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CUViNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la Plenara Comună a Comitetului Central

al Partidului Comunist Român și Consiliului Suprem
al Dezvoltării Economice și Sociale a României

Stimați tovarăși,
Plenara Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român 
a dezbătut și adoptat Proiectul 
Programului partidului și Pro
iectul de Directive privind dez
voltarea economico-socială a 
României in anii 1976—1980, pre
cum și prognozele de dez
voltare in perspectivă a țării 
pină în 1990. Aceste documente 
prefigurează în mod 
viitorul 
noastre, 
poporul 
acțiune 
cietății 
dezvoltate și înaintării României 
pe calea edificării comunismu
lui.

Atit Programul, cit și Directi
vele sint elaborate pe baza con
cepției științifice materialist- 
diaiectice și istorice, pornesc de 
la legitățile universal valabile, 
de la aplicarea acestora la con
dițiile concrete economico-so
ciale și istorice din țara noas
tră. In același timp, aceste do
cumente țin seama de experi
ența generală in construcția so
cialismului a altor țări, cit și de 
necesitatea generalizării experi
enței proprii a partidului nos
tru in edificarea societății socia
liste.

La elaborarea Programului și 
Directivelor au participat activ 
cadrele de bază ale partidului și 
statului. Directivele pentru cin
cinalul 
zele de 
tocmite 
zeci de 
nomie, 
activitate ale statului nostru, de 
la întreprinderi pină la condu
cerile ministerelor ; ele au fost 
dezbătute larg în secțiunile 
Consiliului Superior al Dezvol
tării Economice și Sociale, in 
organele corespunzătoare de con
ducere. Se poate spune, deci, că 
aceste documente sint rezulta
tul participării active a nume
roși activiști din diferite dome
nii de activitate, constituie ex
presia clarviziunii și înțelepciu
nii colective a partidului, a cla
sei muncitoare, a tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, a întregului nos- 

popor. Unanimitatea cu ca
re plenara a adoptat aceste do
cumente de importanță istorică 
constituie în fapt expresia vo
inței unanime a partidului și 
poporului nostru.

Programul pornește de la a- 
naliza științifică materialist- 
dialectică și istorică a dezvoltă
rii generale a societății ome
nești, a societății românești și a 
lumii contemporane. . ...............
succint dezvoltarea 
poporului nostru, 
subliniază cu tărie 
de clasă, luptele revoluționare, 
sociale și naționale au constitu
it forța motrice a progresului 
poporului român in decursul 
Întregii sale istorii zbuciumate. 
Aceasta confirmă încă o dată — 
dacă mai era necesar — geniala 
concepție revoluționară despre 
lume elaborată de Marx și En
gels, care pornește de la faptul 
că motorul tuturor transformă
rilor societății ii constituie lup
ta revoluționară, de clasă, lupta 
maselor largi populare.

Cu deplin temei se subliniază 
în Program rolul important ju
cat de-a lungul secolelor de ma
sele largi ale țărănimii, care au 
constituit multă vreme principa
la forță a dezvoltării sociale, a 
luptei pentru eliberare socială 
și națională. Totodată, se sub
liniază rolul important pe care 
formarea primelor formațiuni 
statale, apoi a statelor feudale,

minunat 
strălucit al patriei 

înarmează partidul și 
cu un program clar de 
in vederea făuririi so- 
socialiste multilateral

următor, cit și prugno- 
perspectivă au fost in- 
cu participarea a zeci și 
mii de cadre din eco- 

din toate sectoarele de

Sintetizind 
istorică a 
Programul 
că luptele

precum și luptele purtate împo
triva dominației străine l-au a- 
vut în întregul proces de afir
mare a poporului și apoi a na
țiunii noastre.

Desigur, Programul nu își 
propune să descrie istoria, el se 
oprește numai asupra unor mo
mente importante, cruciale, ca
re au determinat evoluția po
porului român, au dus la for
marea statului național, la dez
voltarea României moderne. 
Pornind de la aceasta, Progra
mul subliniază rolul de impor
tanță istorică al apariției pe 
scena istoriei a proletariatului, 
al mișcării revoluționare, pen
tru întregul proces de ridicare 
economico-socială și dezvoltare 
a civilizației în țara noastră. în 
acest context in Program se a- 
cordă o atenție deosebită for
mării primului Partid Muncito
resc Revoluționar în România 
in 1893 și apoi a Partidului Co
munist Român în 1921. După 
cum se știe, formarea Partidu
lui Comunist Român în condi
țiile istorice cunoscute a mar
cat un moment calitativ nou în 
mișcarea muncitorească revolu
ționară, din România, a consfin
țit triumful concepției revolu
ționare marxist-leniniste in 
mișcarea muncitorească, din ța
ra noastră, a ridicat pe o treap
tă superioară lupta de clasă a 
maselor muncitoare.

Subliniind faptul că de da în
ființarea sa, Partidul Comunist 
Român a jucat un rol tot mai 
important in întreaga viață po
litică a României, Programul 
menționează citeva din momen
tele importante in care partidul 
s-a afirpiat cu putere ca forță 
politică națională, acționînd 
pentru unirea clasei muncitoare, 
realizarea frontului muncitoresc 
și a unității tuturor forțelor de
mocratice antifasciste, pentru a- 
părarea intereselor naționale 
ale întregului popor. Pro
gramul evidențiază pregnant 
poziția justă a partidului în pe
rioada premergătoare celui de-al 
doilea război mondial, lupta sa 
hotărită împotriva războiului an- 
tisovietic, a penetrației Germa
niei hitleriste și subordonării ță
rii hitlerismului, împotriva răz
boiului în general. Se arată e- 
forturile depuse de partid pen
tru unirea tuturor forțelor de
mocratice Împotriva politicii an
tinaționale și reacționar-fasciste, 
pentru o politică democratică, de 
apărare a intereselor maselor 
largi populare, a intereselor na
ționale, de pace, prietenie și co
laborare cu Uniunea Sovietică și 
alte țări ale lumii.

Tocmai ca rezultat al politicii 
juste a Partidului Comunist Ro
mân au fost posibile realizarea, 
în anii războiului, a unei cola
borări tot mai strînse între Parti
dul Comunist și Partidul So
cial-Democrat, crearea Fron
tului Patriotic, conlucrarea largă 
cu forțele democratice și anti
fasciste din țară, culminind cu 
Frontul Unic Muncitoresc în 
1944 și apoi cu Blocul Partidelor 
Democratice. Acesta a fost un 
factor de o importanță hotărî- 
toare pentru organizarea și des
fășurarea cu succes a insurecției 
naționale armate, antifasciste și 
antiimperialiste.

Programul subliniază cu pu
tere că înfăptuirea cu succes a 
actului de la 23 August, care a 
dus la răsturnarea dictaturii mi- 
litaro-fasciste și la ieșirea Româ
niei din războiul dus alături de 
Germania hitleristă împotriva 
Uniunii Sovietice, s-a realizat în 
condiții istorice deosebite, atît pe 
plan național, cit și pe plan in
ternațional. După cum se știe,

ia.

dictatura fascistă a dus la sub
ordonarea țării Germaniei hitle- 
riste — care, de fapt, a exer
citat rolul de putere ocupantă 
în România — la jefuirea bogă
țiilor naționale de către hitleriști, 
la determinarea intrării Româ
niei in războiul nedrept împo
triva Uniunii Sovietice. Toate a- 
cestea au creat un val general 
de nemulțumire și dezaprobare 
în rindul întregului nostru po
por. Lupta împotriva acestei po
litici s-a concretizat în acțiunile 
de masă organizate de partidul 
nostru, in colaborare cu celelalte 
forțe, împotriva războiului, în 
acțiunile’ de partizani, în sabo
tarea mașinii de război. Starea 
de spirit creată in țară a permis 
să se organizeze cu succes acțiu
nea generală de înlăturare a dic
taturii fasciste, de ieșire a 
României din războiul dus îm
potriva Uniunii Sovietice, de ală
turare a țării noastre armatelor 
sovietice, coaliției antihitleriste.

Este un mare merit al parti
dului nostru comunist că a știut 
să folosească în mod corespun
zător această situație, să orga
nizeze activitatea sa proprie, a 
celorlalte forțe, inclusiv a for
țelor militare pentru înfăptuirea 
insurecției naționale armate an
tifasciste și antiimperialiste.

Totodată, trebuie subliniat cu 
tărie — și Programul face acest 
lucru — că realizarea acestor ac
țiuni a fost posibilă și datorită 
condițiilor internaționale favora
bile. determinate in primul rind 
de strălucitele victorii obținute 
in lupta impotriva Germaniei 
hitleriste de armatele sovietice 
— care au dus greul întregului 
război și au dat cele mai mari 
jertfe în această înfruntare. 
După cum se știe, în 1944 arma
ta sovietică dădea armatelor 
hitleriste lovituri tot mai puterni
ce, ajungind în desfășurarea bă
tăliilor la granițele României, 
purtind lupte pe teritoriul ei. 
Totodată, se intensificau luptele 
pe diferite fronturi, unde acțio
nau celelalte țări din coaliția an- 
tihitleristă — ceea ce, de ase
menea, slăbea forța Germaniei 
hitleriste. Trebuie subliniate in 
același timp — și în mod just 
Programul îi acordă o impor
tanță deosebită — rolul jucat de 
forțele de rezistență antifasciste 
din mai toate țările europene, 
contribuția lor de o Însemnăta
te deosebită la infrîngerea Ger
maniei hitleriste.

