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LUCRĂRILE PLENAREI COMUNE A COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN Șl CONSILIULUI SUPREM 

AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE SI SOCIALE A ROMÂNIEI
iI /

Adoptînd în unanimitate proiectul Programului Partidului Comunist Român, plenara a dat 
o înaltă apreciere contribuției de inestimabilă valoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
stabilirea liniei strategice și tactice, a direcțiilor principale de acțiune în vederea trans
formării revoluționare a societății, a edificării cu succes a societății socialiste multilateral 

dezvoltate și trecerii la construcția comunismului pe pămintul României
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, în zilele de 27—29 iulie a 
avut loc Plenara comună a Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român și Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale a României.

La lucrările plenarei au partici
pat numeroși invitați — primi se
cretari ai comitetelor județene de 
partid, membri ai guvernului, con
ducători ai unor instituții centra
le de stat și obștești, adjuncți ai 
șefilor de secții ale Comitetului 
Central, Cadre de conducere din 
presă, care nu sint membri ai C.C. 
al P.C.R.

1. — Plenara Comitetului Cen
tral și-a însușit în unanimitate 
proiectul Programului Partidului 
Comunist Român de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Plenara a dat o înaltă aprecie
re aportului nemijlocit al secreta
rului general al partidului la fun
damentarea teoretică și elabora
rea proiectului de Program, rele- 
vînd caracterul marxist-leninist, 
profund creator șl valoarea inesti
mabilă a contribuției personale a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
stabilirea liniei strategice și tac
tice, a direcțiilor principale de 
acțiune în vederea transformării 
revoluționare a societății, a edi
ficării cu succes a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
trecerii la construcția comunis
mului pe pămintul României.

Relevînd însemnătatea deose
bită a elaborării proiectului de 
Program. Plenara C.C. al P.C.R. 
apreciază că acest document de 
importanță istorică exprimă inte
resele vitale ale întregii noastre 
națiuni, ale dezvoltării societății 
socialiste românești, înfloririi ță
rii, constituie o călăuză sigură 
pentru toți comuniștii, pentru în
tregul popor, asigură unirea efor
turilor tuturor oamenilor muncii, 
sub conducerea partidului, pentru 
înfăptuirea politicii sale interne 
șl externe, oferă o perspectivă și 
o orientare clară pe o perioadă 
de 20—25 de ani, definind strate
gia generală și direcțiile tactice 
ale Partidului Comunist Român — 
al cărui scop principal este făuri
rea societății socialiste multilate
ral dezvoltate șl crearea condiții
lor pentru edificarea comunismu
lui in România.

Plenara subliniază că Progra
mul Partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României 
spre comunism se caracterizează 
prin aceea că aplică in mod crea
tor adevărurile generale ale mar- 
xism-leninismului la condițiile 
concrete ale României, ținînd sea
ma de experiența țării noastre, 
de experiența construcției socia
liste in general, de legile obiec
tive ale societății.

Plenara apreciază că în Pro
gram sint cuprinse o serie de teze 
de mare importanță teoretică șl 
practică, atît pentru partidul nos
tru, cit și pentru cauza socialis

mului în general, acestea repre- 
zentînd un aport de mare însem
nătate al partidului nostru, al se
cretarului general al partidului, 
la îmbogățirea teoriei și practicii 

i revoluționare.
Plenara a hotărît ca proiectul 

Programului partidului să fie dat 
publicității și pus în dezbatere în 
organizațiile de partid și adună
rile oamenilor muncii, urmînd să 
fie supus spre aprobare Congre
sului al XI-lea al P.C.R.

2. — In cadrul plenarei comu
ne, Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român, Consiliul 
Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale a României și-au însușit 
în unanimitate Proiectul de Di
rective ale Congresului al XI-lea 
al Partidului Comunist Român cu 
privire la planul cincinal 1976— 
I960 și liniile directoare ale 
dezvoltării economico-sociale a 
României pentru perioada 1981— 
1990.

Dezbătînd Proiectul de Direc
tive, plenara a apreciat că preve
derile planului cincinal pe 1976— 
1980 sînt în concordanță cu obi
ectivul fundamental de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Români
ei spre comunism, aslgurind în 
continuare un ritm accelerat de 
creștere a industriei și agricultu
rii, a tuturor ramurilor de activi
tate, ridicarea la un nivel înalt a 
întregii economii, sporirea veni
tului național și, pe această bază, 
creșterea bunăstării materiale și 
spirituale a oamenilor muncii.

Plenara comună a hotărît ca 
Proiectul de Directive să fie dat 
publicității, supus dezbaterii largi 
a comuniștilor, a tuturor oameni
lor muncii, urmînd să fie adop
tate de Congresul al XI-lea al 
P.C.R.

3. — Dezbătînd în cadrul ple
narul comiine proiectele Planului 
național unic de dezvoltare eco- 
nomico-soclală și Bugetului de 
stat ale Republicii Socialiste 
România, pe anul 1975, C.C. al 
P.C.R. și Consiliul Suprem al Dez
voltării le-au adoptat în unanimi
tate și au hotărît să fie înaintate 
spre legiferare Marii Adunări Na
ționali.

Plenara consideră că prevede
rile planului și bugetului de stat 
pe 1975 corespund orientărilor 
Congresului al X-lea și Conferin
ței Naționale privind dezvoltarea 
în ritm înalt a economiei națio
nale și creșterea neîncetată a ni
velului de trai al oamenilor mun
cii. Nivelele, ritmurile și propor
țiile stabilite pe 1975 asigură noi 
posibilități ca, pe baza sporirii 
productivității muncii, a folosirii 
intensive a capacităților de pro
ducție, punerii în funcțiune la 
timp și la parametrii tehnici pro
iectați a noilor obiective, gospo
dăririi judicioase a tuturor mij
loacelor materiale și bănești, re
ducerii cheltuielilor de producție 
și instaurării unui regim sever de 
economii, îmbunătățirii eficienței 
economice, angajamentul național 
al întregului popor — realizarea 

cincinalului înainte de termen — 
să fie pe deplin înfăptuit.

4. — Plenara a adoptat în una
nimitate hotărîrea privind convo
carea celui de-al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, 
ordinea de zi și norme de repre
zentare la Congres.

Hotărîrea va fi dată publicității.

5. — Luînd în dezbatere crite
riile ce trebuie să fie îndeplinite 
de candidații ce urmează a fi pro
puși pentru organele centrale și 
iocale ale partidului, plenara 
le,a adoptat în unanimitate, ex- 
primîndu-și convingerea că ele 
vor asigura alegerea celor mai 
buni comunișți din rîndul mun
citorilor, țăranilor, inginerilor, 
tehnicienilor și altor specia
liști, al cadrelor din cercetare, 
din învățămînt, artă și cultură, al 
activiștilor de partid, de stat și ai 
organizațiilor de masă și obștești, 
al cadrelor forțelor armate. Spo
rirea exigenței față de calitățile 
moral-politice și profesionale ale 
celor care urmează să fie propuși 
pentru a fi aleși în organele cen
trale și locale de partid este în 
strînsă concordanță cu necesita
tea creșterii competenței acestora 
în organizarea și conducerea în
tregii activități, în vedere^ solu
ționării la nivelul cerințelor a 
problemelor complexe pe care le 
ridică etapa actuală, afirmării pe 
un plan calitativ superior a rolu
lui conducător al partidului în în
treaga viață politico-socială, în 
edificarea societății socialiste.

Criteriile ce trebuie să fie înde
plinite de candidații ce urmează 
a fi propuși pentru organele cen
trale șl locale ale partidului se 
dau publicității.

*
In cadrul dezbaterilor pe mar

ginea documentelor supuse ple
narei au luat cuvîntul tovară
șii : Gheorghe Cioară, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., Miu Dobres- 
cu, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Suceava al P.C.R., Ferdi
nand Nagy, prim-secretar al Co
mitetului județean Covasna al 
P.C.R., Gheorghe Paloș, prim-se
cretar al Comitetului județean 
Gorj al P.C.R., Iosif Banc, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-se
cretar al Comitetului județean 
Mureș al P.C.R., Janos Fazekas, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., viceprim-mlnis- 
tru al guvernului, Ion Sîrbu, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Buzău al P.C.R., Cornel 
Onescu, prim-secretar al Comite
tului județean Teleorman al 
P.C.R., Traian Dudaș, ministrul 
transporturilor și telecomunica
țiilor, Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean Brașov al P.C.R., 
Ștefan Mocuța, prim-secretar al 
Comitetului județean Cluj al 
P.C.R., loan Foriș, prim-secretar 
«1 Comitetului județean Satu

Mare al P.C.R., Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-ministru 
al guvernului, Adalbert Crișan, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Bistrița-Năsăud al P.C.R., 
Gheorghe Tănase, prim-secretar 
al Comitetului județean Vaslui al 
P.C.R., Constantin Băbălău, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
energiei electrice, Ștefan Boboș, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Neamț al P.C.R., Laurean 
Tulai, prim-secretar al Comitetu
lui județean Sălaj al P.C.R., Iosif 
Uglar, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., președintele Comitetu
lui pentru problemele consiliilor 
populare, Mihail Florescu, minis
trul industriei chimice, Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al gu
vernului, Ion Ioniță, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul apărării 
naționale, Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

HOTĂRÎ RE
privind convocarea celui de-al XI-lea Congres 

al Partidului Comunist Român, ordinea de zi 
și norme de reprezentare la Congres

Plenara Comitetului Central al Partidului Co
munist Român hotărăște următoarele:

I. Convocarea Congresului al XI-lea al Parti
dului Comunist Român pentru data de 25 noiem
brie 1974, cu următoarea ordine de zi:

1. — Raportul Comitetului Central cu privire 
la activitatea desfășurată în perioada dintre Con
gresul al X-lea și Congresul al XI-lea ale parti
dului.

2. — Raportul Comisiei Centrale de Revizie.
3. — Proiectul de Program al Partidului Co

munist Român.
4. — Proiectul de Directive ale Congresului 

al XI-lea al Partidului Comunist Român cu privire 
la dezvoltarea economico-socialâ a României în 
cincinalul 1976—1980 și liniile directoare ale a- 
cestei dezvoltări pe perioada 1981—1990.

5. — Proiectul de Norme ale eticii și echității 
socialiste.

6 — Cu privire la modificarea unor prevederi 
ale Statutului Partidului Comunist Român.

7. — Alegerea Comitetului Central al parti
dului, a secretarului general al Partidului Comu

nist Român și a Comisiei Centrale de Revizie.
II. Norma de reprezentare la Congres să fie 

de 1 delegat la 1 000 de membri de partid, luînd 
ca bază numărul membrilor partidului la 1 sep
tembrie 1974.

III. Tn anul 1974 urmează să aibă loc adunări 
generale și conferințe de dări de seamă și ale
geri în toate organizațiile partidului, inclusiv în 
cele ce urmau să țină adunările sau conferințele 
de dări de seamă și alegeri în anul 1976.

IV. In conformitate cu prevederile statutului,' 
conferințele județene și a municipiului București 
urmează să facă propuneri de candidați pentru a 
fi aleși în Comitetul Central de către Congres.'

Plenara a stabilit să se asigure o mai bună 
reprezentare teritorială în Comitetul Central al 
partidului, precum și o reprezentare corespunză
toare a marilor centre industriale.

De asemenea, plenara a stabilit să recomande 
conferințelor județene și a municipiului Bucu
rești să propună un număr mai mare de candi
dați decît numărul celor care urmează să fie aleși 
în Comitetul Central.

CRITERII
ce trebuie să fie îndeplinite de candidații propuși 

pentru organele centrale și locale ale partidului
/ /n pagina a 2-a

In încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român.
Cuvîntarea va fi dată publicității.

★
Comitetul Central al Partidului 

Comunist Român își exprimă con
vingerea că documentele adop
tate de plenară vor fi primite cu 
satisfacție și mîndrie de către toți 
comuniștii, de către toți oamenii 
muncii fără deosebire de naționa
litate, că întregul nostru popor, 
strîns unit în jurul partidului, își 
va înzeci eforturile pentru a asi
gura îndeplinirea în cele mai 
bune condițiuni a planului pe 
anul 1974 și realizarea înainte de 
termen a actualului cincinal, cre- 
înd astfel o bază trainică pentru 
înfăptuirea planului pe perioada 
1976—1980.

Plenara consideră că dezbate
rea de către întregul popor a a- 
cestor documente fundamentale 
pentru viitorul României socia
liste, însușirea lor de către oame

nii muncii, constituie o premisă a 
înfăptuirii cu succes a Programu
lui partidului, a obiectivelor noii 
etape de dezvoltare din viața 
țării, care nu poate fi decit rodul 
activității conștiente a națiunii 
noastre.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român adresează eroi
cei clase muncitoare — clasa con
ducătoare a societății noastre — 
harnicii țărănimi, intelectualității, 
tuturor oamenilor muncii — ro
mâni, maghiari, germani, de alte 
naționalități, tineri și vîrstnici, 
bărbați și femei — chemarea de 
a întâmpina cea de-a XXX-a ani
versare a eliberării patriei și Con
gresul al XI-lea al partidului cu 
noi și mari succese în toate do
meniile de activitate, de a face 
totul ca pe baza dezvoltării eco
nomico-sociale accelerate a țării, 
a creșterii venitului național să 
se asigure un nivel tot mal înalt 
de civilizație materială și spiri
tuală a întregului popor, progre
sul și prosperitatea României 
socialiste.
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MESAJUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU 

adresat Sesiunii de la Cairo a Organizației 
de solidaritate cu popoarele afro-asiatice 
pentru sprijinirea luptei poporului cipriot 

pentru independență, împotriva intervenției 
străine și pentru sprijinirea guvernului legitim

ce trebuie să fie îndeplinite de candidații
propuși pentru organele centrale

și locale ale partidului

Am aflat cu interes și apreciez în mod deo
sebit inițiativa Organizației dv, de a convoca 
o reuniune extraordinară internațională de so
lidaritate cu lupta poporului cipriot pentru 
drepturile sale fundamentale, pentru respecta
rea suveranității, independenței și integrității 
teritoriale a Republicii Cipru.

Permiteți-mi ca, în numele Consiliului de Stat, 
al guvernului, al intregului popor român și al 
meu personal, să adresez cele mai cordiale 
salutări și urări de succes lucrărilor reuniunii 
dumneavoastră.

Guvernul și poporul român au aflat cu adîn- 
că îngrijorare de situația creată în Cipru ca 
urmare a loviturii de stat organizate de către 
forțe militare străine aflate pe teritoriul aces
tei țări și si-au manifestat, de la început, spri
jinul față de guvernul legal al Republicii Cipru, 
condus de președintele Makarios, față de drep
tul poporului cipriot de a trăi liber și inde
pendent, de a-și hotărî singur destinele.

După cum este cunoscut, guvernul și poporul 
român au considerat și consideră că actul de 
forță din Cipru constituie o violare gravă a 
Chartei O.N.U., a principiilor fundamentale ale 
legalității și moralei internaționale, o încălcare 
a voinței poporului cipriot de a-și hotărî sin
gur destinele și care pune în primejdie cuce
ririle democratice ale maselor populare din 
insulă, independența și integritatea teritorială 
a republicii.

Evenimentele din Cipru au arătat din nou, 
cu toată claritatea, necesitatea stringentă a in
tensificării și unirii eforturilor tuturor forțelor 
democratice, progresiste și iubitoare de pace 
pentru promovarea noilor principii ale relații
lor dintre state, bazate pe egalitatea deplină 
în drepturi, pe respectarea independenței și 
suveranității naționale, neamestecului în tre
burile interne, nefolosirea forței sau amenin
țării cu forța, asigurarea dreptului fiecărui 
popor de a se dezvolta liber, fără nici un 
amestec din afară.

Animate de sentimente de prietenie față de 
poporul cipriot, poporul român, opinia publică 
din țara noastră au luat cunoștință cu satis
facție de faptul că, în urma Rezoluției Consi
liului de Securitate, părțile implicate în con
flictul din Cipru au declarat că acceptă și că 
se vor conforma prevederilor acesteia privind

încetarea focului. Guvernul român consideră 
necesar să înceteze în mod definitiv și ire
vocabil orice act militar al oricăror state pe 
teritoriul cipriot, să fie reinstaurat guvernul 
legal.

România, ca țară balcanică situată în veci
nătatea zonei de conflict, este direct interesa
tă în curmarea stării de tensiune și confrunta
re militară din Cipru, fiind hotărîtă să militeze 
și de acum înainte pentru deplina soluționare 
a problemei din Cipru, în conformitate cu as
pirațiile și drepturile legitime ale poporului ci
priot, cu normele de legalitate internațională, 
pentru crearea condițiilor statornicirii unei 
păci durabile în această zonă, pentru întărirea 
cursului pozitiv, spre destindere și securitate 
în Balcani și pe continentdl Europei, în întrea
ga lume.

Consider că, în situația actuală, este necesar 
să fie aplicată Rezoluția Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. de către părțile implicate, să 
fie garantate independența și suveranitatea 
națională a Ciprului, să fie create condițiile a- 
sigurării unei conviețuiri pașnice intre ciprioții 
greci și turci, pentru dezvoltarea democratică 
pașnică a țării. Problemele privind Ciprul tre
buie soluționate pa calea politică a tratative
lor, pornind în primul rînd de la interesele 
vitale fundamentale ale poporului cipriot, de la 
necesitatea imperioasă de a se asigura pacea 
în zonă, de a se consolida cursul spre des
tindere și securitate în Europa și în întreaga lu
me. în același timp, este necesar ca aceste 
tratative, care privesc în mod direct Republi
ca Cinru să se desfășoare cu participarea ne
mijlocită a reprezentanților legali ai poporu
lui cipriot.

Poporul român, care a dus el însuși, timp de 
veacuri, o luptă plină de sacrificii pentru eli
berarea națională și socială, își reafirmă soli
daritatea deplină cu lupta poporului cipriot 
pentru apărarea independenței și suveranității 
sale, sprijină năzuințele acestuia de dezvolta
re de-sine-stătătoare pe calea democrației și 
progresului, cere, în numele dreptului inalie
nabil al fiecărui popor de a-și hotărî destinele, 
să fie respectată dorința poporului cipriot de 
a trăi liber, fără nici un fel de amestec din 
afară.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Etapa actuală de dezvoltare a 
economiei, științei și culturii, a 
întregii vieți sociale, problemele 
tot mai complexe pe care le ri
dică procesul de edificare a so
cietății socialiste, multilateral dez
voltate în țara noastră determină 
creșterea continuă a rolului con
ducător al partidului, al organe
lor și organizațiilor de partid în 
mobilizarea tuturor forțelor la 
înfăptuirea cu consecvență a po
liticii partidului.

