și mulțu
mirile întregului nostru popor pentru politica partidului de dezvoltare 
economico-socială a patriei, de continuă creștere a nivelului de trai.

Actualitatea

economică

Creșterea retribuției muncitorilor calificați
(Categoria I nivel de bază)

ADUNĂRILE
GENERALE

ALE
OAMENILOR

MUNCII
Această săptămînă este 

marcată de un eveniment 
important, cu implicații ma
jore în viața colectivelor uni
tăților economice : adunările 
generale ale oamenilor mun
cii. Reflectind procesul adin- 
cirii democrației economice și 
sociale, adunările generale 
ale oamenilor muncii din 
acest an au loc in condițiile 
in care Întregul popor iși 
concentrează forțele pentru a 
întimpina cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării pa
triei și Congresul al XI-lea 
al partidului cu noi și im
portante succese în toate do
meniile de activitate. In ca
litatea de proprietari si pro
ducători, oamenii muncii 
sint chemați să dezbată in
tr-un spirit de inaltă exigen
tă și responsabilitate munci
torească problemele esențiale 
ale activității întreprinderi
lor, să analizeze rezultatele 
obținute in indepiinirea pla
nului pe primul semestru al 
anului, activitatea desfășu
rată in acest scop de comite
tele oamenilor muncii, să ho
tărască măsurile ce se im
pun în continuare pentru 
realizarea exemplară a sar
cinilor de plan pe semestrul 
II, precum și programul pri
vind pregătirea temeinică a 
planului pe 1975. Cu atit mai 
mult se impune ca acest 
climat de dezbatere să ca
racterizeze adunările 
rale ale
cu cit ele se desfășoară in
tr-un moment cu o profun
dă semnificație în viața so
cietății noastre : recentele 
decrete ale Consiliului de 
Stat privind majorarea re
tribuției oamenilor muncii 
din unele ramuri și domenii 
ale activității economico-so- 
ciale inaugurează, incepind 
cu 1 august 1974, Încă o e- 
tapă a creșterii generale a 
veniturilor celor ce muncesc. 
Este desigur un prilej de a 
adopta măsuri eficiente prin 
care oamenii muncii, tinerii 
in primul rînd, răspunzind a- 
pelului Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R. formulat 
odată cu adoptarea hotărârii 
de majorare a retribuției, să 
Contribuie la întărirea disci
plinei în muncă, să sporeas
că productivitatea și eficienta 
Întregii activități, condiții e- 
sentiale ale progresului pa
triei, ale asigurării bunăstă
rii întregului popor.

Adunările generale ale oa
menilor muncii se vor des
fășura in lumina indicațiilor 
secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu care, la recenta 
consfătuire cu activul de 
partid si de stat din centra
lele industriale și întreprin
deri sublinia : „Oamenii 
muncii trebuie să participe

între înfăptuiri, între tot ceea ce producem pe scara valorilor materiale șl nivelul nostru de 
trai există o legătură Indisolubilă.

Graficul de față cuprinde două coloane de referință : anul 1967 și anul 1974. în răstimpul a nu
mai șapte ani _ perioadă de mari realizări pe linia traducerii în viață a Istoricelor hotăriri adoptate 
Ia Congresul al IX-lca și Congresul al X-tea ale P.C.R. — retribuția muncii s-a dublat. Explicațiile 
ne stau la îndemînă : pentru că perioada care a trecut a fost bogată în realizări, pentru că anii 
aceștia au fost și cei mal fertili din istoria noastră contemporană, anii cind au căpătat contur ferm nă
zuințe dintre cele mai înalte șl s-au înfăptuit cele mai de seamă obiective ale construcției socialiste în 
patria noastră.

Nici un bob pierdut
toată recolta în hambare!

gene-
oamenilor muncii

ADRIAN POPESCU
(Continuare în pag. a V-a)

„Acum, griul 
înseamnă totul

• DESCĂRCAREA GRIULUI DIN BUNCĂR SE POATE 
REALIZA Șl DIN MERS • LA PREGĂTIREA TERENULUI Șl 
INSĂMINTAREA CULTURILOR DUBLE SE LUCREAZĂ IN 
SCHIMBURI PRELUNGITE • SECRETUL RITMULUI INTENS 
DIN FIECARE ZI STA IN BUNA ORGANIZARE A MUNCII.

Cîteva zile de arșiță și. „prac
tic, nu mai există parcelă unde 
griul să nu fi ajuns la maturi
tate". Iar în județul Olt o mie 
o sută zece combine lucrează 
fără întrerupere, din revărsatul 
zorilor și pînă seara, tîrziu. To
varășul Gheorghe Oiță, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
popular județean, confirmă că 
de pe cincizeci și două de mii 
de hectare recolta a fost strîn- 
să. măsurile politice și organiza
torice întreprinse făcind posibil 
ca ritmul de lucru să fie cu 
cel puțin o treime superior ce
lui inregistrat anul trecut. 
Peste cincizeci de unități agri
cole au încheiat recoltatul griu
lui, fapt ce a permis concentra
rea forței de acțiune a combine
lor și a mijloacelor de transport 
în cooperativele cu suprafețe 
mai mari de grîu. Cu cîteva 
mii de autocamioane, remorci și 
atelaje se transportă în baze 
și noaptea — conform cu gra
ficele întocmite — obligațiile 
contractuale, iar la pregătirea 
terenului și însămînțarea cul
turilor duble se lucrează în 
schimburi prelungite. Aproape 
douăzeci și cinci de mii de

hectare au fost semănate 
porumb pentru boabe și fura
jer, cu legume — ponderea a- 
vînd-o suprafețele cuprinse în 
sistemele de irigații. Setea de 
apă a pămîntului se astîmpără 
prin udările ce se execută fără 
întrerupere. Aproape șase sute 
de motopompe și instalații de 
irigat sînt deservite de echipe 
formate din tineri cooperatori, 
mecanizatori și elevi.

în aceste zile de muncă în
cordată, mulți. foarte multi me
canizatori se evidențiază, con
tribuția lor în campanie fiind 
edificatoare. Pe cîțiva i-am cu
noscut.

Ion Prună lucrează cu o 
combină „Gloria" la cooperati
va agricolă din Vișina Nouă. 
Mîini aspre. puternice, fața 
arsă de soare. Deține recordul 
Ia recoltat: în nici o'zi

.treizeci și șase de tone 
expediat către magazii.

— Cum reușiți ?
— Cu foarte multă muncă. 

Si cu organizare. Tarlalele de

Miercuri dimineața s-a înche
iat vizita oficială întreprinsă în 
țara noastră de președintele Re
publicii Sierra Leone, dr. Siaka 
Stevens, la invitația președinte
lui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu.

Desfășurată pe parcursul a 
cinci zile, vizita șefului statu
lui Sierra Leone a marcat un 
moment de seamă în cronica 
relațiilor dintre România și 
Sierra Leone, punînd bazele 
unei cooperării strînse între ce
le două țări — expresie a do
rinței comune de a dezvolta o 
conlucrare fructuoasă, în inte
resul progresului lor economic 
și social, al cauzei păcii și co
laborării internaționale.

Convorbirile dintre cei 
președinți, documentele semnate 
reprezintă, în același timp, prin 
statuarea principiilor care vor 
guverna relațiile dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Sierra Leone, a hotărîrii 
celor două țări de a milita 
pentru o lume mai bună, mai 
dreaptă, o contribuție importan
tă la afirmarea în viața inter
națională a unor noi raporturi 
intre state, care să 
fiecărei națiuni dreptul 
dezvolta liber, potrivit 
sale.

Solemnitatea plecării 
statului Sierra Leone are loc la 
aeroportul Otopeni.

De la reședința oficială, pre
ședintele Siaka Stevens a fost 
însoțit de președintele Nicolae 
Ceaușescu.

Aeroportul Otopeni era pa
voazat sărbătorește. Pe frontis
piciul salonului oficial se aflau 
portretele celor doi președinți, 
încadrate de drapelele de stat 
ale României și Republicii 
Sierra Leone.

Pe mari panouri sînt înscrise 
urările „Să se dezvolte și să se 
întărească prietenia și colabo
rarea între popoarele Republi
cii Socialiste România și Repu
blicii Sierra Leone !“. „Trăiască 
pacea și prietenia între po
poare !“.

La sosirea la aeroport, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și 
.Siaka Stevens sînt salutați cu

garanteze 
de a se 
voinței

șefului

multă căldură de numeroși lo
cuitori ai Capitalei veniți aici 
pentru a ura drum bun solilor 
poporului din Sierra Leone.

în continuare are loc ceremo
nia oficială. O 
prezintă onorul, 
imnurile de stat 
Sierra Leone și 
cialiste România, în timp ce sînt 
trase 21 salve de artilerie.

Președintele Siaka Stevens 
împreună cu președintele 
Nicolae Ceaușescu trec în re
vistă garda de onoare.

Președintele Republicii Sierra 
Leone salută apoi pe șefii misi
unilor diplomatice.

înaltul oaspete își ia, de ase
menea, rămas bun de la tova
rășii Manea Mănescu, Gheor
ghe Cioară, Janos Fazekas, Ion

gardă militară 
Se intonează 
ale Republicii 
Republicii So-

Pățan, Iosif Uglar, Gheorghe O- 
prea, viceprim-ministru al gu
vernului, Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe, de la celelalte 
oficialități române prezente.

Un grup de pionieri oferă flori 
celor doi președinți.

La scara avionului, președin
tele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Siaka Stevens își iau 
un călduros rămas bun, își string 
miinile cu prietenie.

„încă o dată, — a spus pre- . 
ședințele Nicolae Ceaușescu — 
vă urez succes în dezvoltarea 
economico-socială, multă pros
peritate poporului Republicii 
Sierra Leone. Sint convins că 
am început o colaborare bună, 
rodnică".

„Vă mulțumesc foarte mult, 
domnule președinte — a răs
puns șeful statului Sierra 
Leone. Delegația noastră și cu 
mine sîntem foarte impresionați 
de tot ceea ce am văzut aici. 
Vă sînt foarte recunoscător pen
tru amabilitatea și bunăvoința 
cu care am fost înconjurat in 
tot timpul vizitei. Sintem hotă- 
riți să facgm totul pentru a în
tări în continuare legăturile ce 
ne unesc. Vă rog să transmiteți 
salutul meu poporului român".

La ora unsprezece, aeronava 
prezidențială a decolat, fiind es
cortată pînă la frontieră de avi
oane cu reacție ale forțelor ar
mate ale Republicii Socialiste 
România.

(Agerpres)

COMUNICAT COMUN
privind vizita președintelui Republicii

Sierra Leone, Siaka Stevens,
in Republica Socialistă România

Acord general de colaborare

între Republica Socialistă România

și Republica Sierra Leone

in pagina a 2-a

(Continuare In pag. a V-a)
GH. FECIORU

Tovarășul
Nicolae Ceaușescu

a primit
pe ambasadorul

Republicii
Populare Bulgaria

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a primit, miercuri după-amiază, 
pe Spas Gospodov, ambasadorul

Republîcii Populare Bulgaria în 
țara noastră, la cererea acestuia.

Cu acest prilej, a avut Ioc o 
convorbire,, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, tovă
rășească.

Bun venit președintelui

Consiliului de Miniștri al 

Poloniei, Piotr Jaroszewicz!
Astăzi, sosește la București Piotr Jaroszewicz, președintele 

Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone, care, la 
invitația primului ministru al guvernului Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu, va 
In țara noastră.

Piotr Jaroszewicz s-a născut 
In anul 1909, la Nieswierz. După 
absolvirea școlii pedagogice, a 
lucrat ca învățător, iar in anii 
1934—1939 — ca director al școlii 
primare din Garwolinsk. A ur
mat apoi cursurile superioare 
de învățători și a studiat știin
țele sociale și pedagogia.

După începerea războiului, din 
septembrie 1939, s-a aflat în 
Uniunea Sovietică, unde a lu
crat, Ia inceput, ca învățător. In 
anul 1943, s-a înscris voluntar in 
rindurile Armatei poloneze, for
mată pe teritoriul U.R.S.S., ab
solvind, ulterior, Școala de ofi
țeri a diviziei a Il-a „Henryk 
Dombrowski".

împreună cu armata I polo
neză, a străbătut întregul drum 
de luptă pînă la Berlin și Elba.

După încheierea războiului, a 
fost numit în postul de locțiitor 
al șefului Direcției superioare 
politice a Armatei poloneze. In 
anui 1945, a primit gradul de 
general de brigadă și a fost nu
mit locțiitor al ministrului apără
rii naționale. în anul 1950, 
înaintat la gradul de general de 
divizie, a fost numit locțiitor al 
președintelui Comisiei de Stat a 
Planificării.

în 1952, Piotr Jaroszewicz este 
numit vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.P. Po
lone, în perioada anilor 1954— 
1956 ocupînd concomitent, postul

face o vizită oficială de prietenie

de ministru al industriei cărbu
nelui.

In anul 1944, Piotr Jaroszewicz, 
a intrat în rindurile P.M.U.P. 
iar in 1945 a fost delegat la pri
mul congres al partidului; in 
anul 1948, a fost ales ca membru 
al C.C. al P.M.U.P. După Con
gresele al IV-lea. în 1964, și al 
V-lea, în 1968, a fost ales mem
bru supleant al Biroului Politic 
al Comitetului Central al parti
dului.

La 20 decembrie 1970, Ia Ple
nara a șaptea a C.C. al P.M.U.P.,

(Continuare în pag. a V-a) ;
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ÎNCHEIEREA VIZITEI PREȘEDINTELUI REPUBLICII
SIERRA LEONE, DR. SIAKA PROBYN STEVENS

Acord general de colaborare între 

Republica Socialistă România 

și Republica Sierra Leone

COMUNICAT COMUN 
privind vizita președintelui Republicii Sierra Leone, 

Siaka Stevens, în Republica Socialistă România

Pornind de la dorința de a ex
tinde și adinei în continuare re
lațiile prietenești de înțelegere, 
colaborare și stimă reciprocă in
tre cele două țări, între po
poarele român și leonez,

Subliniind importanța princi
piilor care trebuie să stea la 
baza relațiilor dintre state : in
dependența și suveranitatea na
țională, egalitatea în drepturi, 
neamestecul în treburile, interne 
și avantajul reciproc ; reafir- 
mînd hotărîrea lor de a le res
pecta și aplica neabătut in ra
porturile lor bilaterale,

Hotărîte să sporească contribu
ția celor două țări la cauza pă
cii și securității internaționale, a 
progresului economic și social al 
tuturor popoarelor și a dezvoltă
rii cooperării între state,

Reafirmînd dreptul suveran al 
fiecărui stat de a pune în va
loare resursele și bogățiile na
ționale de care dispune în inte
resul propriului lui popor și ne
cesitatea sporirii eforturilor- pen
tru a asigura un progres mai 
rapid al economiei Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Sierra Leone,

Au hotărît să încheie prezen
tul Acord General de Colabo
rare :

ARTICOLUL 1

Cele două state semnatare ale 
prezentului Acord vor extinde, 
întări șl adinei relațiile lor de 
prietenie și colaborare în dome
niile economic, științific, tehno
logic, cultural și alte domenii, 
în interesul celor două popoare, 
precum și al cauzei păcii ' și 
securității internaționale.

ARTICOLUL 2

Cele două Părți Contractante 
vor favoriza dezvoltarea contac
telor și a schimbului de expe
riență între instituțiile și orga
nizațiile dintre țările lor, în 
toate domeniile de activitate, în 
vederea unei mai bune cunoaș
teri reciproce și apropierii din
tre popoarele român și leonez.

ARTICOLUL 3

Cele două Părți Contractante 
vor încuraja și sprijini dezvol
tarea relațiilor lor reciproce în 
domeniile economic și tehnico- 
științific pentru asigurarea uti
lizării depline a potențialului 
economiilor lor naționale.

Părțile Contractante sînt de 
acord să stabilească o cooperare 
pe termen lung, folosind for
mele reciproc avantajoase, in
clusiv înființarea în Republica 
Sierra Leone de societăți mixte 
în domeniile : geologic, minier, 
petrolier, ceramică, forestier și 
prelucrarea lemnului, agricol, 
precum și în alte domenii de in
teres reciproc.

ARTICOLUL 4

Pentru realizarea prevederilor 
Articolului 3, Republica Socia
listă România va livra in Repu
blica Sierra Leone, mașini, in-, 
stalații industriale, materiale și 
echipamente produse în Româ
nia, va elabora studii și cerce
tări, va livra proiecte și docu
mentații și va acorda Republicii 
Sierra Leone asistență tehnică 
pentru montaj și punerea în 
funcțiune a mașinilor și instala
țiilor livrate și va forma, din 
punct de vedere tehnic, personal 
leonez care va lucra la obiec
tivele respective.

ARTICOLUL 5

Părțile Contractante sînt de 
acord ca plățile pentru lucrările, 
serviciile și livrările în cadrul 
acestui Acord efectuate de că
tre partea română să fie efec
tuate in mărfuri din Republica 
Sierra Leone, sau în devize li
ber convertibile.

ARTICOLUL 6

Condițiile de livrare și de pla
tă, ca și celelalte obligații pentru 
realizarea obiectivelor de coope
rare, vor fi stabilite în contrac
tele ce urmează a se încheia 
pentru fiecare obiectiv în parte, 
între întreprinderile sau organi
zațiile desemnate de către cele 
două Părți Contractante.

ARTICOLUL 7

Prețurile pentru livrări, lucrări 
și servicii în cadrul acestui 
Acord vor fi stabilite în dolari 
S.U.A. pe baza prețurilor com
petitive pentru produsele res
pective sau similare pe piața in
ternațională caracteristică.

Aceste prețuri vor fi stabilite 
prin negocieri directe între în
treprinderile sau organizațiile 
desemnate de către cele două 
Părți Contractante.

ARTICOLUL 8

Cele două Părți Contractante 
aplică în schimburile lor econo
mice și în cooperarea economi
că reciprocă, clauza națiunii ce

NICOLAE CEAUȘESCU SIAKA PROBYN STEVENS
Președintele Republicii Socialiste România Președintele Republicii Sierra Leone

lei mai favorizate, în conformi
tate cu prevederile Acordului 
General de Tarife și Comerț 
(G.A.T.T.).

Articolul 9

Cele două părți sînt de acord, 
ca in cadrul legislației în vi
goare din cele două țări, să-și 
acorde reciproc licențele și au
torizațiile necesare pentru livră
rile și serviciile făcute ia ca
drul acestui Acord, conform 
condițiilor convenite în contrac
tele ce urmează a fi încheiate 
între întreprinderile sau organi
zațiile desemnate do cele două 
Părți.

ARTICOLUL 10

Documentația tehnică și in
formațiile remise organizațiilor 
leoneze de către întreprinderile 
competente din România privind 
livrările românești și realizarea 
obiectivelor prevăzute în acest 
Acord trebuie să fie folosite de 
către Partea leoneză, exclusiv 
pentru uzul propriu și nu vor 
fi transmise unei terțe țări sau 
persoane fără acordul prealabil 
al Părții române. Documentația 
tehnică și informațiile primite 
de întreprinderile românești de 
la organizațiile leoneze privind 
obiectivele ce urmează a fi rea
lizate în cadrul acestui Acord, 
vor fi folosite exclusiv de către 
Partea română și nu vor fi 
transmise unei terțe țări sau 
persoane, fără acordul prealabil 
al Părții leoneze.

ARTICOLUL 11

Părțile Contractante convin 
să studieze posibilitatea de a 
încheia acorduri pentru garan
tarea investițiilor de capital și 
evitarea dublei impozitări.

ARTICOLUL 12

Părțile Contractante sint de 
acord să înființeze o Comisie 
mixtă de cooperare economică 
și tehnică, care va supraveghea 
realizarea prevederilor prezen
tului Acord și va examina posi
bilitatea dezvoltării in conti
nuare a relațiilor Comerciale și 
de cooperare economică și teh
nică între cele două țări.

Comisia mixtă se va întruni, 
alternativ, în Republica Socia
listă România și Republica 
Sierra Leone, conform necesită
ților, la date ce vor fi stabilite 
de comun acord între cele două 
Părți.

ARTICOLUL 13

Prezentul Acord General de 
Colaborare intră în vigoare la 
data semnării, pentru o perioa
dă de 10 ani. La expirarea a- 
cestei perioade, prezentul Acord 
General de Colaborare va fi 
prelungit pe noi perioade de 
cite 5 ani, dacă una din Părți nu 
declară în scris, cu 6 luni îna
inte de expirare, intenția de 
a înceta valabilitatea acestui 
Acord General.

Făcut la București, la 23 iulie 
1974, în două exemplare origi
nale, unul în limba română și 
unul în limba engleză, ambele 
avînd valoare egală.