Aceste împrejurări interne și 
internaționale au creat condițiile 
prielnice trecerii la înfăptuirea 
de către partidul nostru, în co
laborare cu celelalte forțe la 
care m-am referit, a actului is
toric de la 23 August. Trebuie 
să fie clar că fără existența a- 
cestor condiții interne și in
ternaționale, ar fi fost greu, dacă 
nu imposibil, ca in acele împre
jurări, să ducem cu succes a- 
ceastă mare bătăile oare s-a în
cheiat cu o victorie remarcabilă.

Programul sintetizează, de ase
menea, mărețele victorii obținu
te de poporul român, sub con
ducerea partidului, în transfor
marea revoluționară a țării, în 
făurirea societății socialiste. 
Prin aceasta, el generalizează în 
mod minunat experiența dobîn- 
dită de partidul nostru, desprin- 
zînd concluziile corespunzătoare 
atît din marile succese, cit și din 
lipsurile și greșelile șăvîrșite în 
acești ani. In același timp, se 
menționează în mod just faptul 
că partidul a tras toate învăță
mintele din întreaga această ac
tivitate, că el a știut să lichi
deze la timp, cu hotărîre, lip
surile și greșelile, să aplice în 
mod creator adevărurile genera
le, universal valabile, la condi-

țiile concrete ale României. Toa
te acestea adeveresc justețea 
politicii marxist-leniniste a 
partidului nostru, faptul că cea 
mai revoluționară clasă, clasa 
muncitoare, a știut să-și înde
plinească rolul de clasă condu
cătoare, întărind , continuu alian
ța cu țărănimea, cu intelectua
litatea, cu celelalte categorii so
ciale. Aceasta demonstrează ce 
poate realiza un popor deplin 
stăpin pe destinele sale, care își 
făurește in mod conștient pro
priul său viitor. Totodată, 
aceste realizări subliniază, o 
dată in plus, necesitatea în
tăririi continue a partidului, 
a rolului său de forță po
litică conducătoare in toate do
meniile de activitate, necesita
tea creării unui aparat de stat 
nou în stare să anere cuceririle 
revoluționare și să asigure con
strucția societății socialiste.

Pe baza concluziilor din acti
vitatea de pină acum. Progra
mul trasează obiectivele și căile 
de acțiune ale partidului in 
noua etaDă strategică de făuri
re a societății socialiste multi
lateral dezvoltate ; el dă o per
spectivă clară de dezvoltare a 
țării pentru următorii 20—25 de 
ani.

în mod firesc, Programul pune 
pe primul plan dezvoltarea pu
ternică a forțelor de producție, 
crearea unei puternice baze 
tehnico-materiale care să asigu
re sporirea in ritm inalt a pro
ducției de bunuri materiale, in 
stare să satisfacă din plin atit 
necesitățile de consum ale între
gului popor, cit și cerințele dez
voltării generale a țării.

în același timp se subliniază 
rolul important pe care-1 are

amplasarea rațională a forțelor 
de producție pe teritoriul țării 
— aceasta contribuind la reali
zarea in practică a principiilor 
socialiste și comuniste, la ade
vărata egalitate în drepturi, 
permițind participarea activă a 
maselor populare la întreaga 
viață economică-socială a țării.

Totodată, Programul sublinia
ză cu putere necesitatea perfec
ționării în continuare a relații
lor de producție și sociale, a 
dezvoltării democrației socialis
te, creării cadrului organizatoric 
corespunzător in vederea parti
cipării tot mai active a întregu
lui popor la făurirea propriului 
său viitor, la zidirea societății 
comuniste.

Pornind de la necesitatea dez
voltării industriei, agriculturii, 
științei, culturii, a tuturor latu
rilor vieții economico-sociale, 
Programul subliniază că reali
zarea tuturor acestor obiective 
este posibilă numai in condiții
le creșterii în continuare — și 
în etapa făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și a înaintării spre comunism — 
a rolului conducător al partidu
lui in toate domeniile de acti
vitate. El relevă necesitatea 
participării active a cadrelor de 
partid, a tuturor comuniștilor la 
întreaga viață economică-socia
lă, a integrării lor active în 
procesul de construcție econo
mică și socială, participind 
dinăuntru, și nu' din afară, la 
realizarea programului de dez
voltare a țării. Aceasta va con
tribui la creșterea și mai pu
ternică a rolului partidului, la 
cimentarea unității întregului

(Continuate în pag. a lll-a)

Un document istoric
PROGRAMUL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

• Pe baza concluziilor din activitatea de
pină acum, Programul trasează obiec
tivele și căile de acfiune ale partidului in 

etapă strategică de făurire a socie- 
socialiste multilateral dezvoltate; el

noua
tatii 
dă o
tării

perspectivă clară de dezvoltare a 
pentru următorii 20-25 de ani.

• Programul dă o orientare generală știin
țifică, marxist-leninistă, pentru întreaga 
activitate pe plan national și international 
a partidului și poporului nostru. El stabi
lește linia generală de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și de 
înaintare pe calea comunismului in
România, de participare activă a fării

noastre la viafa internațională, la lupta
pentru transformarea pe baze noi a 
omenirii, pentru făurirea unei lumi mai
drepte și mai 
și colaborării

bune, a unei lumi a păcii 
intre toate popoarele.

o perspectivă măreață 
formare a omului nou,
conștiinfă revoluționară,

Programul dă 
activității de 
inaintat, cu o 
in stare să înțeleagă schimbările ce se
produc in societate și să acfioneze in mod 
conștient pentru transformarea lumii in 
concordantă cu năzuințele de dreptate 
socială și națională, de echitate, de bună
stare și fericire, de manifestare plenară 
a personalității umane.
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ANUL XXX /alXI-lea
ALLIBERTÂTIIF CONGRES

LUNII AUGUST 1976
Colectivul întreprinderii mecanice pentru agricultură și 

industrie alimentară Balș a realizat prevederife cincinalu
lui în 3 ani, 4 luni și 8 zile. Un succes remarcabil clădit pe 
munca pilduitoare a muncitorilor și specialiștilor de aici 
care au lucrat după grafice proprii - de fiecare dată sar
cina de plan pentru o lună găsindu-și corespondent în rea

lizările din mai puțin de două decade. în cinstea celor 
două mari evenimente ale anului - a XXX-a aniversare a 
eliberării și Congresul al Xl-lea al partidului - colectivul 
acestei întreprinderi s-a angajat să realizeze suplimentar 
o producție în valoare de 80 milioane lei (ziarele din 
9 mai 1974).

...Curtea întreprinderii este 
hală de producție. Sudorii și 
vopsitorii lucrează aici. Maga
ziile și celelalte construcții uzi
nale au fost și ele transformate 
în suprafețe de producție, iar în 
ateliere, 24 de ore din zi, în
treaga activitate este înscrisă 
fluxului tehnologic. Ritmul 
„benzii" nu admite pauze și nici 
rebuturi. Pe mașini, în ateliere, 
pe podurile rulante, peste tot 
oriunde îți arunci privirea ci
tești : pentru întreprinderea
noastră un minut înseamnă o 
producție în valoare de 280 000 
lei. Să nu-1 irosim ! De aseme
nea, „oamenii lucrează cu an
gajamentele și realizările la zi 
sub priviri" ; pe panouri marj 
sînt concepute grafice, adevărate 
oglinzi pentru munca fiecărei 
echipe. Este un colectiv tînăr, 
„cei peste patruzeci de ani pot 
fi numărați pe degete", cum 
bine remarca tovarășul Gheor- 
ghe Popa, secretarul comitetu
lui de partid, iar numărul ute-

E o adevărată bucurie să te 
poți găsi în preajma unor oa
meni ca Alexandru Olah care 
lucrează de aproape 30 de am 
în uzinele Unio din Satu 
Mare, șef de echipă acum la 
atelierul de utilaj tehnologic, 
sau a altora asemenea lui, oa
meni ale căror gînduri și acte 
se armonizează simplu și fără 
cusur. Pe meșterul Olah, de 
pildă, credeam că îl cunosc 
din variatele ipostaze ale „e- 
xercițiului funcțiunii". De 
fapt, l-am descoperit pe 
de-a întregul abia dintr-o în
deletnicire necuprinsă în no
menclatoarele uzinei, dar pen
tru care Alexandru Olah are 
o „slăbiciune" de trei dece
nii: profesia de educator asu
mată în spiritul unei înalte 
responsabilități comuniste. In 
marea școală a uzinei e bine 
cunoscută și „clasa" cu 26 de 
cursanți ai echipei lui Olah.

ÎNSEMNĂRI

meșterului Olah
Ce cuprinde de fapt „pro

grama" și „metodica" muncii 
educative aplicate de meșter? 
Doar cîteva adevăruri simple, 
slujite cu răbdare și pasiune. 
De pildă acela că meseria nu 
trebuie făcută „după ureche" 
ci „după carte" și „ca la car
te", nu pe furate ci pe învă
țate, că deprinderile bune fac 
munca plăcută, deci înalt pro
ductivă; că munca fizică nu 
este și nu poate fi grea dacă 
e bine gîndită.

— Face să te ostenești cu 
tinerii, să-i înveți cum să 
muncească, cum să se poarte, 
să fie cinstiți, sinceri, drepți, 
curajoși, susține maistrul, 
fiindcă tinerii de azi sînt mai 
deschiși la minte și mai înde- 
mînatici ca cei de dinaintea 
lor. Uite, Carol Catona, să zic 
cern, poate executa orice lu
cru îi dai la cuptoare rotati
ve, la pudratoare, racloare, 
transportoare de măre capaci
tate, poduri rulante; Ion Pa- 
nea, la fel, cînd e vorba de 
sudură cu oxigen sau lăcătu
șerie de mină. De Bendel Ca
rol e sigur că o să mai auziți 
cîndva, așa-i merg ideile prin 
cap. Ce-am învățat eu cel mai

Din obișnuință, orașul se tre
zea dis-de-dimineață. Amintirile 
și tot ce mă leagă de el mă în
dreptățesc să-l compar, așa cum 
arăta în primele ore ale zilelor 
de vară, cu un om care, înainte 
de a se decide să părăsească aș
ternutul, încearcă tăria luminii 
cînd cu un ochi cînd cu celălalt.