I
Pentru a se asigura creșterea 

competenței tuturor organelor de 
partid în conducerea întregii ac
tivități politice, economice și so
ciale, în vederea înfăptuirii în 
cele mai bune condiții a hotări- 
rilor partidului și a legilor sta
tului, la adunările și conferințele 
pentru dări de seamă și alegeri 
se va avea în vedere să fie pro
puși pentru a fi aleși în organele 
de partid comuniști din rîndul 
muncitorilor, țăranilor, ingineri
lor, tehnicienilor și altor specia
liști, cadrelor din cercetare, în- 
vățămînt, artă și cultură, al acti
viștilor de partid, de . stat și ai 
organizațiilor de masă și obștești, 
al cadrelor forțelor armate, care 
întrunesc următoarele criterii :

— desfășoară o susținută acti
vitate pentru aplicarea în viață 
a liniei politice interne și exter
ne a partidului, situîndu-se în 
fruntea luptei pentru îndeplinirea 
exemplară a hotărîrilor partidului 
și a legilor statului, manifestă e- 
xigență și fermitate în realizarea 
sarcinilor ce le sînt încredințate;

— au o temeinică pregătire 
politică, ideologică, marxist-leni- 
nistă, o bună calificare profesio
nală, se preocupă permanent de 
însușirea cunoștințelor înaintate, 
de promovarea noului în muncă, 
de generalizarea experienței po
zitive din activitatea de partid, 
de stat și economică;

— manifestă un dezvoltat spi
rit critic și autocritic, adoptă o 
poziție intransigentă împotriva 
lipsurilor și neajunsurilor, mili
tează în permanență pentru res
pectarea principiilor eticii și echi
tății socialiste ;

— manifestă spirit de drep

tate, principialitate și receptivi
tate față de tot ce este nou, față 
de părerile colectivului în care 
lucrează ;

— dovedesc modestie în rela
țiile cu oamenii și au o compor
tare corectă în muncă și socie
tate, se bucură de încredere și 
respect din partea comuniștilor 
și a oamenilor muncii, folosesc 
metode partinice și sînt receptivi 
față de părerile și sugestiile a- 
cestora, manifestă inițiativă și 
operativitate în soluționarea pro
blemelor ;

— aplică cu fermitate princi
piul muncii și conducerii colec
tive, normele vieții interne de 
partid, acționează continuu pen
tru îmbunătățirea stilului și 
metodelor de muncă ale orga
nelor și organizațiilor de partid, 
de masă și obștești, pentru înfăp
tuirea politicii de cadre a parti
dului, participă activ la soluțio
narea problemelor din colectivul 
în care lucrează ;

— întemeiază relațiile lor de 
familie pe respect reciproc, con
cep familia drept un cadru de 

’educare sănătoasă a tinerei ge
nerații în spiritul normelor de 
conviețuire socialistă, se îngrijesc 
ca membrii familiei să participe 
activ la viața politică și ob
ștească, la opera de construcție 
economică și culturală a țării, 
educă pe membrii familiei lor 
în spiritul dragostei față de 
muncă și al demnității, patrio
tismului, dragostei față de pa
trie și popor, al respectului pen
tru valorile socialismului, pentru 
comportare corectă în .viața so
cială ;

— militează pentru întărirea 
unității moral-politice a poporu
lui, cimentarea prieteniei indes
tructibile dintre toți oamenii 
muncii — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — 
luptă pentru combaterea orică
ror manifestări de naționalism 
și șovinism, pentru educarea ce
lor ce muncesc în spiritul pa
triotismului, al muncii neobosite 
pentru propășirea României so
cialiste ;

— luptă cu consecvență pen
tru îndeplinirea și depășirea sar
cinilor planului de producție, 
îmbunătățirea continuă a calită
ții produselor, creșterea produc

tivității muncii și sporirea efi
cienței întregii activități econo
mice, dovedesc spirit de disci
plină și responsabilitate, se ridică 
hotărît împotriva oricăror ten
dințe de încălcare a legalității 
socialiste.

Aceleași criterii de mai sus se 
referă și la candidații propuși a 
fi aleși ea delegați la Congresul 
partidului și la cei desemnați a 
fi aleși în organele de partid.

II
Comuniștii care vor fi propuși 

de conferințele organizațiilor de 
partid să candideze pentru ale
gerea lor în Comitetul Central 
și Comisia Centrală de Revizie, 
pe lîngă criteriile enunțate tre
buie :

— să fi îndeplinit diferite 
funcții de răspundere în cadrul 
organizațiilor de partid, al orga
nizațiilor de masă și obștești, în 
unitățile economice și social-cul
turale ;

— să posede capacitatea de 
a-și aduce contribuția la elabora
rea și soluționarea problemelor 
teoretice, politice, practice ale 
dezvoltării societății noastre ;

— să fie exemplu personal în 
întreaga activitate politică și pro
fesională, să se bucure' de încre
dere, autoritate și prestigiu în 
partid, în masele de oameni ai 
muncii.

Candidații propuși pentru a fi 
aleși membri ai Comitetului Cen
tral sau ai Comisiei Centrale de 
Revizie trebuie să aibă :

— un stagiu în partid de cel 
puțin 12 ani ;

— să fi desfășurat activitate de 
cel puțin 6 ani în organele de 
partid județene, municipale și 
orășenești, în conducerea organi
zațiilor de partid sau de masă 
din marile întreprinderi, instituții 
și comune, ca activiști ai organi
zațiilor de partid, de masă și 
obștești, în conducerea unităților 
economice și social-culturale ;

— să’ aibă experiență în munca 
de partid, de stat sau obștească ;

— să fie absolvenți ai Acade
miei „Ștefan Gheorghiu", ai 
cursurilor postuniversitare de ști
ințe social-politice, cursurilor de 
perfecționare a pregătirii politice 
și profesionale de pe lîngă șco

lile de partid, universități serale 
de marxism-leninism sau ai altor 
școli de partid.

Delegații aleși pentru Congre
sul partidului trebuie să aibă o 

partid de minimumvechime
6 ani.

în

III
asigura alegerea în 

organizațiilor de
Pentru « 

conducerea 
partid a unor oameni cu bogată 
experiență, candidații propuși în 
organele locale de partid trebuie 
să aibă vechimea minimă în 
partid și în diferite funcții, după 
cum urmează :

a) în funcția de secretari ai 
comitetelor județene de partid și 
ai municipiului București vor fi 
aleși comuniști care au :

— 8 ani vechime în partid ;
— au fost minimum 5 ani 

membri ai comitetelor județene, . 
municipale și orășenești de / 
partid, în conducerea organiza
țiilor de partid din marile între
prinderi, în conducerea organiza
țiilor de masă, a unităților eco
nomice și social-culturale ;

— au absolvit o școală de 
partid cu durata de cel puțin un 
an sau cursuri de perfecționare 
a pregătirii politice și profesio
nale de pe lîngă școlile de partid;

— membrii comitetelor județe
ne și ai Comitetului municipal 
București — 6 ani vechime în 
partid ;

b) în funcția de secretari ai 
comitetelor municipale și orășe
nești de partid :

— 6 ani vechime în partid ;
— au fost minimum 4 ani 

membri ai comitatelor de partid 
din întreprinderi sau Instituții, în 
aparatul de partid, în conduce
rea organizațiilor de masă județe
ne, municipale și orășenești, a 
unităților economice și social- 
culturale ;

— au absolvit o școală de 
partid de cel puțin 1 an, cursuri 
de perfecționare a pregătirii po
litice și profesionale de pe 
lîngă școlile de partid sau 
universități serale de marxism
leninism ;

— membrii comitetelor orășe
nești și municipale de partid — 
5 ani vechime în partid ;

c) în funcția de secretari ai 

comitetelor comunale de partid, 
din întreprinderi, instituții, uni
tăți agricole etc :

— 6 ani vechime în partid,;
— au absolvit o școală d« 

partid, universitate serală de 
marxism-leninism sau altă formă 
de învățămînt de partid ;

— membrii comitetelor comu
nale de partid, din întreprinderi, 
instituții, unități agricole etc :

— 4 ani vechime în partid ;
d) în funcția de secretari al 

organizațiilor de bază :
— 4 ani vechime în partid ;
— au absolvit cel puțin o for

mă a învățămîntului de partid ;
— membrii birourilor organi

zațiilor de bază :
— 3 ani vechime în partid ;
e) membrii comisiilor de revi

zie județene — 6 ani vechime 
în partid, iar cei ai comisiilor de 
revizie municipale și orășenești 
de categoria I — 5 ani vechime 
în partid.

Pentru membrii de partid pro
puși să fie aleși în organele lo
cale și centrale ale partidului și 
ca delegați la Congresul partidu- 
lui și care au funcții de condu
cere în organizațiile U.T.C., în 
uniunile și asociațiile studenților 
comuniști, vechimea în partid se 
reduce la jumătate ; aceștia tre
buie să fi deținut cel puțin 4 
ani funcții de conducere în orga
nizațiile U.T.C. sau U.A.S.C.R.

. Stagiile de vechime cerute mal 
sus vor fi introduse Ia Congres 
în Statutul partidului.

IV
Se va asigura ca în organele 

teritoriale de partid, femeile să 
reprezinte cel puțin 20 la sută din 
numărul membrilor aleși. De ase
menea, vor fi propuși pentru a 
fi aleși un număr corespunzător 
de comuniști din rîndiil naționa
lităților conlocuitoare.

V
Cu prilejul alegerii organelor 

de partid se va asigura ca cel 
puțin o treime din membrii bi
rourilor organizațiilor de bază și 
ai comitetelor de partid, inclusiv 
ai Comitetului Central, să fie 
comuniști care n-au făcut parte 
din organul de partid respectiv 
al cărui mandat a expirat

'■ _ ■
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ANUL XXX AL LIBERTĂȚII

SUCCESE DE PRESTIGIU ÎN ÎNTRECERE

600 TRACTOARE
PESTE PLAN

AU ÎNDEPLINIT
ANGAJAMENTELE 

ANUALE
• UNITĂȚILE ECONOMI

CE ALE JUDEȚULUI SA- 
LAJ și-au îndeplinit integral 
angajamentele anuale la pro
ducția globală industrială. La 
acest succes se adaugă rea
lizarea înainte de termen a 
sarcinilor de plan pe 7 luni 
și obținerea unei producții 
suplimentare cu care oame
nii muncii sălăjenl, români 
și maghiari, intîmpină marea 
sărbătoare de la 23 August și 
al XI-lea Congres al parti
dului. De la începutul anului 
au fost date peste prevederi 
10 000 tone cărbune, 280 tone 
conductori prefilați din cu
pru, 200 tone armături de 
fontă, mobilă in valoare de 
2,1 milioane lei șl alte pro
duse industriale.

In continuare,
l V ' i :ritm intens

• Cu 570 zile mai devreme întreprinderea de confecții din 
Botoșani și-a îndeplinit sarcinile planului cincinal • Prin ream- 
plasarea mașinilor pe flux —un spațiu ce asigură anual un plus 
de producție de 20 milioane lei • Kitm în continuare intens : 
de la data realizării cincinalului pînă la sfîrșitul anului — 350 
milioane lei peste plan ; pînă la sfîrșitul calendaristic al cinci
nalului — confecții reprezentînd o producție suplimentară de 
peste 1 miliard lei.

— Realizările noastre, ne spu
ne lng. Nicolae Pasăre, direc
torul întreprinderii, sînt o ur
mare firească a eforturilor de
puse concomitent pe toate căile 
pentru sporirea producției : o 
mal bună organizare a muncii, 
aplicarea unor soluții tehnice 
și a unor metode de lucru noi, 
eficiente, întărirea disciplinei, 
ridicarea nivelului profesional. 
Prin reorganizarea fluxului teh
nologie am obținut un spațiu de 
producție care ne-a permis să 
înființăm 3 formații noi de lu
cru cu un aport Ia realizările 
Întreprinderii de 20 milioane lei 
confecții pe an. Prin autodo
tară...

Parcurgînd sectoarele între
prinderii împreună cu Ștefania 
Poenaru, locțiitoarea secretaru
lui comitetului U.T.C., aflăm că 
organizațiile de tineret au avut 
mereu atenția ațintită spre a- 
cele fete și băieți care întimpl- 
nau unele greutăți în realizarea 
sarcinilor de plan. Secretarele 
U.T.C., împreună cu ajutorii de 
maiștri au lucrat cu fiecare, 
le-a demonstrat practic execu
tarea unor operații, nu au în
cetat eforturile pînă ce tinerele 
începătoare, cum sînt- Ana Ti- 
hu sau Emilia Burac, nu au * *-  
juna la nivelul colegelor lor.

canizatorli Mircea Vasilache, 
Pața Matache, Grigore Boteza- 
tu, Ion Ionaș și Eugen Bursu- 
oanu _ au cîștigat binemeritate 
locuri de frunte în rîndul celor 
care participă la recoltatul grîu-

*lui. Din inițiativa comitetului ju
dețean de partid, pentru întraju
torarea unităților agricole din 
sud au fost transferate peste 100 
combine din nordul județului, 
iar un număr de peste 50 de 
combine urmează să sosească din 
județul Brăila. Cu toate aces
tea, în unitățile agricole coope
ratiste Sîrbi, Bogdănești și altele 
ritmul de recoltare se desfășoa
ră anevoie, iar pe cîteva zeci de 
hectare, deși au fost pregătite 
pentru semănat, ritmul însămîn- 
țărilor este nemulțumitor, deoa
rece sămînța nu a fost ridicată 
de la baza de recepție.

O situație specială la recoltat 
o prezintă circa 25 000 hectare cu

ION CHIRIC

Motru — arhitectura prezentului

La întreprinderea „Trac
torul" din Brașov hotărîrea 
de a intîmpină marile eveni
mente ale anului 1974 prin 
realizări tot mai însemnate 
este marcată în fiecare zi 
de rezultate elocvente. Suc
cesele înregistrate în ul
timul timp, cum ar fi 
ieșirea de pe banda de mon
taj a tractorului cu numărul 
400 000 sau medalia de aur 
decernată tractorului U-550 
la ediția din acest an a Tir- 
gului internațional de la 
Marckleberg (R.D.G.) vin să 
demonstreze o dată in plus 
competența și spiritul de in
ventivitate ai acestui harnic 
colectiv eu recunoscută tra
diție industrială. La obține
rea acestor prestigioase re
zultate, organizațiile U.T.C. 
din întreprindere iși aduc 

in permanență o contribuție 
de seamă.

în secția montaj-general a 
întreprinderii angajamentul 
tinerilor de a produce mai 
mult și mai bine capătă am
ploare ou fiecare zi ce trece.

— Am reușit să contribuim 
prin munca noastră — ne 
spune Dumitru Conț, secre
tarul comitetului U.T.C. al 
secției — la montarea peste 
sarcinile de plan a tncă 600 
de tractoare. La ioo de 
frunte in această acțiune se 
înscriu numele șefilor de e- 
chipă Vaslle Hermeneanu, 
Nicolae Lungu, Alexandru 
Vrînceanu și al controlorilor 
de calitate Valerlu Petcu, 
Gheorghe Florescu, Constan
tin Bărdaș ș.a.

ADINA VELEA

Fiecare oră bună de lucru, 
intens valorificată

în județul Vaslui, campania de 
recoltare a grinelor de pe cele 
peste 65 000 hectare a început 
mal Intîl in partea de sud, apoi 
s-a extins în tot județul. Din 
situația operativă desprindem 
faptul că plnă în prezent recolta 
a fost strlnsă de pe circa 8 000 
hectare. Forța mecanică antre
nată în această campanie este 
formată din 515 combine C-l, 
C-3 și 200 combine „Gloria". Un 
număr de 60 combine pe care 
județul Vaslui le-a avut detașa
te în județele din sudul țării 
pentru sprijinul la urgentarea 
campaniei de strîngere a păioa- 
selor s-au reîntors acasă cu un 
bilanț fructuos: circa 250 tone 
de grîu în medie pe mașină.

La Vetrișoaia, Stănilești, De- 
leni (Huși), Bozia, Fălciu, coo
perative agricole situate în*  zo
nele sudice ale județului, cam
pania de recoltare a griului se 
află în plină desfășurare. Forfo
ta cîmpului cu combinele pînte- 
coase, descriind cercuri largi în 
lanuri și autocamioane trans- 
portînd rodul prețios al pămîn- 
tului în hambare nu încetează 
dis-de-dimineață pînă sea
ra. Mecanizatorii, conștienți că 
acum este deosebit de preți
oasă fiecare oră bună de lu
cru, fiecare clipă, se strădu
iesc să-și aducă o cît mai sub
stanțială contribuție la strînge- 
rea cerealelor păioase. La Ivești, 
de pildă, mecanizatorii lucrează 
în flux continuu și în schim
buri prelungite. Aici s-au. recol
tat peste 300 hectare din cele 
1 000 hectare cu grîu. Nu se 
irosește nici un minut. „în urma 
analizei făcute de comitetul de 
partid pe cooperativa agricolă 
— ne spune inginerul șef Efti- 
mia Gherasim — am hotărît să 

însămînțăm 400 hectare cu cul
turi succesive, cu 100 hectare 
mai mult decît cifrele planifica
te Inițial. Aș vrea să precizez că 
pe mai bine de 250 hectare să- 
mînța a fost încorporată în sol". 
Aceeași hărnicie, măiestrie pro
fesională șl entuziasm am întîl- 
nit șl la comblnierll din Banca, 
Pochidia, Bozia, Dnagalina, Vut- 
cani unde se respectă punct cu 
punct planul concret de acțiune 
elaborat. încă de la început me-

RAIDUL NOSTRU 
ÎN JUDEȚUL 

VASLUI 

grfu unde buruienile, puternic 
dezvoltate din cauza ultimelor 
precipitații, Împiedică strlngerea 
mecanizată. De aceea, din ini
țiativa comitetului județean 
P.C.R. s-a dispus recoltarea ma
nuală a acestor suprafețe. Peste 
7 000 de tineri, membri coopera
tori și elevi, alături de 12 000 co
operatori lucrează de zor cu se- 
cerlle in lanurile Imburulenate 
pentru strînsul grabnic al recol
telor. „Nu putem lăsa o produc
ție prețioasă In cîmp, ne spune 
președintele, lng. Popa Ion, de 
la cooperativa agricolă Dragomi- 
reștl. Prin intervenția celor 300 
de lucrători vor pune la adăpost 
griul in cel mal scurt timp". A- 
ceeași mobilizare de forțe la re
coltatul manual am întîlnit și la 
cooperativele agricole Pulești — 
peste 350 cooperatori, Ioana — 
circa 400 cooperatori, Rădeni, 
Cetățula, Muntenii de Jos, Obîr- 
șeni. Răspunzînd „prezent" pe 
frontul plinii, tinerii din județul 
Vaslui susțin in aceste zile un 
veritabil examen de maturitate 
politică și patriotică. Rezultatele 
de _ pînă acum: foarte bune. 
Griul, poate și trebuie să ajun
gă urgent în hambare pentru a 
nu se deprecia în cîmp. Munca 
depusă pînă acum nu trebuie 
Pierdută în van. Un efort mai 
susținut în această direcție este 
necesar și în cooperativele agri
cole din centrul și nordul jude
țului Vaslui, unde organizațiile 
de tineret au datoria de a ac
ționa cu mai multă vigoare la 
mobilizarea uteciștilor pentru 
desfășurarea pe multiple planuri 
a acestei acțiuni de mare im
portanță pentru soarta recoltei 
de grîu.

ION DORGOȘAN
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in înfăptuirea indicațiilor 
tnuarășului Nicnlae Ceâușescu 

pentru imbunatațirea muncii 
organizațiilor de tineret

Tot ce s-a creat și se creează în 
societate este rezultatul muncii. Nimic 

nu se creează în afara muncii... 

Organizațiile U. T. C. vor trebui să 

se ocupe în mod concret de calificarea 

și perfecționarea calificării tinerilor, 

de educarea lor în spiritul discipli

nei, al atitudinii comuniste față de muncă.

Trebuie să ne ocupăm de fiecare om, 

pentru a face din el un cetățean activ 

al construcției socialismului.

INVESTIȚII ÎN CUSTODIA UTECIȘTILOR

Caracal

PENTRU A GRĂBI 
CONSTRUCȚIA 
CĂMINELOR 

NU DE TABELE
E NEVOIE I

FIECARE TÎNĂR SĂ PRESTEZE
O MUNCĂ UTILĂ SOCIETĂȚII

Cine sînt și ce fac 
PRIETENII NOULUI ÎNCADRA T?

DE LA OM LA OM, 

LA OBIECT Șl CONVINGĂTOR

In biroul personal-învățămînt 
al Întreprinderii de aparate elec
trice pentru măsurat din Timi
șoara e un permanent du-te- 
vino. Fără alte întrebări de pri
sos, după consultarea unor hîr- 
tii în legătură cu eventuala e- 
xistență a unor obligații mate
riale față de întreprindere pe 
foaia de lichidare a unui linăr 

*- s-a așternut încă o semnătură.
Se numește Radu Herghelegiu. 

La cei 26 de ani ai săi a schim
bat pînă acum vreo șase locuri 
de muncă, nici el nu mai știe 
precis. Este sudor de meserie, la 
I.A.E.M. însă a venit în februa
rie a.c., pe post de garderobier, 
fiind recomandat în această 
funcție de forțele de muncă, pe 
baza unor atestate medicale. La 
puțin timp este repartizat să 
lucreze la o mașină de sudat 
prin puncte. Acum el ne expli
că: „Eu sint sudor de meserie, 
la mașina respectivă nu mă pri
cep să lucrez. Am cerut să trec 
ca sudor dar mi s-a spus că nu 
sint locuri11. Herghelegiu Radu 
a cerut transferul. Nu i s-a dat. 
A solicitat să lucreze în meseria 
pentru care are calificare. Nu 
sînt locuri — i s-a răspuns. Cu 
acte în regulă dovedește că de 
la vîrsta de 16 ani este sufe
rind. Un amănunt care, se pare, 
este uitat. După 5 luni, în în
treprindere are doar un singur 
prieten. Un alt amănunt : „pier
derea" sa din evidențele organi
zației U.T.C., deși mai posedă 
carnetul de utecist.