La Invitația președintelui Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, Excelența 
Sa dr. Siaka Stevens, președin
tele Republicii Sierra Leone, a 
efectuat o vizită oficială de prie
tenie în Republica Socialistă 
România, între 19 și 24 iulie 1974.

în tot timpul vizitei în Româ
nia, înaltul oaspete din Sierra 
Leone s-a bucurat de o primire 
caldă și prietenească, expresie a 
sentimentelor de prețuire și sti
mă nutrite în mod reciproc de 
popoarele celor două țări.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Siaka Stevens au 
purtat convorbiri prietenești, la 
care au fost prezenți :

— Din partea română : Manea 
Mănescu, prim-ministru al gu
vernului, Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Ion Bogdan, ad
junct al ministrului minelor, pe
trolului și geologiei, și Valeriu 
Georgescu, ambasadorul Româ
niei în Sierra Leone.

— Din partea sierra leoneză : 
Desmond E. F. Luke, ministrul 
afacerilor externe, F. M. Minah, 
ministrul comerțului și indus
triei, E. W. Blyden, ambasadorul 
Republicii Sierra . Leone în 
România, Rowland E. A. Har
ding, membru al Tribunalului 
Suprem, Kande Sio, deputat in 
parlament, H. M. Lynch Shyl- 
lon, secretar permanent în Mi
nisterul Afacerilor Externe. J. 
D. King, consilier special în Mi
nisterul Comerțului și Industriei.

în cursul discuțiilor, desfășu
rate intr-o atmosferă de înțele
gere, sinceritate și cordialitate, 
cei doi președinți au procedat 
la un schimb de informații asu
pra preocupărilor celor două țări 
în procesul dezvoltării lor pre
zente și de perspectivă și la un 
schimb de păreri privind căile 
extinderii și aprofundării rela
țiilor bilaterale, precum și pro
bleme internaționale de interes 
mutual.

Constatînd cu satisfacție bu
nele relații existente între Repu
blica Socialistă România și Re
publica Sierra Leone, cei doi șefi 
de stat au căzut de acord asu
pra necesității dezvoltării lor 
continue și, în acest sens, au 
hotărît să acționeze în comun 
pentru a accelera cooperarea bi
laterală în domenii de interes 
reciproc și pentru a întări apro
pierea și legăturile de prietenie 
dintre cele două țări și popoare.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a felicitat pe președintele Siaka 
Stevens pentru progresele obți
nute pe calea traducerii în via
ță a programului vast de con
strucție economică, socială și 
culturală prin unirea tuturor e- 
nergiilor creatoare ale întregului 
popor sierra leonez. Președintele 
României a acordat înalta sa 
apreciere și considerație politi
cii externe de pace, înțelegere 
și colaborare între toate națiu
nile, pe care președintele Siaka 
Stevens o promovează in mod 
ferm.

Președintele Siaka Stevens a 
felicitat pe președintele Nicolae 
Ceaușescu pentru succesele deo
sebite obținute de poporul român 
în opera de ridicare pe trepte 
superioare a societății noi, în
floritoare. Totodată, a exprimat 
profunda sa considerație și stimă 
față de politica externă clarvă
zătoare a președintelui român, 
vizînd întărirea păcii și cooperă
rii între națiunile lumii, instau
rarea unor relații interstatale de 
tip nou, bazate pe principiile și 
normele dreptului și justiției in
ternaționale.

Cei doi președinți au semnat 
o Declarație solemnă comună 
care dă expresie hotărârii celor 
două state de a dezvolta și con
solida relațiile de cooperare din
tre ele în toate domeniile și 
care reafirmă adeziunea țărilor 
lor la principiile fundamentale 
ale dreptului internațional. Tot
odată, ei au semnat un Acord 
de cooperare economică și teh

nică între cele două țări.
Cu ocazia vizitei, au mai fost 

semnate acorduri în domeniile 
cooperării culturale și științifice, 
explorării geologice, petrolului și 
mineritului, industriei forestiere, 
precum și relațiilor consulare.

în vederea asigurării unei dez
voltări continue, ordonate și cu
prinzătoare a relațiilor econo
mice, tehnice și științifice, în 
domeniile de interes reciproc, cei 
doi președinți au hotărît institui
rea unei Comisii mixte româno- 
sierra leoneze de cooperare eco
nomică și tehnică.

Cei doi șefi de stat au fost de 
acord că viața internațională 
contemporană se caracterizează 
prin tendința de intensificare a 
cooperării dintre state, precum 
și prin afirmarea tot mai hotă- 
rîtă a voinței popoarelor de a 
trăi libere și suverane, potrivit 
aspirațiilor și intereselor lor in 
condiții de pace și securitate.
In acest context, cei doi pre
ședinți și-au exprimat convin
gerea că este necesară intensi
ficarea luptei forțelor democra
tice și progresiste din întreaga 
lume pentru abolirea politicii 
imperialiste, colonialiste și neo- 
colonialiste, de dominație și dic
tat, pentru eliminarea folosirii 
forței în relațiile dintre state 
și pentru folosirea negocierilor 
în vederea reglementării pro
blemelor litigioase internaționa
le.
Președintele Nicolae Ceaușescu 

și președintele Siaka Stevens au 
subliniat' necesitatea ca relații
le dintre toate statele lumii, in
diferent de sistem, mărime sau 
potențial, să fie fundamentate 
pe respectarea strictă a prin
cipiilor suveranității și inde
pendenței naționale, egalității 
în drepturi și avantajului re
ciproc, neintervenției în treburile 
interne ale altor state, ne- 
recurgerii la amenințarea cu 
forța sau la folosirea forței, re
glementării prin mijloace pașni
ce a diferendelor internaționale.
Președintele Nicolae Ceaușescu 

și președintele Siaka Stevens au 
subliniat rolul semnificativ șl 
contribuția importantă a state
lor africane la cauza păcii, în
țelegerii și cooperării între na
țiuni libere și independente. Ei 
au apreciat rolul Organizației 
Unității Africane în eforturile 
sale de realizare a acestor dezi
derate și în lupta contra agre
siunii, rasismului, apartheid-u- 
lui, colonialismului, neocolo- 
nialismului și tuturor celorlalte 
forme de agresiune și exploa
tare.

Cei doi șefi de stat au ex
primat angajamentul ferm al 
țărilor și popoarelor lor de a 
acorda, în continuare, tot spri
jinul lor politic, diplomatic, mo
ral și material mișcărilor de 
eliberare națională din Angola 
și Mozambic, în lupta dreaptă 
a popoarelor lor pentru autode
terminare, independență na
țională, libertate și progres. 
Ei au exprimat profunda lor 
satisfacție față de victoriile ob
ținute de Partidul African al 
Independenței din Guineea-Bis- 
sau și Insulele Capului Verde 
și au salutat proclamarea sta
tului independent Guineea-Bis- 
sau. Președintele României și 
președintele Sierrei Leone și-au 
exprimat speranța că actualele 
evenimente pozitive din Por
tugalia vor accelera victoria fi
nală a mișcărilor de eliberare 
națională, contribuind astfel la 
lichidarea rămășițelor colonia
lismului pe continentul african.

Exprimînd hotărîrea țărilor 
lor de a sprijini în mod ferm 
Declarația Organizației Națiu
nilor Unite cu privire la acorda
rea independenței tuturor ță
rilor și popoarelor aflate sub 
jugul colonial, cel doi președinți 
au condamnat cu tărie politica 
de discriminare rasială și apart
heid dusă de regimurile rasiste 
din Africa de Sud, Zimbabwe 
și Namibia.

Cei doi președinți au recu
noscut importanța Conferinței 
pentru securitate și cooperare 
în Europa, subliniind că aceas
ta trebuie să conducă Ia relații 
de tip nou între statele conti
nentului, caracterizate printr-o 
colaborare între națiuni egale 
și independente, libere să-și 
exercite drepturile suverane, la 
adăpost de folosirea forței sau 
amenințarea cu folosirea forței. 

DE LA BORDUL AVIONULUI

PREȘEDINTELUI CEAUȘESCU,

Stimatul meu prieten și frate,
Părăsind frumoasa și emoționanta dumneavoastră țară, 

doresc să vă mulțumesc pentru minunata ospitalitate de 
care m-am bucurat eu, cei din suita mea, precum și fa
milia mea în cursul șederii în România.

Luăm cu noi amintiri scumpe și trainice din timpul vi
zitei în țara dumneavoastră și sîntem imens de satisfăcuți 
de rezultatele pe care cele două țări ale noastre le-au 
obținut prin această vizită.

Fie ca forța prieteniei dintre țările noastre să crească 
mereu în anii care vor urma.

Aștept cu nerăbdare să vă întîmpin în Sierra Leone. 
Așadar, permiteți-mi să vă spun „la revedere" (*)

SIAKA STEVENS

(*) în limba română în textul englez al telegramei.

Ei au căzut de acord că reali
zarea obiectivelor securității 
și cooperării în Europa este 
de natură să exercite o puter
nică înrîurire favorabilă asu
pra întregii vieți internaționa
le contemporane.

Cei doi președinți au subliniat 
importanța intensificării coo
perării subregionale pentru 
crearea unui climat de pace și 
înțelegere în întreaga lume. In 
acest context, președintele 
Nicolae Ceaușescu a dat o apre
ciere pozitivă eforturilor Sierrei 
Leone de a dezvolta cooperarea 
cu statele învecinate, în scopul 
ridicării bunăstării și nivelului 
de trai al popoarelor din zonă 
și consolidării păcii internațio
nale.

Președintele Siaka Stevens a 
acordat înalta sa apreciere ac
țiunilor României îndreptate spre 
dezvoltarea relațiilor dintre sta
tele balcanice, spre binele po
poarelor care trăiesc în această 
zonă, pentru cauza generală a 
securității europene, pentru 
pacea internațională.

Cei doi președinți, exprimîn- 
du-și profunda îngrijorare față 
de situația gravă din Cipru, au 
salutat Rezoluția Consiliului 
de Securitate O.N.U. privind 
încetarea focului în Cipru, pre
cum și hotărîrea guvernelor 
Turciei și Greciei de a da curs 
acestei rezoluții. Ei au fost de 
acord că încetarea stării de 
confruntare militară din Cipru 
trebuie să fie realizată pe calea 
tratativelor, pornindu-se de la 
interesele poporului cipriot, ale 
popoarelor implicate în con
flict, precum și de la necesita
tea asigurării păcii în această 
zonă și întăririi cursului spre 
securitate pe continentul eu
ropean și în întreaga lume.

în legătură cu situația din 
Orientul Mijlociu, președinții 
român și sierra leonez au re
afirmat sprijinul lor pentru so
luționarea politică a conflictu
lui pe baza rezoluțiilor Con
siliului de Securitate. Ei au 
dat o apreciere pozitivă dez
angajării militare realizate pînă 
în prezent între statele 
aflate în conflict, considerînd-o 
ca un pas spre o pace dreaptă 
și trainică în Orientul Apropiat, 
bazată pe retragerea trupelor 
israeliene din teritoriile arabe 
ocupate în 1967, garantarea in
dependenței și suveranității tu
turor statelor din zonă și rezol
varea problemei poporului pa
lestinian în conformitate cu in
teresele sale naționale legitime

în ceea ce privește situația 
din Indochina, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Siaka Stevens și-au expri
mat părerea că este necesar să 
se depună în continuare efor
turi susținute în vederea înfăp
tuirii acordurilor de la Paris, în 
scopul asigurării unei păci trai
nice în această zonă și respec
tării dreptului popoarelor viet
namez, khmer și laoțian de a-și 
soluționa problemele fără ames
tec din afară.

Cel doi șefi de stat au subli
niat că ..Republica Socialistă 
România și Republica Sierra 
Leone, ca țări în curs de dez
voltare, consideră că lichidarea 
decalajului existent între statele 
în curs de dezvoltare și cele 
dezvoltate din punct de vedere 
economic constituie o necesitate 
majoră a vieții internaționale 
contemporane. Ei și-au expri
mat părerea că lichidarea aces
tui decalaj va avea drept rezul
tat statornicirea unei noi ordini 
economice internaționale care 
să excludă practicile discrimina
torii și să conducă la stabilirea 
unui raport echitabil între pre
țurile materiilor prime și cele 
ale produselor industriale.

Examinind problema dezar
mării, cei doi președinți au con
siderat imperios necesar să șe 
treacă la măsuri concrete pen
tru a se ajunge la dezarmarea 
generală și, în primul rînd, la 
dezarmarea nucleară, la redu
cerea trupelor, la desființarea 
bazelor străine și a blocurilor 
militare, la diminuarea bugete
lor militare, astfel îneît mijloa
cele uriașe destinate astăzi înar
mării să poată fi folosite în 
scopul dezvoltării social-econo- 
mice a statelor, alocării unei 
părți din aceste mijloace pen
tru dezvoltarea economică a ță

rilor în curs de dezvoltare, ell- 
berînd, totodată, omenirea de 
cursa înarmărilor și primejdia 
unui nou război nimicitor, în 
care nu va fi nici învingător 
nici învins.

Președintele României și pre* 
ședințele Sierrei Leone au fost 
de acord că în soluționarea pro
blemelor majore ale vieții in
ternaționale, un rol important 
îl au Organizația Națiunilor U- 
nite, celelalte organisme inter* 
naționale din sistemul O.N.U. 
în cadrul acestora, statele pot 
acționa în comun pentru des
tindere, colaborare și pentru li
chidarea diferendelor prin ne
gocieri politice, în interesul fie
cărei națiuni și al păcii mon
diale. Ei au considerat necesar 
să se depună în continuare e- 
forturi pentru creșterea rolului 
Organizației Națiunilor Unite și 
al organismelor sale în întărirea 
și apărarea legalității interna
ționale.

Cei doi președinți au salutat 
convocarea apropiatei Conferin
țe mondiale a populației, care 
se va ține la București în luna 
august 1974, chemată să dezbată 
problemele populației în toată 
complexitatea lor, ca o chestiu
ne fundamentală a lumii con
temporane. Ei și-au format 
convingerea că soluționarea 
reală a problemelor populației 
rezidă în lichidarea subdezvol
tării, asigurarea progresului e- 
conomic și social al tuturor na
țiunilor, consolidarea păcii, în
țelegerii și cooperării între 
state. Ei au fost de acord că, 
fiind parte integrantă a politi
cii de dezvoltare economică și 
socială, politica populației este 
un atribut al suveranității na
ționale și se stabilește de fie
care stat in funcție de situația 
sa concretă și de obiectivele 
sale social-economice.

Cei doi președinți au recu
noscut însemnătatea Conferinței 
O.N.U., asupra dreptului mării 
care își desfășoară lucrările la 
Caracas, subliniind necesitatea 
elaborării, cu participarea tu
turor statelor, a unui regim ju
ridic, general acceptabil al mă
rilor și oceanelor, care să co
respundă realităților vieții in
ternaționale și să servească in
teresele păcii, securității, coo
perării și progresului popoare
lor. Ei consideră că noile re
glementări trebuie să fie în
temeiate pe principiile funda
mentale ale dreptului Interna
țional și, luînd în considerare 
cu prioritate nevoile și intere
sele economice ale țărilor în 
curs de dezvoltare, să asigure 
utilizarea deplină a resurselor 
naturale ale mărilor și oceane
lor pentru progresul economic 
al întregii umanități.

Cei doi șefi de stat au evi
dențiat importanța creseîndă a 
rolului care revine țărilor mici 
și mijlocii, țărilor în curs de 
dezvoltare, țărilor nealiniate, în 
asigurarea rezolvării juste și e- 
chitabile a problemelor majore 
care confruntă omenirea. Ei au 
subliniat că pentru a-și înde
plini rolul ce le revine, acesta 
state au dreptul și îndatorirea 
de a participa în mod plenar 
la dezbaterea și luarea hotărt- 
rilor în problemele internațio
nale majore ale lumii contem
porane.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
șl președintele Siaka Steven* 
au scos în evidență semnifi
cația efectuării schimburilor de 
vizite între cele două state și 
au constatat că întîlnirile și 
convorbirile dintre ei au con
tribuit la întărirea și aprofun
darea relațiilor de prietenie 
dintre țările și popoarele lor.

Președintele Republicii Socia
liste România, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Sierra Leone, 
președinte al Congresului în
tregului Popor, Siaka Stevens, 
au căzut de acord să dezvolte 
colaborarea între cele două par
tide, prin contacte directe, con
sultări, schimburi de delegații 
și informații, în scopul întări
rii prieteniei și conlucrării din* 
tre cele două țări și popoare, 
pentru triumful ideilor păcii, 
independenței naționale și pro
gresului în întreaga lume. Da 
asemenea, ei au hotărît să pro
moveze relațiile directe între 
organizațiile sindicale, de ti
neret, de femei și alte organi
zații obștești ale celor două 
țări.

Președintele Republicii Sierra 
Leone, dr. Siaka Stevens, a ex
primat mulțumiri profunde șl 
aprecierea sa pentru ospitalita
tea călduroasă ce i-a fost re
zervată Iui și persoanelor care 
l-au însoțit, de către președin
tele Nicolae Ceaușescu,- guver
nul și poporul român, în timpul 
vizitei oficiale de prietenie în 
această țară.

Președintele Siaka Stevens a 
transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu și doamnei Elena 
Ceaușescu invitația de a vizita 
Republica Sierra Leone la o 
dată reciproc acceptabilă. Invi
tația a fost acceptată cu plă
cere.
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BUCURIE Șl RECUNOȘTINȚA, ANGAJAMENTE
pentru sporirea eforturilor creatoare în înflorirea patriei socialiste

Pe adresa C.C. al P.C.R., a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, con
tinuă să sosească din intreaga țară telegra me prin care oamenii muncii dau glas profun
dei satisfacții cu care au primit Hotărîrea Co mitetului Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire 
la majorarea eșalonată a retribuției personalului din unele ramuri și sectoare de activitate.

Numitorul lor comun, al acestor vibrante mesaje, este convingerea că această_ hotă
rîre, ce se înscrie ferm pe linia programului po litic trasat de cel de al X-lea Congres și Con
ferința Națională ale P.C.R., reprezintă o nouă și strălucită expresie a grijii permanente pe 
care partidul nostru o poartă ridicării conți nue a nivelului de trai material și spiritual, bu
năstării celor ce muncesc, dezvoltării personali tații umane.

Totodată, aceste telegrame, consfințesc angajamentul ferm al oamenilor muncii de 
a-și intensifica eforturile creatoare, de a-și mo biiiza cu toată responsabilitatea și_ dăruirea, în
treaga energie de care dispun, întimpinind cea de-a XXX-a aniversare a eliberării patriei și 
Congresul al XI-lea al partidului cu noi și în semnate izbînzi, chezășie a înfloririi multilate
rale a României socialiste, a ridicării nivelului de trai al întregului popor.

„Ne îndreptăm cu recunoș
tință gîndul către Partidul Co
munist Român, către dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușeseu, mulțumindu-vă din 
inimă pentru grija deosebită și 
permanentă ce o purtați tutu
ror oamenilor muncii, pentru 
creșterea nivelului lor material, 
spiritual și cultural — se subli
niază în telegrama semnată de 
oamenii muncii din ÎNTRE
PRINDEREA MECANICA DE 
MATERIAL 
ROȘIE ȘI 
MECANICA 
RULANT.

în măsurile luate, oamenii 
muncii din întreprinderea _ și 
centrala noastră văd un minu
nat rezultat al aplicării consec
vente a hotăririlor luate de 
Cpn greșul al X-lea și de Confe
rința Națională ale Partidului 
Comunist Român, de a ridica pe 
culmi tot mai înalte bunăstarea 
întregului popor, de a consolida 
realizările obținute în dezvolta
re?. multilaterală a economiei 
noastre, pentru pregătirea bazei 
de trecere la societatea comu
nistă.

Permanenta grijă ce o purtați 
tuturor oamenilor muncii din 
patria noastră ne oferă un mi
nunat exemplu de muncă și dă
ruire pentru fericirea întregii 
noastre națiuni socialiste, al că
rui eminent fiu și conducător 
sînteți și constituie pentru noi, 
în permanentă, un îndemn pen
tru continuarea eforturilor crea
toare, pentru angajarea plenară 
în vederea traducerii în viață a 
mărețelor și însuflețitoarelor o- 
biective ale politicii partidului 
nostru, pentru realizarea exem
plară a sarcinilor de plan și a 
angajamentelor asumate în în
trecerea socialistă pe anul 1974 și 
pe întregul cincinal.