Ochii orașului erau strada prin
cipală și piața. După deschiderea 
magazinelor — o, scrîșnetul în ra
fale ale obloanelor de tablă on
dulată I — băieții de prăvălie, 
conform unei legi nescrise, dar 
respectate ca un ritual, se între
ceau să facă toaleta porțiunii de 
stradă dinaintea vitrinelor.

Prin toți porii orașului respira 
o provincie dulce și inocentă, 
domoală și stăpînă pe sine, cura
tă și sinceră, o provincie colora
tă în roz bombon ca o mireasă 
pregătită pentru a poza oricînd, 
„ă la minut". Așa am cunoscut 
orașul în acei ani, orașul vecin 
cu două ape, Dunărea și Oltul, 
mic, dar cu o măreție a lui ve
nită de pe vremea marilor voie
vozi, dintre care unul, Mircea cel 
Bătrîn, a ridicat acolo o cetate. 
Cu toată această apropiere, el nu

La marele bilanț, cu angajamentele îndeplinite

„LUCRĂM ÎN CONTUL

ciștilor cotizanți este de 206. în 
majoritatea lor aceștia au venit 
în întreprindere după termina
rea liceului — iar după alți 2— 
3 ani de activitate devenind 
foarte pricepuți meseriași. Din 
toamna trecută. în urma unor 
adevărate studii sociologice și 
economice desfășurate de către 
specialiștii întreprinderii, 60 de 
fete au preluat aproape întreaga 
activitate de lăcătușerie și vop- 
sitorie. „înlocuindu-i pe băieți, 
pe cei cu categorii mai mari de 
calificare — capabili să execute 
lucrări mai complexe — fetele 
au contribuit la obținerea zil
nică a unui spor de producție 
echivalent cu 2—3 instalații com
plete pentru irigații" — ne în
credința inginerul șef Dumitru 
Antonie. De fapt, la I.M.A.I.A. 
Balș atenția tuturor a fost în
dreptată către valorificarea re
surselor interne. Chemarea ute- 
cistă : dacă vecinul tău e mai 
bun, străduiește-te să-l depă
șești ; dacă e mai slab ajută-I 

bine de la alții acum învață 
și ei cel mai bine de la mine 
— că a ști meserie înseamnă 
să poți gîndi complet ce ai 
și cum ai de făcut. Cine nu 
poate asta, n-are dreptul să se 
numească muncitor calificat, 
nu va ști niciodată ce-i ade
vărata bucurie a muncii.

Ceilalți șefi de echipe, An
drei Vereș, Ioan Tilinger, Io
sif Gbrbe, Pop Ambruș, Fran- 
cisc Freun, secretarul comite
tului de partid al uzinei — 
Alexandru Coroiu, secretarul 
organizației U.T.C. — loan 
Tarța, mulți alții sînt de pă
rere că e greu de spus de 
unde vine puterea de înrîuri- 
re a lui Olah. Din răbdarea și 
vorba lui hună sau, pur și 
simplu, din exemplul său? Eu 
cred că din toate laolaltă. 
Pentru că dacă e nevoie de 
făcut ceva, undeva, și progra
mul s-a terminat, Olah râmi-

Cursanții

ne cît trebuie și odată cu el 
rămîne și echipa lui. Așa a 
făcut de cînd a intrat în rîn- 
durile clasei muncitoare și 
apoi, foarte curînd, îh cele ale 
partidului comuniștilor. „In 
primii ani după naționalizare, 
își amintește Olah, se întîm- 
pla să dorm în fabrică. Tre
buia să cîștigăm timp". Tova
rășii lui de muncă știu asta. 
Mai știu și altele. Știu, de pil
dă, că tînărul Olah a avut 
nunta, cînd a avut-o, întt-o 
sîmbătă dar că luni a venit la 
lucru și după socotelile lui și 
după cum erau atunci trebu
rile, a stat normal în fabrică; 
adică pînă miercurii Știu că 
fiul său, elev în anul al III- 
lea la Liceul industrial lucrea
ză adesea cot la cot cu tatăl 
cite 12 ceasuri pe zi „pentru 
a învăța bine meseria". Ne
greșit, toate acestea sporesc 
autoritatea morală și pedago
gică a inimosului și mereu ti- 
nărului Alexandru Olah a că
rui lecție de simplitate și hăr
nicie impresionează pe oricine 
are prilejul să-l asculte și, mai 
ales, să-l vadă la lucru.

VASILE SAVINESCU

împrumutase de-a lungul timpu
lui nici o caracteristică a acestor 
ape care, după cum se știe, n-au 
fost și nici nu sînt prea cuminți. 
Viața lui avea alte legi și nu în
cerca să iasă cumva din matca 
cunoscută încă de pe vremea bu
nicilor și încă mai dinainte.

Era liniștit orașul, ochii copi
lăriei îl priveau cu curiozitate și-i 
descopereau frumusețile cu frene
zia specifică vîrstei, frumuseți 
mici ca o petală, ca o albină sau 
ca o frunză spălată de rouă di
mineața.

Și totuși, numai astfel am cu
noscut orașul? Intr-o zi am au
zit, cred că în magazine ce des
făceau produsele „Dermata", un 
dialog care, n-aș putea spune 
precis acum, de ce mi-a atras atît 
de acut atenția. Cițiva oameni 
vorbeau despre război, erau bă- 
trîni și cred că inflexiunile voci
lor lor, felul lor grav de a dis
cuta m-au făcut să-mi ciulesc u- 
rechile și să-mi întrerup joaca 
printre tejghele. Am ascultat, fără 
să înțeleg prea bine, dar mi-am 
dat seama că nu se discuta des
pre ceva prea plăcut.

In lume era război. Orașul, fi
ind departe de lume și destul de 

să te ajungă a fost asimilată ca 
principiu comunist de conduită 
muncitorească. Școala de in
struire profesională a funcționat 
fără pauză, profesori fiind nu 
numai inginerii și maiștrii, ci 
toți muncitorii buni. Sigur, n-a 
fost simplu ca bună ziua să-i 
obișnuiești pe tineri să citească, 
să întocmească și să susțină, 
periodic, autentice comunicări pe 
tema organizării, a îmbunătățirii 
tehnologiilor, a simplificării o- 
perațiilor, dar insuccesele n-au 
descurajat, iar succesele — s-a 
știut cum — au fost transformate 
în pîrghii de stimulare a mun
cii politice și educative, de am
plificare a contribuției fiecăruia 
la locul de muncă. Cu fiecare 
decadă numărul orelor nefolo
site a scăzut, din februarie și 
pînă acum nemaiinregistrîn- 
du-se nici un caz de neîndepli- 
nire a sarcinii de plan lunare. 
Totodată, numărul celor care au 
propus inovații și raționalizări 
a ajuns să reprezinte aproape

De cițiva ani, dintr-o primă
vară timpurie, cînd ploile se 
făceau șiroaie la izvoarele mun
ților, apele Someșului se zbat 

' neliniștite între zidurile Împă
durite ale văilor; de cițiva ani, 
somnul milenar al Someșului, 
tulburat, e vitregit de viseie cu 
ape răvășite peste cimpuri; de 
cițiva ani, timpanele lui ceruite 
de vreme ascultă ingrozite lo
viturile ciocanelor care-i prind 
furia in chingi de beton.

începind de la un loc anume, 
care se cheamă Deliș, de unde 
Someșul începe să se arunce, și 
pină-n valea Gilăului, unde-și 
amestecă apele recj cu cele cal
de, oamenii i-au ridicat în 
cale-i munți de piatră, înnodîn- 
du-i apele-n lacuri.

Văzută din vîrf de munte, ta
băra de la Tartița, unde Some
șul e-nnodat de un baraj de pe 
care te-apucă amețeala uitin- 
du-te în jos, seamănă cu o co
lonie de oști romane gata să 
sfărime în bucăți un inamic ce 
s-ar încumeta să înainteze pe 
firul văii. Șoseaua care șerpu
iește pe lingă albia molcomului 
riu pare o dîră uriașă de lumină 
ce se revarsă peste văile și 
crestele munților, descoperin- 
du-le singurătatea.

— Pe aici, pînă amu, nu se 
mergea decît pe cărare, pe sub 
poalele malului, vorbi un om de 
prin părțile locului. De aici, de 
la Mărișel și pîn’ la Gilău fă
ceam trei zile și trei nopți cu 
pasu.

Mărișel. O albie de munte, la 
un cot al Someșului, unde un 
afluent al acestuia, cît o sări
tură, își cară apele zgomotos. 
Lucrările s-au concentrat aici 
pentru a instala și pune în miș
care, în inima unui pui de 
munte, centrala electrică.

Oriunde ai privi n-ai să vezi 
prin aceste locuri decît oameni 
in salopetă și cu cască de pro
tecție pe cap. Casca este mine
rească.

La gura unui tunel, pe unde 
urmau să fie trase cablurile de 
legătură cu centrala electrică, 
am văzut o brigadă, mai mult 
tineri, care turnau beton în că
mașa peretelui despărțitor ăl 
tunelului. Magdaș Isai arunca 
lopată după lopată.

— Betoniști ?
— Nu. Adică da. Toți ceilalți 

zîmbesc în coada lopeților.
— Brigadă complexă... Sîn- 

tem, în același timp, și mineri, 
și betoniști, și....