Intre timp, o altă discuție ne 
reține atenția. Un tînăr se in
teresa de soarta cererii sale de 
transfer rămasă fără răspuns. 

. De ce plecase însă? Fiindcă, din 
cite ne-am dat seama, fusese ar
bitrar mutat într-alt loc de mun
că. Așa justifică el. Avusese 
„curajul" să spună că norma 
unde lucrase înainte era prea 

h mică, că el o poate realiza în- 
tr-o oră și jumătate în condi
țiile nerespectării tehnologiei — 
practică curentă, acceptată tacit. 
Tovarășul Titu Velișcu, șeful bi
roului personal-învățămînt și re
tribuție îi recomandă, ocolind 
fondul motivației, să mai discu
te cu inginerul șef.

De la începutul anului au ple
cat din întreprindere aproape 
400 de tineri și s-au angajat 482.

Ion Ștefan a terminat școala

profesională la 25 iunie și s-a 
încadrat, la 1 iulie. Deși practi
ca a făcut-o la I.A.E.M.,, nu are 
aici decît un singur prieten. Din 
cei 450 de lei primiți pe CEC la 
absolvire, 300 i-a dat gazdei. Ni
meni din cadrul organizației 
U.T.C. nu l-a întrebat ce pro
bleme are, nimeni nu știa că 
este orfan. „Deocamdată, ne spu
ne, mai am 25 de lei in buzu

IN IVA ARE CUVi NTUL
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• LA COMBINATUL DE CELULOZA Șl 
HÎRTIE BRĂILA, fiecare tînăr primește 
odată intrat pe poarta combinatului o 
broșură - ABC-ul noului încadrat. Un 
îndreptar util, din care învață că uzina 
nu e numai locul unde se produc bunuri 
materiale, ci și o școală a vieții, în care 
se formează caractere, se modelează 
conștiințe. Sînt trecute acolo și progra
mul de funcționare al cantinei, dar și 
biografiile veteranilor, căile de a folosi 
timpul extraprofesional, meridianele pe 
care călătorește hîrtia fabricată în acest 
combinat. Este sădită, astfel, odată cu 
primele noțiuni despre locul și impor
tanța uzinei, și sămînța ambiției profe
sionale.

• LA ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJE 
Șl PIESE DE SCHIMB „9 MAI" din Capi
tală, „Prietenii noului încadrat" nu sînt

simple cunoștințe care-ți prezintă uzina, 
te salută și apoi te lasă să-ți vezi de 
treburi. Ei sînt cei cu care tînărul lucrea
ză alături, care îl ajută să-și realizeze 
norma, să-și întrețină utilajele, să-și or
ganizeze mai bine locul de muncă. Și, 
de ce nu, să-și poată gospodări cu folos 
primii bani dștigați. Poate de aceea, de 
Ia „9 Mai" tinerii pleacă doar în Armată.

• Pentru noul încadrat, colectivul de 
muncă, organizația U.T.C. de la ,,ME- 
TROM" BRAȘOV reprezintă o adevărată 
familie. O familie care știe că, de mo
dul cum tînărul se integrează în produc
ție depinde integrarea în mecanismul 
vieții sociale, primele relații cu oamenii, 
adaptarea la viața orașului. Aici în co
lectivul de muncă se consolidează pun
țile comunicării sociale. în perioada de

integrare, tînărul este repartizat pe lingă 
unul din meseriașii de bază ai secției, 
primește sculele trebuincioase, i se încre
dințează lucrări potrivite priceperii sale, 
beneficiază de asistență tehnică din par
tea maistrului, a inginerilor, a șefului de 
secție. Rezultatele lui sînt permanent 
discutate în biroul organizației U.T.C. In 
scurt timp, tînărul are posibilitatea . să 
contribuie cu forțe egale la îndeplinirea 
sarcinilor de plan. Este scutit în același' 
timp de neplăcerile începutului, reușind 
într-un timp rapid să execute lucrări de 
categorii superioare. Dar ceea ce e mai 
de preț, capătă convingerea că numai 
muncind cu toate forțele se poate inte
gra în detașamentul muncitoresc al uzi
nei. O convingere pe care o poartă cu 
el odată cu calitatea de om al muncii.

nar. De la 15 Insă mă voi abona 
la cantină". Secretarul U.T.C. nu 
știe că tinerii repartizați în urma 
absolvirii școlii profesionale pot 
primi, pe credit, la cerere, anu
mite sume de bani și alte faci
lități.

Ca să-i găsim pe Viorel Cîm- 
pan, Emilian Răducanu, Ion Pe
tru a trebuit să apelăm la foile 
de pontaj. Nimeni din secția I 
nu-i cunoștea. Nici măcar pon- 
tatoarea...

— Nu prea am făcut multe în 
această direcție — găsește o scu
ză secretarul comitetului U.T.C. 
Am încercat să preluăm și noi 
inițiativa „Prietenii noului Înca
drat". Timpul însă nu ne-a per

CUM S-AU PIERDUT 
CHEILE UNUI CLUB 
PREDAT ..LA CHEIE" 

TINERILOR
• O FIRMA STRĂLUCITOARE: „COMPLEXUL TINERETULUI DIN 
BLAJ"... DAR ACȚIUNILE TINEREȘTI SE LASĂ INCA AȘTEP
TATE. • DIRECTORUL, NUMlT PE ACEST POST CA SA SCAPE 
DE NAVETA, SE CREDE... PROPRIETAR. • SINT OPT SUTE DE 
TINERI TÎMPLARI... DAR NU ARE CINE REPARA MOBILIERUL.
• ALES SECRETAR AL COMITETULUI ORĂȘENESC AL U.T.C.,

V. POP NU SE MAI SIMTE UN TÎNĂR INTRE TINERI?

mis să mai vedem ce s-a întîm- 
plat cu ea (?!)

Cum se vede, din nou justi
ficări. Nici conducerea între
prinderii și nici organizația 
U.T.<~ de aici nu ne-au putut 
oferi nimic referitor la modul 
practic, concret în care se în
cearcă soluționarea unei aseme
nea probleme de covirșitoare în
semnătate pentru bunul mers al 

producției, cum este aceea a In
tegrării tinerilor în viața între
prinderii. O situație de-a drep
tul inadmisibilă care necesită in
tervenții prompte și operative din 
partea tuturor factorilor răspun
zători, a comitetului municipal 
U.T.C. Stabilirea de comun a- 
cord a unui ansamblu de mă
suri menit să creeze climatul de 
muncă propice afirmării perso
nalității fiecărui tînăr munci
tor, adaptării mai rapide a lor 
la viața colectivității, ca și ur
mărirea, punct cu punct, a apli
cării lor la fiecare loc de mun
că sînt obiective esențiale care 
nu suferă amînare.

ION DANCEA

Întrebarea din titlul acestei însemnări o pusesem de 
fapt lui Viorel Pop, secretarul Comitetului orășenesc 
Blaj al U.T.C. In discuție este Complexul tineretului 
din Blaj, lăcaș destinat să ofere miilor de tineri ute- 
ciști — cooperatori, elevi, muncitori — modalități de 
educație și recreare, potrivite vîrstei și aspirațiilor lor. 
Intr-un oraș căruia cele două mari uzine — Complexul 
de prelucrare a lemnului și Întreprinderea de accesorii 
metalice — i-au infuzat vigoarea și spiritul dinamic pro
prii unei așezări muncitorești, ce este la ora aceasta 
Complexul tineretului ?

„Nici pe departe ceea ce gîndeam — ne avertizează 
directorul C.P.L.-ului Blaj, ing. Al. Ciuruș. Combinatul 
a construit cu mare grijă clubul și l-a predat „la cheie' 
uteciștilor. In yltimii doi ani însă clubul mi se pare 
străin de orice activitate culturală. Ba, mai are și o 
faimă proastă. A costat un milion și nu se face în el 
nici de doi bani educație".

Joi seara, băieți și fete stau, discută și reazemă zidu
rile. O dugheană cu patefon și trageri la țintă, la cîțiva 
metri de impunătorul club, adună în jurul ei zeci de 
curioși, care n-au cu ce să-și treacă vremea. Secretarul 
ne duce la club, ca să vedem cu ochii noștri starea da 
fapt. Și ne convingem. Directorul clubului n-a venit 
încă de la Bușteni, unde participă, culmea ironiei, la o 
instruire cu tema... „Cum să organizăm timpul liber al 
tinerilor?". Intrăm. Pe scări cîțiva băieți joacă arșice. Di
năuntru se aude strident muzică. Sala de dans. Murda
ră, așa cum au lăsat-o chefliii de la o nuntă („localul" 
se închiriază pentru rentabilitate), de pe un stîlp de
gradat de umezeală, tencuiala curge. Subit, secretarul 
intră în rol, atent, grijuliu și sever cu avutul organi
zației : '„Ce-i mizeria asta, măi fraților ? Cum vă com
plăceți așa ?“ „Frații", vreo patru la număr, meșterind

La Comitetul județean Ilfov 
al U.T.C., tovarășul Ion Pismac, 
președintele consiliului tineret 
muncitoresc, ne vorbește despre 
cîteva acțiuni menite să comba
tă lenea, prejudecățile privind 
atitudinea unor tineri față de 
muncă, prejudecățile unor pă
rinți care încearcă să-și scuteas
că fiii de muncă.

— In județul nostru avem ne

voie de forță de muncă. Sînt 
încă locuri descoperite. Această 
problemă se poate rezolva pe 
de o parte prin creșterea pro
ductivității muncii, iar pe de altă 
parte prin cîștigarea pentru pro
ducție a tuturor tinerilor care 
încă mai pierd vremea în afara 
muncii. Organizațiile U.T.C. din 
județ sînt angajate într-o am
plă acțiune al cărei scop este 
atragerea tuturor tinerilor fără 
ocupație într-o activitate socială 
utilă. Am început prin a-i in
vita pe acești tineri în fața unor 
„sfaturi ale omeniei", care cu
prind reprezentanți ai consiliilor 
populare locale, ai Uniunii Tine
retului Comunist, ai sindicatu
lui, organelor M. I., ai oficiului 

forțelor de muncă, conducători 
de întreprinderi etc. Dacă în 
1973 in județ erau peste 14 000 
de tineri fără ocupație, la finele 
aceluiași. an au fost încadrați 
9 600 (8 351 în industrie, 440 în 
construcții, 205 în agricultură 
etc.). în 1974 încă 2 000 de tineri 
s-au încadrat în muncă datori
tă intervenției „sfatului ome
niei".

— Cum explicați reușita aces
tei acțiuni?

— In primul rind prin faptul 
că se discută de la om la om. 
Prezența tînărului în fața unor 
oameni care cunosc bine nece
sitățile întreprinderilor, speci
ficul locurilor de tnuncă, condi
țiile de muncă, posibilitățile de 
calificare, de perfecționare a ca
lificării sînt de natură să con
tribuie la clarificarea lui, acesta 
primind cele mai autorizate sfa
turi. Forța de convingere a unor 
astfel de acțiuni iși spune cu- 
vîntul.

— Se poate însă vorbi și de 
încadrări mai mult sau mai pu
țin formale, adică, la scurt timp 

la cutia de sunete, dau din umeri. Problema ti depă
șește... Femeia de serviciu e în concediu ...Pereți zu
grăviți de curînd pe care s-au lipit direct afișe. Secre
tarul le smulge înfuriat, din mers, pe altele le desprin
de curentul. Bămîn peste tot urme de clei și hîrtie. 
De la cineclub, aparatura a dispărut misterios. Incertă 
și existența radiourilor, a televizorului, a magnetofoane- 
lor. In toate celelalte 16 săli — descuiate precum Se
samul — pustiu, praf, mobilier stricat, stofele sfîșiate 
de pe mesele de biliard și fotolii, bunuri prăpădite și 
aruncate care încotro. In Blaj, repet în sinea mea, sînt 
vreo 800 de tîmplari, toți de dată recentă meseriași, și 
alte zeci de tapițeri și nu mai știu cîți constructori. Asta 
pentru că oamenii din conducerea clubului n-au găsit 
specialiști „să puște betonul" și să bată cuiele de ri
goare, să repare mobilierul și, eventual, să dreagă ta
pițeria.

Drept răspuns: o mentalitate, golită de orice răspun
dere, după care de degradarea clubului, de lipsa lui de 
funcționalitate se face vinovat numai un director și nu 
și organizația căreia îi aparține lăcașul.

Știm că directorul clubului a fost numit pe acest, post 
ca să scape de o navetă obositoare. Știm că puținele 
încasări nu acoperă nici măcar salariul lui și al îngriji
toarei. Că e inactiv și rupt de problemele reale ale ti
neretului. Că acceptă pensionari la sala de jocuri și ti
neri dubioși în sala de dans. Că umblă cu cheia la el, 
sfidînd orice program.

Mai grav este însă faptul că în această situație comi
tetul orășenesc al U.T.C., consiliul de conducere, be
neficiarii de drept ai complexului își declină orice 
răspundere, așteptînd să le rezolve alții atribuțiile. Vor
bind la un timp trecut, Viorel Pop spunea: „Cînd eram 
eu secretarul organizației U.T.C. a combinatului, se in

după încadrare, tinărul să pără
sească locul de muncă?

— Se constată uneori, în prac
tică, discontinuități dăunătoare. 
Se fac eforturi mari pentru în
cadrarea unui tînăr, iar odată cu 
aceasta acțiunea se consideră în 
cheiată. Și de multe ori tînărul 
respectiv se sperie de greul 
'muncii și părăsește întreprinde
rea după numai 3—4 săptămîni. 
Or este clar că organizațiilor 
U.T.C. le revine principala răs
pundere privind asigurarea unei 
continuități în acțiunea de înca
drare a tinerilor într-o activitate 
socială utilă.

— Specificul necesarului de 
forță de muncă poate oferi o 
largă posibilitate de opțiuni? E- 
xistă posibilități de încadrare și 
pentru fete?

— In primul rind, numeric, a- 
ceastă posibilitate de a opta pen
tru o meserie sau alta este largă 
(aproximativ 9 000 de posibilități 
de încadrare). Industria ușoară 
are obiective și în județul nos
tru, așa că fetele au unde să se 
angajeze.

— Unii tineri doresc să se ca
lifice într-o meserie nepractica
tă pe teritoriul județului (să zi
cem aceea de oțelar). In obli
gația organizației U.T.C. locale 
intră și datoria de a-i ajuta să 
se îndrepte spre acel combinat 
siderurgic care să aibă mai mare 
nevoie de ei ?

— Chiar dacă așa ceva ar In
tra în obligațiile noastre, nu a- 
vem destule date să îndrumăm 
tinerii către alte județe. Deci 
trebuie să se descurce singuri.

Iată, așadar, că a acționa pen
tru încadrarea tinerilor în mun
că este o treabă grea, care se 
cere făcută cu pricepere. Desi
gur, aici, la Comitetul județean 
Ilfov al U.T.C., am aflat vești 
despre o activitate meritorie. 
Este important însă — în nu
mele unei autentice integrări a 
tinerilor — să se acționeze cu 
toate mijloacele de care dispu
nem. să se realizeze colaborări 
între organizații județene, să se 
întreprindă studii, să se stabi
lească legături între factorii 
care îl îndrumă pe tînăr către 
o activitate socială utilă și cel 
care îl încadrează efectiv. Nx«- 
mai așa se poate spune că atit 
tinerii cit și unitățile economice 
primesc un sprijin eficient.

DORINA TURCU

tra la club numai cu cravată, iar manifestările se țineau 
șnur. Veneau și tinerii și formațiile, era dans, dar și o 
ambianță civilizată". Comentînd afirmația, cred, stimate 
tovarășe Pop, că în urmă cu cîțiva ani, lucrînd la com
binat și simțind nemijlocit nevoile tinerilor în calitatea 
dv. de om al muncii, acționați mult mai eficient, mai 
riguros pentru a le soluționa. Acum, toate aceste dolean
țe vi se transmit, le intuiți sau le eludați, ceea ce, să 
recunoaștem, este cu totul altceva I

Discutînd cu mai mulți tineri și factori de răspun
dere din orașul Blaj — printre care Dumitru Luca, pri
marul orașului, Dumitru Bleza, secretarul organizației 
U.T.C. al C.P.L., ing. Gh. Grigore, secretar la I.M.A.U. 
— trecînd analiza de la cauze la remedii, sugerăm co
mitetului orășenesc al U.T.C. cîteva soluții imediate 
pentru redresarea activității clubului, pentru a-i crea 
acel bun renume de casă a tinerilor.

— Biroul comitetului orășenesc al U.T.C. ar trebui 
să repună în discuție componența consiliului de con
ducere al clubului pentru a fi aleși acei tineri care au 
chemare pentru munca educativă.

— De ce n-ar fi patronată activitatea clubului de 
una din întreprinderile orașului ? In urmă cu trei ani 
o asemenea experiență a dat roade.

— Prin rotație, fiecare din organizațiile U.T.C. de la 
C.P.L., „înfrățirea", I.A.M.E., I.A.S., S.M.A., Stațiunea 
experimentală; din cele 4 licee ale orașului ar putea 
organiza, săptămînal, cite o seară distractiv-educativă.

— Tinerii Blajului au muncit mult pentru ca orașul
lor să fie înfloritor. Au ridicat noul muzeu, căminele de 
nefamiliști, au pus în funcțiune mai devreme capacități 
industriale. De ce nu și-ar propune o zi de muncă pa
triotică la club ? Cuie și dălți și rindele s-ar găsi din 
belșug... LUCIA HOSSU

Orașul Caracal a cunoscut în 
ultima vreme o rapidă și intensă 
industrializare. în numai 7—8 ani 
aici au apărut și s-au dezvoltat 
cîteva puternice unități indus
triale cu o ridicată cifră a for
ței de muncă tînără, recrutată 
cu precădere din comunele ve
cine orașului. Aceasta a ridicat 
diverse aspecte legate de înca
drarea, pregătirea și stabilizarea 
forței de muncă, de educarea ti
nerilor care vin să lucreze în in
dustrie în spirit muncitoresc, în 
cultul disciplinei și responsabili
tății față de muncă. S-au obți
nut, desigur, o seamă de rezul
tate notabile și există încă des
tule alte probleme ce oferă un 
cîmp larg de inițiativă organiza
ției U.T.C. între acestea, pro
blema căminelor muncitorești o- 
cupă un loc prioritar, dat fiind 
faptul că nerezolvarea ei atrage 
după sine navetismul și, impli
cit, un mare număr de întîrzieri, 
absențe nemotivate, sancțiuni 
disciplinare etc. Așa încît preo
cuparea comitetului orășenesc 
U.T.C. în această direcție este 
cu totul justificată. Cum justifi
cat este și interesul pe care fac
torii responsabili locali l-au ară
tat de la bun început rezolvării 
sale operative.

Răspunderea nu revine însă nu
mai organelor locale; ea anga
jează, direct și nemijlocit, iniția
tiva, acțiunea fiecărei unități în 
parte și, în primul rînd, pe aceea 
a fiecărei organizații U.T.C. Fi
resc dar să ne întrebăm: cum a 
acționat și cum își propun să ac
ționeze organizațiile U.T.C. din 
noile întreprinderi din Caracal 
pentru rezolvarea problemei că
minelor de nefamiliști?