Folosim acest prilej pentru a 
vă raporta că întregul nostru 
colectiv de muncă își va înde
plini sarcinile pe primii patru 
ani ai cincinalului la data de 
4 august 1974. sarcinile întregu
lui plan cincinal în 4 ani și 5 
luni, iar pe întreaga centrală în 

4 ani și 4 luni".
„Tînărul colectiv de munci 

tori, ingineri și tehnicieni de la 
ÎNTREPRINDEREA DE AR
MĂTURI INDUSTRIALE DIN 
FONTA ȘI OȚEL ZALĂU — 
Sălaj, prima unitate din do
meniul industriei construcțiilor 
de mașini din această zonă, a 
reușit să realizeze atingerea pa 
rametrilor proiectați la turnăto
ria de fontă cu trei luni mai 
devreme. De asemenea, planul 
pe primul semestru al anului 
1974 a fost realizat și depășit 
lună de lună, reușindu-se să se 
dea o producție suplimentară în 
valoare de 1 830 000 lei.

Munca noastră de pînă acum 
este un prinos de recunoștință 
față de partidul nostru, faiă de 
iubitul nostru conducător, tova
rășul Nicolae Ceaușeseu, penltti 
înțelepciunea și -dragostea cu 
eai-e conduc poporul spre o

RULANT GRIVIȚA 
DIN CENTRALA 

DE MATERIAL

viață din ce în ce mai lumi
noasă. In acest context se în 
scriu și recentele măsuri cu pri
vire la majorarea retribuției oa
menilor muncii. Majoritatea 
muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor din întreprinderea 
noastră sînt tineri, vîrsta lor 
medie fiind 21—22 de ani, be
neficiază din plin de aplicarea 
acestor măsuri, la circa 90 la 
sută din colectiv sporind retri
buția cu aproximativ 30 la sută.

Ne exprimăm și cu această 
ocazie hotărîrea fermă de a face 
totul pentru realizarea și depă
șirea sarcinilor de plan și a an
gajamentelor asumate, contri
buind prin aceasta la efortul 
întregului popor pentru ridica
rea României socialiste pe cul-

tru, al cărei tel principal este 
creșterea continuă a nivelului 
de trai al poporului.

„Aflîndu-ne printre primele 
categorii de’ oameni ai muncii 
care beneficiem de aceste mă
suri — se arată în telegramă — 
ne angajăm să nu precupețim 
nici un efort pentru ca sarcinile 
ce ne revin privind punerea în 
funcțiune a celor cinci obiective 
industriale să le îndeplinim în 
mod exemplar și înainte de ter
menele stabilite.

Vă asigurăm încă o dată, tova
rășe secretar general, că vom 
face tot ce depinde de noi ca 
lucrările executate să fie numai 
de foarte bună calitate, ceea ce 
Va asigura intrarea în funcțiune 
a instalațiilor la parametrii pro-

de-al XI-lea Congres al partidu
lui cu rezultate tot mai însem
nate în pregătirea de luptă ș 
politică, precum și în activita
tea desfășurată, alături de - oa
menii muncii, pe șantierele eco
nomiei naționale.

Folosim acest prilej pentru 
reafirma hotărîrea militari 
armatei 
înfăptui 
ternă și 
statului, 
moment 
triei, al 
rășe comandant suprem, de 
străjui cu onoare și demnii 
cuceririle revoluționare ale na 
țiunii noastre, independența ș 
suveranitatea Republicii Socia
liste România".

hotărîrea militari 
noastre populare de 
neabătut politica 
externă a partidului și 
de a răspunde în orice 
prezent, la ordinul pa 
dumneavoastră, tov

Telegrame adresate
C. C. al P. C. R.r

tovarășului
Nicolae Ceaușeseu

mile cele mai înalte ale progre
sului și civilizației".

,,încredințăm conducerea par
tidului, pe dumneavoastră perso
nal. tovarășe Nicolae Ceaușeseu. 
se arată în telegrama CONSI
LIULUI NATIONAL AL FE
MEILOR DIN REPUBLICA SO
CIALISTA ROMÂNIA, că mili
oanele de femei din orașele și 
satele tării vor răspunde acestor 
măsuri, care aduc un plus de 
lumină și de bogăție în viața lor, 
printr-o muncă exemplară, pu- 
nînd în slujba politicii partidu
lui, a înfăptuirii obiectivelor e- 
conomice și sociale ale construi
rii societății socialiste multila
teral dezvoltate, întregul lor 
potențial profesional, pasiunea 
și aportul de inițiativă de care 
au dat de atîtea ori dovadă. Ne 
facem mesagerul hotărîrii nes
trămutate a femeilor patriei, de 
a nu precupeți nici un efort 
pentru a întîmpina cu noi suc
cese, în toate domeniile de ac
tivitate. aniversarea a 30 de ani 
de la eliberarea patriei de sub 
dominația fascistă și Congresul 
al XI-lea al partidului — eveni
mente de însemnătate istorică 
în viața poporului nostru".

Din Rm. Vîlcea, COLECTIVUL 
DE CONSTRUCTORI ȘI MON- 
TORI DE PE PLATFORMA 
INDUSTRIALĂ, își exprimă a- 
tașamentul profund fată de po
litica partidului și statului nos-

iectați în timp mai scurt, spo
rind potențialul productiv al ju
dețului nostru".

noastre„Militarii armatei 
populare, asemenea întregului 
popor, se subliniază 
grama CONSILIULUI DE CON
DUCERE AL MINISTERULUI 
APĂRĂRII NAȚIONALE, sint 
convinși că aceste măsuri con
stituie încă o dovadă a preo
cupării statornice a conduce
rii de partid și de stat, a 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușeseu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președinte al 
Republicii Socialiste România și 
comandant suprem al Forțelor 
Armate, pentru îmbunătățirea 
necontenită a condițiilor de 
viață și de muncă ale ofițerilor, 
maiștrilor militari și subofițeri
lor, ale întregului personal, pen
tru asigurarea creșterii continuo 
a puterii combative a armatei, 
în vederea îndeplinirii exem
plare a misiunii sacre ce i-a fost 
încredințată.

Răspunzind grijii părintești de 
care se bucură din partea Par
tidului Comunist Român și a 
țării, militarii de toate gradele, 
mobilizați de organele și orga
nizațiile de partid, își consacră 
toate forțele, priceperea și_ ener
gia creatoare pentru a întâm
pina cea de-a XXX-a aniver
sare a eliberării României de 
sub dominația fascistă și cel

în tele-

în telegrama CONSILIULUI 
DE CONDUCERE AL MINIS
TERULUI DE INTERNE se 
relevă că „întimpinind cu vie sa
tisfacție și legitimă mîndrie pa
triotică aceste măsuri luate 
de conducerea partidului în 
anul jubiliar 1974, care vi
zează toate ramurile econo
miei naționale și ale vieții 
sociale, constituind un nou și 
important factor de stimulare și 
mobilizare a energiilor întregii 
națiuni, pentru înfăptuirea po
liticii partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Manifestîndu-și entuziasmul 
și bucuria profundă față de 
măsura privind majorarea re
tribuției și a soldelor, persona
lul Ministerului de Interne, în 
frunte cu comuniștii, vede în 
aceasta o nouă și grăitoare do
vadă a grijii și prețuirii pe care 
conducerea partidului, dumnea
voastră. iubite tovarășe co
mandant suprem, ni le acordați. 
Dînd glas sentimentelor noastre 
de recunoștință fierbinte și ne
mărginită gratitudine pentru a- 
ceste noi măsuri, vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușeseu, că vom milita cu 
toate forțele noastre, cu spirit 
de dăruire și devotament pen
tru îndeplinirea întocmai a or
dinelor și prețioaselor dumnea
voastră indicații, apărînd cu 
fermitate cuceririle revoluțio
nare ale poporului, legalitatea 
socialistă și ordinea de drept, 
dezvoltîndu-ne necontenit spi
ritul de vigilență și combativi
tate, prevenind și curmînd 
hotărîre tot ce 
mersului înainte 
tre socialiste".

Retribuția tarifară a muncitorilor calificați la categoria I, nivel de bază H Majorarea venitului garantat ce se acordă membrilor cooperativelor agricole 
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efectuat și nivelul de producție abținut

actuală 1810 117» 1122 1081 1081 1081 1200 800 800 25

MAJORATĂ 1925 1479 1428 1428 1428 1387 1300 1000 1000 35

MAJORAREA RETRIBUȚIE!
MUNCII PENTRU TOATE

cu 
este dăunător 
al patriei noas-

toți oamenii„Comuniștii, 
muncii, români, germani și ma
ghiari de la ÎNTREPRINDEREA 
DE CONFECȚII „TÎRNAVA" 
din Sighișoara se angajează, în 
telegrama lor. ca pînă la sfîrși
tul anului 1975, să realizeze o 
producție suplimentară în va
loare de peste 1 miliard lei, pu- 
nînd accent deosebit pe valori
ficarea în continuare a tuturor 
rezervelor materiale și umane, 
asigurind piața internă și ex
ternă cu produse de calitate su
perioară.

Mobilizați de măsurile luate 
de Comitetul Executiv al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român și cuprinse în 
ultimele decrete ale Consiliului 
de Stat, ne angajăm în fața par
tidului, în fața dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușeseu. să întim- 
pinăm cea de-a XXX-a ani
versare a eliberării patriei 
de sub dominația fascistă și 
cel de-al XI-lea Congres al 
partidului cu rezultate superi
oare în toate domeniile de acti
vitate".

CATEGORIILE DE PERSONAL
SE APLICĂ ÎNCEPÎND CU

DATA DE 1 AUGUST 1974,
EȘALONAT PE RAMURI.

ACȚIUNEA SE 
ÎNCHEIA ÎN ANUL

VA
1975.

ÎN ANUL 1974 
MAJORA eșalonat 
fia personalului din 
le republicane ale următoa' 
relor ramuri :

SE VA 
retribu- 
unități-

„Cel mai frumos dar 
după primul an de 

muncă"
Peste cîteva zile se va împli

ni un an de cind am încetat de 
a mai fi un copil căruia părinții 
îi trimit bani pentru îmbrăcă
minte și alte cheltuieli zilnice. 
Retribuția pe care am primit-o 
pînă acum mă străduiam s-o 
gospodăresc cît mai bine cU pu
tință in așa fel incit chiar și 
atunci cind îmi doream ceva 
preferam să aștept luna viitoare 
decît să mă împrumut. Este a- 
devărat că niciodată nu m-am 
mulțumit cu retribuția de bază 
pentru că pot mai mult. Totodată 
mi-am depășit sarcinile de pro- 

cîștigul. 
an de 
coinci

bine. Și în continuare voi de
pune întreaga mea energie și 
inițiativă pentru obținerea de 
rezultate superioare la toate ca
tegoriile de pregătire, dovedind 
prin aceasta devotamentul meu 
nețărmurit față de politica par; 
tidului și statului nostru, față 
de comandantul suprem al for
țelor noastre armate, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu.

Locotenent
GHEORGHE ȘELARU

Creșterea retribuției tarifare a stagiarilor

ÎN PRIMUL AN DE ACTIVITATE
ACTUALA

RETRIBUȚIA

Inginer 1325

Semnificative mutații 

în bugetul tinerei familii

ducție și deci și 
Aniversarea primului 
muncă din viața mea 
de cu o importantă creștere a 
venitului propriu. Dacă la 
ceasta mai 
cuvenită ca 
îor, pentru 
muncesc cu 
înță, atunci 
ce sint bucuroasă, calculindu-mi 
cîștigul viitor. Care om nu 
bucură atunci cind vede 
munca sa e tot mai bine 
plătită !

ANA FAIER 
țesătoare I. T. Arad

a- 
adaug și retribuția 
urmare a depășiri- 
că voi continua să 
și mai multă sîrgu- 
vă dați seama de

se 
că 

răs-

unMăsuri care asigură 
raport mai judicios între 

veniturile mici și cele 
mari

Creșterea tarifară a soldei con
stituie expresia grijii părintești 
a partidului, personal a tovară
șului Nicolae Ceaușeseu, pentru 
îmbunătățirea condițiilor de via-, 
ță a cadrelor militare.

Ca urmare a aplicării decre
tului mi s-a majorat solda cu 
350 de lei. Dintr-un calcul esti
mativ, făcut de mine, rezultă 
că anual voi primi în plus suma 
de 4 200 lei, ceea ce reprezintă 
valoarea unor noi bunuri ma
teriale de care se va putea 
bucura familia mea. înțeleg să 
răspund acestei măsuri cu rezul
tate foarte bune obținute în pre
gătirea de luptă și politică, în 
misiunile ce le voi primi, pe 
șantierele economice sau pe o- 
goarele patriei. De cîteva zile 
s-a încheiat inspecția ministru
lui apărării naționale. Subuni
tatea pe care o comand a obți
nut calificativul maxim : foarte

Economist, fizician 1275
co- 
în- 
cu

Tehnician 1090

„Angajamentul nostru - 
ne vom pregăti temei
nic pentru a fi de folos 

poporului"
Sint fiică de țărani din 

muna Plevna — Ialomița, 
vățată cu cîmpul, deprinsă
ziua-lumină, deprinsă și acum 
pentru că în vacanță, cît am 
fost elevă de liceu, n-am stat la 
fereastră să-mi văd părinții ple- 
cînd la muncă.

în comună sînt multe fete, 
mulți băieți care am terminat 
liceul, unii sîntem acum la școli 
post-liceale, la facultăți, locuim 
în cămine cite trei sau cite doi 
în camere de hotel categoria I, 
majoritatea sîntem bursieri și 
nu am auzit vreo colegă spu- 
nînd că n-are trei perechi de 
pantofi. Mama are și acum o 
singură pereche de sărbătoare, 
nu că n-ar putea să-și cumpe
re, dar așa a apucat în tinerețe, 
și s-a obișnuit să aibă doar o 
singură pereche. Locuiesc în 
acest orășel al studenților de pe 
cheiul Dîmboviței, învăț intr-un 
orășel al studenților — clădirile 
institutului — înțeleg toate as
tea și sînt integralistă — obli
gație morală elementară. Ce 
vreau să zic : avem tot ce ne 
dorim și, ca să fiu sinceră, eu 
nici n-am bănuit că studenții au 
un asemenea nivel de viață, au 
la dispoziție asemenea cămine, 
săli de clasă, laboratoare. Sigur, 
societatea are nevoie de cadre 
cu înaltă calificare, de specia
liști adevărați ; condițiile create 
pentru aceasta întrec așteptări
le noastre. Am citit și eu, ca 
orice student, Decretul privind 
intrarea în vigoare —- începînd 
de la 1 august — a majorării re
tribuției tarifare din unele ra
muri și sectoare de activitate. 
Am citit și despre mărirea bur
selor la studenți. Am discutat 
cu colegele mele această mă
sură care demonstrează încă o 
dată atenția, grija, dragostea pe 
care partidul, statul o au față

Planificator, contabil, 
statistician,merceolog

învățător

1070
♦

1175

1566
1395
1368
1585

MAJORATĂ

1615

N. R. In graficul nostru de Ieri privind retribuirea inginerului 
stagiar s-a strecurat o eroare. Cifrele reale sînt cele pe care le pu
blicăm astăzi.

de noi, ne-am bucurat — cum 
era și normal. Mărirea aceasta 
a burselor m-a făcut să iau cre
ionul în mină și să calculez a- 
devărata valoare a bursei ; nu 
plătim nici un leu pentru pre
gătirea pe care o primim, avem 
asistență medicală gratuită, be
neficiem, ca studenți, de anu
mite înlesniri, locuim așa cum 
vă spuneam, ne hrănim bine ; 
prin urmare ceea ce primim 
noi nici nu e bursă, ci o ade
vărată retribuție bănească. In
tr-un asemenea moment ne dăm 
seama și mai mult de efortul 
susținut pe care-1 depune în
tregul nostru popor, de rezul
tatele acestui efort de care noi 
beneficiem din plin și totodată 
de datoria pe care o avem în 
fața poporului ■.

NEGOIȚA VICTORIA
Facultatea de electrotehnică 

secția subingineri — 
Institutul politehnic 

București

• de la 1 august: in
dustria ușoară, in
dustria construcții
lor de mașini și a 
prelucrării metale
lor ; construcții- 
montaj (inclusiv u- 
nitățile de sub
ordonare locală);

• de la aceeași dată 
se va majora și re
tribuția cadrelor di
dactice din învățâ- 
mîntul primar (cla
sele I—IV);

• de la 1 septem
brie : industria chi
mică și industria 
produselor din sub
stanțe abrazive din 
cărbune și grafit ;

• de la 1 octombrie: 
industria petrolului, 
industria extractivă 
a gazului metan, lu
crări geologice și 
foraj;

• de la 1 noiembrie: 
industria metalur
giei feroase;

• de la 1 decembrie: 
industria energiei e- 
lectrice.

Vom fi la înălțimea grijii>>

manifestate
Cu inima plină de bucurie 

și satisfacție, am luat cu
noștință de noua hotărîre a 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. pe baza căreia Con
siliul de Stat a decretat ma
jorarea retribuției tarifare a 
muncii. Intre categoriile care 
se bucură de efectele aces
tora se numără și cadrele di
dactice din învățămîntul pri
mar, clasele I—IV, ceea ce 
confirmă încă o dată prin for
ța faptelor, înțelepciunea și 
justețea politicii generale a 
partidului, de dezvoltare con
tinuă a economiei naționale 
și ridicarea nivelului de trai 
al celor ce muncesc. Lucrez

față de noi“
in invățămînt de 22 de ani, și 
încerc un sentiment de niîn- 
drie și mulțumire văzînd că 
înalta prețuire și responsabi
litate acordată școlii implică 
prețuiri și responsabilități a- 
tribuite cadrelor didactice. 
Mai presus de orice, cred 
însă că merită să fie reliefa
tă grija pe care partidul, sta
tul, țara întreagă o arată ti
nerilor învățători, prin asigu
rarea unei retribuții stimula
tive încă din primii ani de 
activitate.

IL’LIA DORCA
Școala generală nr. 4, 
sectorul 1 București

Sîntem, de cîteva zile, în calitate de reporteri, martorii unor sentimente firești, ușor 
de constatat pretutindeni în fără : de bucurie deplină la vestea hotăririlor întreprinse de 
partid pentru creșterea continuă a nivelului de trai al poporului, de hotărîre pentru a mun
ci mai bine, pentru a răspunde acestor măsuri cu noi succese în activitatea de zi cu zi. Pa
ginile ziarului nostru v-au adus și pînă acum, în fiecare dimineață, vești despre hărnicia ti
nerilor, despre contribuția pe care ei și-o aduc la îndeplinirea obiectivelor economice din 
întreprinderile unde lucrează. Aceleași mîini care semnează actele de naștere ale unor pro
duse admirate în țară, ca și peste hotare, fac acum calcule gospodărești. Reporterii și-au 
propus să vi le înfățișeze și pe acestea. Mai exact, să afle în ce constă aritmetica la care 
apelează, în aceste zile, trei tinere familii.

„Vom ciștiga intr-un 
an cit cîștigam 

înainte in 15 luni**
Maria Bălășoiti, de la în

treprinderea de confecții și 
tricotaje din București, are 22 
de ani.

— Mi-a plăcut meseria de 
croitoreasă, îmi spunea ea, și 
m-am calificat la locul de 
muncă în 1968. La sfîrșitul 
anului trecut m-am căsătorit. 
Sîntem amîndoi tineri și cred 
că este firesc să dorim să 
avem un cămin frumos, să ne 
îmbrăcăm frumos, să vizionăm 
spectacole, să mergem în 
excursii. Nu le poți face pe 
toate deodată. Noi, de exem
plu, ne-am construit un apar
tament, cu trei camere. Știți 
ce înseamnă aceasta. încer
căm să ne gospodărim cît 
putem mai bine și avem și 
acum tot ce ne trebuie. 
Ne-am bucurat însă foarte 
mult în clipa în care am aflai 
de hotărîrea Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.B. de a 
se majora retribuția oameni
lor muncii eșalonat, începînd 
cu 1 august a.c., cea mai im
portantă din ultimii ani. Creș
terea, în ce ne privește pe 
noi, cei ce lucrăm în confecții, 
este impresionantă. Voi primi 
în loc de 1163 pe lună, cît 
aveam pînă acum, 1408 echi
valent cu treapta I. La nive
lul unui an înseamnă retribu
ția pe circa trei luni și dacă 
mă gîndesc mai departe, și 
mă gîndesc, din acest spor 
voi acoperi în fiecare lună 
jumătate din rata pe care o 
plătesc pentru apartament. La 
o asemenea grijă părintească 
pe care o simțim noi, tinerii, 
din partea partidului, a to
varășului Nicolae Ceaușeseu, 
nu se poate răspunde decît 
prin fapte de muncă, de 
viață.

— Noile măsuri, îmi atră
gea atenția Leontina Tănase, 
șefa secției, au după cum 
vedeți o rezonanță mai adîn- 
că. Pe de o parte creează po
sibilități mereu mai bune de 
trai oamenilor muncii, pe de 
altă parte contribuie la omo
genizarea colectivelor printr-o 
mai mare, stabilitate a cadre
lor.