— El este și artificier, tot
odată, își scutură unul lopata. 
Apoi, ca șef de brigadă, mun
cește cot la cot cu noi. Nu-i ca 
alții, care dau numai cu gura.

Isai îmi explică :
— Munca noastră în subteran 

și la suprafață, e una singură, 
și omul, ca să-i facă față, tre
buie să fie tot unul singur : să 
știe a mina, a fora, a încărca 
și a betona. Aici, simplu miner, 
simplu artificier, simplu beto- 

neînsemnat, fusese departe și de 
război. Ce se întîmpla însă a- 
cum? Erau zilele unui nou în
ceput de vară... Orașul nu se mai 
trezea numai dis-de-dimineață, se 
trezea și noaptea. Oamenii parcă 
erau alții. Parcă mergeau mai re

ORAȘUL
pede pe stradă, parcă erau mai 
preocupați, dintre toate subiec
tele posibile de discuție rămăse
seră doar la unul: războiul. Și la 
piață, și la farmacie, și la bru
tărie și în magazine. Da, orașul 
se trezea și noaptea și asta foar
te des. Atunci era buimăcit, ie
șea în stradă, nu știa unde s-o 
apuce. Castelul de apă, edificiul 
cel mai înalt, sub arcadele că
ruia își făcuseră cuib mii de rîn- 
dunele, era punctul din care, în 
momentele acelea, se vestea apro- 

jumătate din efectivul de mun
citori, tehnicieni și ingineri al 
întreprinderii. Gheorghe Matei, 
Adrian Zorilă, Ion Tobă și 
Gheorghe Berce au realiza dis
pozitivele care permit executa
rea sudurii semiautomate la țe
vile de aluminiu. Cu 300 la sută 
a crescut productivitatea muncii 
în acest punct — altădată stran
gulat — de lucru al întreprin
derii. De asemenea, tehnicianul 
Gheorghe Berce și un colectiv 
de tineri au conceput și realizat 
pe plan local baia de zincare la 
cald, reușita permițînd tripla
rea capacității de lucru, fără a 
mai insista asupra creșterii in
dicelui calitativ. La turnătorie, 
sector unde muncesc numai ti
neri, a fost asimilată și extinsă 
turnarea în cochilii acționate 
pneumatic, astăzi fiecare mun
citor producînd de trei ori mai 
mult. în februarie s-a încheiat 
„cea mai importantă acțiune de 
producție" — așezarea oameni
lor pe fluxul tehnologic după 

nist nu există, de fapt. Nici nu 
poate să fie...

La cei treizeci de ani Isai s-a 
calificat, rind pe rînd, în toate 
aceste meserii.

La 18 ani. încă neîmpliniți, 
adică în anul 1961, tînărul Mag
daș Isai făcea cunoștință cu 
asprimea șantierului Hidrocen
tralei de pe Argeș, lucrînd în 
subteran la captarea apelor 
afluenților Argeșului. împletind 
munca de zi, în subteran, cu 
cea de noapte, în carte, Isai se 
califică, in scurt timp, ca miner. 
De aici pleacă în armată, aici 
se reîntoarce, aîci se căsătorește

lăsăm 
in urmă 
cetăti î 

adevărate...11
și tot aici se nasc Reghina și 
Emilia, primii lor copii.

Anul 1966 îl aduce la Lotru, 
unde se califică și în meseria 
de artificier. Din 1971 lucrează 
aici pe Someș, unde, în timp 
ce Reghina și Emilia învață la 
școală, se naște Marioara, odată 
cu primele vaiete prelungite ale 
Someșului trezit din adîncuri.

Această poveste nu mai este 
demult doar a lui. Este poves
tea întregii familii Magdaș. 
Căci, ajuns cu șantierul mai 
aproape de vatra strămoșească 
de pe meleagurile Jibăului, Isai 
a făcut ce-a făcut și a adus 
lîngă el, pe șantier, și pe frații 
lui, Victor și loan, sudori care 
se-nvîrtesc în jurul anilor două
zeci. Mai mult, de vreo doi ani 
a apărut pe șantier și Magdaș- 
tatăl, care împlinește în curînd 
șaizeci.

— Pentru noi, Magdașii, îmi 
mărturisea el, șantierul este ca 
și satul nostru. Ba, încă mai 
multe se găsesc aici.

Povestea vieții lui Purcaru e 
aceeași.

în 1955 feciorul Melinte pă
răsește plaiurile Mureșului și 

pierea morții. Sirena trezea ora
șul, îl avertiza să iasă pe cîmp 
să se ascundă că în curînd vor 
trece pe cerul lui avioanele nem
țești. Avioane care au în pînte- 
cul lor bombe. Avioane care pot 
semăna oricînd, în trecerea lor, 

bombe. Și unde să le semene 
dacă nu peste case, peste oa
meni, peste viață?

lntr-una din nopți un zgomot 
asurzitor a aruncat dintr-o dată 
orașul în flăcările războiului. Oa
menii au văzut imediat o flacă
ră imensă și după locul și înălți
mea ei au știut de la sute de 
metri depărtare ce arde. Ardea 
liceul comercial. Am privit acea 
flacără la ora cînd copiii aveau 
altceva mai bun de făcut: bună
oară să viseze, nu chiar feți fru-

gradul de dificultate a lucrări
lor, fiecare realizind o activi
tate pe măsura pregătirii lui 
profesionale. în felul acesta re
sursele ciștigate echivalează cu 
forța de muncă pentru un ate
lier întreg. Inginerii întreprinde
rii au fost proporțional reparti
zați pe cele trei schimburi.

Preocuparea, efortul continuu, 
responsabil dirijat către devan
sarea termenelor și realizarea 
unei producții suplimentare, cu 
consumuri reduse de materiale 
și de bună calitate s-au oglin
dit în realizări de prestigiu. Cu 
patruzeci de zile înaintea marii 
sărbători de la 23 August rubri
cile includ ca realizate toate 
angajamentele asumate în între
cerea socialistă. Suplimentar s-au 
realizat 800 de instalații de as- 
persiune — suficiente pentru 
irigarea, în anul acesta sărac 
în precipitații, a peste zece 
mii de hectare ; 40 de instala
ții de uscare a cerealelor, 50 de 
agregate pentru dezinfectarea în 
adăposturile zootehnice, 150 de 
agregate de pompare. Au fost 
economisite 372 tone combusti
bil — cantitate suficientă func-
ționării timp de 60 de zile a 
centralei termice ; a fost redus 
consumul de energie electrică 
cu 268 000 kWh — echivalentul- 
consumului pe timp de trei luni 
de către toate strungurile în
treprinderii. în aceeași perioa
dă, productivitatea muncii pla
nificate a fost depășită cu a- 
proape 112 000 lei pe muncitor. 
Efectul acestei depășiri substan
țiale a sarcinilor de plan la toți 
indicatorii s-a răsfrînt asupra 
economiei naționale, în ultimă 
instanță, prin realizarea de că
tre întreprindere a unor impor
tante beneficii peste plan, fără 
a socoti sporurile de producție ce 
se obțin prin folosirea cu mult 
mai devreme — o parte din in
stalații într-un devans de peste 
doi ani — a agregatelor folosite 
în sistemele de irigații. Sînt suc
cese de prestigiu obținute de un 
colectiv tinăr, care, lucrînd „foc 
nestins", asigurînd condițiile ca 
fiecare să producă la nivel ma
xim, lucrează acum în contul 
lunii august 1976...

GH. FECIORU

se oprește pe șantierul Hidro
centralei de la Bicaz, unde trece 
cu succes examenul muncii 
dure cu roaba și tîrnăcopul. în
vață și „fură" meseria de elec
trician de hidrocentrală și, spre 
uimirea lui, este angajat la lu
crările de montare a centralei 
electrice.

— După ce s-au terminat lu
crările la hidrocentrala-mamă, 
îi place lui să povestească, în 
1960, am plecat la Argeș, unde 
am luat-o de la primele lucrări. 
La Bicaz s-au mai montat, apoi, 
în aval, pînă la Bacău, uzine- 
pui, douăsprezece. Aș fi vrut să 
lucrez și eu la ele, dar a trebuit 
să vin la Argeș. Aici m-am în
surat. Pe șantier nu sînt fete... 
Plecat de mult, în sat nu eram 
cunoscut de fecior, și părinții 
fetei, adică ai nevesti-mi, m-au 
refuzat la-nceput. Neavînd în
cotro, și înțelegindu-ne, am fu
rat-o. Apoi a venit Silvica. Ea 
zice că e argeșeancă acum... în 
’67 am terminat montarea uzi- 
nei-mamă, și iar a trebuit să 
plec. Am venit la Porțile de 
Fier. Aici s-a născut Daniel, 
oltean, zice el.

în fiecare an, în concediu, 
trec pe acolo pe unde am lu
crat. Mi se pare un vis, parcă 
abia Ieri s-ar fi petrecut toate.

Mi-a venit în minte numele 
lui Magdaș :

— Ce zici de Isai, Magdaș....
— îmi place. Nu sînt mulți ca 

el. Nu am de-a face cu el, nu 
sîntem prieteni, adică nu ne 
vizităm, dar asta nu mă oprește 
să spun, să recunosc că e un 
muncitor brav.

Tace. își fixează casca pe cap, 
și-și încrucișează mîinile la 
piept.