întîiul răspuns îl primim la Fa
brica de tricotaje. Aici comitetul 
U.T.C. și-a înțeles din capul lo
cului răspunderea și a acționat 
cu maximă operativitate, începînd 
de la a impulsiona decizia de 
construire a acestui cămin, mo- 
bilizîndu-i pe tineri la executa- 

■ rea lucrărilor necalificate de con
strucție și, apoi, la amenajarea și 
gospodărirea căminului în stadiul 
final. La termenul fixat, un că
min de 220 de locuri a fost pre
dat „la cheie". „Acum — ne spu
ne Aurelia Mateescu, secretara 
comitetului U.T.C. — ne preo
cupăm să facem din cămin nu o 
simplă locuință, ci un loc de edu
care, de formare a tinerelor noas
tre muncitoare. Comitetul de că
min acționează sub îndrumarea 
unui membru al comitetului de 
partid pe fabrică, pe baza unui 
plan concret de activități pe care 
intenționăm să-l desfășurăm chiar 
aici în cămin". Parcurgem pro
gramul, discutăm cu locatarele și 
este clar că am întîlnit un comi
tet U.T.C. care participă activ, cu 
toată responsabilitatea, pentru a 
face din acest cămin o adevăra
tă școală a disciplinei muncito
rești. „Așa cum ne-am simțit răs
punzătoare pentru felul în care 
va fi gata căminul, ne simțim 
răspunzătoare și pentru felul în 
oare se va trăi în el". Replică 
sintetică, expresivă pentru felul 

în care acționează un comitet, o 
organizație U.T.C.

Nu aceeași preocupare am în- 
tîlnit-o și la întreprinderea de 
vagoane. E drept că cele două 
cămine a cîte 300 de locuri fie
care sînt aproape de termenul 
predării, dar e la fel de drept că 
există Ia mijloc un serios deca
laj de timp, pe care-1 explică e- 
xigența cu care conducerea ad
ministrativă a întreprinderii a re
cepționat lucrarea. Numai con
ducerea administrativă? Discu
tînd cu Ioana Ciobănescu (la 
acea dată), locțiitor al secretaru
lui U.T.C. pe întreprindere, și cu 
președintele comitetului sindical, 
Giieorghe Mihală, nu e greu să 
vedem că, în timp ce președin
tele comitetului sindical cunoaște 
în amănunt tot ce ține de aceste 
cămine pentru tineret, tovarășa 
Ciobănescu ’ caută încă răspunsul 
în planuri de muncă, în procese 
verbale și însemnări, întrerupîn- 

febrila răsfoire a foilor 
doar pentru a ne asigura că „am 
,-vUt *!.  ”am acționat", „am mo
bilizat . Adevărul este că aici s-au 
manifestat c? slabă implicare, o 
slabă răspundere a comitetului 
U.T.C. față de rezolvarea acestei 
probleme. Dealtfel, întreaga via
ță a acestui comitet s-a desfășu
rat în planul formalismului, al 
unor acțiuni dispersate, la modul 
unui participant facultativ la ac
țiunile inițiate de alte organe. A- 
supra acestui aspect a insistat cu 
toată exigenta recenta plenară a 
comitetului U.T.C. pe întreprin
dere, luînd măsuri severe de re
organizare a muncii. Am reținut 
cu acest prilej hotărîrea uteciști
lor de a începe o nouă perioadă 
tie activitate serioasă.

Avea toată dreptatea loan 
Boarnă, secretarul comitetului 
U.T.C., să considere că este ca
zul să se finalizeze inițiativele ce 
există în organizații pe baza unui 
grafic clar care să stabilească 
răspunderi precise în această pe
rioadă. Tardivă, dar binevenită 
revenire, căreia am dori să-i con
semnăm rezultatele.

Tot într-o plenară a comitetului 
U.T.C. pe întreprindere, la Fa
brica de conserve s-a ridicat 
problema condițiilor de locuit ale 
tinerilor. Profitînd de prezența 
primului secretar al comitetului 
orășenesc de partid, Marin Guță, 
a primului secretar al Comitetu
lui județean Olt al U.T.C., Tra
ian Dicu, au fost soluționate cî
teva cereri de locuințe. Nerezol
vată a rămas (și nici nu era de 
competența invitaților să o facăl) 
problema unui cămin pentru ne
familiști. atît de necesar celor 
peste 300 de tinere care locuiesc 
în gazdă sau fac naveta. La în
ceput a fost vorba de o decizie 
greșită a vechii conduceri a fa
bricii, care a aruncat două mili
oane și jumătate de lei pentru a 
construi șapte barăci destinate 
muncitorilor... sezonieri. „Dar la 
muncitorii permanenți nu v-ați 
gîndit?" Răspunsul secretarului 
comitetului U.T.C., Mircea Pă- 
noiu, e o demonstrație cum că, 
la acea vreme, cuvîntul organi
zației U.T.C. nu prea era ascul
tat. Se poate. Dar asta nu jus
tifică resemnarea cu care secre
tarul comitetului U.T.C. a accep
tat o hotărîre pe care el însuși 
a socotit-o greșită. Și așa se face 
că cele 7 barăci construite în doi 
ani și jumătate, cu două milioa
ne și jumătate lei cheltuieli, au 
consumat exact fondurile nece
sare unui cămin muncitoresc. Co
mitetul U.T.C., dumneavoastră 
ca secretar ce vă propuneți? Tă
cere. Și apoi soluția salvatoare. 
„Chiar începînd de mîine vom 
întocmi un tabel ca să avem o 
evidență cu cei care locuiesc în 
gazdă și..." Și? Se scuză protoco
lar, iese și ne lasă în grija ingine
rului șef Constantin Nicolae, care 
se explică descumpănit: „Și cînd 
te gîndești că ei, uteclștii, ar fi 
putut să acționeze pentru a avea 
acum acest cămin"... Nu vrem 
să comentăm acum afirmația in
ginerului șef. Dar un lucru este 
clar. Nu cu mentalitatea neaju
toratului, a celui care așteaptă 
pasiv să-i rezolve cineva, un mi
raculos cineva, problemele se 
construiesc căminele pentru tine
ret. In ultimă instanță este o 
problemă ce ține de mandatul 
politic pe care tinerii l-au încre
dințat acelor pe care i-au ales 
să îi reprezinte și să îi conducă.

ȘERBAN CIONOFF
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Fotografia - 

modalitate 

artistică 
de exprimare
Deși structuri sensibil diferite, 

trei tineri artiști fotografi — 
Dinu Lazăr, Dorin Rachmuth și 
Marius Teodorescu — se încu
metă a se constitui Intr-o echi
pă care, iată, se dovedește totuși 
omogenă și convingătoare tn 
tentativa ei de a oferi publicu
lui bucureștean o expoziție*  bine 
echilibrată, deloc eterogenă, fără 
stridențe.

Dinu Lazăr (student la IATC- 
operatorie) demonstrează privi
torului că un simplu aparat fo
tografic poate suplini performan
țele unei camere de luat vederi. 
Descompune, adică, mișcarea — 
prin declanșări succesive asupra 
aceluiași subiect — și o recom
pune într-un montaj inteligent de 
imagini-cheie („Mara", „Săru
tul' , „Love story"). Efectul este 
cel scontat și binecunoscuta teh
nică a alăturării — folosită cu 
imaginație și rafinament — nu 
lasă nici o clipă impresia de ar
tificiu. Alteori suita se încheagă 
din imagini ale unor ipostaze di
ferite, ajungîndu-se la demonstra
rea, din sugestie tn sugestie, a 
unei idei („Griul nostru cel de 
toate zilele"). Chiar exponatele 
solitare, de-sine-stătătoare, ale 
lui Dinu Lazăr au ceva din ca
litățile unui stop-cadru: bănu- 
iești gestul precedent fi îl intu
iești pe cel care urmează („Me
lancolie"). Fără a se degrada tn 
ceea ce numim „deformație pro
fesională", fără a eșua în manie
ră, mijloacele specifice cinemato
grafiei sînt folosite aici, de către 
Dinu Lazăr, în modul creator.

Instantaneele lui Dorin Rach
muth (student la Arhitectură) 
sînt mici poeme închinate ges
turilor noastre de orice zi, au 
ceva din universul poetic al lui 
Prăvert. Uitați-vă cu atenție în 
jur — pare a spune artistul fo
tograf — și veți afla că nimic nu 
este lipsit de importanță, pentru 
că fiecare clipă este unică și ire- 
petabilă. Și atunci, Dorin Rach
muth smulge efemerului — imor- 
talizînd tn argintul hîrtiei foto
grafice — o privire, un surit, o 
atitudine. Autorul nu este și nu 
poate fi un martor indiferent. 
Este uimitor ou cită ușurință 
transpar sentimentul și atitudinea 
acestuia față de obiectul atenției 
sale: rînd pe rînd, privirea ti 
este gravă, meditînd asupra scur
gerii implacabile a timpului („Bă- 
trînul"), amuzată de latura a- 
necdotică a unor situații („Strict 
secret", „Numărătoare inversă", 
„Siestă") sau de bizareria altora 
(„Mersul pe apă", „Ecuație"), 
concesivă și ușor ironică („Cine
va ne privește sceptic"), admira
tivă („Medalie"), nostalgică 
(„După turneu"), uneori didactic- 
moralizatoare („Spre casă"), ori 
explicînd aparente contradicții 
(,job 1", „lob 2"). Mînuind cu 
dezinvoltură metafora, Dorin 
Rachmuth știe să înnobileze o 
imagine obișnuită cu cele mai 
neașteptate semnificații („Recol
tă bogată", „Autoportret").

Cel de al treilea expozant, fo
toreporterul Marius Teodorescu, 
își restrînge programatic zonele 
de investigație, interesul acestuia 
îndreptîndu-se exclusiv spre chi
puri omenești. Portretele sale — 
netitrate — s-ar putea numi, de 
pildă, „Copilărie", „Adolescen
ță", „Univers familial" ; „Bucu
rie", „Exuberanță", „Iubire", 
„Duioșie" ș.a.m.d., fiecare dintre 
ele exprimind un sentiment, o 
ipostază, o expresie. Adevărate 
studii caracterologice, portretele 
executate de Marius Teodorescu 
sînt rezultatul trudei, al unor în
delungi căutări.

Închei aceste rtnduri gîndin- 
du-mă la Asociația artiștilor fo
tografi din România, asociație 
care ne-a oferit întotdeauna, cu 
discreție și modestie, adevărate 
evenimente culturale.

CORNELIU MERLAU

‘Deschisă tn sala din str. Bre- 
zoianu nr. 23—25

LITERATURĂ Șl REALITATE
S-a vorbit tn anii din urmă 

despre „redescoperirea realu
lui". Să ne glndim mal bine la 
înțelesul acestei noțiuni șl să 
vedem în ce măsură corespun
de ea adevărului sau constituie 
numai o metaforă critică.

Ce-ar putea Însemna în defi
nitiv „redescoperirea realului" I 
O revenire la datele psihologi
ce ale vieții din jur după ce 
ele au fost omise nu în puține 
cazuri, preferîndu-se evaziunea 
în zonele ezoterismului, ale ab
stracțiunii pure, dezlegate de 
orice considerente de timp și 
spațiu ? O redescoperire dintr-o 
perspectivă nouă a datelor rea
lității, o aprofundare a lor ? în 
cazul celei dinții întrebări cred 
că în literatura noastră nu pu
tem vorbi despre un hiatus, 
despre o perioadă în care rea
litatea să fi fost ignorată pro
gramatic sau nu. Mai întîi pen
tru că nici un mare scriitor al 
acestei epoci n-a procedat ast
fel și operele pe care le invo
căm astăzi, operele aflate în 
centrul interesului public, sînt 
inspirate din realitatea româ
nească a zilelor noastre. Apoi 
pentru că „glasurile noi" ale 
prozei românești și-au definit 
originalitatea tot în funcție de 
această realitate, de modul în 
care au perceput-o și au nuan
țat cunoașterea și înțelegerea 
ei. E drept, s-au manifestat fe
nomene pe care le-aș numi mal 
degrabă efemere, ce s-au situat 
deliberat pe orbita unei lipse 
de tangente cu structura lite
raturii române, au căutat o 
transcendere a realității (șl 
chiar o abolire a ei), o situare 
a personajelor într-un mediu 
abstract, lipsit de orice coordo
nate sufletești, morale, psiholo
gice. de orice punct de conver
gență cu o umanitate determi
nată istoric ce-și pune ampren
ta asupra individului, a compor
tărilor sale, a idealurilor Iul. 
Dar, deși au trecut prea puțini 
ani de la apariția acestei mode 
ce se revendica fie dintr-un su- 
prareallsm românesc (cu o exis
tentă efemeră și periferică 
chiar în momentul exploziei lui) 
ce n-a reușit să influențeze în
tr-un fel hotărîtor dezvoltarea 
literaturii și nici să schimbe

Opinii de VALERIU RÂPEANU

optica, viziunea cititorilor, fie 
din curente noi sau numai pre
supus noi ale literaturii occi
dentale, cunoscute parțial, in
complet, întîmplător, epidermic 
și asimilate grăbit în învelișul 
lor formal și nu în substanța 
lor, putem constata că ase
menea opere n-au lăsat 
urme. Dacă le mai amin
tim astăzi o facem nu pentru a 
demonstra faptul că în polemi
ca de acum cîțiva ani dreptate 
au avut cei ce au afirmat lipsa 
de viabilitate a acestei litera
turi, ci pentru că eșecul ei do
vedește încă o dată că expe
riențele care nu se încadrează 
organic unei structuri naționale, 
etice, psihologice, care nu țin 
seama de contextul social în 
care se afirmă și nu asimilează 
în chip creator influențele din 
afară nu au sorți de supravie
țuire.

Pentru că „redescoperirea 
realului" s-a realizat și se rea
lizează în proza noastră nu 
prin abolirea lui, ci prin apro
fundarea datelor sale, prin pă
trunderea în zone care rămăse
seră neexplorate din pricina 
unei literaturi schematice , care 
privea realitatea dintr-o pers
pectivă redusă doar la reacții 
stereotipe, mecanice, imobile și 
Imuabile. Dealtfel acesta a fost 
sensul dezvoltării prozei noastre 
din ultimii ani : „redescoperi
rea realului" nu a însemnat o 
îndreptare a scriitorului spre 
zone periferice, spre neesențial 
Și nesemnificativ, cl spre ceea 
ce este fundamental, căutlndu-se 
a se explica nuanțat ceea ce era 
redat schematic, a se pătrunde 
în adlncul ființei umane înțe- 
legînd resorturile fiecărui act 
al el.

Redescoperirea realului a avut 
în vedere confruntări de o ma
re intensitate petrecute în di
ferite momente ale revoluției 
noastre și m-aș referi aici la 
două din romanele apărute anul 
trecut : Vînătoarea regală de 
Dumitru Radu Popescu sau Apa 
de Alexandru Ivasiuc, care, fo
losind maniere deosebite, relevă

în fond lupta pentru triumful 
revoluției și al ideilor umanis
mului socialist. Nici la unul, 
nici la altul nu mai lntîlnim 
poncifele, delimitările catego
rice, personajele construite în 
alb sau negru, deși un Tică Du- 
nârințu, de pildă, întruchipea
ză ideea aflării adevărului și a 
restabilirii justiției sociale. Și 
unul și altul pătrund deci în re
sorturile mai adinei ale dialec
ticii sociale, ale raportului de 
forțe, care uneori și în chip izo
lat, chiar în plin proces de des
fășurare a revoluției socialiste, 
poate fi defavorabil noului, ve
chiul prezentîndu-se sub o falsă 
înfățișare, ale dialecticii indi- 
vid-societate.

Proza anului 1973 a demonstrat 
prin aceste două romane ca și 
prin cărțile aparținînd lui Pe
tru Popescu, B. Elvin, C. Ște- 
fanache, Platon Pardău carac
terul inedit al realității româ
nești de astăzi, faptul că zone 
conflictuale acute, procese psi
hologice de mare amplitudine 
și adinclme se petrec lingă noi, 
că personaje vii, viabile, deose
bit de interesante trăiesc lingă 
noi și printre noi.

Care este configurația prozei 
anului 1974 ? Fără Îndoială a- 
flîndu-ne la mijlocul anului nu 
putem trage concluzii definiti
ve, dar ceea ce putem spune în
că de pe acum este faptul că 
acest proces de „redescoperire 
a realului" se continuă, Iar căr
țile care încep să apară (sem
nate de reprezentanți ai gene
rației de mijloc, care au un cu- 
vlnt din ce In ce mai greu In 
contextul literaturii noastre) se 
înscriu toate lntr-un flux ce face 
din romanul românesc actual 
unul din genurile care oferă nu 
numai o imagine asupra lumii 
contemporane nouă, dar și ne 
dă posibilitatea unor meditații 
profunda asupra destinului Ro
mâniei contemporane.

Multe din romanele, care nu 
peste multe zile se vor întîlni 
cu cititorii și care poartă sem
nătura unor scriitori reprezen
tativi precum Al. Ivan Ghilla,

Corneliu Ștcfanache, Bujor Ne- 
delcovici, Romulus Guga, Platon 
Pardău, Radu Ciobanu, se întorc 
la un moment crucial al istoriei 
noastre : actul de la 23 August 
1944, explorat prin cîteva desti
ne umane caracteristice. Fără 
îndoială, fiecare din aceste cărți 
va suscita discuții cît se poate 
de vii, critica își va spune cu- 
vîntul, deoarece fiecare în parte 
pentru autorul lor și toate lao
laltă marchează un moment al 
prozei noastre. Mai întîi de
monstrarea la trei decenii de la 
împlinirea lui a unei adevărate 
fascinații pe care acest act is
toric o are asupra scriitorului.

Permanenta redescoperire a 
Insurecției ca început de drum 
și cotitură istorică ce a marcat 
nu numai istoria unei țări, ci 
și destinele fiecăruia dintre noi 
este una din primele constatări 
care se impun din lectura aces
tor cărți. Istoria — indiferent de 
menirea acestor cărți — nu mai 
constituie o entitate abstractă, 
ci este implicată in viața noas
tră : o făurim și în același timp 
ea acționează asupra noastră nu 
ca un destin implacabil, ci ca o 
realitate la care participăm în 
chip direct. Romanele autorilor 
amintiți demonstrează evident, 
în modalități ce sînt proprii 
autorilor, că Istoria contempora
nă a țării noastre conține abso
lut toate virtualitățile unei lite
raturi, a acelei literaturi care 
oferă cititorului posibilitatea 
cunoașterii lumii din jur, retrăi
rea pe un plan superior a pro
priei sale vieți, ca și prilejul 
unor meditații, al unor procese 
de conștiință.

în ceea ce ne privește n-am 
vrut să anticipăm analiza criti
că asupra romanelor acestei 
veri, care vor face probabil d)n 
anul 1974 un nou an al romanu
lui, cît să semnalăm unul din 
momentele esențiale ale prozei 
românești din acest an. Faptul 
că acesta se leagă de numele 
generației tinere de prozatori 
vădește peremptoriu că ea și-a 
aflat drumul Împlinirilor sale li
terare tn strînsă legătură cu 
idealurile revoluției socialiste, 
ale istoriei noastre contempo
rane.

MONICA STANCIU

FLOARE FRENȚ

MIRCEA TROI

FILE

SĂPTĂMlNA CINEMATOGRAFICĂ
• Urmărește-mă
Un film cu detectivi particu

lari, dar în cu totul altfel de 
ipostaze decît ne-a obișnuit te
merarul Mannix. Imaginați-vă un 
detectiv „liric", un fel de „Zor- 
ba Grecul", anacronic într-o 
lume teribil de practică și care 
încearcă să-i facă pe cei din jur 
să surîdă sau să spere. Adaptare 
pentru ecran a unei piese cu su
biect tranșant, „teatru de bule
vard", în care însă clasicul „tri
unghi" e numai în imaginația so
țului, gelos și anchilozat de con
veniențe, această transpunere ci
nematografică păstrează destul de 
mult organizarea materialului 
scenic. De astă dată, regizorul Ca
rol Red nu mi s-a mai părut 
la fel de inventiv ca în, să zi
cem, „Agonie și extaz" sau, mai 
ales, în „Oliver" — lăsîndu-se fu
rat de replica bogată, adeseori a- 
muzantă, decuptnd lungi secven
țe de interior, sparte cuminte 
prin flash-back-uri (întoarceri la 
o acțiune consumată).