LIDIA POPESCU

„Creșterea retribuției 
lunare echivalează

cu rata pentru noul 
nostru apartament**

In Hala unde tocmai in
trăm, întinsă pe 4 hectare 
și dată in folosință numai 
în urmă cu doi ani, aveam 
să-I intilnim pe subingine- 
rui Anton Mayer. în deci
zia pe care tocmai o avea 
în buzunarul halatului 
scrie, în binecunoscutul 
limbaj al acestor acte... „se 
încadrează începînd cu da
ta de 10 iulie 1974 în func
ția de subinginer tovară
șul... cu o retribuție tarifa
ră de 1440 lei..."

Dacă Ia acest cîștig îl 
mai adaug și pe cel al so
ției, muncitoare în indus
tria lemnului, a cărei retri
buție tarifară a crescut și 
ea cu peste 200 de lei, mă 
gîndesc că în următorii 
ani Ia mobila și la lu
crurile din casă, pe care 
deja le avem, ne pu
tem adăuga în plus o mo
bilă de bucătărie, un aspi
rator și o mașină de spălat 
rufe. Totul fără ca să fim 
nevoiți a renunța la bucu
riile zilnice ce îi sînt pro
prii unei familii tinere ca
re pe deasupra mai are și 
o fetiță de doi ani. De vi 
se pare cumva că am greșit 
în socoteli, nu uitați că la 
10 iulie 1975 eu voi împli
ni un an de vechime, dată 
la care voi primi o a treia 
decizie. Retribuția mea va 
fi atunci de 1945 lei. La 
fel va crește și a soției.

In viitorul an, pe vremea 
aceasta, subinginerul An
ton Mayer va avea un an 
de producție. Puțin, dacă te 
gîndești la cei care se vor 
aduna cu timpul. I.M. Ti
mișoara va lucra atunci în 
contul unui nou cincinal. 
Dar tot atunci, dacă nu mai 
repede, familia Mayer va 
locui în apartamentul ei. 
Pentru ea este de pe acum 
evident că între creșterea 
puterii economice a între
prinderii și bunăstarea 
proprie există o perfectă 
identitate.

ION DANțCEA

„Voi contribui anual 
la venitul familiei

cu un plus de 4000 lei"
/

La Școala generală din co
muna Cristian, județul Brașov, 
funcționează de aproape 4 
ani și soții Ion și Zina Soiu, 
cam tot de atunci datează și 
căsnicia lor fiindcă cei doi 
s-au cunoscut în școala unde 
au venit să lucreze. I-am gă
sit acasă studiind cu atenție 
ziarul. Zina — tînăra învăță
toare — va contribui anual la 
bugetul familiei cu 4 000 lei 
în plus față de retribuția pe 
care o realiza pînă în pre
zent.

— Vestea acestor sporuri 
acordate tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii m-a fă
cut să mă bucur nu numai 
pentru faptul că familia mea 
va avea anual un substanțial 
venit, îmi spunea Ion Soiu, 
profesor și el la școala gene
rală amintită. Sînt secretarul 
U.T.C. al comunei și știu ca 
de acest lucru beneficiază și 
o bună parte din cei ce locu
iesc aici dar lucrează în in
dustrie pentru că la Cristian 
sînt mulți tineri muncitori în 
industria materialelor refrac
tare, a prelucrării lemnului și 
în cea alimentară.

— Ne-ați găsit, adaugă 
Zina Soiu, citind ziarul și fă
când socoteli. Intre timp 
m-am gîndit și la felul cum 
voi munci în continuare pen
tru a răsplăti grija acordată 
familiilor tinere. De fapt și 
în alți ani am lucrat cu acești 
prichindei din clasa elemen
tară, pe lotul școlar la plivitul 
și îngrijitul culturilor.

Aflu că cei doi soți Soiu, 
secretarul comitetului comu
nal U.T.C. și tînăra învăță
toare, au fost alături de ele
vii, de muncitorii comunei, de 
membrii cooperatori dumini
cile la curățirea unei suprafe
țe de 85 hectare de pășune, 
că tot ei, tinerii, au amena
jat zonele verzi, au construit 
un teren de fotbal și unul de 
tenis de cîmp și au în plan 
încă multe frumoase lucruri de 
înfăptuit pentru înflorirea co
munei natale, pentru a cinsti 
prin fapte grija ce li se poartă.

ADINA VELEA
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STAGIUNEA DE PRACTICĂ-ETAPĂ DE MUNCĂ! Orientări și tendințe în 
epistemologia contemporană*)

Studentul
încadrat

în producție

Nlcolae Comănici, 
Muncii Socialiste,

De citeva zile, pentru mulți 
studenți s-a încheiat stagiul de 
practică, dar nu este lipsit de 
interes să reflectăm aspectele 
surprinse de noi în zilele cînd 
Studenții se aflau la muncă.

La întreprinderea constructoa
re de autocamioane din Bra
șov urmărim activitatea studen
ților din două centre universi
tare t București și Brașov, 
•în perioada de practică ei lu
crează efectiv în producție. Au
relia Borcea, psiho-sociolog la 
biroul de învățămînt al între
prinderii, ne spune că 120 de 
studenți au fost repartizați la 
secțiile mari : montaj-general, 
șasiu, prese, sculerie, acolo un
de și utilajele aflate în dota
re pot constitui puncte de „a- 
tracție" pentru pregătirea vii
torilor Ingineri. Totodată, noua 
forță! de muncă dă posibilitatea 
întreprinderii de a acorda mai 
rațional concedii de odihnă, 
completind pentru moment și 
golul creat de tinerii plecați 
să-și satisfacă stagiul militar.

„Cu un an în urmă am efec
tuat practica la întreprinderea 
,.Autobuzul“-București și am 
fost puși în situația unor obser
vatori. Ne simțeam stingheriți 
în lipsa unor sarcini de muncă 
concrete" — ne spune Nicolae 
Petroianu, absolvent al anului 
III al Institutului de transpor
turi. El lucrează într-o echipă 
de lăcătuși din secția de prese.

Maistrul 
Erou al 
membru al Senatului universi
tății brașovene, ne vorbește des
pre eficiența muncii celor 20 
de studenți aflați în secție, ca 
și despre modul rapid în ca
re aceștia au reușit să se înca
dreze la locurile de muncă unde 
au fost repartizați.

Condiții asemănător de bune 
au fost create și pentru stu
denții anului II ai Facultății de 
mecanică, automobile și trac
toare din Brașov, care lucrează 
la secția montaj-general. Mais
trul Vasile Ciobanu, cel care 
se ocupă de îndrumarea unui 
grup de studenți, ne vorbește 
despre faptul că fiecare stu
dent cîștigă zilnic 100 de lei. 
Unora dintre studenți li s-au 
încredințat chiar și lucrări ce 
cer 6 calificare superioară. De 
exemplu, Ion Cîmpeanu pregă
tește și montează împreună cu 
echipa sa punțile-spate ale au
tocamioanelor ROMAN și după 
cum lucrează poate sta alături 
de muncitori cu veche experien
ță.

— Nu am mai fost încadrat în 
perioada de practică — ne spu
ne Iohrendt Helmuth. Munci
torii mă ajută. De la ei am pri
mit și primesc, ori de cite ori 
am nevoie, toate lămuririle și 
îndrumările necesare. Am lucrat 
chiar împreună cu colegii mei 
în cadrul montajului-general și 
12 ore, atunci cînd necesitățile 
producției au impus acest efort.

La secția șasiu II, maistrul 
Marin Birior are încadrați 13 
studenți brașoveni. După spuse-

La apariție, Desculț a zguduit 
nu o întreagă literatură, ci o în
treagă epocă. Și nu o epocă pli
nă de tabieturi și convenții, ușor 
de sentimentalizat, ci una „imu
nizată" — prin război. Și, totuși, 
„glasurile" desculților lui Zaharia 
Stancu — venite dintr-o expe
riență mai veche — nu aveau să 
rămînă fără ecou. Cum a fost po
sibil ca o omenire, abia reîntoar
să din „infernul" cîmpului de 
luptă, să se mai poată cutremura 
în fața unor imagini străine coș- 
marelor ei de moment? După un 
sfert de veac, încă ne mai între
băm. Fiecare lectură impune noi 
răspunsuri, fiecare ediție oferă o 
nouă platformă, pentru noi între
bări. La care să ne oprim?

Desculț prezenta, mai întîi, o 
originalitate flagrantă. într-o lite
ratură saturată de ruralism, satul 
lui Stancu avea contururi nemai
văzute. , Acolo unde totul părea 
codificat, viziunea scriitorului ve
nea ca o fericită „erezie". Cu- 
rind, s-a constatat că „erezia" nu 
ascundea nici o mistificație li- 
vrescă. Romanul s-a dovedit o 
carte-mărturie, după ce fusese un 
legat testamentar. „Enigmele" pre
supuse, aici, izvorau din cea mai 
strictă realitate, iar „exotismul"
— dintr-un specific local ignorat. 
Căci, pe harta literară a Cîmpiei 
Muntene, pașii „desculților" lui 
Stancu străbăteau o geografie 
zdrențuită și aspră, necunoscută
— pînă atunci — prozei româ
nești. Cătunele mizere, înșirate 
pe Valea Călmățuiului, nu mai 
păstrau, din decorul silvatic, de 
debordare vegetală și haiduceas
că al Vlăsiei, decît imaginea pa
rodiată a unei „jungle" aride și 
dezolante, de bărăgan semiiobă- 
git, năpădit de seaeți și de pe
cinginea asupririi boierești —tot 
mai sălbatică. Dincolo de lanu
rile „cioclovinelor", veritabile ca
vouri pentru dăcași, se înstăpî- 
nea flora inutilă, dominată de 
pălămidă și urzici, care — în
tr-un spațiu torid, de o agresi
vitate sahariană — arunca pă- 
mîntului o umbră de foc, în in
teriorul căreia dospeau otrăvurile 
jnîniei și secau fîntîni. Pretutin

le sale, toți sînt dornici să 
vețe meserie și s-au integrat de 
la început în echipele de lăcă- 
tuși-montorî ale secției.

Mircea Duțu, student anul II, 
ne vorbește despre faptul că e 
pentru prima dată cînd se sim
te integrat într-un colectiv de 
muncă productivă. Această for
mă de efectuare a practicii con
stituie, deci, pentru cei 120 de 
studenți aflați în rîndurile con
structorilor de autocamioane o 
adevărată școală.

ADINA VELEA

Pași importanți Unde se află

în viitoarea profesie conducătorul de practică?

Mitul și miturile constituie teme cărora Ii se consacră în zi
lele noastre pasionante dezbateri și scrieri dintre cele mai di
verse. Numărul mare de filozofi, literaji, sociologi și etnologi 
preocupați de problemă frizează uneori posibilitatea „mito-mo- 
dei" : respectiv eventualitatea ca mitul să se „poarte" doar ca 
însemn: al unui anume „snobism cultural". Fără să excludem 
și atari excrescențe, dezbaterea problemei mitului relevă insă 
atit o constantă a gindirii critice autentice cit și existența unor 
„latențe" culturale perene cuprinse in diverse mituri.

Cei 25 de studenți ai Fa
cultății de mecanică, secția 
material rulant, căi ferate, 
de la institutul politehnic 
„Traian Vuia" din Timișoara 
au făcut la „Electroputere" 
o practică deosebită de a ce
lorlalți colegi.

Fiind în anul IV, practi
cii efective de muncă în pro
ducție i-a luat locul practica 
de specializare, la un nivel 
corespunzător pregătirii vii
torilor specialiști. „Este pen
tru prima oară cînd se face 
o astfel de practică, ne spune 
tovarășul conf. ing. Gligor 
Muntean. Fiecare student a 
avut de urmărit o temă indi
viduală legată de construirea 
și proiectarea unui subansam- 
blu de locomotive Diesel e- 
lectrică. In același timp, prin 
rotație, s-a făcut și o prac
tică de observație, cînd gru
puri de studenți au vizitat 
toată uzina pentru a urmări 
diferite faze ale proceselor 
tehnologice și a cunoaște în
treaga producție realizată 
aici. Practica se va încheia 
cu o excursie de studii la 
Balș, Slatina, București, Bra
șov, Cluj, unde vor fi vizi
tate cele mai importante uni
tăți industriale de profil".

Am solicitat și cîtorva stu
denți impresii legate de acest 
stagiu, una dintre cele mai 
utile perioade de formare a 
viitorului specialist.

Iată ce ne declara, de e- 
exemplu, Carmen Lazăr: „am 
urmărit aici încercările mo
toarelor. Și la standul de 
probe al facultății am văzut 
aceste încercări, dar ele di
feră mult față de producție. 
Aici am sesizat accentul pus 
pe anumite probe, oferindu- 
ni-se, astfel, prilejul unei 
experiențe greu de dobîndit 
în altă parte. Ne-am reîn- 
prospătat cunoștințele de 
tehnologie observind practic

deni, pașii însîngerați ai țăranilor 
tîrșeau un dans al foamei și al 
revoltei, de o încrîncenare rar a- 
tinsă, anterior, la noi sau aiurea. 
Poate doar Knud Hamsun sau 
Maxim Gorki — Dostoievski tre
buie amintit, desigur, în alt con
text — să mai fi suferit atît; nici 
unul, însă, n-a purtat cu sine 
atîta amărăciune colectivă, atîta 
neîmpăcare în umilință, ca Stan
cu. Vestitele monologuri lirice 
ale eroului, dialogul vîrstelor 
sale, mai precis „glasurile" ini
mii lui Darie tălmăcesc, într-o 
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gradație fină, sentimentele tutu
ror dezmoșteniților din Omida, 
inițial, ale tuturor împilaților, a- 
poi, travestind, totodată, în gamă 
muzicală, o durere cosmică: „Ale 
cui erau glasurile? Poate ale stu
fului încremenit. Poate ale săl
ciei bătrîne... Poate ale văzduhu
lui, ori poate ale inimii mele". 
Atunci, în sufletul lui Darie, se 
înalță, trist și dîrz, monoton și 
amenințător, Cîntecul. Cîntecul 
cîmpului, cîntecul Dunării... Din
tr-o realitate aspră, muzicală sau 
lirică, autorul desprinde o reali
tate simbolică: „Dunăre, apă 
vioară, / Face-te-ai neagră cer
neală..." Suferința depozitată în 
memoria și în sufletul său nu se 
poate evalua, afirmă eroul, nici 
Ia scară cosmică. Chiar dacă pîn- 
za albastră a cerului s-ar strînge

Valea Lotrului.Viitorii ingineri constructori taluzează un batardou din Lotul Malala

diverse faze de execuție. 
Muncitorii și inginerii ne-au 
sprijinit cu explicații, lămu
riri necesare proiectelor 
noastre. Practica a fost deo
sebit de utilă și pentru rea
lizarea lucrării de diplomă : 
Locomotiva Diesel electrică 
cu frînă hidrodinamică".

Ion Mohr: „Am lucrat în
tr-un sector de proiectare 
mai dificil, în care munca 
solicită putere de sinteză, 
simț analitic și chiar fante
zie. Tema mea s-a referit la 
frînele disc. Ne-a ajutat 
foarte mult ing. Florea Savu, 
care a manifestat o grijă 
permanentă pentru ca a- 
ceastâ perioadă să fie folo
sitoare. O puternică impre
sie ne-au produs excelenta 
ritmicitate a fluxurilor teh
nologice. întreaga practică a 
fost extrem de utilă și pen
tru documentarea necesară 
proiectului de diplomă : stu
diul sistemului de frînă la 
locomotiva de 1250 CP. Ple
căm de aici cu impresii ce 
nu se pot șterge ușor".

Ovidiu Pătroiu: „Practica a 
fost bine organizată și pla
nificată. Am fost și la o u- 
zină de reparat material ru
lant unde am văzut princi
palele defecțiuni, cele mai 
frecvente avarii. Ne-am 
convins că uneori e mai greu 
să repari decit să constru
iești ceva nou.

Am participat și Ia probele 
de casă și de parcurs ale u- 
nei locomotive Diesel. Cu- 
noscind acum tot procesul 
de fabricație al acestor lo
comotive, ce constituie pe 
drept cuvînt mîndria cons
tructorilor noștri, sperăm că 
am făcut cîțiva pași impor
tanți în viitoarea profesie".

C. STANCULESCU

în nesfîrșite pergamente de hîr- 
tie, iar rapsodul ar scrie pe ea 
cu cerneala Dunării, nici într-o 
mie de ani n-ar izbuti să poves
tească tot ce are de povestit: 
„Toate suferințele și toate zbu- 
ciumele; toate izbutirile și toate 
neizbutirile pe care le-a avut, de 
la începutul începutului, neamul 
meu, care mereu a fost bătut și 
schingiuit, stors de vlagă și silit 
să viețuiască în genunchi". Odi
seea unui neam supus tuturor 
frustrărilor — căruia' i se lăsa 
numai libertatea de a muri de 

foame — și care își impune, din 
proprie inițiativă, o singură, cum
plită interdicție: interdicția uită
rii. Memoria este, în universul 
săracilor din romanul lui Stancu, 
singurul bun ce se poate trans
mite prin testament. Desigur, 
printr-un testament al revoltei, 
oricînd la îndemîna „desculților" 
și din care aceștia vor descifra, 
prin ani, semnele demnității și ale 
biruinței depline. Conformîndu-se 
aceleiași interdicții testamentare, 
Zaharia Stancu trebuia să con
semneze amintirile lui Darie. 
Desculț n-a izbutit, însă, să ră
mînă un simplu memorial. Con- 
strîns de marele său talent, au
torul l-a „pervertit" în capodo
peră. Iar aceasta călătorește po
lemic pe meridianele lumii.

„Sînt cărți care spun adevărul

Pe trotuarul străzii, unde se află căminul în care Sînt cazați 
studenții veniți la practică se petrece ceva ciudat; o ploaie arti
ficială, venită de la etajul căminului, tulbură plimbarea cetățeni
lor. Dorind să știm cine sînt cei care apelează la acest foc stupid, 
am făcut într-una din zilele trecute un scurt raid la căminul cu 
pricina.

La orele 9 ziua de muncă se încheiase deja pentru studenții 
grupei 233, anul 111 (subingineri) de la Facultatea de electroteh
nică a Institutului politehnic București care stăteau tolăniți, în 
ținute de practică, în paturi, fumînd visători. Motivațiile s-au 
dovedit ă fi nefondate. Conducătorii locurilor de muncă, cărora 
le-au fost .repartizați acești studenți, au rămas surprinși aflînd 
tocmai ei au fost aceia care, chipurile, i-au învoit în acea 
Mai trebuie spus că de o săptămînă încheiată conducătorul 
practică, asistentul Cornel Toader, era plecat la București, 
altcineva nu a mai venit în loc, lăsîndu-se la voia întâmplării 
tivitatea celor 16 studenți.

La aceeași oră, cinci studenți de la Facultatea de mașini și 
utilaje pentru construcții București, tot subingineri, încercau și 
ei să-și motiveze prezența în cămin: „Domnul meu — încearcă 
să explice situația Ivan Mircea — dacă stau bine să mă gîndesc 
cred că aș putea fi și bolnav. Ieri a fost foarte cald...“.

„Adevărul — așa după cum ne declarau reprezentanții servi
ciului „învățămînt" de la Întreprinderea Poiana-Cîmpina, unde 
aceștia trebuiau să fie prezenți și în acea zi — este că studenții 
de la această facultate ne fac serioase greutăți începînd cu pre
zența în întreprindere și pînă la modul de comportare la locul 
de muncă".