— Țin la el, mi-e drag, dar el 
nu știe. N-avem vreme să ne 
spunem sau poate nu ne spu
nem, așa, cum își spun alții. 
Aici, în afara orașelor, noi sîn
tem o lume, o lume a noastră. 
Cind muncim, muncim, cînd 
bem un pahar, tot despre mun- 
că-i vorba. Poate ne-am obiș
nuit așa, cu viața asta dură, 
ne-am învățat, poate, să ne mîn- 
drim, așa pe tăcute, unul de 
altul, și toți față de ceilalți, cei 
care lucrează în orașe. Noi, aici, 
vedem tot binele, lași în urmă 
cetăți adevărate — satisfacții 
adevărate. Este un maistru, Za- 
haria Enache ; a fost pe șantier 
cu familia douăzeci de ani. A 
plecat de-aici la Iași, și-a făcut 
apartament și voia să se stabi
lească acolo. N-a rezistat. 
„Nu-mi găsesc locu’ Melinte, 
îmi scria. Parcă n-am aer". îna
poi, aici, n-a mai venit. De ru
șine. Dar s-a dus la Sebeș. O 
să ne întilnim acolo. Lucrările 
sînt pe terminate aici. într-un 
timp m-am gindit și eu să mă 
retrag de pe șantier. Acum nu 
mă mai gîndesc.

MARIN RADU MOCANU

moși, dar măcar că fură cireșe 
din pomul vecinului, că fierb po
rumb plin de lapte, ori că sus, 
în jgheabul plin cu struguri se 
joacă și rezultatul este mustul 
care curge gras în căldări... Acea 
flacără era un animal înfiorător, 

nemaiîntîlnit în nici o poveste. 
Războiul nu era o poveste.

Cum am mai cunoscut orașul? 
Era în plină vară, în august, oa
menilor, mai ales femeilor și co
piilor, le plăcea să stea pe la 
porți. Cei de pe strada princi
pală, cel puțin, țineau să fie mar
tori la toate evenimentele străzii. 
Intr-o zi, pe strada principală a 
trecut un convoi de soldați păzit 
de alți soldați. Erau nemți dezar
mați, făcuți prizonieri de ostașii 
români.

Fotografie de CH. CUCU

între anii 1945-1974

12 milioane de persoane 
s-au mutat în locuințe noi

O recentă statistică mențio
nează că între anii 1945 și 1974, 
în tara noastră au fost con
struite, din fondurile statului 
și din cele ale populației, peste 
3 900 000 locuințe — din care 
1 600 000 la orașe și 2 300 000 la 
sate. Aproximativ 12 000 000 de 
persoane, adică mai mult de ju
mătate din populația țării, s-au 
mutat în această perioada în lo
cuințe noi.

în concordanță cu creșterea 
puterii economice a țării, nu
mărul locuințelor — proprietate 
de stat sau personală — date 
în folosință populației sporește 
de la an la an. De la 50 000 lo
cuințe în 1951 s-a ajuns, în 
primii trei ani și jumătate ai 
actualului cincinal, la aproape 
500 000, accentul punindu-se pe 
sporirea gradului de confort, 
în multe așezări ale tării, casele 
noi au devenit elementul pre
dominant. La București, de pil
dă, au fost construite patru

ELEVII $1 STUDENȚII ÎN VACANȚĂ, 
DAR NU SI ÎN VACANTĂ
DE LA TREBURILE OBȘTII

Nu ne-am așteptat nici o cli
pă că ajungind la Gătaia vom 
găsi prin birourile lor oameni 
cu care ne-am propus să stăm 
de vorbă. Am fost avertizați de 
acest lucru incă înainte de a- 
propierea trenului. Combinele 
așezate la capătul lanurilor de 
grîu, așteptind ca vremea să le 
fie prielnică, porumbul de pe 
suprafețele mai joase năpădit de 
buruieni, culturile de soia asal
tate de rapița sălbatică... Treabă 
multă ce-și așteaptă sorocul îm
plinirii într-o vară atît de ca
pricioasă, ne-am zis.

Și intr-adevăr, prin birouri, 
pe scaune s-a așternut colbul. 
Totuși, o rază de noroc ne iese în 
cale. Pe tovarășul Coriolan Tri- 
fu. președintele C.A.P., îl sur
prindem pe ulița satului, în dru
mul dintre două sectoare, cel 
legumicol unde fusese să rin- 
duiască oamenii și prospectarea 
acelor parcele cu grîu.

— Anevoie ne descurcăm, îmi 
zice. Oamenii sînt cea mai mare 
lipsă a noastră. De-o pildă, avem 
36 de hectare cultivate cu le
gume, dar de grijitul lor se o- 
cupă doar 26. cînd, de fapt, ar 
trebui să avem pentru fiecare 
hectar cite cel puțin doi. Pră- 
șitul manual al porumbului s-a 
făcut o singură dată și ar mal 
trebui... Avem 3 000 de hectare 
de pămînt cultivat și doar vreo 
130 de oameni care lucrează e- 
fectiv. Noroc că ne mai ajută și 
alții, elevii, tinerii ai căror pă-

Nu-mi aduc aminte ca, în acel 
an, una mie nouă sute patruzeci 
și patru, să fi văzut copii în oraș 
care să se joace de-a războiul. 
Nu interzisese nimeni acest joc, 
dar copiii ignoraseră pur și sim
plu această posibilitate de a se 
zbengui. De -ce? N-aș putea să 
răspund, dar fiecare dintre noi 
poate găsi o explicație plauzibilă, 
adevărată.

In anii următori am cunoscut 
din ce în ce mai bine orașul. O- 
rașul creștea. Creștea ca oamenii 
și viața lui împrumuta din ce în 
ce mai mult caracteristicile celor 
două ape vecine Dunărea și Ol
tul: adincimea și tumultul. Ora
șul bătrîn în față cu tinerețea. O 
tinerețe care i s-a propus și pe 
care el și-a adjudecat-o cu depli
nă mîndrie și încredere. Reîntor- 
cîndu-te să-l vezi, astăzi, senti
mente de tot felul te încearcă, 
întrebări felurite te îndeamnă să 
le cauți un răspuns. Strada prin
cipală și grădina publică sînt tot 
acolo. Dar prăvăliile vechi unde 
sînt? Simplu: în fotografii, deve
nite documente ale vechiului 
oraș. Orașul are azi nu prăvălii, 
ci magazine. Dar casele din piață 
unde sînt? O, nici ele nu mai e- 

mari cartiere, Balta Albă, Dru
mul Taberei, Berceni, Pajura — 
adevărate orășele, la care se a- 
daugă numeroase alte construc
ții pe principalele artere. Ora
șele Galați, Constanța, Iași, Ti
mișoara. Cluj, Tg. Mureș. Bra
șov. Sibiu, Craiova. Pitești, 
Baia Mare, Buzău, Brăila, Pia
tra Neamț și-au schimbat în 
bună măsură înfățișarea urba
nistică. Pe harta țării au apă
rut o serie de centre urbane, 
complet noi. ca municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, oraș 
în care locuiesc 60 000 de oa
meni. Orșova, Victoria, Bălan și 
alte.

Astăzi, șantierul de locuințe 
este un decor propriu oricărei 
așezări urbane sau centru mun
citoresc. Se construiește pretu
tindeni în ritm rapid, ou me
tode moderne, cu utilaje tehnice 
perfecționate și cu materiale 
care asigură, deopotrivă, dina
mism, confort și eficiență. Toa

rinți sînt membri cooperatori, 
lucrătorii unităților industriale 
din comună... Ajutorul acestora 
este totuși insuficient.

Pornim în căutarea secretaru
lui comitetului comunal U.T.C. 
Este cadru didactic și a plecat 
în concediu. Tovarășul Petrescu 
Ioan, pe care-1 invitasem să ne 
însoțească, se scuză că el este 
grăbit; la unu și ceva are tren 
pentru Timișoara unde-1 așteaptă 
repetiția în formația de dansuri 
populare „Timișul" al cărui 
membru este. îl întrebăm așa, 
într-o doară, de ce nu face 
această treabă în comună. 
„Păi, e greu, tare greu. Am 
încercat, dar n-am izbutit", 
într-o comună cu circa 13 mii 
de locuitori, în cadrul căminului, 
nu activează decit o formație co
rală, din care 25 sînt elevi ! Dar 
restul tinerilor ? ! Restul e ni
mic fiindcă locțiitorul secreta
rului de comitet comunal U.T.C. 
deși are o slujbă la consiliul 
popular, nu știe decît vag cîți 
membrii are organizația, darmi- 
te să mai știe a ne vorbi, mă
car o după-amiază întreagă, des
pre prezența tinerilor în viața 
satului. E un amănunt elemen
tar că, plecînd secretarul în 
concediu, omul ales să coordo
neze activitatea unui comitet 
format din 17 membri și 685 ti
neri în evidență, toate sarcinile 
revin locțiitorului. Or, la Gătaia 
nici măcar documentele nu i-au 
fost lăsate, programele de acti- 

xistă. Casele ce le-au luat locul 
se numesc altfel: blocuri.

Dar oamenii ce fac? Simplu: 
trăiesc. A trăi înseamnă a munci 
bine, cu folos. Ei muncesc și bine 
și cu folos și din acest motiv — 
tot simplu — sînt mulțumiți. 
Mulți, foarte mulți sînt munci
tori la marele combinat. Cît des
pre grădina publică, ce se poate 
spune? S-a extins în tot orașul 
judecind după pasiunea locuito
rilor lui pentru flori și arbori.

Memoria mă îndeamnă să leg 
tot ce este orașul de azi, ce în
seamnă el acum pe harta țării de 
acea zi de august, cînd ostașii 
nemți treceau pe strada princi
pală cu capetele plecate. Apoi, la 
o lecție de istorie, am auzit de 
ziua de 23 August ca de o zi 
foarte însemnată a poporului nos
tru, ziua cînd, sub conducerea 
comuniștilor, dînd viață unui 
vechi vis, și-a ales prin luptă, 
un nou destin socialist. Intre vara 
aceea și vara aceasta orașul și-a 
adăugat vîrstei sale treizeci de 
ani. O nouă vîrstă: vîrsta lui 
August.