Din această pricină. In filmul 
său dominante devin nu atît idei
le și concepția filmică, ci teatrul, 
dialogul — și tot din același mo
tiv (dar și grație unei inspirate 
distribuții) actorii Mia Farrow, în 
rolul Belindei, și Topal, în rolul 
Cristoforon — îl estompează pe 
Carol Red într-un film distins în 
mod elocvent la festivalul de la 
San Sebastian pentru cea mai 
bună interpretare masculină și fe
minină. Intr-o perioadă în care 
comedii se fac și se văd tot mai 
rar (vă amintiți? In ultimele 3 
luni au rulat 6 comedii dintre 
care nici una pe teme de actua
litate, trei din ele constituiau re
luări — vechi succese de acum 
unul, două sau patru decenii) — 
comedia cinematografică a lui 
Carol Red poate totuși constitui 
un mio eveniment și trebuie sa
lutată ca atare. Asta cu atît mai 
mult cu cît, în ciuda unui tipic 
subiect bulevardier, povestea de
nunță destul de vehement con
venționalismul burghez, dezvol- 
tînd un nonconformism tonic fi 
un protest liric de o bună fac-

ÎNSEMNĂRI

CU FOȘNET DE GRÎU
Cu un an în urlnft un tt- 

năr scriitor se prezenta la 
primarul unei comune din 
Bărăgan, cerîndu-1 sprijinul 
in documentarea pentru o 
viitoare carte de reportaj.

La început oamenii l-au 
privit cu neîncredere. Apoi, 
firesc, tn săptăminile care au 
urmat au început să-șl dez
văluie sufletul in fața tlnă- 
rulul timid, care venise În
armat cu hîrtie și stilou 
pentru a scrie despre ei, 
despre munca lor, despre 
bucuria de a fi stăpînil unui 
pămint aprig, dar generos. 
Astfel s-a născut Războiul 
plinii (Editura Eminescu), 
această carte pe care Ni- 
colae Mateescu a inchina- 
t-o oamenilor din comuna 
Rușețu — eroii reportajelor 
sale.

Nlmlo Ieșit din comun In 
acest colț de țară nici pe de
parte arcadian. Se muncește 
Intens ca tn zeci de alte 
locuri in care zilele de lu

cru sînt «gale eu zllele-lu- 
mlnă.

Și totuși, citind cartea Iul 
Nicolae Mateescu ai senti
mentul că oamenii aceștia 
simpli, eare duo tn modul 
cel mai firesc, an de an, răz
boiul plinii, merită cu pri
sosință să fie eroii unei 
cărți.

Poate oea mal Interesantă 
zl din Istoria acestui volum 
de reportaje a fost aceea a 
intilnlrii oamenilor cu cartea 
„lor".

In sala de festivități a că
minului cultural din Rușețu, 
oamenii au venit tirziu, de 
la cimp.

Dialogul dintre scriitor șl 
eroii săi — firesc și cald. 
Sătenii nu s-au sfiit să-și a- 
rate mulțumirea, dar nici să 
întrebe : de ce n-ați scris și 
asta, de ce n-ați amintit și 
de brigada legumicolă, pri
ma pe țară, dar despre Căl- 
mățui, dar...

Au urmat autografele.
DANIELA CRASNARU

tură, pledînd pentru o căsnicie 
romantică, în care soții nu tre
buie, n-au voie, să lîncezească în 
mucegăita capcană a plictisului, 
a obișnuinței, a rutinei în doi,

• Tunurile 
din Navarone

Și despre acest episod de răz
boi, desigur minuscul față de 
amploarea debarcării aliaților în 
Normandia — s-a scris o carte 
și, după cum se poate vedea, s-a 
realizat, de asemenea, un film.

Povestea celor două tunuri din 
insula Navarone a avut șansa să 
cadă pe mîna unor cineaști stă- 
pîni pe arta spectacolului. Orice 
s-ar spune, dar ca să faci spec
tacol de suspans, ca într-un film 
polițist, din misiunea unui grup 
de 6 ostași britanici însărcinați cu 
distrugerea a două tunuri nazis
te, fie ele chiar „Kolosale", 
nu este o treabă tocmai la înde- 
mîna oricui. Există în acest caz 
o bună tradiție a stilului Holly
wood, iar succesul regizorului Lee 
Thompson (i-am văzut nu de 
mult comedia „Ce drum si 
alegi") stă tocmai în atributele 
specifice unei bune pelicule de 
public. Subiect eroic, simplu și 
realist, vedete populare (sînt aici 
6 capete de afiș, fiecare capabil 
să ducă singur la capăt un film), 
lupte spectaculoase in care, fi
rește, virtuțile de pirotehnie și 
butaforie joacă un rol important.

Filme de acest gen s-au mai 
făcut și am mai văzut. „Tunu
rile din Navarone" impresionea
ză prin atmosfera sa bărbătească, 
prin dîrzenia eroilor, prin capa
citatea lor de a se dărui unei 
cauze, de a lupta și de a în
vinge.

ATANASIE TOMA

S.O.S. laboratoarele!
De la o vreme, calitatea copii

lor color realizate la filmele In 
premieră alterează virtuțile ci
nematografice și violentează o- 
chii spectatorilor. Citez cîteva 
filme recente: „Duel pe auto
stradă", „Țara lui Sannikov", 
„Tunurile din Navarone", „Ur
mărește-mă!" — copii întuneca
te, etalonate și prelucrate negli
jent, ca în developările amatori
lor. Cum să mai discutăm în a- 
cest caz de plastica imaginii, de 
compoziția cadrajului, de drama
turgia culorii, de educația gus
tului spectatorului căruia 1 se 
oferă culori ca în pictura de 
gang T

A. T.

LUNA CULTURII
MUZICALE ROMÂNEȘTI
Zilele acestea, la posturile de 

Adio și televiziune a fost inau
gurat unul din cele mai remar
cabile momente artistice ale a- 
nulul jubiliar : „Luna culturii 
muzicale românești", remarca
bilă suită de manifestări menită 
să ofere Iubitorilor de muzică 
un tur de orizont asupra linii
lor fundamentale ale evoluției 
artei contemporane românești.

Difuzate sub genericul „Luna 
culturii muzicale românești", 
sute de programe, montaje, re
portaje, grupaje, anchete vor 
oferi zl de zi, milioanelor de 
auditori, posibilitatea să înțe
leagă aportul muzicienilor și or
ganizatorilor vieții artistice ro
mânești la înflorirea artei na
ționale, la continuarea tradiții
lor muzicii românești, la valo
rificarea potențialului artistic 
național.

Cîteva Informații asupra ciclu
rilor concertistice ce vor putea 
fi ascultate pînă la 23 August, 
Informații definitorii pentru am
plitudinea evenimentului.

Remarcabilă se anunță In pri
mul rînd, seria concertelor ra
diotelevizate, (inițiate în pe
rioada 8—18 august) concerte în 
care vor putea fi ascultate, sub 
bagheta unor șefi de orchestră 
cunoscuți pentru ardoarea cu 
care au cultivat în ultimii ani 
muzica românească — Iosif 
Conta, Emanuel Elenescu, Lu
dovic Baci, Carol Litvin, Petre 
Bocotan — o serie de lucrări 
simfonice și vocal simfonice 
semnate de personalități ale 
creației contemporane naționale 
de la Ion Dumitrescu și Sigis
mund Toduță la Pascal Bentoiu 
și Tiberiu Olah.

Prefigurînd elementele defini
torii ale „Lunii culturii muzi
cale românești", trebuie să a- 
mihtim în al doilea rînd, ciclu
rile de emisiuni intitqlate „In- 
terpreții lumii și muzica româ
nească", „Lucrări românești dis
tinse cu premii internaționale" 
— programe radiofonice capa
bile să evidențieze adînca pene
trație a creației componistice ro
mânești în viața muzicală in
ternațională. (Vor putea fi as
cultate sub acest aspect zeci de 
lucrări de la piesele lui Pascal 
Bentoiu, Anatol Vieru, Wilhelm 
Berger, distinse în mari com
petiții artistice internaționale, 
la serialul opusurilor românești 
intrate în repertoriul unor ar-

tiști de frunte ai lumii contem
porane, ca dirijorii: Jean Marie 
Auberson, Jean Paul Kreder, 
Andrâ Girard, Andreas Parldis, 
pianistul Mak M.Kray, harpista 
Martine Geliot ș.a.)

Cîteva alte emisiuni (printre 
altele, cele intitulate „Muzica — 
artă militantă", „Trepte ale is
toriei in pagini de operă „ro
mânească") vor detașa in al 
treilea rînd, locul deosebit pe 
care-1 ocupă în peisajul compo
nistic național lucrările ce-și 
propun să reflecte în desenul 
portativelor momente esențiale 
din istoria țării.

Subliniind in planuri multiple 
valorile componistice naționale, 
„Luna culturii muzicale româ
nești" acordă în al patrulea rînd 
un loc prioritar, unor «uite da 
programe și emisiuni radio
fonice, capabile să sublinieze a- 
portul adus dezvoltării artei na
ționale de generația de șefi de 
orchestră, instrumentiști și cin- 
tăreți români, care au rostit un 
cuvînt — original in tălmăcirea 
comorilor culturii muzicala in
ternaționale.

• „Talentul românesc pe are
na concursurilor internaționale", 
„Șlagărul românesc în confrun
tări internaționale", „Discul" — 
document al artei românești", 
„Mari interpreți români și lite
ratura muzicală universală" — 
iată citeva din programele în 
care veți putea reasculta marea 
generație de artiști români de 
la Ion Voicu și Valentin Gheor
ghiu la Dan Iordăchescu și Lu
dovic Spiess, artiști rîvnițl In 
toate centrele de tradiție cultu
rală ale lumii contemporane.

în sfîrșit, din multitudinea 
manifestărilor acestei „Luni", 
mai recomandăm serialul de 
programe muzicale radiofonice 
(printre ele, cele intitulate „Oas
peți ai României muzicale", 
„Oaspeți ai cîntecului româ
nesc", „Festivalul George Enes- 
cu — tribună a consacrării in
ternaționale", în care vom putea 
reasculta marii Interpreți ai 
veacului de la Herbert von Ka
rajan, Zubin Mehta și Yehudi 
Menuhin la Sviatoslav Richter, 
John Barbirolli și Isaac Stem, 
care au venit în ultimele dece
nii la București' pentru a cinsti 
arta țării care a dat lumii pe 
George Enescu.

I. S.

HENRIETTE FE- 
HER

27 de studenți

Emoționați si gravi, cei patru proas
peți studenți nu știu incă de unde să 
pornim discuția. Poate de La emo
țiile bacalaureatului, poate de la cele 
ale examenului de admitere în fa
cultate. Sau poate de la premiul I 
pe care clasa lor, anul IV D, de 
la Liceul „C. D. Loga“ din Timișoara 
l-a obținut la recent încheiatul con
curs al Scînteii tineretului. Mă mul
țumesc, deocamdată, să le transcriu 
numele, facultatea și media cu care 
au reușit : Monica Stanciu — informa
tică — 10 ; Henriette Feher — arhitec
tură — 9,70 ; Floare Frenț — informa
tică — 8,72 ; Mircea Troi — automa
tizări și calculatoare — 9,61 ; „Și — 
glumește Mircea — am putea con
tinua așa pînă la 27“.

— De ce pînă la 27 ?
— Simplu. Pentru că toți cei 27 di 

absolvenți ai clasei noastre sînt astăzi 
27 de studenti în anul I.

— Așadar, o adevărată performantă.
— Da, o performantă, într-adevăr, 

adaugă Monica ; dar o performanță pe 
care am simțit că era de datoria noas
tră să o realizăm.

Și cel patru studenți din 27 îmi po
vestesc cum ei, împreună cu organizația 
clasei lor U.T.C., au căutat să dea cel 
mal exact răspuns unei întrebări care 
i-a frămîntat îndelung — ce putem 
face pentru a răsplăti cinstea de a fi 
absolvenți al promoției anului XXX

în anul I
al
sului al XI-lea ?

— Răspunsul — îmi spune Floare 
Frenț — nu putea să fie decît unul 
singur ; acela de a ne alege aseme
nea profesii Incit să ne putem socoti 
de pe acum oameni utili societății 
noastre socialiste.

Ne-am îndreptat cu toții către acele 
domenii ce prezintă o importantă 
prioritară pentru nevoile social-eco- 
nomice actuale și de perspectivă ale 
societății noastre. De pildă, eu încă 
din vremea liceului mi-am pus ne
numărate probleme în legătură cu sis
tematizarea teritoriului tării, mai cu 
seamă în legătură cu sistematizarea 
rurală. Și vreau să îmi continui pre
ocupările în așa fel încît el© să con
stituie un răspuns direct, o soluție 
practică pe care m-as bucura nespus 
să o întîlnesc realizată ohiar aici, in 
județul Timiș.

Să le urăm așadar succes. Să cre
dem în ei. în visele și temeritatea lor, 
în curaiul cu care aceste 27 de ca
targe înalte se însoțesc cu sutele 
și miile surori, de pe întreg cuprinsul 
tării pentru a se reîntoarce mai apoi 
la țărm încărcate de lzbînda nepre
țuită a faptei.

Izbîndă pe care ei o socotesc, atlt 
de simplu și de tulburător a fost de 
datoria noastră.

ȘERBAN CIONOFF

DE CE SĂ Li SE CEARĂ SPRIJINUL
CÎND SÎNT OBLIGAȚI PRIN LEGE ?

Apariția tn 1971 a Legii nr. 9 
cu privire la reorganizarea can- 
tinelor-restaurant din întreprin
deri a dus, după cum era de 
așteptat, la îmbunătățirea acti
vității lor, la satisfacerea în 
mai mare măsură a cerințelor 
consumatorilor. Iată cîteva ci
fre : în prezent există în între
prinderi și șantiere 311 oantine- 
restaurant, față de 245 In 1971, 
252 bufete-chidșouri de incintă, 
față de 120 existente în urmă 
cu 3 ani, 81 microcantine, față 
de numai 8, 68 secții gospodina, 
comparativ cu cele 10 din 1971, 
iar numărul celor care benefi
ciază de serviciile acestor uni
tăți alimentare se ridică la 
160 000, dublu față de anul la 
care ne-am referit. Pentru 
1975 se prevede oa 180 000 
de persoane să poată servi masa 
tn 320 cantine-restaurant și în 
100 microcantine, sau să se poa
tă aproviziona de la 325 bufete 
de incintă și 120 secții gospodi
na.

Fără a minimaliza eforturile 
făcute în această direcție pînă 
In prezent, numărul cantinelor- 
restaurant ni se pare, totuși, mult 
prea mic față de necesități. Con
form datelor statistice, tn indus
trie lucrează circa 3 milioane de 
oameni, dintre care peste 2,3 mi
lioane muncitori, o mare parte 
fiind tineri, nefamiliști, deci 
clienți potențiali ai cantinelor- 
restaurant. Așadar, faptul că 
numai 160000 de persoane sînt 
abonate în prezent la asemenea 
cantine ar trebui să dea de gîn- 
dit organelor competente din 
Ministerul Comerțului Interior, 
Centrocoop, Consiliul Central al 
U.G.S.R., consiliile populare. In 
trei ani, de cînd a apărut Le
gea nr. 9, practica servirii oa
menilor în cantine-restaurant se 
putea extinde suficient, cu atît 
mai mult, cu cît în repetate rtn
duri cei direct interesați, In pri
mul rînd tinerii muncitori, au 
formulat tn adunările organiza
țiilor U.T.C. sau tn cele de sin
dicat propunerea de a se înfi
ința și la ei cantine-restaurant. 
Numărul întreprinderilor lipsite 
de asemenea unități este mult 
prea mare pentru a le mai a- 
minti aici. E drept, la Minis
terul Comerțului Interior, prin- 
cipalăl for responsabil cu orga
nizarea și activitatea oantinelor- 
restaurant, se recunosc o serie de 
neajunsuri, printre care exis-

tența In întreprinderi a unui nu
măr insuficient de bufete și sec
ții gospodina, pregătirea nu în
totdeauna corespunzătoare a ca
drelor, tergiversarea înființării u- 
nor noi cantine-restaurant. A 
recunoaște însă unele lipsuri nu 
este tot una cu remedierea lor.

Conform Legii nr. 911971, în
treprinderile beneficiare sînt obli
gate să aloce fondurile necesare 
pentru amenajarea și dotarea 
corespunzătoare a cantinelor-

• TN ÎNTREPRINDERI Șl 
ȘANTIERE EXISTA IN PREZENT 
311 CANTINE-RESTAURANT, 
252 BUFETE Șl CHIOȘCURI DE 

INCINTA, 81 MICROCANTINE, 
68 SECȚII GOSPODINA. NU
MĂRUL CELOR CARE BENEFI
CIAZĂ DE SERVICIILE LOR SE 
CIFREAZĂ LÂ 160 000. • IN IN- 

DUSTRIE LUCREAZĂ CIRCA 3 
MILIOANE DE OAMENI, DIN
TRE CARE PESTE 2,3 MILIOA
NE MUNCITORI • DE CE IN- 
TIRZIE ÎNFIINȚAREA ALTOR 

UNITĂȚI SIMILARE DE ALI
MENTAȚIE PUBLICA f

restaurant. Iată însă ce se în- 
tîmplă, de pildă, în județul Har
ghita : pe trei platforme indus
triale urmau să se construiască 
4 cantine-restaurant (2 la Miercu- 
rea-Ciuc și cite una la Gheor- 
ghienl și Odorheiu-Secuiesc). In 
lunile ianuarie, februarie și mar
tie, Ministerul Comerțului In
terior a luat legătura cu centra
lele industriale respective, cît și 
cu direcțiile de investiții ale ce
lor trei ministere oare au obiec
tive pe platformele amintite. 
Este vorba de Ministerul Indus
triei ușoare, Ministerul Econo
miei Forestiere și Materialelor de 
Construcții și Ministerul Agricul
turii, Industriei Alimentare și A- 
pelor. Intre reprezentanții lor 
s-a încheiat și o minută. Din 
păcate, doar minuta a rămas. 
Așa cum ne informează tovară-

șui Gheorghe Bujoreanu, de la 
Biroul cantine-restaurant al Di
recției generale comerciale pen
tru mărfuri alimentare și ali
mentație publică din M.C.I., nici 
pînă în prezent nu s-a făcut ce
va concret pentru cantinele-res- 
taurant planificate.

Există și un alt aspect al pro
blemei, dat de insuficienta pre
ocupare a unor întreprinderi 
pentru dotarea cantinelor-restau- 
rant din incinta lor. Așa se în- 
tîmplă la Șantierul naval Olte
nița, la C.I.L. Bacău, la Vlăhița, 
județul Harghita, la IPROFIL 
Mureș, la Întreprinderea „Dra
pelul Roșu" din Sibiu, la I.C.H. 
Constanța și la consiliul popular 
Luduș, județul Mureș. Exemple
le ar putea continua. Este drept, 
In unele din aceste întreprinderi 
calitatea meniurilor e mulțumi
toare dar ce te faci ou farfuria 
plină în mînă, într-un interior 
insuficient mobilat, cu mese și 
scaune puține, fapt care te de
termină In orele de vârf să mă- 
nînci chiar și pe pervazul fe
restrei ? E de la sine înțeles că 
această constatare nu se poate 
generaliza, totuși situația mai 
este întîlnită, mai este perpetua
tă prin unele cantine-restaurant, 
care nu doar de mobilier duc 
lipsă, ci și de utilaje pentru bu
cătărie, de veselă, de tacâmuri etc.

lntr-un recent program de 
măsuri am avut din nou posibi
litatea să citim că se va cere In 
continuare sprijinul întreprinde
rilor, pentru a contribui la îm
bunătățirea și modernizarea ba
zei tehnico-materiale a oantine- 
lor restaurant. Un lucru bun, fi
rește. Totuși, ne manifestăm ne
dumerirea de ce mai este nevoie 
oa acest sprijin SĂ FIE CERUT 
la infinit, când, prin lege, între
prinderile sînt obligate să aloce 
fonduri pentru dotarea cantine
lor lor, urnind ca restul, adică 
principalul, să fie făcut de co
merț. In condițiile cînd peste 
tot apar noi locuri de muncă, 
cînd mii și mii de tineri pășeso 
pragul întreprinderilor, dezinte
resul față de cantine este nefi
resc. Cu atît mai mult cu cît în
calcă o lege, care ar trebui să 
fie clară pentru toți.

DRAGOMIR HOROMNEA

Intîlnire 

cu cititorii
Azi, 30 Iulie 1974, la Li

brăria Mihail Sadoveanu. din 
B-dul Magheru, la ora 19.00 
are loc lansarea volume
lor Adincimi de Constan
tin Chiriță și Fața văzută și 
nevăzută a teatrului de 
Amza Săceanu. Autorii vor 
da autografe.