In final, trebuie să adăugăm totala nemulțumire a personalului 
administrativ al căminului care trebuie să muncească foarte se
rios în fiecare dimineață pentru a scoate gunoiul ce se strînge 
în cantități industriale în dormitoare (termenul nu este deloc 
exagerat, iar recordul îl dețin studenții anului II de la Institutul 
de petrol din Ploiești, ingenioșii ciudatului mod de distracție 
amintit la începutul acestor rînduri), să repare ușile deteriorate, 
instalația electrică scoasă pur și simplu din funcțiune etc. Sur
prinzător mod de a te manifesta, dar mai surprinzătoare este lipsa 
de control din partea celor însărcinați a-l exercita. Ei n-or fi 
știind chiar nimic? ION TOMESCU

și cărți care îl ascund." „Desculț" 
face, cu brutalitate aproape, par
te din prima categorie. Roman al 
tuturor demistificărilor, el spune

I DESCULȚ

adevărul: cu pumnii, cu rîsul, cu 
furca, cu fierul plugului, cu lama 
briceagului, cu pleznetul șfichiui- 
tor al sudalmei, cu arcul sintag
melor scurte, destinse fulgerător 
în naivitățile și iluziile sămănă
toriste sau poporaniste ale citi
torului nărăvit la o proză a po- 
leielii, a idilizării unei realități 
caricaturale, sau, oricum, necon
venționale, complexe. Scriitorul 
știe să facă partizanat, fără a e- 
luda autenticitatea. Tenorilor bla
jinătății boierilor și țăranilor, el 
le opune, printre alții, pe bestia
lul Gogu Cristofor din Belitori, 
pe de o parte, pe dura, inflexi
bila bunică de la Cîrlomanu și 
pe „colțoșii" Tiță Uie, Tudor sau 
Precup Urban Uțupăr, pe de alta. 
Delirului naturistic și ruralist, 
precum și invectivelor deșănțate

Foto: PAVEL TÂNJEALA MIT Șl CULTURĂ

că 
zi. 
de 
iar 
ac-

anticitadine, autorul le contrapu- 
ne, în capitolul Florile pământu
lui, nu fără cîteva alunecări pam- 
fletice, oglinda corectivă a con
fruntării cu realitatea, în limitele 
propriei experiențe și a bunului 
simț. Sarcasmul scriitorului înlă
tură cu mînie fardul neghiob, în- 
demnînd pe decoratorii de ocazie 
să pună în oală, cînd vor fi lih
niți, fluieratul mierlelor, peste a- 
cesta să presare, cînd fiertura va 
da în foc, foșnet de frunze, apoi 
vuiet de pădure și, în fine, să 
mănînce. „Nu te-ai săturat? Mă 
mir..." Există, totuși, în această 
carte a tuturor dezvăluirilor, o 
mască perpetuă, rigidă și oare
cum convențională, cu o expresie 
ușor primitivă și elementară, a- 
gresivă deseori, pe care — în 
mod surprinzător — Zaharia 
Stancu nu o smulge, decît inci
dental și pentru scurtă vreme, de 
pe chipul personajelor sale. Este, 
în, fond, o mască de apărare, me
nită să tăinuiască, într-o lume a 
violenței, omenia generoasă și 
pură a „desculților". Căci, acolo 
unde se instaurase legea junglei, 
omenia era privită ca o slăbiciu
ne fatală, ca un punct vulnera
bil într-o crustă de duritate ab
solută. Strașnica bunică de la 
Cîrlomanu va adopta, însă, masca 
în alt sens: ca pe o demnă, vi
tală și eroică asumare a condi
ției umane. Pentru ea, numai cu
rajul vieții sau al morții este 
demn, văicăreala în fața suferin
ței — nu. „Te dor dinții? Mori 
dacă vrei să nu te mai doară. Pe 
morți nu-i mai dor dinții..." 
va reteza ea, în spiritul prozei 
virile americane, lamentațiile băr
batului. Darie va prelua atît ati
tudinea, cît și filozofia tulbură
toare a neînduplecatei femei, ca 
pe o altă lege a existenței oneste.

Și, astfel, în mod paradoxal, îi 
va fi dat tocmai celui înstrăinat 
în infirmitatea sa — pe care o 
lume cu atavisme și rigori spar
tane îl exilase într-o singurătate 
deplină — să reinstaureze lumea 
în interiorul singurătății sale. 
Este una dintre revanșele pe care 
și le acordă eroul, din perspec
tiva perenității.

NICOLAE BALTAG

In prima parte a lucrării 
sînt trecute in revistă citeva 
direcții de principiu ale 
disciplinei. Deși sînt insera
te texte din autori de for
mații ți concepții diferite, 
ideea fundamentală care re
zultă este aceea a refuzului 
epistemologiei de a rămîne 
doar la nivelul constatativ al 
faptelor științei, ea năzuind 
să ocupe un rol activ, stimu
lator in procesul cunoașterii. 
Notăm semnăturile presti
gioase ale lui Gaston Bache- 
lard, Ferdinand Gonseth, Karl 
Popper, atît de diferiți in 
tendințele pe care le repre
zintă. dar cu toții promotori 
ai „noului spirit" ce trebuie

Redimensionarea sau înnoirea 
sensurilor metaforico-alegorice 
sau chiar teoretice a unor mituri 
din arsenalul splendidei mito
logii eline (mitul lui Sisif, mitul 
lui Prometeu ș.a.) atestă multi
tudinea „latențelor" amintite și 
posibilitatea dezvoltării lor prin 
desacra'iizare, prin reinterpre- 
tare de pe pozițiile umanismu
lui și ateismului.

Pot fi oare reinterpretate toa
te miturile (din mitologii, reli
gii etc,) într-un atare spirit ? 
Este oare posibilă o „recitire" a 
miturilor biblice într-o viziune 
modernă atee ? iată doar cîteva 
dintre întrebările cu cafe am 
fost confruntat într-o dezbatere 
tip „Clubul liberului cugetător", 
organizată pe tema „Mit și cul
tură" și care a reunit un mare 
număr de elevi, studenți, tineri 
muncitori dintr-un sector al 
Capitalei. La acea dezbatere, ca 
și în acest articol, voi da doar 
un răspuns de principiu, deoa
rece în detaliu problemele ridi
cate comportă studii îndelun
gate și referințe mult prea am
ple la literatura existentă, în 
materie. Aci și acum mă voi re
feri doar la o frumoasă scriere 
apărută la noi de curînd și în 
care se ilustrează, cu mijloace 
eseistico-literare, posibilitatea 
valorificării umaniste a unui cu
noscut mit biblic. Cartea apă
rută în Editura „Cartea Româ
nească" se cheamă „Alegerea 
lui Iona" și a fost scrisă de es
teticianul Ion Ianoși.

Conflictul 
omului Iona cu 

dumnezeul lui Iona
„Cuvîntul Domnului a vor

bit lui Iona, fiul lui Amitai, 
astfel : „Scoală-te, du-te la Ni- 
nive, cetatea cea mare și strigă 
împotriva ei. Căci răutatea ei

F estivalul 

de muzică ușoară 

de la Mamaia
La ora cînd transmit acest 

articol, aici, la Mamaia, s-a 
încheiat ultima repetiție 
dinaintea primului gong — 
de fapt, prima repetiție în 
condiții identice cu cele de 
concurs. Deși toți participanta 
repetă cu asiduitate de la 
data de 15 iulie, chiar aici, 
pe scena festivalului, ampla
samentul de sunet s-a făcut 
abia în urmă cu două zile I 
Din fericire, majoritatea con- 
curenților sînt foarte bine pre
gătiți, experiența permițîn- 
du-le să tragă pe loc cele mai 
bune concluzii în legătură cu 
dozajul, poziția și mișcarea 
în scenă. S-o lucrat mai mult 
cu grupul vocal Trubadurii 
primăverii, grup ce se află, 
de fapt, la prima confruntare 
de amploare cu publicul. 
Tocmai mă bucurasem că o 
sugestie a mea, lansată anul 
trecut, a fost luată în seamă. O 
copertină fusese instalată dea
supra scenei, pentru a-i prote
ja pe interpreți și pe membrii 
orchestrei de soarele necruță
tor; însă în urmă cu două 
zile ea a fost scoasă; deși 
soare, slavă domnului,, este 
din belșug ! Nivelul artistic 
al festivalului se anunță a fi 
superior edițiilor precedente, 

să caracterizeze deschiderea 
cercetării științifice către 
generalizarea filozofică și, 
în egală măsură, către viață, 
către nevoile practice ale 
cunoașterii. Pe acest fond, a 
doua secțiune aprofundează 
problemele moderne de me
todă ale episțemologiei.

In celelalte două secțiuni 
ale cărții se acordă o atenție 
aparte epistemologiei mate
maticii și fizicii, relevîndu-se 
contribuția însemnată a a- 
cestor două discipline parti
culare la reformularea prin
cipiilor epistemologiei con
temporane.

ȘERBAN CIONOFF

s-a suit pînă Ia mine". Iona, din 
motive știute doar de sufletul 
său de om de rînd, dar liber, nu 
dă curs poruncii divine, se îm
barcă pe o corabie pentru a fugi 
de pedeapsa nesupunerii, dar o 
furtună năpraznică, gata să dis
trugă bicisnica ambarcațiune și 
echipajul ei, îl face pe Iona să 
mărturisească vina sa, fapt pen
tru care este aruncat în mare, 
înghițit de un pește mare, în 
pîntecele căruia stă trei zile și 
trei nopți, răstimp în care cere 
iertare Domnului și drept care 
este absolvit și aruncat la țărm. 
El a pornit spre Ninive spre a-i 
vesti sfîrșitul iminent și cum
plit ce-i este hărăzit. Ninivenii 
ascultă proorocirea, se pocăiesc, 
cer îndurare dumnezeului lor, 
care înduplecat nu mai piere ma
rea cetate, transformîndu-1 astfel 
pe Iona într-un prooroc minci
nos, țintă a derîderii generale. 
Urmează o seamă de alte „con
juncturi" divine ce-1 exasperează 
pe falsul profet pînă ce în sfîrșit 
tatăl ceresc îi explică temeiul 
mărinimiei sale față de Ninive: 
nu putea distruge lăcașul atitor 
oameni neștiutori și al unui 
mare număr de dobitoace — 
față de care prețul umilirii in
dividului Iona era derizoriu.

Aceasta este povestea bibli
că „pură" (adică sacră) și „sim
plă" (fără complicații logice). 
I. Ionași însă o desacralizează 
și o complică inevitabil ; el des
crie aventura, moartea, re
nașterea și prăbușirea defini
tivă a unui om răzvrătit, umilit 
și obidit. Iar în Iona vede un 
om prins în strinsoarea unei di
leme tragice : ori îl vor batjo
cori ninivienii, surzi la avertis
mentul Domnului, ori îl va bat
jocori Domnul.

Iona nu se dorește perfect î 
el acceptă această sarcină „di
vină" doar constrîns. Captivi
tatea în pîntecul „Marelui pește" 
— temă care a inspirat viziunea 
atitor „universuri concentrațio- 

așa cum afirma și tovarășul 
Nicolae Călinoiu, președin
tele comitetului de organi
zare.

Melodiile concursului res
piră un aer mai tânăr, mai 
proaspăt, aceasta și datorită 
orchestrațiilor — mai apropia
te de cerințele anului 1974.Cn 
toate acestea, îmi pare că sînt 
cam puține piese ritmate, 
dansante. Mă opresc aici cu 
aprecierile, deși aș putea con
tinua, deoarece am ascultat 
de multe ori fiecare interpre
tare. Să lăsăm concursul să se 
deruleze, neobosita orchestră 
a lui Sile Dinicu să repete în 
liniște — va acompania de 
circa 100 de ori, o perfor
manță uluitoare! —, pe so
liști să-și facă ultimele retu
șuri (cel mai emoționat este 
pesemne Adrian Romcescu, 
care cîntă sub privirea tată
lui său, violonist în orches
tră...). Vom comenta, zi de zi, 
concursul și recitalurile și vă 
veți putea confrunta părerile 
cu ale noastre. Oricum, un 
fapt este cert: ieri seară edi
ția 1974 a Festivalului națio
nal de muzică ușoară de la 
Mamaia a început!

OCTAVIAN URSULESCU

erientân 
raaapra®

*) Materialismul dialectic și 
științele moderne, vol. XV, 
Editura politică, 1974 

nale" sugerează tîlcul mediat și 
transcendent al condiției umane 
în general, al răzvrătitului in 
special.

„Pînă la urmă — scrie I. .Io
nași — «Cartea lui Iona7 ’ m 
constituie într-un poem al iste
riei viclene și întortocheate, în
tr-o pildă de filosofie a istoriei 
și de confruntare a personalită
ții singulare și însingurate cu 
necesitățile istoriei". „Cartea lui 
Iona" a fost inclusă în Vechiul 
Testament, deci ca o chemare 
la supunerea individuală, dar și 
a obștei întregi, care obște dacă 
nu se va lepăda de păcat va fi 
sortită, sau cel puțin amenin
țată cu plelrea"...

Iona este însă mai „fragil" 
decît Ninive. Cetățenii marelui 
oraș, auzind proorocirea făcută 
de Iona, pleacă urechea la ea, se 
pocăiesc și cer iertare, distorsio- 
nind astfel „legitatea divină" 
prin — cum am spune astăzi, în 
limbaj viitorologic, — anihilarea 
prognozei, odată cu conștientiza
rea efectelor ei negative. Com
portamentul celor din Ninive a 
fost deci în cel mai autentic spi
rit futurologic modem, pilduri- 
lor chiar pentru contemporanei
tate.

Cred că din relatarea cîtorva 
din sensurile moderne implicate 
în legenda și mitul lui Iona — 
și cite alte sensuri nu relevă 
bogata literatură existentă, și 
care se vor mai produce, pe a- 
ceastă temă — se pot desprinde 
„latențele culturale" existente și 
în unele mituri biblice. Căci de 
ce n-ar putea fi valorificat, spre 
pildă, Iov ca prototip al credin
ței nezdruncinate în ideal ; sau 
Daniel ca simbol al caznelor i- 
vite de luciditate : sau înseși u- 
nele mituri creștine, ca simbol 
al iubirii și abnegației ? Chiar 
Iuda poate simboliza unul din 
cele mai nefericite personaje din 
biblie, victimă fiind a unei far
se sinistre.

Mit și mitizare
Mitul este fertil teoretic și 

plastic prin polivalența sa sim
bolică. Este o mină de imagini 
și tălmăciri. într-un fel asta 
constituie o esențializare a mitu
lui, deoarece prin imagine iși 
concentrează sensurile și le face 
să-și sporească puterea de seduc
ție. Mitul este o macro-mett^jră 
a cărei „ambiție simbolică deWo*f 
rantă" constituie o provocare 
perpetuă. Mitul se așează între 
real și posibil ca un fluviu pesie 
care realul aruncă continuu 
punți spre posibil, și viceversa : 
transparența mitului atîrnă de 
depărtarea „malurilor" sale. O- 
mul cunoaște realul prin rați
une și știință : își cunoaște însă 
posibilitățile, vrerile, aspirațiile, 
preocupările și prin artă, prin 
metafore expresive, prin mituri 
sugestiv-pilduitoare. Cită vreme, 
deci, există necesitate și întîm- 
plare, determinism și libertate, 
real și posibil, prezent și vii
tor, voință și putință, individ și 
colectivitate — între ceea ce este 
și ceea ce trebuie să fie — omul 
va interpune atît orizontul său de 
certitudini pozitive cit și ambi
guitatea analogiilor și intuiții
lor.

Valoarea de comprehensiune 
(înțelegere) a miturilor, metafo
relor etc. rezidă insă in perce
perea lor lucidă, cu sentimen
tul că dacă prin afect și intui
ție -noi, oameni, sîntem cei ce 
le producem, tot mai avem ca
pacitatea, prin rațiune și con
cept să le... demitizăm. Căci 
după cum bine arată un autor, 
problema care se pune în epoca 
modernă este aceea de a ne e- 
libera de o gîndire mitologică, 
de falsele mituri care fetișizează 
lucruri (bunuri de „consum" ca 
automobilul etc.) sau sanctifică 
persoane (cultul personalită
ții, al vedetelor etc.) dar 
nu și de acele mituri care 
desacralizate și interpretate 
cultural izbutesc să poten
țeze mai bine ideile., să facă 
mai pregnante marile adevă
ruri. să dea sufletului omenesc 
echilibrul atît de necesar afir
mării individualității, iubirii, 
compasiunii, integrității, speran
ței și libertății sale.

Recunoașterea valorii mituri
lor culturale implică o blamare 
acută a oricăror încercări de mi
tizare, adică de transcendere de 
la metafora divinității la... di
vinitatea metaforei. Căci astăzi 
știm și credem mai bine ca ori
cînd că nimic nu este etern, 
veșnic, supra-uman, adică mai 
presus de om. Or, mitizarea 
constituie tocmai procesul prin 
care ignoranța și nevolnicia o- 
menească a îngemănat mitul cu 
divinitatea. A face din mituri 
un mit înseamnă a converti fan
tezia în minciună, în... mitoma
nie. Demitizînd mituri vechi — 
demers pe deplin cultural, 
după cum am încercat să arăt 
— să nu mitizăm mituri noi, 
ceea ce ar exprima un acut gest 
de neculturalitate.

Dr. H. CULEA

1974.Cn
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Președintele Republicii Franceze, VALERY GISCARD 
D’ESTAING, a trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, pre
ședintele Republicii Socialiste România, următoarea telegramă :

Am fost foarte impresionat de amabilul mesaj pe care mi 
l-ați adresat, domnule președinte, în numele poporului român, 
al Consiliului de Stat, al Guvernului Republicii Socialiste Româ
nia și in numele dumneavoastră personal cu ocazia sărbătorii 
naționale franceze.

Exprimînd viile mele mulțumiri, sînt convins, ca și dumnea
voastră, că România și Franța ' 
vederea dezvoltării și mai mult, 
lor tradiționale de prietenie, în 
resul Europei și al păcii.

Adaug la acestea urările mele 
rea dumneavoastră personală și 
poporului francez.

Bun venit președintelui 
Consiliului de Miniștri al 
Poloniei, Piotr Jaroszewicz I

(Urmare din pag. 1)
Piotr Jaroszewicz a fost ales 
membru al Biroului Politic, iar 
la 23 decembrie, în cadrul șe
dinței plenare a Seimului, a fost 
propus — in numele grupurilor 
parlamentare ale Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, Par
tidului Țărănesc Unit și Parti
dului Democrat, — președinte al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Polone.

Din anul 1947, Piotr Jarosze
wicz este, fără întrerupere, de
putat în Seim din partea distric
te lut Zielona Gora.

Pentru meritele sale în opera 
de construire a socialismului în 
Republica Populară Polonă, 
Piotr Jaroszewicz este decorat

PRIMIRI
Miercuri dimineața, Moham

mad Isaneni, vicepreședinte al 
Parlamentului indonezian, pre
ședintele general al Partidului 
Democratic Indonezian, a avut 
o întrevedere cu Ilie Murgu- 
lescu și Maria Groza, vicepre
ședinți ai Marii Adunări Națio
nale. Cu acest prilej, au fost 
discutate probleme privind acti
vitatea celor două parlamente, 
exprimîndu-se dorința extinde
rii continue a relațiilor dintre 
cele două țări.

în cursul după-amiezii, Ion 
Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, a primit pe Mo
hammad Isaneni. In cadrul în
trevederii, desfășurată într-o

ADUNĂRILE
GENERALE

ALE OAMENILOR
MUNCII

(Urmare din pag. I) 
mai activ Ia dezbaterea tu
turor problemelor planului 
de producție, ale activității 
tehnice, ale calității și efi
cienței economice. Forța co
lectivă a oamenilor muncii 
constituie factorul esențial 
de asigurare a mersului îna
inte al societății noastre". 
Cum se știe, in fiecare colec
tiv din Întreprinderi, o mare 
P’.idere o au tinerii care, cu 
entuziasmul lor, cu elanul 
care-i caracterizează, alături 
de cadrele cu experiență, își 
aduc zi de zi o contribuție 
valoroasă la realizarea sarci
nilor stabilite. Tocmai por
nind de la această realitate, 
de Ia contribuția efectivă pc 
care o au tinerii in înfăp
tuirea sarcinilor de plan, se 
cuvine să subliniem citeva 
probleme deosebite, care să 
preocupe organizațiile de ti
neret din întreprinderi, pen
tru reușita adunărilor gene
rale ale oamenilor muncii. 
Din capul locului, trebuie 
arătat că o sarcină politică de 
prim ordin pentru toate or
ganizațiile U.T.C. din între
prinderi și unități socialiste 
este pregătirea tinerilor pen
tru o participare consistentă 
la dezbateri, pentru a stimula 
inițiativa și spiritul lor in
ventiv, atit de necesare in 
formularea unor propuneri 
judicioase, în sensul perfec
ționării întregii activități eco
nomice. Pentru aceasta esen
țial este ca tinerii să cu
noască realitățile de la locu
rile de muncă, să fie din 
timp informați asupra rezul
tatelor obținute și proble
melor majore cu care se con
fruntă colectivul în această 
perioadă. Practic, putem spu
ne că nu este domeniu de 
activitate în care tinerii să 
nu-și poată aduce o valoroasă 
contribuție, de la măsurile 
privind desfășurarea și în
deplinirea ritmică a planului 
la producția fizică, pină la 
cele ce vizează reducerea 
cheltuielilor materiale, creș
terea productivității muncii, 
înnoirea și modernizarea 
producției etc. Prezența se
cretarilor U.T.C. din între
prinderi, care sînt membri ai 
comitetului oamenilor mun
cii, trebuie să fie în cadrul 
dezbaterilor mult mal con
structivă și creatoare, să 
aducă in discuție cu deplin 
spirit de răspundere proble
mele cu care se confruntă ti
nerii, incepind de la 
nele de nefamiliști pină 
integrarea lor eficientă 
procesul de producție.