FLORIN COSTINESCU 

te acestea, conjugate cu măsu
rile adoptate de partid și de 
stat, măsuri care au in vedere, 
pe de o parte, asigurarea unor 
posibilități de locuit din ce in 
ce mai bune pentru toți oamenii 
muncii, iar pe de altă parte, sa
tisfacerea imperativului so
cial al dezvoltării familiei. în 
condițiile determinate de schim
bările radicale ivite în structura 
populației, cu implicații di
recte asupra modului de viată, 
asupra gradului de civilizație, 
generează un ritm și mai inalt 
al construcției de locuințe.

De asemenea, pe măsura în
cheierii acțiunii de sistematizare 
a localităților rurale, la sate 
au început să apară primele 
construcții de tip urban. ur- 
mînd ca în anii viitori satul 
românesc să parcurgă o etapă 
de intens .travaliu sub raport 
edilitar.

vitate, caietul de evidență în 
întrecerea socialistă etc. în fi- 
șet nu erau decît cele din anii 
precedenți. Să le neglijăm însă 
pentru o clipă și să apelăm la 
fapte, știind că orice lucru făcut 
de cineva nu se uită cu una cu 
două. Dar asemenea amintiri , 
sînt nespus de sărace.

Pe stradă am văzut mulți, 
chiar foarte mulți tineri, care 
pe biciclete, care prin cofetă
rie, ori prin bar sau pur și sim
plu șezînd suspendați pe la răs
cruci. Elevi, studenți în vacan
ță, navetiști. Ajutați de casiera 
comitetului comunal U.T.C., tov. 
Paraschiva Ursu, am încercat 
să-i cunoaștem. Foarte afectate 
că le întrebăm, două fete care-și 
savurau agale înghețata, ne-au 
zis : „Sintem la școală, iar acum 
în vacanță și nu vrem să mun
cim". Alții mai domoli în vor
bă așteptau ca munca să le stea 
la îndemină acolo, în stradă. 
Cel puțin așa se poate interpre
ta răspunsul în doi peri : „dacă 
nimeni nu ne cheamă !“. Oleacă 
de dreptate au ei. Veniți după 
osteneala prea îmbelșugatei în
vățături, normal, ar . trebui A 
„cadă" intr-un sistem organizat’ 
de activități și acțiuni care mai 
de care mai bune, incit singura 
bătaie de cap ce ar trebui să 
aibă să fie ce să aleagă. Deo
camdată, comitetul U.T.C. prin 
persoana locțiitorului secretaru
lui U.T.C. răspunde candid : „nu 
prea am organizat".

Acum să admitem pentru o 
clipă că la coarnele plugului nu 
se îndeasă nimeni. în comună 
trăiesc in perioada vacanței 150 
de elevi de liceu și școli profe
sionale și 50 de studenți pe la 
diverse facultăți. La postul de 
miliție am fost informați că în 
evidența lor se află încă 15 ti
neri neîncadrați în producție. Și 
plutonierul Ion Cioloca și tova
rășul director al liceului. Weis
sman, și toți ceilalți interlocutori 
puși să răspundă de cite ceva 
în treburile obștii sint de acord 
că toate relele nărăvuri vin de 
la o insuficientă educație. Exis
tă la Gătaia o societate cultu
rală, „a doua din județ". N-ar 
fi putut ea face un colocviu cu 
acești tineri la care să partici
pe și ceilalți ? Ba da, dar e mai 
lesne să faci un referat, o co
municare, pe aceeași temă, de
cit o dezbatere concretă ! Nu ? 
Numai cu cei 15 ciștigați in fo
losul muncii s-ar putea com
pleta acuta lipsă de oameni din 
legumicultura. Și-ar mai fi tras 
și alții niscai învățăminte. Ca 
să nu mai vorbim că de aici, 
adică de la primul pas, următo
rul vine mult mai ușor.

Am fost informați că in cam
pania recoltatului și în cele 
care urmează „o să facem noi 
mai multe acțiuni". O declarație 
atît de solemnă, incit Ion Pe
trescu a uitat pină și faptul că 
prima a și început.

ION DANCEA
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
la Plenara Comună a Comitetului Central al Partidului Comunist Român

și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României
(Urmare din pag. I)

popor In. jurul său, la realiza
rea misiunii sale de forță con
ducătoare în societatea socia
listă.

In același timp, Programul 
menționează că și în viitor va 
crește rolul statului în organiza
rea și conducerea tuturor proce
selor de construcție socialistă, că 
întreaga activitate a societății va 
trebui să se desfășoare pe baza 
unui plan național unic, a apli
cării consecvente a principiului 
centralismului democratic pa
ralel cu creșterea rolului și 
atribuțiilor unităților teritorial- 
administrative, ale unităților 
economice și sociale, cu spori
rea inițiativei lor în realizarea 
programului și planului națio
nal unic de dezvoltare a țării, 
in vederea unirii eforturilor în
tregului popor intr-o direcție 
unică.

în cadrui Programului un loc 
important ocupă politica mar
xist-leninistă a partidului în 
problema națională, rezolvarea 
justă în continuare în țara noas
tră a problemei naționale — 
care a dus la realizarea în fapt 
a deplinei egalități în drepturi 
a tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate. Pro
gramul subliniază, pe bună drep
tate, că, ‘ întotdeauna, Partidul 
Comunist Român a acordat o 
atenție deosebită acestei proble
me, a dus permanent o luptă 
neîmpăcată împotriva naționalis
mului, șovinismului, rasismului, 
a oricăror manifestări străine 
concepției sale marxist-leniniste, 
din partea oricui. Partidul 
a pornit întotdeauna de la fap
tul că asemenea manifestări 
sint străine comuniștilor, forțe
lor revoluționare, sint expresia 
politicii claselor stăpînitoare, a- 
supritoare, de învrăjbire a oa
menilor muncii pentru a-i putea 
domina și asupri mai ușor.

Rezolvarea marxist-leninistă a 
problemei naționale în țara 
noastră, asigurarea deplinei e- 
galități in drepturi între toți 
oamenii muncii constituie una 
din marile realizări istorice ale 
Partidului Comunist Român. A- 
ceasta a dus la așezarea pe baze 
noi. de deplină egalitate, a re
lațiilor dintre oamenii muncii 
români, maghiari, germani, sîrbi 
și de alte naționalități, a asigu- 
gurat o unitate puternică a în
tregului nostru popor, sub con
ducerea Partidului Comunist 
Român, în făurirea socialismu
lui. Aceasta constituie totodată 
o garanție a înaintării cu succes 
pe calea făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
a edificării comunismului in 
România. (Aplauze puternice 1).

Bazîndu-se pe concepția ști
ințifică materialist-d ialecticâ,
pe învățătura marxist-leninistă, 
Programul partidului dă o per
spectivă măreață apropierii 
treptate între clase — în condi
țiile ștergerii deosebirilor esen
țiale dintre sat și oraș, dintre 
munca fizică și munca intelec
tuală — perspectiva înfăptuirii 
unei societăți noi. a unui popor 
omogen al societății comuniste, 
a poporului muncitor unic. In 
această perspectivă istorică. 
Programul prefigurează apro
pierea continuă a oamenilor 
muncii, fără deosebire de națio
nalitate, apropierea popoarelor 
și mersul lor într-o unitate tot 
mai deplină, înainte spre socie
tatea comunistă care va asigura 
ă<f 'Arata egalitate și libertate 
pefîtru toate popoarele, pentru 
toți oamenii muncii. (Aplauze 
puternice).

Programul definește în mod 
clar bazele ideologice ale parti
dului și înarmează pe toți co
muniștii, pe toți oamenii mun
cii, întregul popor cu o concep
ție științifică înaintată despre 
lume și viață, concepția mate
rialismului dialectic și istoric. 
Programul pune la loc central 
preocuparea partidului pentru 
ridicarea continuă a nivelului 
politico-ideologic al comuniști
lor, al tuturor oamenilor mun
cii, pentru formarea conștiinței 
socialiste a maselor, pentru rea- ' 
Uzarea în viață a principiilor 
eticii și echității socialiste. Pro
gramul dă o perspectivă mă
reață activității de formare a 
omului nou, înaintat, cu o con
știință revoluționară, în stare 
să înțeleagă schimbările ce se 
produc în societate și să acțio
neze în mod conștient pentru 
transformarea lumii în concor
danță cu năzuințele de dreptate 
socială și națională, de echitate, 
de bunăstare și fericire, de ma
nifestare plenară a personalită
ții umane.

In același timp, Programul a- 
cordă o atenție deosebită pro
blemelor internaționale, marilor 
transformări revoluționare so
ciale și naționale care au loc 
pe plan mondial. El trasează 
perspectiva desfășurării cu suc
ces a luptei pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă, pentru 
realizarea unei noi ordini eco
nomice și politice mondiale. 
Programul subliniază că dece
niile următoare vor duce la noi 
și noi schimbări în raportul de 
forțe, la trecerea a noi popoare 
pe calea socialismului, că vii
torul aparține socialismului și 
comunismului, unei lumi în care 
vor dispare pentru totdeauna 
clasele exploatatoare, asuprirea 
unui popor de către altul, în 
care se va realiza conviețuirea 
pașnică și întrajutorarea activă 
a tuturor națiunilor pe calea 
dezvoltării lor economico-so- 
ciale.