Scriitorii vor fi prezentați 
de criticii Valeriu Râpeanu 
și Dinu Săraru.

Cu acest prilej se orga
nizează și o expoziție cu vo
lumele apărute în colecțiile 
Rampa și Masca ale Editurii 
Eminescu.

TUNURILE DIN NAVARONE : 
Patria (orele 9; 12,30; 16; 19.30) ;
Favorit (orele 9,15; 12,30; 16; 19.15); 
Casa Filmului (orele 10; 15,30; 19); 
Grădina Luceafărul (ora 20,15).

B.D. INTRA ÎN ACȚIUNE: Doi
na (orele 11; 13,15; 15,45; 18; 20.15) 
— la ora 9,45 program de desene 
animate.

URMĂREȘTE-MA: Sala Palatului 
(orele 17.15; 20.15); Scala (orele 
9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21.15); Ca
pitol (orele 9,30: 11.45; 14,00; 16.15; 
18,30; 20.45); Grădina Dinamo (ora 
20,15); Grădina Capitol (ora 20,15).

VÂND ANA: Modern (orele 9; 12; 
16; 19); București (orele 9; 12,30;
19.30) ; Feroviar (orele 9,30; 15; 19); 
Grădina Modern (ora 20,15); Gră
dina București (ora 20,15): Gră
dina Titan (ora 20.15); Melodia 
(orele 9; 12 30; 16; 19,30); Gloria 
(orele 9; 12,15; 15,45: 19).

CĂLĂREȚUL FARA CAP: Lu
mina (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30) .

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

FARSA TRAGICA: Dacia (orele 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30).

DUEL PE AUTOSTRADA: Ex-

celsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30); Flamura (orele 9; 11; 
15.45; 18; 20,15).

CONSPIRAȚIA: Flamura (orele
13.15) .

MIHAI'VITEAZUL: Buzeștl (o- 
rele 9; 12,30; 16; 19,30): Grădina 
Buzeștl (ora 20,15).

ȘAPTE PĂCATE: Grivlța (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

APAșn: Lira (orele 15.30; 18;
20.30); Floreasca (orele 15,30; 18;
20.15) ; Grădina Lira (ora 20.15).

CHITTY CHITTY. BANG, BANG: 
Victoria (orele 9,15: 12.30; 16; 19.15) 
Arta (orele 12; 15.30; 19); Grădina 
Arta (ora 20.15).

DUELUL: Central (orele 9.15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

CE DRUM SA ALEGI: Bucegl 
(orele 16; 18.15); Grădina Bucegl 
(ora 20.15).

ADAM ȘI EVA ÎN CONFLICT: 
Ferentari (orele 15.30; 18; 20.15).

ASEDIU CU SURPRIZE: Pacea 
(orele 16: 18; 20).

CONTESA WALEWSKA: Unirea 
(orele 15.45; 18): Grădina Unirea 
(ora 20,15).

ȚARA LUI SANNIKOV: Cosmos 
(orele 15,30: 18; 20.15); Flacăra 
(orele 15.30: 17.45: 20).

FIECĂRUIA CE I SE CUVINE:

Drumul Sării (orei*  15.30; 18; 20,15)
ȘAH LA REGE; Crîngașl (orele 

16; 18,15).
CĂLUȚUL ROIB: Cotrocenl (o- 

rele 13,45; 16; 18,15; 20,30).
JOE LIMONADA: Glulețtl (orele 

15,30; 18; 20.15); Grădina Aurora 
(ora 20.15).

50 000 DE DOLARI RECOMPEN
SA: Volga (orele 9; 11.15; 13,30;
15,45; 18; 20); Miorița (orele 9; 
11.15: 13,30; 18; 20.15).

EXPLOZIA: Miorița (ora 15,45).
PAC ALA: Viitorul (orele 18; 19).
LA EST DE JAVA: Popular (o- 

rele 15.30; 18; 20,15).
UN COMISAR ACUZA: Moșilor 

(orele 15,30; 18: 20,15); Grădina 
Moșilor (ora 20,15).

CAT BALLOU: Vltan (orele 
15,30; 18; 20); Grădina Vltan (ora 
20,15).

DE BUNA VOIE ȘI NESILIT 
DE NIMENI: Munca (orele 9: 11,15; 
13,30: 16; 18; 20).

INAMICUL PUBLIC NR. 1: To
mis (orele 9; 11.15; 13,30: 18; 20.15): 
Grădina Tomis (ora 20.30).

CEAȚA: Tomis (ora 15,45).
VALEA: Rahova (orele 16; 18; 

20).

FRAȚII JDERI: Progresul (orele 
15,30; 19).

NUNTA: înfrățirea (orele 15,30; 
18; 20.15).

Opera Română (la Arenele Ro
mane) : RECITAL DE ARII ȘI 
CANȚONETE.— ora 20; Teatrul 
Național (Sala Mică): TREI FRAȚI 
GEMENI VENEȚIENI — Ora 19,30; 
Teatrul „C. Tănase" (Grădina 
Boema): UN BĂIAT DE ZAHAR... 
ARS — ora 20; Ansamblul „Rap
sodia Română": TARĂ BOGA- 
TA-N FRUMUSEȚI — ora 18,30; 
Circul București : CIRCUL MARE 
DIN MOSCOVA — ora 19,30.

PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală. 10.00 Telerama s 
„Televiziunea despre... sporturi

necunoscute". 10,30 Muzică popu
lară. 10,50 Film artistlo: „Cetatea 
din mare- — producție a studiou
rilor engleze. 16,00—17.00 Matineu 
de vacanță. Film serial: „Iată sa
tul meu" — producție a studiou
rilor cinematografice sovietice. 
17,30 Telex. 17,35 Viratele peliculei 
— magazin de cultură cinemato
grafică. 18,15 Legile țării — legile 
noastre! 18,25 Lecții TV pentru 
lucrătorii din agricultură. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. Sub 
semnul anului jubiliar. 20,00 Re
vista economică TV. 20,30 Seară 
de teatru: „Cînd trăiești mal ade
vărat- de Paul Everac. Spectacol 
distins cu mențiunea de onoare 
la ediția din acest an a Festiva
lului internațional de televiziune 
de la Praga. 22.15 24 de ore. O zl 
din 30 de ani.

PROGRAMUL 1

20,00 Film serial: „Căsătorii de 
conveniență" — producție a stu
diourilor de televiziune ceho
slovace. Episodul VI. 20.50 Telex. 
20,55 Roman foileton: ,-,Jurnalul 
doctorului Finlay". Episodul „Un 
ginere pentru flecare". 21,45 Muzi
că ușoară cu formația Paul Ghen- 
țer. 22,00 Ancheta TV: „Spiritul da 
echipă".
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MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE AL 
ROMÂNIEI VA EFECTUA O VIZITA

OFICIALA DE PRIETENIE IN R. P. CHINEZA
La invitația ministrului aface

rilor externe al R.P. Chineze, Ci 
Pîn-fei, ministrul afacerilor ex
terne al Republioii Socialiste 
România, George Macovescu, va

LUCRĂRILE UNOR COMISII PERMANENTE 
ALE MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

în ultimele zile s-au desfășu
rat lucrările unor comisii per
manente ale Marii Adunări Na
ționale care au examinat rezul
tatele analizelor efectuate din 
însărcinarea Consiliului de Stat.

Comisia economico-financiară 
a Marii Adunări Naționale a 
dezbătut, sub președinția tova
rășului Aurel Vijoli, modul în 
care se aplică prevederile Legii 
nr. 2/1970 privind asigurarea și 
controlul calității produselor în 
Întreprinderile din industria 
constructoare de mașini grele. 
Din dezbateri a rezultat, pe lin
gă preocuparea pentru îmbună
tățirea calității și realizarea de 
noi produse, o serie de neajun
suri privind calificarea munci
torilor, aprovizionarea cu ma
terii prime și materiale, dota
rea cu aparate de măsură și 
control, organizarea comparti
mentelor C.T.C., care au influ- 
iențat asupra calității unor pro
duse.

Comisia pentru industrie, con
strucții și transporturi a Marii 
Adunări Naționale a dezbătut 
rezultatele analizei activității 
Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini-Unelte și 
Electrotehnicii cu privire la sa
tisfacerea nevoilor principalilor 
beneficiari cu mașini-unelte și 
scule și modul de respectare a 
legislației care reglementează 
aceste relații. Dezbaterile, con
duse de tovarășul Alexandru 
Șencovici, președintele comisiei, 
iJ scos în evidență o serie de 
piobleme cu care este confrun
tat sectorul industrial producă

TELEGRAME
Tovarășul Nicolae Giosan, 

președintele Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste 
România, a primit, cu prilejul 
alegerii sale în această funcție, 
telegrame de felicitare din par
tea președintelui Adunării 
Populare a R.P. Bulgaria, Vla
dimir Bonev ; președintelui A- 
dunării Național? Franceze, Ed
gar Faure ; președintelui Came
rei Populare a R.D. Germane, 
Gerald Gotting ; președintelui 
Adunării R.S.F. Iugoslavia, Kiro 
Gligorov ; mareșalului Seimului 
R.P. Polone, Stanislaw Gucwa ; 
președintelui Consiliului Po
porului al Republicii Arabe Si
riene, Mohammed Aii Al- 
Halabi.
ADUNĂRI
FESTIVE

La Constanța a avut loc luni 
o adunare festivă cu prilejul 
celei de-a XXX-a aniversări a 
Zilei Renașterii Poloniei.

La manifestare au participat 
reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, nu
meroși oameni ai muncii.

Au luat parte, de asemenea, 
reprezentanți ai Ambasadei R.P. 
Polone la București.

Despre însemnătatea eveni
mentului au vorbit Petre Nico
lae, prim-secretar al Comitetu
lui municipal de partid, prima
rul Constanței, și Edward Ro- 
kicki, consilier al Ambasadei 
R.P. Polone la București.

★
La Casa Centrală a Armatei 

a avut loc -ri adunare festivă 
consacrată celei de-a 47-a ani
versări a Armatei Populare Chi
neze de Eliberare, la care au 
luat parte generali, ofițeri, 
maiștri militari și subofițeri din 
garnizoana București.

Au fost prezenți LI Tin- 
ciuan, ambasadorul R.P. Chi
neze la București, și membri ai 
ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de 
generalul colonel Sterian Tircă, 
adjunct al ministrului apărării 
naționale al Republicii Socialis
te România.

Despre semnificația evenimen
tului aniversat a vorbit LI 
Iun-ci, atașat militar, aero și 

efectua o vizită oficială da prie
tenie in Republica Populară Chi
neză in prima decadă a lunii 
august a.c.

tor de mașini-unelte șl scule, 
în îndeplinirea obligațiunilor 
contractuale, respectarea tehno
logiilor de fabricație, creșterea 
nivelului calitativ al produselor 
și calificarea lucrătorilor.

Comisia pentru agricultură _ și 
silvicultură a Marii Adunări 
Naționale, sub conducerea tova
rășului Dumitru Coliu, pre
ședintele comisiei, a dezbătut 
rezultatele analizei modului de 
aplicare a prevederilor Legii 
nr. 13/1971 privind producerea 
folosirea și controlul calității 
semințelor și materialului sădi- 
tor pentru producția agricolă 
vegetală. Luînd în discuție ra
portul prezentat în acest sens 
de conducerea Ministerului A- 
griculturii, Industriei Alimen
tare și Apelor, precum și con
statările făcute în zece județe, 
participanții la dezbateri au su
bliniat rezultatele pozitive ob
ținute în acest domeniu, pre
cum și neajunsurile manifestate 
în aplicarea legii.

Comisia pentru consiliile 
populare și administrația de 
stat, sub conducerea tovarășului 
Dumitru B alalia, "președintele 
comisiei, a finalizaț analiza cu 
privire la modul în care consi
liile populare și comitetele lor 
executive aplică prevederile Le
gii nr. 20/1971, de organizare a 
contribuției bănești și în muncă 
pentru efectuarea unor lucrări 
de interes obștesc.

Rapoartele dezbătute în comi
sii. împreună cu concluziile și 
propunerile lor, vor fi prezen
tate Consiliului de Stat.

naval al R.P. Chineze Ia Bucu
rești.

Participant^ la festivitate au 
vizionat apoi o foto-expoziție 
care înfățișează aspecte din via
ța și activitatea militarilor Ar
matei Populare Chineze de Eli
berare.

în încheiere a fost prezentat 
un film artistic.

AJUȚOR

Societatea de Cruce Roșie, din 
Republica Socialistă România a 
expediat la Santiago de Chile 
un ajutor compus din alimente 
și îmbrăcăminte, destinat acțiu
nilor de asistență întreprinse 
de Comitetul Internațional al 
Crucii Roșii în favoarea deținu- 
ților politici chilieni și a fami
liilor acestora.

NUMIRE
Prin Decret prezidențial, to

varășul Theodor Dițulescu a 
fost numit în calitate de amba
sador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste 
România în Republica Indone
zia în locul tovarășului Marin 
Alexie, care a fost rechemat în 
centrala Ministerului Afacerilor 
Externe.

iNTiLNIRE
Asociația română pentru Na

țiunile Unite și Asociația de 
Drept Internațional și Relații 
Internaționale au organizat o 
întîlnire științifică cu cercetă
toarea Toby Trister Găti, direc
tor de proiect la Asociația A- 
mericană pentru Națiunile Uni
te, șl cu profesorul Charles Găti, 
de la Universitatea Columbia 
din New York, care au vorbit 
despre : „Perspectivele relații
lor americano-est europene cu 
privire specială asupra relații
lor româno-americane".

EXPOZIȚIE

La Galeria de artă din Boto
șani l-a deschis o expoziție de 
fotografii și documente dedicate 
celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării patriei. ’

Lucrările Sesiunii 
Comisiei mixte 

guvernamentalei 
româno-algeriene de 
cooperare economică, 

științifică și tehnică
La București au Început, luni 

la amiază, lucrările celei de-a 
doua sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-algerie
ne de cooperare economică, ști
ințifică și tehnică.

Delegația română la lucrări 
este condusă de Ion Pățan, vice- 
prim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice interna
ționale, iar delegația algeriană 
de Layachi Yaker, ministrul co
merțului.

în alocuțiunile rostite cu a- 
cest prilej, cei doi copreședinți 
au subliniat că lucrările comi
siei se desfășoară potrivit ori
entărilor si directivelor stabilite 
in cadrul întîlnirilor care au a- 
vut loc între președintele 
Nicolae Ceaușescu și președinte
le Houari Boumediene, și ele 
sînt de natură să contribuie la 
dezvoltarea în continuare a re
lațiilor de prietenie dintre po
poarele român și algerian, la 
extinderea și diversificarea 
colaborării economice dintre 
cele două țări.

★

în aceeași zi, Ion Pățan a o- 
ferit un dejun în onoarea oaspe
telui algerian.

CRONICA
U.T.C.

Ieri a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre patrie, 
delegația Ligii Tineretului 
Comunist din Suedia (S.K.U.), 
condusă de Lars Gullbrand, 
secretar al Comitetului Cen
tral al S.K.U., care la invi
tația Uniunii Tineretului Co
munist a efectuat o vizită în 
țara noastră.

TINERII ÎN ARENELE
SPORTULUI DE MASĂ

• „Cupa Eliberării" la 
orientare turistică

Programul sportiv din ulti
mele zile a fost marcat de o 
serie de competiții de masă a- 
tractive, dedicate celor două e- 
venimente de seamă : a XXX-a 
aniversare a eliberării și Con
gresul al XI-lea al partidului. 
La aceste acțiuni au participat 
reprezentanții mai multor aso
ciații sportive din județele Si
biu, Cluj, Mureș, Dîmbovița și 
Ilfov. Bunăoară, la concursul de 
orientare turistică dotat cu tro
feul „Cupa Eliberării", organi
zat la Tîrgu Mureș, au evoluat 
147 de sportivi din localitate ca 
și din Sibiu, Cluj, Cîmpia Tur- 
zii și București. Pe primul loc 
s-a clasat formația asociației 
sportive Voința Cluj. în același 
timp au avut loc concursuri de 
tenis de masă, popice, șah și 
volei, la care s-au remarcat re
prezentanții asociațiilor spor
tive „Electromureș",. „Comer
țul", „Lemnarul" și „Derma- 
gant". O deosebită atenție s-a 
acordat și întrecerilor populare 
de natație. La Tîrgu Mureș s-a 
inițiat un curs de învățare a îno
tului, cu un număr de 280 de 
copii și elevi, condus de profe
sori da educație fizică și antre
nori de natație.

La Timișul de Sus, 

in Tabăra de pregătire 

a tineretului pentru 

apărarea patriei, 

reporterii consemnează:

DEPLINĂ
AFIRMARE A

MATURITĂȚII Șl RESPONSABILITĂȚII
Activitatea taberelor cu profil 

tehnico-aplicativ de pregătire a ti
neretului pentru apărarea patriei se 
află în plină desfășurare. Deja pri
mele serii și-au încheiat pregătirea. 
Am fost zilele acestea oaspeții tine
rilor în uniformă albastră din ta
băra de la Timișul de Sus, tabără 
cu profil de orientare turistică, tir 
și pregătire militară. Amplasată în- 
tr-un cadru natural de o rară fru
musețe, pe malul unui pîrîiaș ce

coboară învolburîndu-și firul de apă 
din muntele ce se înalță semeț că
tre ceruri, tabăra și-a desfășurat în
treaga activitate în aer liber, sin
gurul adăpost constituindu-l cortu
rile în care tinerii au fost cazați în 
toată această perioadă. Au fost 
două săptămîni de muncă intensă, 
de formare a unor deprinderi utile, 
de însușire a unui bogat bagaj de 
cunoștințe. Un fapt remarcabil, do
vedind stăruință în folosirea tutu-

Gimnastica de înviorare, sub îndrumarea competentă a unui profesor de educa
ție fizică, ajută la călirca organismului, la destindere, la acumularea de noi 

forțe pentru creșterea capacității de re zistență fizică.

ror prilejurilor pentru desfășurarea 
în rîndul tinerilor a unei activități 
instructiv-educative variate și atrac
tive o constituie includerea în co
mandamentul taberei a unui profe
sor de muzică, chemat să-i învețe pe 
tineri cîntece, dar să și organizeze 
întreaga lor activitate cultural-dis- 
tractivă. Și aci, la Timișul de Sus, 
profesorul Viorel Gane a înțeles 
exact care-i este menirea. Făcînd 
primul bilanț, comandantul taberei, 
Gheorghe Daian afirma cu toată si
guranța că în cele două săptămîni 
viitorii comandanți de grupă au de
pus toate eforturile — e și acesta 
un semn al maturității politice, al 
participării responsabile la realiza
rea întocmai a sarcinii ce ne-a fost 
încredințată de partid — pentru a 
parcurge întregul program, pentru 
a se pregăti temeinic, astfel încît să 
aibă competența profesională pe care 
o implică funcția de comandant de 
grupă ce le-a fost încredințată în 
cadrul detașamentelor de pregătire 
a tineretului pentru apărarea pa
triei.

Fotoreportaj realizat de 
AL. DOBRE 

Și 
VASILE RANGA

SPORT • SPORT

© Campionate locale de 
fotbal și șah

Recent, asociația sportivă Chi
mia — Combinatul de îngră
șăminte chimice din Turnu Mă
gurele a organizat o interesantă 
competiție de fotbal, la care au 
luat startul 24 de echipe, repar
tizate în șase grupe. Este vorba 
de „Cupa chimistul" — un cam
pionat local, aflat la a 5-a edi
ție. Tot la Turnu Măgurele, în 
organizarea asociației sportive 
„Chimia", s-a desfășurat o com
petiție de șah dotată cu trofeul 
„Cupa Dunării", reunind mai 
multe formații din orașele de 
pe malul dunărean. După o dis
pută echilibrată, victoria a re
venit formației Sănătatea-AIe- 
xandria.