Adunările generale ale 
menilor muncii din actuala 
etapă vor fi în măsură să 
conducă la imbunătățirea ac
tivității economice, să ofere 
soluții optime pentru reali
zarea sarcinilor mobilizatoa
re pe care partidul le pune 
în fața fiecărui colectiv, sar
cini pe măsura evenimente
lor istorice din acest an. 

cămi
la 
in

oa-

vor continua cooperarea lor în 
, în toate domeniile, a relațiilor 
interesul lor reciproc, în inte-
cele mai sincere pentru ferici- 
a poporului român, prieten al 

de 
fră- 
So-

cu Ordinul „Constructorul Po 
loniei Populare", de două ori cu 
„Drapelul Muncii" clasa I, cu 
Crucea comandorilor a Ordinu
lui „Eliberarea Poloniei" și cu 
alte ordine și medalii ale Po
loniei.

Opinia publică din țara noas
tră, care urmărește cu satisfac
ție dezvoltarea raporturilor 
prietenie și colaborarea 
țească dintre Republica 
cialistă România și Republica 
Populară Polonă, urează un căl
duros bun-venit tovarășului Piotr 
Jaroszewicz, exprimindu-și con
vingerea că vizita sa va sluji 
dezvoltării. în continuare, a bu
nelor relații pe multiple planuri 
între statele și popoarele noas
tre.

ambianță de cordialitate, au 
fost abordate aspecte ale rela
țiilor economice româno-indo- 
neziene. dezvoltării și diversifi
cării schimburilor comerciale și 
cooperării dintre cele două țări. 
Au luat parte Maria Groza, vi
cepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Ion Florescu. adjunct 
al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice in
ternaționale.

In aceeași zi, oaspetele indo
nezian s-a întîlnit cu Mihail 
Florescu, ministrul industriei 
chimice.

La convorbiri a fost de față 
D. Mursalin, ambasadorul Repu
blicii Indonezia la București.

★
Miercuri dimineața, tovarășul 

Mihai Dalea, președintele Con
siliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor, a primit 
delegația Uniunii Generale a 
Muncitorilor Algerieni (UGTA), 
care efectuează o vizită de prie
tenie și schimb de experiență 
în țara noastră, la invitația 
Consiliului Central al U.G.S.R.

Delegația este compusă din : 
Daous Abderrezak, membru al 
Comitetului Executiv Național

în Editura politică au 
apărut :

COLECȚIA „DEZBATERI 1- 
DEOLOGICE"
• Gh. Al. Cazan - Mar

xismul în gîndirea contem
porană ; • George Antoniu
- Corelația dintre drept și 
morală în societatea noas
tră socialistă ;

• Georgeta Florea, Hara- 
lambie Culea - Probleme 
sociale ale ecologiei ; • Dr. 
Olivia Clătici - Societatea 
de consum - mit și realitate.

COLECȚIA „FILE DE IS
TORIE".

• V. Curticăpeanu - For
marea națiunii române ți a 
statului național unitar ro
mân ; • N. Andronic, A. Pe
trie - Unirea de la 1859 
și însemnătatea sa istorică.

COLECȚIA „EVOCĂRI"
• Cosiin Nădejde, Maria 

Nădejde - losif Nădejde
- Armașu.

TUNURILE DIN NAVARONE : 
Sala Palatului (ora 17,30); Patria 
(orele 9; 12.30; 16; 19,30).

ZILELE FILMULUI CUBANEZ ț 
CRONICA CUBANA ; Casa Fil
mului (orele 16,30; 18,30; 20,30).

URMĂREȘTE-MĂ!: Scala (orele 
9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15); Ca
pitol (orele 9,30; 11,45; 14; 16.15;
18 30; 20,45); Grădina Capitol (ora 
20*,15).

DE BUNA VOIE ȘI NESILIT DE 
NIMENI: Central (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18.45; 20,30).

VANDANA: București (orele 9;
12 30; 16; 19,30); Victoria (orele 9; 
1215; 15,45; 19,15); Modern (orele 
9;‘12; 16; 19); Grădina Dinamo (ora
20,15);  Grădina Luceafărul (ora
20,15);  Grădina Modern (ora 20.15); 
Grădina București (ora 20,15).

PĂCALĂ; Lumina (orele 9; 12; 
16; 19).

CLEOPATRA: Festival (orele 
9,30; 15; 19); Favorit (orele 9.30; 
15; 19); Grădina Festival (ora 20).

ȚARA LUI SANNIKOV: Glulești 
(orele 15,30; 18; 20.15).

DUEL PE AUTOSTRADĂ: Fero
viar (orele 9; 11.15; 13,30; 15.45; 
18,15; 20,30); Melodia (orele 9; 11,15;
13 30; 16; 18,15; 20.30); Gloria (orele 
9;'11.15; 13,30; 19).

ASEDIUL: Gloria (ora 16,30).
VALEA: Vitan (orele 15,30; 17,45; 

20).
CAT BALLOU: Doina (orele 11; 

13,15; 15.45; 18; 20,15).
JOE LIMONADA: Buzeștl (orele 

9; 1115; 13,30; 16; 18.15); Volga (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; ""
dina Buzești (ora

CEAȚA : Buzeștl
PROPRIETARII:

15.45).
50 000 DE DOLARI RECOM-

18; 20,15); Gră- 
20,30).
(ora 20,13).
Volga (ora

ÎNAPOIEREA delegației frontului 
UNITĂȚII SOCIALISTE DIN POLONIA

Primim la redacție SPOKT>TV.
Delegația Frontului Unității 

Socialiste, condusă de tovarășul 
Ștefan Voitec, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte aî Con
siliului .de Stat, vicepreședinte 
al Consiliului Național al F.U.S., 
care a participat la manifestă
rile prilejuite de cea de a 
XXX-a aniversare a Zilei Re
nașterii Poloniei, s-a înapoiat, 
miercuri la amiază, în Capitală. 
Din delegație au făcut parte to
varășii Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tine
retului, și Oliviu Rusu, vicepre
ședinte al Consiliului Central 
al U.G.S.R., membri ai Birou
lui Executiv al Consiliului Na
țional al F.U.S.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost întîmpi- 
nată de tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Paul Nagy, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
Nicu Ceaușescu, vicepreședinte 
al Consiliului Uniunii Asociați
ilor Studenților Comuniști din 
România, Vasile Nicolcioiu, se
cretar al C.C. al U.T.C., de re
prezentanți ai Ministerului A

și secretar general al Federației 
naționale din industria lemnu
lui și construcții, Benkhedi- 
mallah Tayeb, membru al Co
mitetului Executiv Național și 
secretar general al Uniunii Wi- 
laya din- Setif și Chaib Moha
med, membru al’Comitetului E- 
xecutiv Național și al Comisiei 
Executive Federale din Dome
niul energiei și gazului.

CONDOLEANȚE
dinIn legătură cu încetarea __

viață a tovarășului Miron Con- 
stantinescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., președinte
le Marii Adunări Naționale a 
Republicii .Socialiste România, 
au adresat telegrame de condo
leanțe Roland Leroy, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Francez, Comite
tul Central al Partidului Comu
nist din Grecia (interior), Nicos 
Christodoulou, membru al C.C. 
al Partidului Progresist al Oa
menilor Muncii — A.K.E.L. — 
din Cipru, M. Hafez Ghanem,

A

GRIUL INSEAMNA TOTUL CICLISM
A

Seara

(Urmare din pag. I)
sînt departe de sat.____

revizuiesc mașina, alimen- 
Acum e cald, dorm în

grîu 
îmi 
tez. _ ___ ,
cimp, pentru ca dimineața să 
pot începe lucrul odată cu ziua.

Ai mei îmi aduc mîncarea 
aici. Am făcut un calcul : dus 
și întors, drumul mi-ar lua 
cam două ore din ziua de 
muncă. Or, două ore înseamnă 
cel puțin un hectar de grîu 
recoltat. în zece zile — cit 
ne-am propus noi să dureze re
coltatul _ griului — cîștigul a- 
junge să egaleze norma pe o zi 
a combinei. Apoi, sporul 
care-1 iau într-o zi vine și

a-
pe 

------- ---- v. de 
acolo că eu mă pot abține de 
la o țigară, descărcarea griului 
din buncăr o realizez din mers, 
iar defecțiunile le previn prin 
verificări atente și de cite 
două-trei ori Intr-o zi.

Dăruire, efort, răspundere 
pentru soarta recoltei — iată 
numitorul comun al comportă
rii din aceste zile a mecaniza
torului Ion Prună. Doarme în 
cimp numai pentru a cîștiga cî- 
teva ore la recoltat ; se expu
ne numai pentru a reuși recol
tarea cu cîteva tone de grîu 
mai mult în fiecare zi, pentru 
a pune la adăpost sigur o 
cățică din plinea țării. Și 
numai el procedează așa...

Ion și Alexe Alexandru 
frați, iar la Colonești li 
spune „buni — la — toate". Sînt 
pricepuți mecanizatori, dotați și 
foarte harnici. In campania a- 
ceasta s-au detașat ; ei doi 
au realizat cit alți trei mecani
zatori la un loc.

— Tot secretul constă în mo
dul cum te organizezi. Și noi ne 
organizăm munca nu pentru o

bu- 
nu

sînt
se

(orele 15,30; 17.45

CE I SE CUVINE î 
9; 11,15: 13.30: 18,15;

PENSA: Excelsior (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30); Flamura (o- 
relg 9; 11; 13,15; 15,45; 18; 20,15).

APAȘII: Rahova (orele 15,30; 18;
20,15);  Pacea — -
20).

FIECĂRUIA
Grivița (orele
20.30) .

DRUM ÎN PENUMBRA s Grlvlta 
(ora 16).

BALADA SOLDATULUI: Popu
lar (orele 16; 18; 20).

CE DRUM SĂ ALEGI: Dada (0- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30); 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

UN COMISAR ACUZA: Ferentari 
(orele 15.30; 18; 20,15).

CHITTY, CHITTY. BANG 
BANG: Unirea (ora 16); Lira (o- 
rele 15,30; 19); Grădina Unirea (ora
20.15) ; Grădina Lira (ora 20,15).

ADAM ȘI EVA ÎN CONFLICT : 
Progresul (orele 15,30; 18; 20,15).

ȘAPTE PĂCATE: Tomis (orele 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15);
Grădina Tomis (ora 20,30).

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

CĂLUȚUL ROIB: Buoegl (orele 
15,30; 18); Grădina Bucegi (ora
20.30) ; Viitorul (orele 15.30; 18;
20.15) .

INAMICUL PUBLIC NR. 1: Co- 
troceni (orele 14; 16; 18; 20).

CONTESA WALEWSKA: Flo-
reasca (orele 15.30; 18; 20,30); Gră
dina Titan (ora 20,30).

VALEA PRAFULUI DE PUȘCA: 
Crîngași (orele 16; 18,15); Munca 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18; 20).

LA EST DE JAVA: Miorița (o- 
rele 9; 11.30; 17,30; 20 15).

TREI SCRISORI SECRETE: Mio
rița (ora 15).

DESCULȚ ÎN PARC: Moșilor 
(orele 15.30; 18); Grădina Moșilor 
(ora 20.15).

FARSĂ TRAGICĂ: înfrățirea 
(orele 16; 18; 20).

AFACEREA DOMINICI: Flacăra 
(orele 15,30; 18; >0.16). 

facerilor Externe. Au fost pre
zenți Wladislaw Wojtasik, am
basadorul Poloniei la București, 
și membri ai ambasadei.

La plecarea din Varșovia, de
legația a fost condusă de Josef 
Tejchma, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Stanislaw Ciosek, pre
ședintele Consiliului Central al 
Federației Uniunilor Socialiste 
ale Tineretului Polonez. A fost 
prezent Ion Mielcioiu, însărci
nat cu afaceri a.i al țării noas
tre la Varșovia.

•Ar
La Budapesta, tovarășul 

Ion Traian Ștefănescu, prim- 
secretar al Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului 
Comunist, ministru pentru 
problemele tineretului, a 
avut o intilnire prietenească 
cu Laszlo Marothy, prim- 
secretar al Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului 
Comunist din Republica 
Populară Ungară (K.I.S.Z.). 
în cadrul convorbirilor s-a 
realizat un schimb de păreri 
privind dezvoltarea in conti
nuare a relațiilor de priete
nie și colaborare dintre 
U.T.C. și K.I.S.Z.

prim-secretar al C.C. al Uniunii 
Socialiste Arabe, Ilias Reka, pre
ședintele Adunării Populare a 
Republicii Populare Albania, 
Giovanni Spagnolli, președintele 
Senatului Republicii Italia, Ke
mal Guven, președintele Adu
nării Naționale, și Tekin Abi- 
burun, președintele Senatului 
Republicii Turcia, Antoine We- 
henkel, președintele Camerei 
Deputaților din Luxemburg, pre
cum și Guvernul și Parlamentul 
Indiei și Guvernul Braziliei.

ADUNARE

garnizoana

în cadrul lunii de solidarita
te cu lupta poporului coreean, 
miercuri seara, la Casa centra
lă a armatei,, a avut loc o adu
nare la care au participat ge
nerali, ofițeri, maiștri militari 
și subofițeri din 
București.

Au fost prezenți 
Sul, însărcinatul cu 
interim al R.P.D.

Iang Miăng 
afaceri ad- 

Coreene la 
București, alți membri ai Amba
sadei.

zi, ci pentru fiecare oră în par
te — a ținut să spună Ion A- 
lexandru. Lucrăm în echipă și 
ne într-ajutorăm. Am avut ne
cazuri cu piesele de schimb. 
Ne-au lipsit. Noi însă am de
pășit această dificultate acțio- 
nind la repararea lor. N-am mai 
așteptat mecanicii de atelier 
sau pe altcineva și am pus mi
na, că doar sîntem mecanici... 
In cele zece zile de campanie 
plină nu știu dacă am oprit 
două sau trei ore pentru reme
dieri. Cînd terminăm cu recol
tatul aici, ne mutăm la coope
rativele agricole ce au început 
mai tîrziu secerișul și, dacă va 
fi nevoie, vom merge și în alte 
județe. E de datoria noastră să 
facem totul pentru a strînge fă
ră pierderi griul, pîinea.

Constantin Mincă lucrează al 
treilea an cu ''„Gloria" fără să 
fi avut vreun necaz. A lucrat 
bine și anii trecuți, dar ca in 
vara aceasta niciodată. Ion U- 
ciu, inginerul șef al cooperativei 
agricole din Dobrosloveni, spu
nea că „Mincă a recoltat, pînă 
acum, griul de pe mai bine de 
o sută de hectare. Fără exage
rare, spun că el a făcut cam 
cit doi-trei alți mecanizatori la 
un loc".

O performanță, o realizare 
excepțională despre care Con
stantin Mincă spune că este 
„rezultatul unei munci firești ; 
este o contribuție modestă la e- 
fortul pe care cooperatorii din 
Dobrosloveni îl depun cu sco
pul de a obține al treilea Ordin 
al Muncii pentru producțiile re
alizate". Și griul pe cele 840 de 
hectare cultivate asigură o pro
ducție medie cu mult peste me
dia planificată, apropiindu-se de 
cota a cinci mii de kilograme 
la hectar. Constantin Mincă și-a

LUMINILE ORAȘULUI: Arta 
(orele 15,30; 17,45; 20); Grădina 
Aurora (ora 20.15); Grădina Arta 
(ora 20,15).

B. D. ÎN ALERTA: Grădina VI- 
tan (ora 20,15).

Teatrul Național (Sala Mică) : 
TREI FRAȚI GEMENI VENE- 
TIENI _ ora 19,30; Teatrul „Ion 
Vasllescu": CADOURI MUZICALE 
— ora 20; Teatrul „C. Tănase" 
(Grădina Boema) 5 UN BĂIAT DE 
ZAHĂR... ARS — ora 20 ; Ansam
blul „Rapsodia Română": ȚARĂ 
BOGATĂ-N FRUMUSEȚI — ora 
18.30; Circul „București": CIRCUL 
MARE DIN MOSCOVA — ora 19.30.

JOI, 25 IULIE 1974
PROGRAMUL 1
16,00—17,00 Teleșcoală. 17.30 Te

lex. 17,35 ,.Mîndre-s fetele la mun
te" — melodii populare. 17,50 Pă
durea și noi. 18,20 Universitatea 
TV. 18,55 Familia. 19.20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. Sub semnul 
anului jubiliar. 20,00 Festivalul na
țional de muzică ușoară — Ma
maia 1974. Transmisiune directă. 
21.00 Seară pentru tineret. O zi 
din viața României. 22,15 24 de ore.

PROGRAMUL 2
20,00 O viață pentru o idee. 20,25 

Film artistic: „Aventuri la Marea 
Neagră". Producție a Studioului 
cinematografic „București",

De ce moare un sport ?

un 
pe

acelo- 
care n-au făcut 
în anii precedenți. 
că multă vreme 
un calendar com- 
de fapt nu există

Am așteptat cu multă nerăb
dare ca sportut automobilistic 
să reînvie, odată cu crearea 
Federației române de automo
bilism și karting (F.R.A.K.), în- 
trucît, în ultimii ani, acest sport 
modern aplicativ și cu tradiție 
în țara noastră a cunoscut 
regres regretabil, fiind 
punctul de a deveni doar o a- 
mintire. Șl asta în condițiile e- 
xistenței unei industrii națio
nale de automobile și în condi
țiile existenței încă a unor au- 
tomobiliști buni sportivi, talen- 
tați, care s-au afirmat pe plan 
internațional. Ce s-a întimplat 
de fapt ?

Automobil Clubul Român s-a 
dezvoltat și și-a orientat activi
tatea mai mult pe turism in
tern și internațional, precum și 
pe oarecare asistență tehnică. 
Sportul a fost trecut pe planuri 
secundare. Cum arătam, spe
ram ca odată cu crearea fede
rației respective să se schimbe 
totul din temelie. Curînd, însă, 
am constatat că s-a schimbat 
doar firma, căci soarta sportului 
auto a rămas pe mina 
rași oameni 
nimic nici 
Așa se face 
nu a existat 
petlțional și 
nici acum decit un calendar — 
cadru, în care sînt prevăzute cî- 
teva competiții mai importante 
(Raliul Dunării, Raliul Româ
niei și campionatul național de 
viteză în coastă). Menținerea a- 
celorași oameni în conducerea 
sportului auto a fost primită cu 
justificată temere de concurenți, 
care au constatat că în comi
tetul F.R.A.K. nu au fost incluși 
sportivi actuali sau foști, oa 
meni care cunosc și iubesc acest 
sport. Astfel, lipsesc foști spor 
tivi de performanță ca Puiu 
Țintăreanu sau Puiu Aurel 
(care, între altele, a elaborat 
primul regulament de competi
ții auto, care este în funcțiune 
și azi, după 10 ani !) sau condu
cători de asociații sportive im
portante, care susțin acest sport 
și dau majoritatea campionilor 
țării (Silviu Munteanu — „Da 
nubiana" ; Gh. Dumitrescu — 
„Ciclop" ș.a.). In acest fel, soar
ta sportului auto se află în 
mîinile unor oameni care o mî- 
nuiesc după bunul lor plac și nu 
după interesele reale ale spor
tului, iar rezultatele sînt în 
consecință. De exemplu, în sta-

bine mașina, în 
nici un

pentru

două planuri. Acum 
contul lunii noiem-

zile am lucrat cu

reglat foarte 
urma lui nerămînînd 
spic. Miriștea e tunsă perfect, 
curată. Bătălia se dă . '
fiecare bob. Reglajele sînt ve
rificate după fiecare două ore 
de mers în sarcină. Iar succesul 
este asigurat.

Marin D. Vlad e component 
al brigăzii de mecanizatori din 
Brîncoveni, dar l-am întîlnit 
executînd semănatul culturilor 
duble pe terenurile cooperativei 
agricole din Piatra-Sat. Fișa de 
evidență a muncii redă cu cla
ritate efortul depus : zilnic a 
realizat cite 
lucrează în 
brie.

— Patru
combina, iar acum particip la 
executarea arăturilor și semă
natul culturilor duble pe tere
nurile cooperativei agricole din 
Piatra-Sat. Zilnic lucrez cite 
15—16 ore. In vreo săptămînă 
vom depăși momentul de urgen
ță, și atunci totul. va intra în 
normal — ziua va fi zi de mun
că, noaptea va fi pentru odihnă. 
Acum însă urgențele ne presea
ză și n-are importanță pe ogo
rul cărei cooperative agricole 
dai măsură efortului tău.