Programul pornește de la 
faptul că țările socialiste au un 
rol tot mai important în evolu
ția societății și că în perspec
tivă va crește și mai mult in
fluența lor asupra cursului vie
ții internaționale. Se subliniază 
intensificarea activității forțelor 
revoluționare, a clasei munci
toare, a celorlalte clase și ca
tegorii sociale care doresc și 
luptă pentru realizarea unei o- 
rînduiri mai drepte și mai bune, 
în acest context va crește con
tinuu rolul partidelor comuniste, 
al celorlalte partide și forțe re
voluționare, chemate să că
lăuzească lupta maselor popu
lare, să organizeze întreaga ac
țiune de transformare revolu
ționară a societății. întărirea 
continuă a unității și colaboră
rii, pe baze noi, între toate a- 
ceste partide și forțe revoluțio
nare, constituie factorul hotărî- 
tor al desfășurării cu succes a 
întregii lupte revoluționare pe 
plan național și internațional, al 
dobîndirii victoriei in lupta pen
tru o politică de colaborare și 
pace între popoare.

In mod just, Programul sub
liniază că lupta pentru pace, 
pentru dezarmare generală, și 
îndeosebi nucleară. constituie 
astăzi o sarcină fundamentală a 
dezvoltării societății omenești, a 
maselor populare, a popoarelor 
înseși, că de izbînda acestei 
lupte depinde înseși asigurarea 
succesului noilor transformări 
economico-sociale ale lumii.

Programul afirmă cu putere 
principiile noi, de egalitate, 
respect al independenței și su
veranității naționale, neamestec 
in treburile interne, renunțare 
la forță și la amenințarea cu 
forța — care trebuie să stea la 
baza relațiilor dintre toate sta
tele.

Totodată, Programul sublinia
ză că trebuie să crească conti
nuu rolul Organizației Națiuni
lor Unite, al celorlalte organis
me internaționale în soluționa
rea problemelor complexe ale 
lumii contemporane. Este nece
sară participarea activă la viața 
internațională a tuturor statelor, 
indiferent de mărimea lor ; nici 
o problemă nu se poate soluțio
na corespunzător intereselor tu
turor popoarelor lumii fără 
participarea activă la soluțio
narea ei a fiecărei națiuni, a 
fiecărui stat.

Se poate spune deci că Pro
gramul dă o orientare generală 
științifică, marxist-leninistă, 
pentru întreaga activitate pe 
plan național și internațional a 
partidului și poporului nostru. 
El stabilește linia generală de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de 
înaintare pe calea comunismului 
în România, de participare ac
tivă a țârii noastre la viața in
ternațională, la lupta pentru 
transformarea pe baze noi a 

■omenirii, pentru făurirea unei 
lumi mai drepte și mai bune, a 
unei lumi a păcii și colaborării 
intre toate popoarele.

In ce privește Directivele, ele 
fac un bilanț strălucit al reali
zărilor obținute în anii construc
ției socialismului și trasează 
căile dezvoltării economice și 
sociale a țării în anii 1976— 
1980, stabilind și prognozele de 
perspectivă pînă în 1990.

Aș dori să menționez cu acest 
prilej că înscrierea în Directive 
a prevederilor privind dezvolta
rea în ritm intens, în perioada 
următoare, a tuturor sectoarelor 
de activitate se bazează pe rea
lizarea cu succes a planului 
cincinal 1971—1975, pe faptul că 
Directivele Congresului al X-lea 
și prevederile planului cincinal 
se vor realiza înainte de ter
men. Aceasta ne dă posibilita
tea să ne propunem ca și în ur
mătorul cincinal să asigurăm un 
ritm înalt de dezvoltare a in
dustriei și agriculturii, a întregii 
economii și, legat de aceasta, să 
înfăptuim măsurile corespunză
toare de ridicare continuă a 
bunăstării materiale și spirituale 
a întregului popor.

Ținînd seama de succesele 
realizate în înfăptuirea actualu
lui cincinal aș dori ca și de la 
această Plenară a Comitetului 
Central al Partidului și a Con
siliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale să adre
sez cele mai calde felicitări oa
menilor muncii, întregului nos
tru popor, pentru strălucitele 
realizări cu care întîmpină a 
XXX-a aniversare a eliberării 
patriei și Congresul al XI-lea al 
partidului. (Aplauze puternice).

Directivele prevăd continua
rea dezvoltării în ritm înalt a 
industriei, ca factor principal al 
progresului general al întregii 
noastre societăți. Totodată se 
acordă un rol mai mare agri
culturii, ca una din ramurile 
principale ale economiei noas
tre naționale, care condiționează 
într-o măsură însemnată și rea
lizarea programului de indus
trializare și întreaga dezvoltare 
a țării. In Directive se insistă 
pentru continuarea amplasării 
raționale a forțelor de producție 
pe teritoriul țării și se stabilește 
sarcina importantă ca în 1980 
nici un județ să nu aibă o pro
ducție industrială mai mică de 
10 miliarde lei. Aceasta nu con
stituie o simplă cifră, ci repre
zintă o cotitură calitativă deo
sebită în dezvoltarea tuturor zo
nelor și județelor țării noastre, 
în ridicarea gradului de civili
zație a întregii noastre țări. A- 
ceasta constituie transpunerea 
in viață a principiilor marxiste 
potrivit cărora fiecare localitate

trebuie să devină un puternic 
centru economic și social în 
stare să asigure locuitorilor săi 
condiții optime de viață din 
toate punctele de vedere. In 
perspectivă, acest proces va 
continua astfel înoît pînă în 1990 
să ajungem probabil la 18—20 
miliarde lei producție indus
trială minimă în fiecare județ. 
Numai în acest fel vom aplica, 
în mod consecvent principiile 
marxiste, revoluționare, de or
ganizare pe baze economico-so
ciale noi a societății românești.

Programul subliniază in mod 
just necesitatea continuării efor
turilor de dezvoltare economico- 
socială a țării in ritm înalt, in 
vederea ajungerii la nivelul ță
rilor socialiste mai avansate, a 
apropierii României de țările 
dezvoltate din punct de vedere 
economic. Prevederile din Di
rective și prognozele ne dau 
toată garanția înfăptuirii aces
tui obiectiv — care nu este le
gat numai de o dorință abstrac
tă, ci constituie una din pro
blemele fundamentale ale fău
ririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate și creării ba
zei tehnico-materiale pentru 
trecerea spre comunism. Fără o 
economie puternică nu se poate 
concepe făurirea societății so
cialiste, realizarea principiilor 
repartiției socialiste, ridicarea 
nivelului de viață, nu se poate 
concepe trecerea spre comu
nism. Iată de ce problema apro
pierii din punct de vedere eco
nomic de țările dezvoltate, a 
egalizării nivelului dezvoltării 
economice este o problemă prin
cipială de importanță hotărî- 
toare pentru mersul înainte al 
țării noastre spre comunism.

Pornind de la aceste preve
deri, Programul are în vedere 
ca și în viitor repartiția veni
tului național pentru fondul de 
consum și fondul de dezvoltare, 
de acumulare, să asigure atit 
creșterea continuă a nivelului 
de trai al poporului, cît și rea
lizarea unul ritm înalt de dez
voltare, reproducția lărgită, fără 
de care nu am putea realiza 
obiectivele ce ni le propunem. 
Faptul că în Programul parti
dului se subliniază necesitatea 
unei juste repartiții, a alocării 
unei părți însemnate din veni- t 
tul național pentru fondul de 
dezvoltare, are o importanță 
principială. Practica, viața de
monstrează că fără a aloca o 
parte însemnată din venitul na
țional pentru fondul de dezvol
tare nu se poate realiza nici 
progresul economico-social al 
țării, nici creșterea nivelului de 
trai. Voi da un singur exemplu: 
a fost redusă ponderea fondului 
de dezvoltare la 17—18 la sută 
în 1954, mergîndu-se în acest 
ritm cam pină în 1960. Cunoaș
teți cum s-a dezvoltat economia 
țării în perioada respectivă: 
practic abia s-a putut realiza 
reproducția simplă; au dispărut 
și unele fonduri fixe pe care le 
aveam, iar ritmul mediu anual 
de creștere a fondului de con
sum a fost de circa 4,5 la sută. 
In perioada 1961—1965, cînd am 
alocat circa 25 la sută din ve
nitul național pentru fondul de 
dezvoltare, am asigurat realiza
rea unora din obiectivele pla
nului cincinal, dar la altele s-a 
renunțat din lipsă de mijloace. 
S-a renunțat inclusiv la realiza
rea programului de irigații și 
de dezvoltare a producției de 
îngrășăminte. Ritmul mediu 

anual de creștere a fondului de 
consum a fost în această peri
oadă de circa 5,3 la sută. 
In cincinalul 1966—1970, cînd 
am alocat circa 29—30 la sută 
din venitul național pentru dez
voltare, am asigurat realizarea 
uriop capacități moderne, am 
pus de fapt bazele dezvoltării 
noi a industriei românești, pe 
baza tehnicii celei mai avansa
te. în această perioadă am asi
gurat, de asemenea, realizarea 
unor lucrări însemnate în do
meniul agriculturii, dezvoltarea 
științei, învățămîntului ; ritmul 
mediu anual de creștere a fon
dului de consum a fost în cin
cinalul 1966—1970 de circa 7 la 
sută. In actualul cincinal, 1971— 
1975, cînd alocăm peste 33 la 
sută pentru fondul de dezvolta
re, cunoașteți ce se înfăptuiește 
în țară în domeniul industriei, 
al economiei, al construcțiilor 
social-culturale. Ritmul mediu 
anual de creștere a fondului de 
consum este de circa 8 la sută. 
Iată raportul direct care există 
între alocarea unui procent im
portant din venitul național 
pentru dezvoltare și asigurarea 
progresului general al țării, ri
dicarea nivelului de trai al po
porului. In Directivele actualu
lui cincinal ne-am propus să 
creștem numărul oamenilor 
muncii ocupați în industrie și 
alte sectoare cu 4—500 de mii. 
Vom realiza însă o creștere de 
1 300 000. Fondul de consum pe 
total va crește cu circa 46 la 
sută. Fără realizarea unui vast 
program de dezvoltare a indus
triei, agriculturii, transporturi
lor și celorlalte ramuri econo
mice nu am fi putut realiza 
toate acestea.. Subliniez aceasta, 
pentru că problema raportului 
dintre^ fondul de consum și fon
dul de dezvoltare este o pro
blemă principială, hotărîtoare 
pentru făurirea socialismului și 
trecerea spre. comunism.