• Gimnastica la locul 
de muncă

Exercițiile fizice și acțiunile 
sportive cunosc o tot mai largă 
popularitate în rîndul salariate
lor de la Țesătoria „Dunăreană" 
din Giurgiu, care au participat, 
în acest sezon, la o serie de 
concursuri locale. De asemenea, 
notăm că, recent, în două sec
ții ale acestei unități s-au in
trodus exercițiile de gimnastică 
la locul de muncă. Respectiv, 
peste 200 de lucrătoare din sec
țiile ajustaj și confecții parti
cipă, zilnic, la programul de 
gimnastică stabilit de comitetul 
sindical pentru ora 10 (schim
bul I) și ora 16 (schimbul II).

M. L.

• La Donețk a continuat luni 
meciul de tenis dintre echipele 
U.R.S.S. și Cehoslovaciei din 
cadrul „Cupei Davis" (finala 
grupei B a zonei europene). Sco
rul este acum egal : 2—2. Me- 
treveli (U.R.S.S.) l-a învins cu 
4—6, 6—3, 4—6, 6—3, 7—5 pe Jan 
Kodes (Cehoslovacia). în partida 
decisivă, întreruptă din cauza 
întunericului, Kakulia (U.R.S.S.) 
conduce cu 6—4, 4—4 în fața lui 
Pala. întîlnirea va fi reluată 
astăzi marți.

• Maestra româncă Gertrude 
Baumstark continuă să conducă 
autoritar în turneul internațio
nal feminin de șah de la Lublin. 
După consumarea a 10 runde, 
Gertrude Baumstark totalizează 
8 puncte și este urmată în cla
sament de Eeistel (R.D. Germa
nă), cu 6 puncte. în runda a 
10-a, Baumstark a cîștigat la 
Tokai (Ungaria).

în turneul masculin, după 
disputarea a 11 runde, liderul 
clasamentului este marele maes
tru sovietic Mihail Tal cu 9,3 
puncte, urmat de Prybl (Ceho
slovacia) 7 puncte, Șubă (Româ
nia), Anikaev (U.R.S.S.) și Pytel 
(Polonia) — cite 6 puncte.

• Au luat sfîrșit întrecerile 
grupelor preliminare ale compe
tiției internaționale feminine de 
volei de la Lodz. Pentru turneul 
final s-au calificat selecționatele 
Poloniei, R.D. Germane, Cubei 
și României.

în ultima zi a preliminărilor, 
echipa României a lntîlnit for
mația R.F. Germania, pe care a 
învins-o cu scorul de 3—0 (15—7, 
16—14, 15—5).

• La WROCLAW (Polonia) 
au luat sfîrșit întrecerile con
cursului internațional de talere, 
la care au participat 121 de 
sportivi din șapte țări, printre 
care și România.

în proba de talere aruncate 
din turn, victoria a revenit po
lonezului Gawilowski, cu 198 
talere doborîte. Țintașul român 
Gheorghe Șencovici s-a clasat 
pe locul cinci, cu 191 t.d.

La talere aruncate din șanț 
a terminat învingător suedezul 
Palsson — 190 t.d., secundat de 
Kobylinskl (Polonia) — 177 t.d. 
Emanoil Panduru (România) s-a 
situat pe locul șase, cu 173 t.d.

• Tradiționalul turneu Inter
național de polo pe apă dotat 
cu „Cupa Tungsram", desfășurat 
la Budapesta, a fost cîștigat la 
actuala ediție de prima repre
zentativă a Ungariei, care a to
talizat 12 puncte. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat formațiile 
Iugoslaviei — 9 puncte, Spaniei, 
Cubei — cite 5 puncte, S.U.A., 
Olandei — cite 4 puncte și 
României — 3 puncte.

• La Lodz s-a desfășurat un 
concurs internațional de lupte 
libere, la care au participat 
sportivi din Cehoslovacia, Cuba, 
R.D. Germană, R.P. Mongolă, 
România, Ungaria și Polonia.

Dintre concurenții români 
prezenți la această competiție 
s-a evidențiat Grigore Condrat. 
clasat pe primul loc la categoria 
57 kg. Pe locurile următoare 
s-au situat Klinga (Ungaria) și 
Iamin (R.P. Mongolă). La cate
goria 74 kg, unde victoria a re
venit polonezului Kos, luptăto
rul român Marin Pîrcălab a ocu
pat locul trei.

• în ultima zi a regatei in
ternaționale de canotaj acade- 
mlo de la Duisburg, proba de 
doi fără cirmaci a fost cîștigată 
de R.F. Germania — 6’55”19/100, 
secundată de Polonia — 6’56” 
43/100.

Echipajul român Ilie Oanță— 
Dumitru Grumezescu s-a clasat 
pe locul patru, cu timpul de 
7’05” 47/100, fiind urmat de echi
pajele Elveției — 7’08” 60/100 și 
Italiei — 7’13” 84/100.

Amenajarea cortului nu este numai o pro
blemă administrativă. Ea cere pricepere, cu
noaștere. Data viitoare ne va fi mult mai 
ușor. După aceea va trebui să învățăm noi 

pe alții dezvăluindu-le „secretul1'.

atit de pretențioasă. Fapt pentru care antre
namentul zilnic nu poate duce declt spre 
perfecționare, spre realizarea și, de ce nu, 

spre depășirea baremului impus.

Pregătirea de specialitate cere cunoștințe te
meinice. Misiunea încredințată solicită un 
studiu prealabil aprofundat al terenului, des

cifrarea pe hartă a tuturor detaliilor.

SPORTIVI ROMÂNI
In competiții internaționale

în luna august sportivii 
români vor participa la nume
roase competiții. Iată lista prin
cipalelor manifestări.

ATLETISM. între 2—4 august 
în R.P. Bulgaria, jocurile balca
nice pentru seniori, iar între 
10—11 august, tot în Bulgaria, 
jocurile balcanice pentru ju
niori.

BASCHET. între 9—11 august, 
la Botoșani, are loc campiona
tul balcanic pentru juniori (f), 
iar în Italia, de la 23 august — 3 
septembrie campionatul euro
pean pentru senioare;

BOX. între 24 august — 7 
septembrie, în Cuba se va des
fășura campionatul mondial, iar 
în R.P. Ungară, de la 17—23 
august va avea loc un turneu 
international rezervat seniori
lor.

CANOTAJ. Campionatele 
mondiale pentru senioare, în 
Elveția (Lucerna), între 29 au
gust — 1 septembrie.

LUPTE LIBERE. In Turcia; 
între 29 august — 1 septembrie au 
loc campionatele mondiale pentru 
seniori, iar in țara noastră între 
9—11 august, campionatele in
ternaționale ale României.

NATAȚIE. Balcaniada de polo 
pentru seniori (1—4 august), ur
mată de balcaniada pentru se
niori la inot și sărituri (8—11 
august), ambele manifestări se 
vor desfășura în Turcia; între 
18—25 august, în Austria, au loc 
campionatele europene de inot, 
polo și sărituri.

PENTATLON. Campionatul 
mondial la seniori (23 autist — 
4 septembrie) In U.R.S.S.

TENIS DE CIMP. In R.P. Po

lonă între 7—12 august au Ioc 
campionatele europene pentru 
amatori.

TIR. între 3—9 august. în Da
nemarca, campionatele europene 
pentru juniori (m și f).

FOTBAL. în Cuba, între 3—13 
august, Turțieul Prietenia.

GIMNASTICA. Trei manifes
tări importante: meciul Italia— 
România (m și f) — 20—31 au
gust ; concursul Prietenia 
(m și f) care va avea loc în 
R.P.D. Coreeană și întîlnirea 
România—R.F.G. (f), la Con
stanța (17—18 august); întîlni
rea, dintre echipele reprezen
tative feminine ale R.P.v Bulga
ria și României (Pleven: 1—3 
august). Cupa Prietenia pentru 
echipele de tineret (m și f), în 
Iugoslavia (2—4 august).

JUDO. La Pitești (22—25 au
gust) un important turneu pen
tru seniori la care vor partici
pa judokani din R.P. Bulgaria, 
R.S. Cehoslovacă, R.S.S. Ucrai
neană, Franța și România.

MOTO. Țara noastră găzdu
iește pe data de 18 august com
petiția „Cupa Dunării" la cros.

ȘAH. Trei turnee Internațio
nale: în Spania (20—31 august); 
1—13 august în R.P. Ungară și 
între 13—27 august, la Ploiești. 
Ultimele turnee sînt rezervate 
juniorilor.

VOLEI. La Constanța Tro
feul Tomls“i 6—10 august, pen
tru echipele feminine și 18—22 
august pentru cele masculine, 
iar la Galați, 28 august—4 sep
tembrie, Turneul Prietenia pen
tru juniori.

GABRIEL FLOREA

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ci
■

Numai pînă la 31 august
TIRGUL DE VARA

reduceri de prețuri pînă la 30 
la sută la îmbrăcăminte și 

încălțăminte de sezon

MAGAZINELE

COOPERATIVELOR

DE CONSUM

■

vâ oferă un bogat sortiment de 
articole de vară cu prețuri 

redusa

■
BBBBBBBB'

MINISTERUL ENERGIEI ELECTRICE 
LICEUL DE ELECTROTEHNICĂ 

BUFTEA
cu ședlul în orașul Buftea, Jud. Ilfov, șos. Bucureștl-Tlrgovlște 

km. 21, tel. 1616 47

Primește înscrieri pentru admiterea tn școală profesională, 
meseria montator elemente prefabricate din beton armat. în
scrierile se pot face la secretariatul școlii și la sediul tntre- 
prinderilor s

1. Electromontaj București, str. Candiano Popescu nr. 1, sec
tor 5.

2. Electromontaj Cimpina, str. Golești nr. 12.
3. Electromontaj Bacău, calea București nr. 3.
4. Electromontaj Sibiu, str. Lector nr. 12.
5. Electromontaj Banat, str. 6 Martie nr. 65, pentru care se 

școlarizează elevii respectivi.

Se primesc absolvenți ai școlii generale de 10 ani sau de 
8 ani — serii mai vechi, precum și promovați ai clasei a VIII-a 
din anul 1974 care au Împlinit 16 ani pînă Ia 15 iunie 1974, fără 
a depăși virsta de 18 ani in anul 1974, pe baza următoarelor 
acte :

— .adeverință a școlii generale ;
— adeverință medicală ;
— certificatul de naștere, copie și original.

I. T. A.- 
BUCUREȘTI 

Nr. 1
MARFA 

TELEFON 43 56 03, 43 54 05

CAUTĂ
DE URGENȚĂ:

— muncitori necaliticați 
pentru calificare ta locul de 
muncă în meseria de meca
nic auto, cu durata de 9 
luni, fiind retribuiți' pe 
timpul școlarizării cu 1 048 lei

lunar
CONDIȚII

— Buletin de București sau 
comune subordonate.

— Virsta 16—35 ani
— Minimum 7 clase ele

mentare

I. T. A.-București 
Autobaza nr. 1 Titan

Șos. Gării Cățelu Nr. 174 
sector 3

RECRUTEAZĂ
IN PERMANENȚA

ÎN VEDEREA ȘCOLARIZĂ
RII CA ȘOFERI PROFESIO

NIȘTI
tineri în vîrstă de 17—35 ani, 

studii 7—8 clase
In perioada școlarizării se 
asigură gratuit cazare, arti
cole de îmbrăcăminte, echi
pament de protecție și masă 

(sau bursă).

După școlarizare se asigură 
repartizarea în ‘ locuri de 
muncă apropiate de domici
liu, pe diferite categorii de 
autovehicule, după preferință. 
Informații și înscrieri, la 

sediul autobazei

Mijloace de transport tram
vaie 19, 27 și 28, autobuze

55 și 46 barat.
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Declarația președintelui

Portugaliei primită

Evoluția evenimentelor
din Cipru

NICOSIA 29. — Un purtător 
de cuvlnt al forțelor O.N.U. din 
Cipru a anunțat că trupele tur
cești debarcate cu cltva timp în 
urmă pe insulă au ocupat noi 
teritorii In ultimele trei zile, 
continuînd întărirea pozițiilor 
lor Intr-o manieră masivă. In 
ce privește respectarea încetă
rii focului, s-a precizat că „cu 
excepția cîtorva incidente mi
nore, situația pe teren a rămas 
neschimbată".

Pe de altă parte, „autoritățile 
militare turcești au avizat for
țele O.N;U.. că In viitor livră
rile de alimente și medicamen
te destinate refugiaților greci 
din enclava Kyrenia trebuie să

★

fia remis*  refuglaților prin in
termediul acestor autorități".

Purtătorul de cuvînt al O.N.U.’ 
a adăugat că forțele Națiunilor 
Unite au făcut tot ce le-a stat 
în putință pentru a ameliora 
condițiile de viață al*  refugia- 
ților celor două părți, precizînd 
că, în acest scop, Weckmann- 
Numoz, reprezentant personal al 
secretarului general al O.N.U., 
în Cipru, și generalul Prem 
Chand, comandantul forțelor 
O.N.U. din insulă, se află în 
contact permanent cu președin
tele 
kos 
tele

interimar al Ciprului, Glaf- 
Clerides, și cu vicepreședin- 
Rauf Denktaș.

REUNIUNEA 
GUVERNULUI GREC
ATENA 29. — Consiliul de Mi

niștri al Greciei s-a reunit, luni 
după-amiază, sub președinția 
premierului Constantin Cara- 
manlis — transmite agenția 
France Presse. Premierul grec 
î-a Informat pe membrii cabi
netului său asupra situației ge
nerale în problema Ciprului șl 
asupra evoluției negocierilor de 
la Geneva.

A

REUNIUNEA
DE URGENTĂ 

GUVERNULUI TURC
REPUBLICA VIETNAMULUI DE SUD: O școală din zona eliberată a provinciei Loc Ninh-

întrevedere
a ministrului

de externe român
la Moscova

GENEVA: O NOUĂ 
INTÎLNIRE TRIPARTITA

MOSCOVA 29 (Agerpres) 
— Corespondență de la 
L. Duță : La 29 îulie, minis
trul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, în 
timpul opririi sale Ia Mosco
va. în drum spre R.P.D. Co
reeană, a avut o întrevedere 
cu V. V. Kuznețov, prim-ad- 
junct al ministrului afaceri
lor externe al U.R.S.S.

Cu acest prilej, într-o at
mosferă cordială, prieteneas
că, a avut Ioc un schimb de 
vederi cu privire la unele 
probleme internaționale ac
tuale și aspecte ale relațiilor 
prietenești dintre Republica 
Socialistă România și Uniu
nea Sovietică.

pro-

tele-
său

cu entuziasm in Mozambic
• Manifestații spontane de bucurie în principa
lele orașe • Fraternizare între populația africană, 
militanții FRELIMO și armata portugheză • Gru
parea politică Uniunea Democratică din Mo

zambic s-a autodizolvat
Recenta declarație a președin

telui Portugaliei, Antonio de 
Spinola, prin care se arată că 
Portugalia recunoaște dreptul la 
independență al coloniilor afri
cane, a fost primită cu un deo
sebit entuziasm de populația a- 
fricană și europeană a coloniilor 
precum și de militarii portu
ghezi din colonii.

Astfel, după cum transmit a- 
gențiile FRANCE PRESSE și 
REUTER, duminică, în principa
lele orașe din Mozambic au a- 
vut loc manifestații spontane 
de bucurie, declanșate de anun
țarea declarației președintelui 
Spinola.

Manifestațiile din Tete, la ca
re au participat lideri ai Fron
tului de eliberare din Mozam
bic și ofițerii garnizoanei portu
gheze, s-au încheiat printr-un 
miting în cadrul căruia liderul 
Organizației FRELIMO din re
giunea respectivă, Raimundo 
Dalepe, a lansat un apel euro
penilor și africanilor, cerîndu-le 
să trăiască în pace și armonie 
și să evite confruntările

Cazuri similare de fraterniza
re între populația africană, mi- 
litanții FRELIMO și armata 
portugheză au fost semnalate și 
în districtul Zambeze, regiunea 
cea mai populată și cea mai bo
gată din punct de vedere agri
col a Mozambiculul.

în orașul Beira, populația a 
manifestat, duminică, pe străzi 
cu pancarte pe care scria „In
dependența este aici" și „FRE
LIMO este poporul".

Pe de altă parte, gruparea po
litică Uniunea Democratică din 
Mozambic, care dusese o cam
panie pentru declararea inde
pendenței Mozambicului sub 
controlul reprezentanților popu
lației albe, a anunțat că s-a au
todizolvat, existența sa fiind, da 
acum încolo, lipsită de sens.

In Angola va fi format 
un guvern de coaliție

GENEVA 29 — Corespondentul 
Agerpres, Corneliu Vlad, trans
mite : La Geneva, în noaptea de 
duminică spre luni, a avut loc 
o intîlnire a șefilor delegațiilor' 
celor trei state participante la 
conferința tripartită în problema 
Ciprului, în cadrul căreia a 
fost examinat proiectul de docu
ment final elaborat de către 
experti.

în cursul zilei de luni au avut 
loc o serie de convorbiri, în ca
dru bilateral, între miniștrii de 
externe ai statelor participante 
la conferință.

ANKARA 29. — Convocat luni 
dimineața într-o reuniune da 
urgență, guvernul turc a ana
lizat rezultatele realizate pînă 
acum în cadrul conferinței 
tripartite de la Geneva în 
blema Ciprului.

După o nouă convorbire 
fonică avută cu ministrul
de externe, premierul Ecevit * 
declarat că Turcia va continua 
să trimită întăriri și materiale 
de aprovizionare forțelor turcești 
din Cipru.

Agenția FRANCE PRESSE in
formează, pe de altă parte, că 
guvernul turc a făcut, prin in
termediul ministrului de externe 
britanic, o nouă propunere, care 
va fi prezentată lui Gheorghios 
Mavros, ministrul de externe al 
Greciei. Aceeași sursă precizea
ză că noua propunere s-ar re
feri la problema retragerii tru
pelor turcești din Cipru.

Accelerarea procesu
lui de normalizare a 
relațiilor dintre R. P. 
Polonă și R. F. Ger

mania

[liberarea unor
în Etiopia

Ședința Consiliului
de Securitate

NAȚIUNILE UNITE 29. — 
Consiliul de Securitate al O.N.U. 
s-a întrunit, luni, la ora 1,40 
GMT, la cererea Uniunii Sovie
tice, pentru examinarea proble
melor legate de aplicarea rezo
luției din 20 iulie a Consiliului 
de Securitate privind situația 
din Cipru.

în cadrul ședinței, delegatul 
Uniunii Sovietice a dat citire 
declarației guvernului sovietic 
din 28 iulie, privind situația din 
Cipru.

Adresindu-se Consiliului de 
Securitate, secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a in
format că a cerut reprezentan-

tulul său la convorbirile tripar
tite de la Geneva, Roberto 
Guyer, adjunct al secretarului 
general, să bună; problema lăr
girii atribuțiilor forțelor 
în Cipru.

O.N.U.

29. —
O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 
Consiliul de Securitate al 
s-a întrunit din nou. luni seara, 
la ora 19 GMT. pentru a relua 
examinarea problemelor legate 
de situația din Cipru, începută 
în cadrul ședinței de luni dimi
neața.

La Casa prieteniei, din Mos
cova, a avut loc, la 20 iulie, o 
ședință festivă lărgită a Condu
cerii Centrale a Asociației 
prietenie sovieto-române, 
sacrată împlinirii a 40 de 
de la crearea în România a A- 
sociației „Amicii U.R.S.S.". 
Printre participant! se aflau 
miniștri, funcționari superiori 
ai M.A.E. al U.R.S.S., activiști 
pe tărîm obștesc, oameni de 
artă și cultură sovietici.

Deschizînd ședința, V. I. Ko- 
notop, prim-secretar al Comite
tului regional Moscova al 
P.C.U.S., președintele Conduce
rii Centrale a A.P.S.R.. a sub
liniat marea însemnătate a 
creării în România a asociației 
„Amicii U.R.S.S.".

Un expozeu asupra 
mentelor istorice în 
fost creată asociația 
U.R.S.S.", asupra 
rodnice dintre A.P.S.R., și 
A.R.L.U.S., a făcut Alexei Se- 
liakov, doctor în științe.

Gheorghe Colț, 
cu afaceri a.i. al României 
U.R.S.S., a relevat 
le ce vor avea loc 
în viața poporului _____.
XXX-a aniversare a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă și Congresul al XI-lea al 
Partidului Comunist Român. 
Vorbitorul a evocat pe larg re
lațiile de prietenie și strțnsa co
laborare dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice, dintre

de 
con- 

anl

eveni- 
care a 
„Amicii 

i colaborării 
A.P.S.R.,

însărcinatul 
în 

evenimente- 
anul acesta 
român : a

Declarația guvernului sovietic

popoarele celor două țări, sub
liniind marea importanță pen
tru aceasta, a întrevederilor 
și convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid 
Brejnev.