★
Secvențe care întregesc o ex

periență. Săptămîna aceasta este 
hotârîtoare pentru încheierea 
recoltării griului în Județul Olt. 
Peste o sută de combine „Glo
ria" au fost detașate din uni
tățile ce au încheiat recoltatul 
păioaselor, ele sporind forța de 
acțiune acolo unde griul a ajuns 
mai tîrziu la maturitate. Iar 
printre cei ce lucrează exemplar 
se află și Ion Prună, Ion și A- 
lexe Alexandru, Constantin 
Mincă, Marin D. Vlad... M. L.

Numai pînâ la 31 august

TIRGUL DE VARA

reduceri de prețuri pînâ la 30

la sută la îmbrăcăminte și

încălțăminte de sezon

MAGAZINELE

COOPERATIVELOR

DE CONSUM

oferă un bogat sortiment de 
articole de vară cu prețuri

reduse

Scrisoare deschisa
Tov. președinte

al Federației române de automobilism și karting.

Subsemnatul Dumitrescu Marin, posesor a 37 titluri de cam
pion al țării mele — ultimul in anul 1973 — și constructorul 
celor două mașini BMW de concurs „mono place" la Uzinele 
Vulcan împreună cu ing. Alexandrescu Paul, vin cu o rugămin
te în fața dv. și anume de a primi serviciile mele de muncă 
în comisia medicală condusă de dr. Nicoară, deși nu mă pri
cep în acest domeniu. Dar așa cum tov. dr. Georgescu este 
șeful comisiei de antrenori, pot lucra și eu în comisia medicală.

Cu mulțumiri,
DUMITRESCU MARIN

bilirea lotului național totul se 
face, cum se spune, „pe sprin
ceană", așa incit, deși există un 
regulament în acest sens care 
prevede că în lot vor fi in
cluși oameni pe bază de rezul
tate sportive, în acest an au fost 
incluși în lot unii oameni care 
n-au concurat de mai mulți ani 
sau chiar niciodată. Lipsa unor 
concurenți în comitetul F.R.A.K. 
și chiar în comisiile specializa
te ale acestuia se face simțită 
și în desfășurarea competițiilor. 
Așa se face că unele comisii nu 
mai activează, practic, decit pe 
hîrtie. Spre exemplu, a fost a- 
bandonată regula importantă a 
verificării stării sănătății spor
tivilor înainte de concurs (ten
siunea arterială, control antido
ping și antialcool etc.).

In cinstea celei 
de-a XXX-a ani 
versări a eliberării 
patriei și a Congre
sului XI al parti
dului, în cadrul ac- 
âvităților cuprinse 
n ciclul tematic 
,Tineri să ne cu
noaștem patria" și 
„Studenți pe me
leagurile țării", co
mitetele județene 
Mureș și Arad ale 
U.T.C. organizează 
între 27 iulie și 10 
august o expediție

intitulată ..Ștafeta 
nautică pe rîul Mu
reș". In cadrul ex
pediției, reprezen
tanții celor două 
județe, pe ambar
cațiuni de caiace și 
canoe slalom, se vor 
intilni cu tineri din 
județele Cluj, Alba, 
Hunedoara cărora 
le vor inmina șta
feta. Expediția își 
propune, totodată, 
vizitarea principa
lelor localități de 
pe albia riului Mu-

„CUPA VOINȚA»
Miercuri pe distanța Bucu

rești — Tirgoviște — Pitești (143 
km) s-a desfășurat prima etapă 
a competiției internaționale ci
cliste : „Cupa Voința". La cea 
de-a 19-a ediție a acestei tra
diționale întreceri participă 72 
de alergători reprezentînd clu
burile Septemvri (Bulgaria), 
Stuttgardia (R. F. Germania), 
Start (Polonia), Spartakus (Un
garia), Steaua. Voința, Dinamo. 
Mureșul, Olimpia și Metalul 
Plopeni. Etapa inaugurală a fost 
interesantă, cuprinzînd cîteva 
momente pasionante. Prima e- 
vadare a fost înregistrată la 
Crevedia iar cea de-a doua la 
Bilciurești. Odată plutonul re
grupat s-a rulat intr-un ritm 
rapid pînă Ia km 55 unde a fost 
plasat un atac decisiv. în acest

CANOTAJ

Componenții loturilor republi
cane de canotaj vor susține, săp- 
tămîna aceasta, ultimele teste in
ternaționale înaintea participării 
la noua ediție a Campionatelor 
mondiale. Azi un lot de 28 de 
canotori români se va deplasa în 
Grecia, pentru a se alinia la star
tul primei ediții a Campionate
lor Balcanice de seniori. Din lot 
fac parte și campionii mondiali 
Ștefan Tudor, Petre Ceapura și 
Gheorghe Gheorghiu, care dețin, 
la ora actuală, o formă sportivă 
bună. Canotorii noștri vor parti
cipa la toate cele șapte probe 
prevăzute în programul Balca
niadei.

Un alt lot de canotori va parti-

Noul președinte al F.R.A.K., 
Ing. I. Mateevici este, în aceas
tă situație, oarecum izolat, lip
sit de informații reale, și ca a- 
tare obligat să ia măsuri potri
vit sugestiilor celor care îl în
conjoară și care, de fapt, hotă
răsc totul. Și astfel, oricită bu
năvoință și entuziasm ar ma
nifesta, prea puțin va putea să 
realizeze. O spunem cu amără
ciune și cu indignare, știind că 
este vorba de soarta unui sport, 
care pentru mulți dintre noi, a 
însemnat o mare parte din viața 
noastră, un 
tineri, dar 
grele.

Dumitru 
chele, 
Uliță.

sport îndrăgit și de 
care cunoaște clipe

Novac, Vasile Van- 
Dan Bonjug, Ștefan

reș, intre Tg. Mu
reș și Arad, a mo
numentelor istorice 
precum și obiecti
vele economice și 
social-culturale rea
lizate în anii socia
lismului pe cursul 
riului Mureș. Cu 
prilejul popasurilor 
vor fi organizate in
teresante acțiuni 
politico-educative și 
cultural-artistice.

EMIL 
ȘIMANDAN

.... . ....... ..  

punct au părăsit plutonul 13 ru
tieri printre care polonezii Po- 
zarlik, Parsek, românii Tudor 
Vasile, Gavrilă, Ramașcanu și 
alții. Aceștia s-au înțeles la 
trenă și la Găești aveau un a- 
vans de 5’ care și l-au mărit 
apoi la peste 8’.

Victoria a fost decisă la sprin
tul final. Primul a trecut linia 
de sosire dinamovistul Tudor 
Vasile cronometrat în 3h66’13” 
(medie orară 36,500 km) care a 
dispus de N. Gavrilă (Steaua) 
și polonezul Parsek. Grosul plu
tonului, condus de stelistul Co
vaci, a sosit cu 
8’05”.

Astăzi, are loc 
distanța : Pitești 
— Căciulata — 
Pitești (168 km).

o întîrziere de
etapa a 2-a pe 
— Rm. Vilcea 
Rm. Vâlcea —

cipa, în zilele de 27 și 28 iulie, 
la tradiționala competiție inter
națională „Regata Duisburg", în 
R.F. Germania. Din lotul de 22 
canotori, care va concura în 
R.F.G., fac parte și maeștrii spor
tului Ilie Oanță, Dumitru Gru- 
muzescu, ca și cuplul feminin 
Cornelia Neacșu—Marinela Ghi- 
ță, — proba de 2 fără cirmaci. 
Pentru sportivii noștri, întrece
rile din Grecia și R.F. Germa
nia constituie,o utilă verificare 
a stadiului de pregătire pentru 
Campionatele mondiale de cano
taj, ce au loc la Lucerna-EIve- 
ția, începînd de la 28 august.

TENIS
S-A STABILIT DATA 
DISPUTĂRII INTILNI- 
Rll DE CUPA DAVIS 

ROMÂNIA-ITALIA
După cum se anunță din 

Roma, s-a stabilit definitiv 
ca finala grupei A a zonei 
europene din cadrul compe
tiției de tenis „Cupa Davis", 
intre echipele României și 
Italiei, să se dispute în zilele 
de 2, 3 și 4 august, la Mestre 
(în apropiere de Veneția). 
Tragerea la sorți va avea loc 
joi, 1 august.

Inițial, și conform regula
mentului cupei, meciul tre
buia să se dispute între 26 
și 28 iulie, dar federația ita
liană a solicitat schimbarea 
datelor de desfășurare a in- 
tîlnirii pdfitru a permite or
ganizatorilor din orașul Mes
tre să instaleze la noua are
nă de tenis o tribună supli
mentară de 3 500 locuri. Fe
derația română a fost de 
acord cu propunerea celei 
italiene, după cum s-a obți
nut și acordul Comitetului 
pentru „Cupa Davls".

FOTBAL
Competiția internațională 

de fotbal „Turneul celor pa
tru capitale", organizată cu 
prilejul aniversării a 30 de 
ani de la eliberarea Poloniei, 
s-a încheiat cu victoria echi
pei orașului Moscova, care 
a întrecut în finală cu scorul 
de 3—0 (1—0) selecționata 
Varșoviei.

In meciul pentru locui 
3—4 echipa orașului Buc. 
rești (reprezentată de Clubul 
Steaua) a invins cu scorul de 
1—0 (1—0) reprezentativa
orașului Sofia. Unicul gol al 
partidei a fost marcat de 
Fantea, in minutul 15.

RUGBI
Turneul internațional de 

rugbi desfășurat la Poznan a 
fost eîștigat de eehipa „Po
lonia", urmată de Rapid 
București și formația var- 
șoviană „Skra". Rapid Bucu
rești a invins cu 26—3 echi
pa „Skra" și a pierdut cu 
3—8 meciul lui „Polonia".

ȘAH
După consumarea a șase 

runde, in turneul internațio
nal feminin de șah de la 
Lublin, conduce Gertrude 
Baumstark (România) cu 
4,5 puncte, urmată de Szinka 
(Ungaria) și Feistel WD. 
Germană), cu 3,5 puncte 
care. In runda a șasea, 
Baumstark a remizat cu po
loneza Jurczinska, rezultat 
consemnat și in partidele Si
kora — Tokai, Pytel — Szin
ka, Gaidarova — Neunhart 
și Feistel — Helwig.

In turneul masculin, după 
șapte runde, conduce fostul 
campion mondial Mihail Tal 
(U.R.S.S.), cu 6 puncte, ur
mat de Șubă (România), Es- 
trin (U.R.S.S.), Pribyl (Ceho
slovacia) — cîte 4,5 punc
te.

*
In runda a treia a turneu

lui internațional feminin de 
șah care se desfășoară la 
Szentes (Ungaria), maestra 
româncă Elisabeta Polihroni- 
ade a remizat cu Michel 
(R.D. Germană), rezultat 
consemnat și în partidele E- 
retova — Kass și Merlini — 
lovanovici. Alte rezultate : 
Erenska — Csoniks 1—0 ; 
Porubski — Zsogony 1—0 ; 
Lemaciko — Szaday 1—0 ; 
Karakas — Gosch 1—0.

In clasament conduc Ka
rakas (Ungaria) și Lemaci
ko (Bulgaria) cu cite 3 punc
te, urmate de Michel (R. D. 
Germană) — 2,5 puncte.
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EVOLUȚIA evenimentelor
DIN CIPRU

»£ l’f.SfL HO J.IRI

„Obiectivul primordial: 
respectarea stricta

a încetării focului în insulă11
• Conferința de presă a președintelui 

interimar al Ciprului
• Glafkos Clerides s-a Intllnlt 

cu Rauf Denktaș, 
turco-cipriote

este Cipru nu va putea admite 
ca unul sau altul din porturile 
sale să se afle sub controlul 
unei ■ autorități străine, sub pre
textul că aceasta trebuie să asi
gure protecția uneia sau alteia 
dintre comunități".

Apoi, președintele interimar ci
priot a subliniat importanța fa
zei diplomatice care se deschide 
in prezent pentru reglementarea 
problemei Ciprului.

CONFERINȚA

liderul comunității TRIPARTITA DE LA
GENEVA SE DESCHIDE

NICOSIA 24. — Intr-un me
saj adresat poporului cipriot și 
difuzat de postul de radio Nico
sia, președintele interimar al Ci
prului, Glafkos Clerides, a de
clarat că obiectivul său primor
dial este respectarea strictă a 
încetării focului,în insulă. El a 
adăugat că nu va. fi precupețit 
nici un efort pentru găsirea, cit 
mai curînd posibil, 'a „unei so
luții juste și. viabile a problefnei 
cipriote, în cadrul unui staWin- 
dependent. și suveran".

Președintele interimar al Ci
prului a declarat, de asemenea, 
că va respecta toate principiile 
democratice și va salvgarda 
drepturile umane ale tuturor ci- 
prioților. El a asigurat, totodată, 
pe toți ciprioții că intenționea
ză să continue cea mai strînsă 
cooperare cu ei, astfel incit să 
creeze în Cipru condiții de pros
peritate pentru toată lumea. El 
a lansat un apel la unitate, cu 
scopul „de a se înlătura dificul
tățile existente și de a se edi
fica un viitor mai bun".

De altfel, aceste obiective ime
diate au fost reafirmate de pre-

ședințele interimar al Ciprului 
cu prilejul unei conferințe de 
presă organizate miercuri la Ni
cosia. Glafkos Clerides a preci
zat apoi că problema respectă
rii riguroase a acordului de în
cetare a focului -a fost abordată 
și în cadrul convorbirilor avute 
.marți cu vicepreședintele Cipru
lui. Rauf Denktaș, liderul comu
nității turco-cipriote. „Această 
întrevedere a fost foarte utilă — 
a declarat Clerides — și am a- 
vut impresia că și ciprioții turci 
sînt dornici să vadă realizată o 
aplicare strictă a încetării focu
lui". El a adăugat că va trebui 
evitată în viitor orice vărsare 
de singe între greci și turci, care 
n-ar face decit să înrăutățească 
și mai mult coexistența intre 
cele două comunități ale insulei.

Cu același prilej, președintele 
interimar a afirmat că „se va 
opune cu cea mai mare energie 
planurilor de împărțire a insu
lei". El a respins, de asemenea, 
ideea instituirii unui „coridor 
neutru". „Credem, a adăugat 
Clerides, că un stat suveran cum

ASTA SEARA
LONDRA 24. — Conferința

tripartită asupra Ciprului — 
convocată conform rezoluției din 
20 iulie a Consiliului de Secu
ritate — se va deschide joi sea
ra și nu miercuri, așa cum se 
anunțase anterior, transmite a- 
genția Reuter, reluînd declara
ția unui purtător de cuvînt al 
Ministerului de Externe britanic.

La conferință vor participa 
reprezentanți ai Greciei. ’Turciei 
și Marii Britanii — puteri ga
rante ale acordurilor internațio
nale privitoare la Cipru.

Delegația greacă pe lingă O- 
ficiul de la Geneva al O.N.U. a 
anunțat că noul ministru al a- 
facerilor externe al Greciei, 
Gheorghios Mavros, va sosi, joi 
după-amiază, Ia Geneva, 
a participa la lucrările 
rinței tripartite.

Pe de altă parte, se 
mează că ministrul turc 
cerilor 
va sosi

pentru
Confe-

infor- 
al afa- 
Gunes,externe, Turan 

la Geneva joi dimineața.

Formarea noului guvern grec
• Hotărîri adoptate după formarea guvernului 

civil condus de Constantin Caramanlis
• Anularea unor măsuri represive 

ale fostului regim
• Grecia recunoaște pe arhiepiscopul Makarios 

drept președinte și șef legal al statului Cipru
ATENA 24 — Constantin Ca

ramanlis a depus, miercuri, ju
rămîntul în calitate de . 
ședințe al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Elene.

Ceremonia a avut loc în ca
drul unei reuniuni desfășurate 
sub conducerea președintelui, la 
care au participat reprezentanți 
ai partidelor politice și coman
danții armatei. Reamintim că, 
în urma hotăririi anunțate marți 
de comandamentul forțelor ar
mata grecești de a preda con
ducerea țării unui guvern civil, 
președintele Ghizikis a cerut, 
telefonic, fostului premier Ca
ramanlis să se întoarcă în țară 
pentru a alcătui un nou cabinet 
grec.

în cursul după-amiezii da 
miercuri, noul premier grec a 
anunțat lista celor 11 miniștri 
care alcătuiesc cabinetul său. în 
cadrul noului guvern grec, vice 
președinte al Consiliului de Mi
niștri și ministru al afacerilor 
externe a fost numit Gheorghios 
Mavros, ministru al coordonării 
economice, Xenofon Zolotas, iaf 
ministru de interne, Gheorghios 
Rallis. Portofoliul apărării na
ționale a. fost încredințat lui 
Evanghelos Averoff, iar cel al

pre-
ordinii publice lui Solon Ghi- 
kas.

Cei 11 membri al cabinetului 
condus de Constantin Caraman
lis au depus miercuri după- 
amiază jurămîntul.

Noul cabinet grec s-a întrunit 
miercuri în prima sa ședință, 
sub conducerea primului minis
tru, Constantin Caramanlis. In 
cadrul unei conferințe de presă, 
organizată după ședința guver
nului, Panayotis Lambrias, sub
secretar de stat pe lingă primul 
ministru, a anunțat că au fost 
hotărîte, între altele: desființa
rea lagărului de pe Insula Ya- 
ros, unde erau deportați con- 
damnații politici, proclamarea 
amnistierii tuturor delictelor po
litice, ca și a acelor delicte care 
au fost excluse din decretul 
prezidențial de amnistiere adop
tat in august 1973, abolirea mă
surilor prin care au fost privați 
de naționalitatea greacă un nu
măr de cetățeni greci care tră
iesc în străinătate, abolirea mă
surilor prin care au fost privați 
de dreptul de a obține pașa
poarte anumiți cetățeni greci de 
către regimurile anterioare.

In cadrul conferinței de presă, 
secretarul de stat a anunțat, de

asemenea, că primul ministru 
grec, Constantin Caramanlis, va 
adresa, joi, la posturile de radio 
și televiziune, un mesaj națiunii 
elene.

Ministrul de externe a! Gre
ciei, Gheorghios Mavros, a de
clarat, miercuri, că noul guvern 
de Ia Atena îl recunoaște pe 
arhiepiscopul Makarios drept 
„președinte și șef legal al statu
lui Cipru“, informează agenția 
Associated Press.

«

SUCCESE ALE FORȚELOR
DE ELIBERARE CAMBODGIENE

9 Atac fulger împotriva trupelor lonnoliste
• Pierderi însemnate de oameni și tehnică de 

luptă din partea dușmanului
• Declarația G.R.U.N.C. privind recenta hotărîre 

de naționalizare a plantațiilor de arbori de 
cauciuc

Potrivit unui bilanț transmis 
de Agenția khmeră de informa
ții (A.K.I.), forțele de eliberare 
cambodgiene au scos din luptă, 
în perioada 9-20 iulie a.c., 260 
de soldați aparținînd trupelor 
lonnoliste din provinciile Kom- 
pong Speu, Battambang, Kom- 
pong Thom și Svay Rieng. Tot
odată, forțele de eliberare au 
capturat o însemnată cantitate 
de arme. în zona Kalong Ko, 
din provincia Kompong Thom, 
Situată la nord de Pnom Penh, 
patrioții au scos din , luptă, la 9

Convorbiri la 
Panmunjon

La Panmunjon a avut loc 
miercuri o nouă întrevedere 
între, reprezentanții societă
ților de Cruce Roșie din 
R.P.D. Coreeană și Coreea 
de Sud. Părțile au exami
nat, în principal, posibilita
tea , Reluării convorbirilor 
proptftt-zise, întrerupte în 
vara anului trecut.

Reprezentanții Societății de 
Cruce Rqșie din R.P.D. Co
reeană au avansat din nou o 
serie de propuneri rezona
bile menite să ducă la relua
rea convorbirilor .de fond și 
au subliniat, totodată, nece
sitatea de a se pune capăt 
măsurilor represive adop
tate, în ultima vreme, de re
gimul de la Seul împotriva 
populației. De asemenea, re
prezentanții R.P.D. Coreene, 
și-au reafirmat atașamentul 
față de principiile asupra că
rora s-a căzut de acord în 
vederea asigurării succesului 
convorbirilor.

Cele două părți au conve
nit să se întrunească din nou 
la 28 august a.c., relatează 
agenția A.C.T.C.

iulie, mâi mult de 30 de soldați 
din rîndul trupelor Inamice.