întrevedere
LI. Brejnev

Georges Marchais

GENEVA 29. — Secretarul de 
stat al Foreign Office, James 
Callaghan, a declarat, luni după- 
amiază, că așteaptă o decizie fi
nală asupra unui plan de pace 
în Cipru pentru marți diminea
ță. După ce a discutat, timp de 
31 de ore, cu miniștrii de ex
terne ai Greciei și Turciei, Ja
mes Callaghan a declarat zia
riștilor : „Cred că vom lua o 
decizie mîine dimineață, la ora 
8,30 G.M.T. Sper aceasta". în 
cursul serii de luni — a spus el 
— nu vor mai avea loc întîlniri 
între cei trei miniștri, care au, 
astfel, posibilitatea să reflecteze 
asupra discuțiilor purtate.

• LA 6 ȘI 9 AUGUST se 
vor împlini 29 de ani de la 
bombardarea atomică a ora
șelor Hiroșima și Nagasaki. 
Cu acest prilej, vor fi or
ganizate in intreaga Japonie, 
de către Consiliul japonez 
împotriva bombelor atomice 
și cu hidrogen (Gensuikyo) 
și Congresul japonez împo
triva bombelor atomice și cu 
hidrogen (Gensuikin), nume
roase manifestări antirăzboi
nice și împotriva înarmării 
cu arme nucleare a țărilor 
lumii, la care vor participa, 
ca invitați, personalități de 
mare renume din lumea în
treagă.

în perioada 30—31 iulie va 
avea loc, la Tokio, un con
gres al savanților oare se 
pronunță împotriva armelor 
atomice, iar intre 29 iulie și 
2 august vor fi organizate, tot 
în capitala niponă, ample 
manifestații în favoarea apă
rării păcii în lume.

MOSCOVA 29. — Guvernul 
sovietic a dat publicității o de
clarație in care relevă că soco
tește necesar să-și exprime din 
nou, cu toată claritatea,' poziția 
în legătură cu Ciprul, avînd în 
vedere faptul că primejdia la 
adresa independenței și suvera
nității acestei țări nu a fost încă 
lichidată. Subliniind că princi
palele prevederi ale rezoluției 
din 20 iulie a Consiliului de 
Securitate nu au fost îndepli
nite pînă în prezent, declarația 
reamintește că „hotărirea Con
siliului de Securitate prevede 
încetarea Imediată a interven
ției militare străine și retrage
rea fără întîrziere a personalu
lui militar străin, inclusiv a 
personalului a cărui retragere a 
fost cerută de președintele Ci
prului, Makarios. Militarii greci 
care au declanșat rebeliunea 
militară nu au fost evacuați 
pînă acum din insulă. Forței*  
militare străine aflate In Cipru 
nu se retrag, ci continuă să 
sporească. Hotărirea Consiliului 
de Securitate presupune rein
stalarea în Cipru a guvernului 
constituțional. Lipsesc condițiile 
pentru ca guvernul legal, in 
frunte cu președintele Makarios, 
să aibă posibilitatea de a-și 
exercita integral puterea".

„Trebuie să se pună capăt, 
cit mai repede, atentatelor la 
independența, suveranitatea și 
integritatea Republicii Cipru. în 
ce o privește, U.R.S.S. va conti
nua neabătut să urmărească a- 
ceasta", se spune în declarație. 
In document se subliniază, de 
asemenea, că „sarcina primor
dială o constituie înfăptuirea 
imediată și integrală a rezolu
ției din 20 iulie a Consiliului de 
Securitate cu privire la Cipru. 
Trebuie restabilită situația Ci-

prului ca stat suveran. Trebuie 
să se pună capăt de urgență 
oricărui amestec din afară în 
treburile interne ale Ciprului și 
retrase toate trupele străine de 
pe insulă... Poporului cipriot — 
atît ciprioților greci, cit și ci- 
prioților turci — trebuie să 11 
se asigure dreptul inalienabil de 
a-șl rezolva singur problemele, 
de a hotărî soarta patriei comu
ne, a republicii suverane Cipru, 
în condiții de pace și liniște. 
Aceasta presupune incontesta
bil participarea reprezentanților 
guvernului legal al Ciprului la 
toate dezbaterile internaționale 
asupra problemei cipriote, in
clusiv la tratativele de la Ge
neva dintre Anglia, Grecia și 
Turcia. Uniunea Sovietică se 
pronunță ferm pentru aceasta. 
Hotărîrile care nu ar corespun
de intereselor poporului cipriot 
pot duce numai la agravarea în 
continuare a situației, la noi 
conflicte".

Agenția T.A.S.S. anunță că la 
Moscova a avut loc o întrevede
re între Leonid Brejnev,^secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., 
și Georges Marchais, secretar 
general al P.C. Francez, aflat la 
odihnă în U.R.S.S.

în cursul convorbirii, s-a evi
dențiat că tendința spre destin
dere, spre transpunerea în prac
tica relațiilor internaționale a 
politicii de coexistență pașnică 
se afirm'ă tot mai puternic ca 
trăsătură dominantă a evoluției 
situației internaționale. în aces
te condiții, o mare importanță 
dobîndește lupta pentru a con
feri un caracter ireversibil pro
cesului de destindere, pentru a-1 
completa cu destinderea în do
meniul militar, pentru asigu
rarea unei păci trainice. Apre
ciind convocarea conferinței 
pentru securitate și cooperare în 
Europa drept o realizare majo
ră a tuturor forțelor progresiste 
și iubitoare de pace, L. Brejnev 
și G. Marchais consideră că în
cheierea cît mai grabnică a lu
crărilor forumului general-eu- 
ropean al statelor, la cel mai 
înalt nivel, corespunde atît cau
zei păcii, cît și intereselor ma
selor largi populare.

Conducătorii celor două parti
de au reafirmat dorința recipro
că de a lărgi și pe viitor legă
turile frățești de prietenie și 
colaborare dintre P.C.U.S. și 
P.C.F. A fost evidențiată, tot
odată, importanța pe care 
P.C.U.S. 
tinuării 
dintre 
Franța.

• O DELEGAȚIE A CON
DUCERII FEDERALE A 
UNIUNII SINDICATELOR 
DIN R.F. GERMANIA, con
dusă de Heinz Oskar Vetter, 
președintele Uniunii, care a 
efectuat o vizită în R.P. Po
lonă, a avut în această țară 
convorbiri cu o delegație sin
dicală condusă de Wladyslaw 
Kruczek, președintele Consi
liului Central al Sindicatelor 
din R.P. Polonă. Comunica
tul dat publicității în urma 
convorbirilor relevă hotărirea 
părților de a milita pentru 
accelerarea procesului de 
normalizare a relațiilor din
tre R.P. Polonă și R.F. Ger
mania — informează agenția
P.A.P.

„Întîlnirea"

Declarația Comitetului de coordonare 
al forțelor armate

Ziarul etiopian „ADDIS 
ZEMEN" a publicat o de
clarație a Comitetului de 
coordonare al forțelor ar
mate ale Etiopiei, care 
relevă necesitatea unei 
reînnoiri politice, social- 
economice și culturale ale 
țării.

De bogățiile naționale ale 
Etiopiei — arată declarația — 
trebuie să beneficieze toți cetă
țenii, pe baze echitabile, iar în 
țară trebuie create condițiile ne
cesare pentru combaterea efi
cientă a sărăciei, bolilor și anal
fabetismului.

Declarația mai arată că tre
buie întărită unitatea națională

pe calea lichidării disensiunilor 
tribale și religioase și să se 
procedeze la o reducere consi
derabilă a decalajului existent 
în prezent între situația pe plan 
social a diferitelor categorii de 
cetățeni. Declarația subliniază, 
totodată, necesitatea elaborării 
unei politici „care să asigure 
participarea etiopienilor, pe baze 
colective, la edificarea unei so
cietăți progresiste și viguroase".

• CONTRAAMIRALUL RO
SA COUTINHO, președinte
le juntei militare de guver- 
năniînt din Angola, a decla
rat că în această țară va fi 
format, in curînd, un guvern 
de coaliție, a cărui misiune 
principală va fi aceea „de a 
accelera procesul de decolo
nizare pînă la transferarea 
puterilor către reprezentan
ții legitimi ai poporului an
golez". Totodată, el a men
ționat că acest guvern se va 
bucura de o largă indepen
dentă în adoptarea hotăriri- 
lor sale.

cu Gioconda
Peste 300 000 de admiratori au venit la „întîlnirea" de la Mos

cova cu Gioconda, unde capodopera lui Leonardo da Vinci a 
fost expusă, timp de o lună și jumătate, la Muzeul de arte plas
tice „A. S. Pușkin". Aici, pasionații de artă au așteptat uneori 
ore in șir pentru a putea intra șl privi timp de o jumătate de 
minut chipul tinerei florentine cu suris enigmatic, dăruit posteri
tății de geniul Iui Leonardo, tn perioada in care capodopera 
renascentistă italiană s-a aflat în acest muzeu, au fost prezen
tate aici circa 200 de expuneri asupra operei lui da Vinci înso
țite de proiectarea unul mare număr de diapozitive in culori.

Dar, clipa despărțirii a sosit tn cele din urmă și Gioconda se 
reîntoarce la Luvru, muzeu care, cu toată bogăția inestimabilă 
a colecțiilor sale, este de neconceput fără surisul Monei Lisa...

în Etiopia au fost puși în 
libertate primii 35 de deținuți 
politici, conform unei înțelegeri 
intervenite între împăratul 
Haile Selassie I și Comitetul de 
coordonare al forțelor armate 
etiopiene. După cum s-a mai 
anunțat, recent, la Addis Abeba 
a intervenit un acord, în baza 
căruia șeful statului a aprobat 
propunerea înaintată de Comi
tetul militar — format din ofi
țeri 
ției 
rea 
rea
In țară emigranților politici. De 
prevederile hotărîrii cu privire 
la amnistie nu vor beneficia 
persoanele a căror activitate a 
adus prejudicii unității națio
nale. în vederea examinării si
tuației deținuților politici din 
țară a fost constituit un comitet 
special.

al forțelor armate și poli- 
— cu privire Ia promulga- 
amnistiei politice și acorda- 
dreptului de a se Întoarce

în localitatea zaireză Bukavu 
s-au încheiat lucrările unei re
uniuni cvadripartite la nivel 
înalt, Ia care au luat parte pre
ședinții Mobutu Șese Seko 
(Zair), Kenneth David Kaunda 
(Zambia), Julius Nyerere (Tan
zania) și Marien N’Gouabl 
(Congo), precum și reprezentanți 
ai mișcărilor de eliberare națio
nală din Angola și William 
Eteki Mboumoua, secretar gene
ral al Organizației Unității A- 
fricane. în cadrul reuniunii, 
participanții au procedat la un 
schimb de opinii privind posibi
litatea unificării mișcărilor de 
eliberare națională ce activea
ză în Angola.

într-un comunicat dat publici
tății la încheierea convorbirilor, 
se arată că Mișcarea populară 
pentru eliberarea Angolei 
(M.P.L.A.) și Frontul de Elibe-. 
rare Națională a Angolei au ho- 
tărit să constituie un front co
mun la viitoarele negocieri cu 
Portugalia, în vederea acordării 
independentei Angolei — trans
mit agențiile France Presse și 
Reuter.

importanța
și P.C.F. o acordă con- 
și dezvoltării cooperării 
Uniunea Sovietică și

Reuniunea „grupului celor 12“
Luni au Început la Bruxelles 

lucrările reuniunii „Grupului 
celor 12“ de coordonare în pro
blemele energiei din care fac 
parte experti în acest domeniu 
din S.U.A., Canada, Norvegia, 
Japonia și țările membre ale 
Pieței comune, cu excepția 
Franței. Pe agenda de lucru a 
reuniunii se află Înscrisă o seria

de probleme privind punerea în 
practică a acordului de principiu 
referitor la partajarea resurselor 
energetice și raționalizarea con
sumului în caz de criză. Tot
odată, va fi discutată și pro
blema stabilirii contribuției fie
cărei țări la fondul comun de 
resurse energetice care urmează 
să fie folosit în caz de nece
sitate. U.R.S.S.: Imagine dintr-o secție a Uzinei de autoturisme din orașul Togliatti.

A DOUA FAZA A 
EXPERIMENTULUI 

A.T.E.P.
La 28 iulie, Programul 

internațional de experi
mente meteorologice in 
zona tropicală a Atlanti
cului (A.T.E.P.), la care 
participă aproximativ 
4 000 de savanți și tehni
cieni din 72 de țări ale 
lumii, a intrat in cea de-a 
doua fază a sa.

In Intenția specialiștilor care * 
iau parte la înfăptuirea acestui 
grandios program științific — ' 
imposibil ds realizat prin efor
turile unei singure țări — da
tele culese în cele o sută de zile 
ale experimentelor urmează să 
permită crearea de modele ma
tematice ale circulației de an
samblu a mediului atmosferic 
terestru și, implicit, elaborarea 
de metode mai perfecționate 
pentru prevederea timpului pro
babil pe termene îndelungat*.

După cum a declarat unui co
respondent al agenției T.A.S.S., 
conducătorul expediției sovie
tice participante la cercetări, 
M. A. Petrosianț, directorul 
Centrului hidrometeorologic al 
U.R.S.S., analiza preliminară a 
datelor furnizate de cercetările 
primei etape arată că a și fost 
obținut un material științific 
de valoare inestimabilă, exis- 
tînd, totodată, premisele ca re
zultatele etapelor a doua și a 
treia să se dovedească și mai 
rodnice.
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FRANȚA: Modernul Palat al congreselor recent inaugurat 
la Paris.

Republica 
Guineea-Bissau a cerut 
să fie membră a O.N.U.

• GUINEEA-BISSAU A A- 
DRESAT secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, cererea 
oficială de a fi primită ca stat 
membru al Organizației Națiu
nilor Unite — anunță agențiile 
de presă.

• ÎN COMUNICATUL REFE
RITOR la vizita ministrului de 
externe al Italiei, Aldo Moro, 
în Uniunea Sovietică se relevă 
dorința părților de a conferi pro
cesului de destindere un carac
ter ireversibil. Părțile și-au ex
primat intenția de a acționa în 
așa fel, încit eea de-a doua eta
pă a conferinței pentru securi
tate și cooperare in Europa să 
se desfășoare într-un spirit 
constructiv', iar cea de-a treia 
etapă să aibă loc cit mai curînd 
posibil.

în cursul vizitei a fost semnat 
un acord interguvernamental so- 
vieto-itaîian de colaborare eco
nomică, tehnică și industrială pe 
o perioadă de zece ani.

• LA CIUDAD DE PANAMA 
a avut loc o reuniune a Comi
tetului mixt panamezo-nicara- 
guaian, consacrată încheierii 
unui acord comercial și de 
schimburi preferențiale între 
cele două țări. în termenii acor
dului se menționează că ambele 
părți au convenit asupra nece
sității extinderii și diversificării 
relațiilor bilaterale de cooperare 
economică și comercială. Noua 
convenție economică se înscrie 
pe linia promovării relațiilor 
Republicii Panama cu toate ță
rile din America Centrală, acor
duri similare fiind încheiate, în 
ultimul timp, cu Costa Rica, 
Honduras, Salvador și Guate
mala.

• CINCI COPII ȘI-AU PIER
DUT VIATA, trei au fost dați 
dispăruți, iar alți 14 copii și două 
institutoare au fost internați de 
urgență în spital. Accidentul a 
fost cauzat de prăbușirea unui 
pod. de la o înălțime de 20 m, 
deasupra cursului unui rîu de 
munte în Austria, în regiunea 
Salzburg.

Cauzele accidentului nu au fost 
încă elucidate.

• ÎN CADRUL CONVOR
BIRILOR care au loc, în 
prezent, la Dar Es Salaam, 
între reprezentanți ai 
porației pentru 
națională și 
„British-American 
Co" a intervenit un acord în 
baza căruia guvernul tanza- 
nian urmează să preia con
trolul deplin asupra tuturor 
operațiunilor respective din 
Tanzania. Corporația pentru 
dezvoltare națională din Tan
zania deținea în trecut o 
anumită cotă parte din pa
chetul de acțiuni ale compa
niei anglo-americane, dar 
controlul asupra operațiuni
lor era exercitat de către 
administrația acesteia. Capi
talul in acțiuni al companiei 
(27 milioane șilingi tanza- 
nieni) — se arată în cercurile 
apropiate reuniunii — va 
trece în întregime sub con
trolul guvernului de la Dar 
Es Salaam.

Noul președinte al 
Consiliului 

Comandamentului al 
R. A. Yemen

Cor- 
dezvoltare 

ai companiei 
Tabacco

• CONSILIUL COMANDA
MENTULUI AL REPUBLICII 
ARABE YEMEN, autoritatea su
premă în stat, l-a numit pe lo- 
cotenent-colonelul Ibrahim Al- 
Hamidi, președintele acestui 
consiliu, în funcția de coman- 
dant-șef al forțelor armate — 
informează agenția U.P.I., citind 
postul de radio Sanaa. Decretul 
de numire menționează, de ase
menea, că Iocotenent-colonelul 
Mujaheb Bushwareb a fost de
semnat comandant-șef adjunct 
al forțelor armate nord-yemeni- 
te, iar Iocotenent-colonelul Aii 
Badhi a fost numit șef al Statu
lui Major. Cei trei ofițeri sînt 
membri ai Consiliului Comanda
mentului, care a preluat puterea 
in țară în luna iunie a.c.

• SUTE DE FERMIERI au 
manifestat pe străzile orașelor 
belgiene Liege și Mons. Alți de
monstranți au blocat cu ajuto-

rul tractoarelor principalele șo
sele din sudul și estul Belgiei. 
Manifestanții protestează împo
triva micșorării veniturilor lor 
și a creșterii prețurilor. Minis
trul belgian al agriculturii, Al
bert Lavens, a promis prezen
tarea unor serii de reforme pînă 
Ia sfirșitul lunii, pentru a veni 
în întimpinarea revendicărilor 
fermierilor.

Furtună pe litoralul 
baltic polonez

• DUPĂ CUM INFORMEA 
ZA AGENȚIA P.A.P., în ulti
mele săptămîni, litoralul baltic 
polonez a fost bintuit de fur
tuni care au ' silit ambarcațiu
nile pescărești să se refugieze 
în porturi și au perturbat unele 
activități portuare. De aseme
nea, spre dezamăgirea turiștilor, 
de mai multe zile scăldatul în 
mare se dovedește imposibil 
deoarece valurile înalte fac cu 
neputință chiar și promenadele 
în lungul plajelor.
• CUNOSCUTUL SCRIITOR 

PROGRESIST german, Erich 
Kăstner, a decedat în vîrstă de

75 de ani. Intr-un spital din 
Miinchen. Dintre numeroasele 
sale scrieri, cele mai cunoscute 
sînt romanul „Fabian" și cărțile 
pentru copii „Emil și detectivii" 
(tradusă în 27 de limbi ale lumii, 
printre care și limba română) și 
„Dubla Lottchen".

• CARGOUL MINERALIER 
„Western Star", care a navigat 
sub pavilion liberian, cu un de
plasament de 3 000 tone, s-a 
scufundat, duminică dimineața, 
in strîmtoarea niponă Bongo, in 
urma coliziunii cu vasul japonez 
Kilcuku-Maru. Doi membri ai 
echipajului au putut fi salvați, 
dar alți 24 au fost dați dispă
ruți, cargoul fiind înghițit de 
valuri in mai puțin de un minut.

• DUPĂ 25 DE ANI DE IN
ACTIVITATE, vulcanul Yake 
(2 400 metri altitudine), situat la 
aproximativ 200 km de Tokio, a 
început să erupă, duminică di
mineața, aruncind în atmosferă, 
timp de patru ore, o mare can
titate de lavă. în ciuda orei ma
tinale la care a avut loc erup
ția, ea nu a făcut victime, întru- 
cit zona învecinată este puțin 
populată.
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