Pe de altă parte, agenția In
formează că luptele desfășurate 
Intre 19 șl 21 iulie în împreju
rimile capitalei cambodgiene 
s-au soldat cu pierderi impor
tante pentru inamic, patrioții 
lansînd un atac fulger împotri
va trupelor staționate la 20 ki
lometri nord de Pnom Penh și 
interceptînd unitățile trimise în 
sprijinul acestora. Peste 100 de 
soldați lonnoliști au fost scoși 
din luptă, concomitent cu scu
fundarea unei nave de război 
inamice și cu incendierea alteia 
pe fluviul Mekong. Au fost cap
turate, de asemenea, arme și alt 
material de război.

★
în prezent, agențiile de presă 

semnalează lupte și atacuri ale 
forțelor de eliberare în diferite 
localități și zone ale. țării, in 
special de pe șoselele strategice 
patru și cinci.

Guvernul Regal de Uniune 
Națională ai Cambodgiei 
(G.R.U.N.C) a dat publicității o 
declarație privind recenta hotă
rîre de naționalizare a tuturor 
plantațiilor de arbori de cauciuc 
aparținînd unor proprietari 
străini și aflate în zonele eli
berate ale Cambodgiei — rela
tează AGENȚIA KHMERĂ DE 
INFORMAȚII (A.K.I.).

Declarația relevă că, timp de 
peste patru ani, în cursul răz
boiului de eliberare, Frontul U- 
nit Național al Cambodgiei 
(F.U.N.C.), G.R.U.N.C. și 
forțele armate populare 
au asigurat, în ciuda dificul
tăților, protecția și între
ținerea plantațiilor, în timp ce 
capitaliștii străini care le aveau 
în proprietate s-au situat con
stant de partea regimului 
antipopular de l-a Pnom Penh. 
In aceste condiții — arată decla
rația — a fost hotărită trecerea 
necondiționată a respectivelor 
plantații în proprietatea statului 
cambodgian liber,' urmînd ca ele 
să fie administrate de urj depar
tament de resort guvernamental.

FRANȚA : Aspect de la una din manifestațiile țărănești îm
potriva înrăutățirii condițiilor de viață ale agricultorilor.

Portugalia: Recunoașterea
dreptului la independență 

a teritoriilor coloniale
0 importantă lege adoptată 

de Consiliul de Stat de la Lisabona
Recunoașterea dreptului 

Ia independență a terito
riilor coloniale a fost con- 
sfințină printr-o lege, a- 
doptată de Consiliul de 
Stat Portugaliei la
19 și oficializată,
miercuri, prin publicarea 
ei în ziarul oficial.

Legea stipulează că princi
piul potrivit căruia soluționarea 
războiului din colonii este de 
natură politică și nu militară, 
consacrat în programul Mișcării 
forțelor armate, implică, în con
formitate cu Carta Națiunilor 
Unite, recunoașterea de către

Portugalia a dreptului la auto
determinare a popoarelor. Recu
noașterea principiului autodeter
minării, cu toate consecințele 
sale, include acceptarea inde
pendenței acestor teritorii și 
respectiva derogare a articolu
lui 1 al Constituției din 1933. 
(in termenii căruia aceste teri
torii erau considerate ca parte 
integrantă a Portugaliei).

Deschiderea sesiunii

Oaspeți ai U.T.C. vorbesc ^Scînteii tineretului"

„Am văzut în România un popor care își 

construiește conștient viitorul..."

Interlocutorii noștri: MANUEL ENRIQUE DELGADO și 
JORGE MORA ALFARO, MEMBRI Al COMISIEI EXECUTIVE A C.C. 

AL TINERETULUI AVANGĂRZII DIN COSTA RICA

Dialog în redacția „Scînteii tineretului" despre 
Costa Rica și tînâra sa generație. Interlocutori 
ne-au fost Manuel Enrique Delgado și Jorge 
Mora Alfaro, membri ai Comisiei Executive a C.C. 
al Tineretului Avangărzii din Costa Rica.

Preocupări 
liberiene

în 1847, la 26 iulie, Liberia a fost declarată stat indepen
dent și proclamată republică. Evenimentul petrecut la Mon
rovia, cu 127 de ani în urmă, este aniversat ca sărbătoare 
națională de poporul acestui stat, unul dintre primele deve
nite independente pe continentul african.

Numărindu-se printre țările mici din Africa, Liberia — 
situată pe coasta Atlanticului, între Sierra Leone, Guineea 
și Coasta de Fildeș — are o suprafață de 11369 kmp. Popu
lația, de aproximativ 1,5 milioane locuitori, este formată din 
28 de grupuri etnice, dintre care cele mai importante sînt : 
mandigue. galo, vai și krou. Capitala țării, orașul-port Mon
rovia, are peste 180 000 de locuitori. Marea majoritate a 
populației, a cărei principală ocupație este agricultura, lu
crează pe întinse plantații de cafea, arbori de cacao și cau
ciuc natural. Pină nu de mult Liberia era cunoscută doar ca 
o mare producătoare de cauciuc natural. începind cu anii

Monrovia - Vedere spre port.

’60 îndreptarea atenției către 
care se află in subsolul țării 
Liberiei.

Zăcămintele de minereu de
„țara munților de fier") apreciate la un miliard de tone sînt 
printre cele mai bogate din Africă. Se estimează că în ur
mătorii ani producția anuală de fier va ajunge la 40 mili
oane de tone (în prezent ea este de 25 milioane tone), ex- 
ploatindu-se, îndeosebi, zăcămintele din munții Nimba și din 
regiunea Bomi-Hills. în nordul țării se extrag- aur și dia
mante, iar recente studii au indicat existența unor impor
tante rezerve de petrol în zona de coastă. Valorificarea aces
tor bogății a dus la creșterea bugetului național și la.asigu
rarea fondurilor destinate dezvoltării transportului, învăță- 
mintului, educației. Printre ultimele realizări în aceste do
menii se află construirea a două noi porturi, Ia Greenville și 
Buchanan, instalarea unei moderne rețele de telecomunicații 
internaționale, creșterea numărului elevilor de opt ori în 
raport cu anul 1950 (creditele afectate educației depășesc 15 
la sută din bugetul țării), sporirea numărului de spitale etc. 
Ritmul de dezvoltare generală a economiei, de 6 la sută, 
este unul din cele mai dinamice de pe continentul african.

în dorința unei mai bune cunoașteri și a intensificării 
colaborării reciproc avantajoase, între România și Liberia 
s-au stabilit în anul 1972 relații diplomatice. La scurt timp 
după aceasta, între țările noastre a fost încheiat un acord 
comercial și de cooperare economică și industrială. Vizita 
oficială pe care președintele Nicolae Ceaușescu a intreprins-o 
în luna martie a acestui an în Liberia, a constituit un mo
ment de cea mai mare însemnătate în evoluția relațiilor ro- 
mâno-liberiene, deschizind o etapă calitativ superioară în 
evoluția legăturilor dintre cele două state și popoare.

exploatarea imenselor bogății 
a schimbat viața economică a
fier (Liberia este supranumită

RODICA ȚEPEȘ

Miercuri, s-a deschis la 
Tokio cea de-a 73-a sesiu
ne extraordinară a Dietei 
Japoniei, convocată după 
alegerile de la 7 iulie 
pentru Camera Consilieri
lor.

Purtătorul de cuvînt al gu
vernului, Susumu Nikaido, a 
declarat că scopul convocării, 
sesiunii parlamentare îl con
stituie organizarea postelecto- 
rală a Camerei Consilierilor. El 
a adăugat că sesiunea ordinară 
a Dietei va fi devansată pentru 
a examina problema suplimen
tării bugetului pe anul finan
ciar în curs.

Pe de altă parte, partidele de 
opoziție cer extinderea sesiunii 
extraordinare a Dietei pe o pe
rioadă mai mare de o lună, în
deosebi în vederea organizării 
unor dezbateri asupra proble
mei prețurilor în cadrul Comi
tetului pentru probleme buge
tare.

De la primele cuvinte, 
oaspeții doresc să sub
linieze rolul organizației 
lor în viața tineretului 
din Costa Rica :

— Tineretul Avangărzii este 
principala organizație de tine
ret din Costa Rica, unica struc
turată la nivel național și avi nd 
un mare număr de tineri inte
grați în rîndurile ei. Sintem or
ganizația de tineret a Partidu
lui Avangarda Poporului, înde
plinind sarcinile politice stabi
lite de partid pentru a mobiliza 
în lupta progresistă cît mai 
mulți tineri muncitori, studenți, 
elevi, țărani. Importanța aces
tor sarcini o relevă sugestiv fap
tul că majoritatea populației ță
rii este tinără — vîrsta ei nu 
depășește 30 de ani. Tinerii în
tre 14—30 ani formează peste 
50 la sută din numărul locuito
rilor. Tineretul reprezintă un 
factor de seamă în cadrul for
țelor progresiste ale țării. Pen
tru a realiza pe deplin rolul ce 
ne revine, desfășurăm o cuprin
zătoare activitate de restructu
rare a organizației în pregătirea 
celui de al doilea Congres al 
Tineretului Avangărzii, care se 
va desfășura în anul viitor. A- 
cest eveniment îl întîmpinăm 
prin intensificarea muncii po
litice în rîndurile tineretului, 
prin înmulțirea acțiunilor des
tinate ridicării nivelului de 
cultură politică al militanților 
și prin îmbunătățirea și creș
terea calitativă a întregii acti
vități de organizație. In vede
rea Congresului sintem preocu
pați să asigurăm o mărire ac
celerată a numărului membri
lor noștri. în acest context, des
fășurăm acțiuni de masă atît 
pe plan național, cît și local. 
Ele sînt diferențiate pe cate

gorii specifice de tineri. De 
pildă, milităm în prezent pen
tru crearea Confederației ele
vilor din școlile secundare. Pen
tru ca acest obiectiv să poată 
fi atins am realizat o alianță 
cu alte forțe de stingă, consti
tuind un comitet coordonator 
național care pregătește orga
nizatoric și politic crearea Con
federației elevilor. Credem că 
pină la sfîrșitul acestui an Con
federația va fi înființată. Pe 
plan studențesc am format un 
front unic de luptă cu pronun
țat caracter antiimperialist, care 
a găsit un puternic sprijin la 
alegerile universitare. Preocu
pări deosebite avem în susți
nerea luptelor revendicative ale 
tineretului muncitoresc. Sintem 
în curs de a definitiva un stu
diu profund al problemelor ti
nerilor ce lucrează în fabricile 
din centrul țării, de a organiza 
o muncă de propagandă și mo
bilizare printre ei. în același 
timp, acordăm multă atenție ti
neretului rural. Costa Rica este 
o țară fundamental agricolă, 
masa țărănimii fiind importantă 
numeric. Partidul nostru acțio
nează pentru o profundă reformă 
agrară. Indiferent dacă proiectul 
propus va fi sau nu aprobat, a- 
cesta reprezintă un moment e- 
sențial în organizarea tineretu
lui și a maselor țărănești.

în continuare, interlocutorii 
noștri ne-au relatat despre e- 
fectele inflației pe care o cu
nosc principalele state ale lu
mii capitaliste și mai ales des
pre creșterea costului vieții, 
despre strădaniile consacrate 
democratizării invățămîntului și 
cu deosebire a celui superior, 
despre cultivarea valorilor cul
turale naționale. Sînt probleme 
care preocupă generația tinără

din Costa Rica, forțele demo
cratice ale țării.

Abordăm o altă temă: 
impresiile din Româ
nia.

— Vom începe cu frumusețea 
țării. Cîmpiile, munții, pădurile 
— toate imaginile sînt pline de 
farmec. Oriunde am mers, Ro
mânia ni s-a înfățișat ca o țară 
frumoasă. Poporul român este 
plin de dragoste și de respect 
față de istoria sa, față de va
lorile moștenite în succesiunea 
generațiilor. Ne-a impresionat 
in cel mai înalt grad spiritul 
revoluționar al poporului ro
mân, exprimat in entuziasmul 
cu care muncește pentru a dez
volta economia și cultura țării. 
Am văzut în România socialis
mul în practică, un popor care 
își construiește conștient viito
rul său, realizind sarcinile sta
bilite de Partidul Comunist Ro
mân. Tinerii României au un r- .' 
important în opera constructivă 
pe care o înfăptuiește poporul’ 
român. Iar U.T.C. este o orga
nizație puternică, cu o activi
tate bogată.

Despre legăturile din
tre cele două organizații 
de tineret, dintre tine
retul din România și 
Costa Rica, oaspeții 
ne-au spus :

— Contactele între U.T.C. și 
Tineretul Avangărzii le consi
derăm foarte importante. Rela
țiile noastre de prietenie se 
string continuu. Vizita pe care 
am întreprins-o în România, 
ca și vizita reprezentanților 
U.T.C. în Costa Rica au conso
lidat legăturile dintre tinerii 
celor două țări. Sintem intere
sați in continuarea contactelor 
și a raporturilor de conlucrare 
prietenească. Credem că avem 
mult de învățat din experiența 
U.T.C., a tineretului român. De 
aceea atribuim o importanță 
deosebită legăturilor cu tinără 
generație a României.

Convorbire consemnată de 
EUGENIU OBREA

ARGENTINA 
A RECUNOSCUT 

REPUBLICA 
GUINEEA-BISSAU
• UN COMUNICAT al A- 

genției senegaleze de infor
mații, dat publicității la Da
kar, relatează că guvernul 
Argentinei a adoptat hotări- 
rea de a recunoaște Repu
blica Guineea-Bissau. In 
context, se arată că Argen
tina a adresat guvernului Se
negalului rugămintea de a 
transmite mesajul corespun
zător guvernului Guineei- 
Bissau.
• PROGRAMUL ALIMEN

TAR MONDIAL (P.A.M.) — 
organism al Organizației Na
țiunilor Unite — a anunțat 
acordarea unui ajutor ali
mentar, în valoare de 1,3 
milioane dolari, Republicii 
Guineea-Bissau.

CONFERINȚA ASUPRA MĂRII
------------ ---------------

în capitala venezuelea- 
nă continuă lucrările celei 
de-a III-a Conferințe a 
Națiunilor Unite asupra 
dreptului mării.

în cadrul dezbaterilor pe co
misii de lucru, participanții au 
procedat la examinarea propu
nerilor avansate de diverse gru
puri de state cu privire la regle
mentarea dreptului de navigație 
prin strimtori pentru navele de 
tot felul, ca parte integrantă a 
elaborării unei noi convenții re-

lative la folosirea mărilor și, 
oceanelor lumii.

în. paralel, se desfășoară dis
cuțiile consacrate rezolvării pro
blemelor legate de fixarea limi
telor mării teritoriale și, respec
tiv, ale zonei economice contro
late de statele de coastă asupra 
platformei continentale, denu
mită și „mare patrimonială", 
precum și de poluarea crescîndă 
a mediului marin, de cooperare 
științifică de specialitate și de 
transferul de tehnologie.
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Lărgirea relațiilor 
dintre România și 

Anglia
• LA 24 IULIE, Ia sediul 

Ambasadei Republicii Socialiste 
România din Londra a avut loc 
o intilnire cu membri ai Gru
pului parlamentar anglo-român. 
între ambasadorul român, Pre
tor Popa, și parlamentarii bri
tanici a avut loc un schimb de 
păreri referitor Ia căile de lăr
gire și adîncire a relațiilor de 
colaborare și cooperare dintre 
țara noastră și Marea Britanic. 
De ambele părți a fost expri
mată dorința de a se acționa 
pentru exitinderea acestor re
lații pe multiple planuri. Par
lamentarii britanici și-au ex
primat admirație pentru politi
ca externă promovată de țara 
noastră, față de ritmul rapid 
de dezvoltare a economiei ro
mânești.
• CU OCAZIA ÎNCHEIERII 

MISIUNII SALE în Republica 
Federală Germania, ambasado
rul României la Bonn, Constan
tin Oancea, a fost primit la 24

iulie, de cancelarul Helmut 
Schmidt.

De asemenea, ambasadorul 
României a fost primit de Egon 
Bahr, ministrul federal pentru 
cooperare economică, și de Hans 
Matthoefer, ministrul federal al 
cercetării și tehnologiei.

Vizitele s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

înființarea Consiliului 
economic 

S.U.A. — Iugoslavia
• LA NEW YORK A LUAT 

FIINȚA Consiliul economic 
S.U.A.—R.S.F. Iugoslavia — or
gan omolog al Comisiei pentru 
promovarea cooperării economi
ce cu Statele Unite de pe lingă 
Camera economică _ ______
recent înființată la Belgrad.

în acest context, agenția Ta- 
niug relevă că, în anul 1973, vo
lumul comerțului americano-iu- 
goslav a fost de 400 milioane 
dolari și că, in primul semestru 
al anului in curs, el a depășit 
suma de 300 milioane dolari, 
existînd perspectiva ca, pină Ia 
finele anului, să se ajungă la 
un total de 600 milioane dolari.

iugoslavă,
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Eforturi pentru rezolvarea 
politică a situației 

din Irlanda de Nord
LIDERII ASOCIAȚIEI PENTRU APĂRAREA ULSTERULUI 

AU INVITAT IA UN DIALOG PE REPREZENTANȚII PARTIDULUI 
SOCIAL DEMOCRATIC Șl LABURIST

Liderii uneia dintre cele mai 
mari organizații protestante din 
Irlanda de Nord — Asociația 
pentru apărarea Ulsterului 
(U.D.A.) — au invitat pe repre
zentanții Partidului Social De
mocratic și Laburist (S.D.L.P.), 
principala formațiune politică 
catolică din provincie, să se 
întîlnească în zilele următoare 
pentru a discuta diverse aspec
te ale actualei situații din Ulster, 
S.D.L.P. a răspuns favorabil a- 
cestei inițiative care — după 
părerea observatorilor politici — 
oferă o reală posibilitate de ini
țiere a dialogului, la un nivel 
destul de reprezentativ, între 
reprezentanții celor două comu
nități după demisia Executivu
lui colegial al lui Brian Faul
kner, survenită în urmă cu 
două luni. U.D.A. a făcut cu
noscut, de asemenea, că este 
gata să discute cu reprezentan
ții tuturor tendințelor politice 
ale populației catolice (cu ex
cepția aripei provizorii a I.R.A., 
căreia îi reproșează recurgerea 
la numeroase acte de violență).

Hotărîrea celor două organi
zații de a participa la o viitoa
re reuniune se încadrează în 
eforturile politice pentru id^&i’ 
tificarea unei soluții în vede
rea rezolvării situației din Ir
landa de Nord.

• POTRIVIT UNUI CO
MUNICAT al Ministerului 
Afacerilor Externe al Repu
blicii Vietnamului de Sud, 
transmis de agenția de presă 
„Eliberarea", administrația 
saigoneză a comis 4 219 vio
lări ale încetării focului în
tre 16 și 20 iulie 1974. în rîn
dul încălcărilor menționate 
se numără 684 operațiuni te
restre împotriva zonelor eli
berate, 3 022 operațiuni de 
„pacificare" Întreprinse de 
poliția saigoneză împotriva 
populației civile, 319 bombar
damente de artilerie, 194 
zboruri de recunoaștere și de 
bombardament.

• LUÎND CUVÎNTUL In 
cadrul unei conferințe de 
presă la Viena, cancelarul 
federal al Austriei, Bruno 
Kreisky, a relevat importan
ța rezultatelor obținute în 
destinderea internațională. 
El s-a pronunțat pentru În
cheierea Conferinței europe
ne pentru securitate și coo
perare la cel mai înalt nivel, 
menționînd că numeroase 
state sînt interesate de re
zultatele acestei conferințe.

Plenara C.C. al P.C.U.S.
• LA MOSCOVA, A AVUT 

LOC, miercuri, o plenară a 
C.C. al P.C.U.S., Ia care a luat 
cuvîntul Leonid Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S. 
— relatează agenția TASS.

Plenara a examinai proble
me privind prima sesiune a 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
al celei de-a 9-a legislaturi — 
convocată pentru joi — și a 
adoptat o hotărîre corespun
zătoare.

UN FENOMEN NEOBIȘNUIT
Echipajul vasului norvegian „Moslane", aflîndu-se, la 27 iunie, 

în cursă pe ruta Australia de vest — Japonia, a fost martorul 
unui fenomen cu totul ieșit din comun — formarea unei insule 
noi de proveniență vulcanică în regiunea Insulelor Sondele Mici. 
Potrivit relatărilor presei norvegiene, în momentul descoperirii, 
insula avea o formă circulară, cu un diametru de aproximativ 
30 metri și o înălțime deasupra nivelului apei de 30 metri. 
Coordonatele ei au fost stabilite la 8 grade, 33 minute longitu
dine sudică și 123 grade, 35,7 minute latitudine estică. Echipajul 
vasului, care a asistat la fenomenul ridicării insulei deasupra 
nivelului apei, a avertizat prin radio toate vasele despre necesi
tatea navigării cu atenție în zona formării noii insule.
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