în Program și în Directive se 
acordă o atenție deosebită for
mării de cadre pentru toate sec
toarele de activitate, perfecțio
nării. învățămîntului, apropierii 
lui de practică și integrării or
ganice cu cercetarea și produc
ția. Trebuie să asigurăm pentru 
toate sectoarele de activitate 
cadrele necesare, cu o înaltă 
pregătire din toate punctele de 
vedere, deoarece numai așa vom 
avea garanția înfăptuirii cu 
succes ■ a prevederilor Progra
mului- și Directivelor pe care 
le-am dezbătut astăzi.

In același'timp, pornind de la 
faptul că societatea socialistă 
multilateral. dezvoltată și comu
nismul nu.pot fi realizate de- 
cît pe baza celor mai înalte cu
ceriri ale științei și culturii, în 
Directive se acordă o atenție 
deosebită intensificării cercetă
rii științifice, participării într-o 
măsură tot mai mare a cercetă
rii la realizarea programului de 
dezvoltare a țării, la perfecțio
narea tehnologiei, la ridicarea 
nivelului calitativ și tehnic al 
întregii producții de bunuri ma
teriale.

O importanță deosebită au 
prevederile cu privire la creș
terea eficienței economice, la 
ridicarea calității producției. De 
altfel, trebuie să avem în ve
dere că cincinalul viitor trebuie 
să asigure transformarea radi
cală, pe bază modernă, a între
gii noastre industrii, ridicarea 
calitativă-|i tehnică a întregii 

activități economice. Aceasta 
este problema centrală a cinci
nalului viitor ! De aceasta va 
depinde nu numai realizarea o- 
biectivelor următorilor cinci ani, 
ci și asigurarea condițiilor pen
tru înfăptuirea cu succes a 
prognozei pînă în 1990 și — cum 
pe drept cuvint s-a spus aici — 
și după 1990. Dacă nu vom re
aliza acest deziderat, industria 
noastră va rămîne în urmă și 
va fi greu, în condițiunile revo
luției tehnico-științifice contem
porane, să mai recuperăm a- 
ceastă rămîner'e în urmă. Iată 
de ce Programul și Directivele 
atrag în mod serios atenția asu
pra acestei probleme și pun pe 
prim plan activitatea științifică, 
tehnologică, ridicarea nivelului 
calitativ și tehnic, creșterea efi
cienței întregii activități, ca 
sarcini fundamentale ale dez
voltării noastre viitoare.

In mod necesar, pornind de 
la orientările Programului, Di
rectivele acordă o atenție deo
sebită măsurilor ce urmează a 
fi înfăptuite în cursul cincina
lului viitor în vederea ridicării 
continue a bunăstării materiale 
și spirituale a întregului nostru 
popor. Pe lîngă sporirea veni
turilor directe și îmbunătățirea 
condițiilor de locuit, o atenție 
deosebită se acordă creșterii 
ponderii cheltuielilor sociale în 
veniturile fiecărei familii, ceea 
ce va contribui la ridicarea ni
velului de viață materială și 
spirituală a întregului popor.

Hotărîrile recente ale Comi
tetului Central cu privire la 
mărirea retribuției, la realiza
rea unui raport mai bun între 
veniturile minime și maxime, 
așezarea retribuției pe princi
piile echității socialiste, demon
strează cu putere faptul că, pe 
măsura înfăptuirii programului 
de dezvoltare a economiei na
ționale, se înfăptuiește neabătut 
politica partidului de a asigura 

oamenilor muncii, întregului 
popor, condițiuni de muncă tot 
mai bune, o viață tot mai îm
belșugată. Aceasta constituie 
însăși esența politicii partidului, 
țelul suprem al societății socia
liste pe care noi o edificăm, 
scopul întregii noastre activități.

în același timp, Directivele su
bliniază necesitatea dezvoltării 
continue a relațiilor economice 
internaționale, intensificarea co
laborării cu toate țările socia
liste, participarea activă a Ro
mâniei la înfăptuirea „Progra
mului Complex" în cadrul 
C.A.E.R.-ului — care să ducă 
la dezvoltarea puternică a fie
cărei economii naționale, la 
creșterea potențialului eco
nomic al fiecărei țări socia
liste și, totodată, la sporirea 
forței și prestigiului socialismu
lui . în lume. Directivele pun 
sarcini deosebite în privința 
dezvoltării mai accentuate a 
relațiilor cu țările în curs de 
dezvoltare, cu statele care ac
ționează pentru propășirea lor 
economico-socială independen
tă — aceasta înscriindu-se ca 
un factor important în afirma
rea unor relații noi, economice 
și politice, în lume, în lupta 
împotriva politicii imperialiste, 
colonialiste și neocolonialiste. 
In mod corespunzător, în Direc
tive se subliniază necesitatea 
dezvoltării relațiilor cu toate 
statele lumii, inclusiv cu țările 
capitaliste dezvoltate, a parti
cipării active a României la di
viziunea internațională a mun
cii, la schimbul mondial de va
lori materiale și spirituale. Un 
loc important se acordă dezvol
tării cooperării în producție cu 
alte state, aceasta constituind 
un factor tot mai important în 
diversificarea și extinderea 
schimburilor economice, a cola
borării internaționale a Româ
niei.

Se poate spune, deci, că Di
rectivele asigură măsurile ne

cesare in vederea înfăptuirii în 
viață a prevederilor principale 
din Programul partidului pen
tru cincinalul următor, iar prog
nozele dau o orientare de per
spectivă in 1990 — ele constitu
ind o completare, de fapt o 
parte -integrantă a Programului 
pe care l-am dezbătut și adop
tat astăzi ca proiect.

Stimați tovarăși,
Atit Programul, cît și Directi

vele urmează să fie supuse 
dezbaterii largi in întregul par
tid, cu toți oamenii muncii, cu 
întregul popor. Pe baza discu
țiilor ce vor avea loc în adună
rile generale de partid, în con- 
ferințele orășenești și județene, 
și, în același timp, în adunările 
generale ale oamenilor muncii, 
ale cooperatorilor, ale tuturor 
categoriilor sociale, aceste do
cumente urmează să fie defini
tivate și prezentate spre dezba
tere și aprobare Congresului al 
XI-lea al partidului.

Nu există nici o îndoială că 
dezbaterea largă a acestor do
cumente și adoptarea lor de că
tre Congresul partidului vor 
deschide o perspectivă minuna
tă pentru întregul partid, pen
tru întregul popor, exercitînd o 
puternică influență asupra dez
voltării întregii societăți, unind 
și mai puternic eforturile între
gului popor în ridicarea nivelu
lui de civilizație a societății 
noastre socialiste, creînd con
dițiuni tot mai bune pentru edi
ficarea comunismului în patria 
noastră.

Stimați tovarăși,
Plenara a hotărît convocarea 

Congresului al XI-lea al parti
dului la 25 noiembrie. Ea a 
stabilit, totodată, normele și 
criteriile de organizare a adu
nărilor de partid, a conferințe
lor și a Congresului partidului.

Pornind de la numărul mem
brilor de partid existent la 
1 septembrie anul acesta, se 
poate aprecia că la Congres vor 
participa peste 2 460 membri de 
partid. Prin normele de repre
zentare stabilite, prin criteriile 
aprobate, se asigură Congresu
lui o structură corespunzătoare, 
participarea in cel mai înalt 
for al partidului a celor mai 
bune cadre de partid din toate 
sectoarele de activitate. Se va 
asigura ca delegații din rindul 
clasei muncitoare, al țărănimii, 
al intelectualității, al comuniști
lor care lucrează nemijlocit în 
producția de bunuri materiale, 
să reprezinte ponderea hotărî
toare în totalul delegaților la 
Congres.

Trebuie să facem totul pentru 
a asigura ca noile organe de 
partid ce vor fi alese să oglin
dească în mod cît mai corespun
zător schimbările mari ce s-au 
produs în țara noastră, rolul 
important pe care îl are clasa 
muncitoare în toate domeniile 
de activitate, creșterea nivelului 
politic și ideologic al partidului, 
ridicarea nivelului de cunoștin
țe profesionale și tehnice ale în
tregului nostru popor.

In același timp, pentru prima 
dată Comitetul Central a ho
tărît ca propunerile pentru vii
torul Comitet Central să aibă in 
vedere o mai bună reprezenta
re a tuturor județelor țării, 
principalelor centre industriale 
și economice, in forul superior 
de conducere al partidului între 
congrese, în Comitetul Central. 
Prin aceasta se va asigura o în
tărire și mai puternică a legă
turilor Comitetului Central cu 
organizațiile de partid, o mai 
bună cunoaștere a preocupării și 
realităților de jos, o întărire a 
caracterului democratic al acti
vității partidului. Totodată, a- 
ceasta va duce, fără îndoială, Ia 
creșterea mai puternică a spiri
tului de răspundere al tuturor 

organelor și organizațiilor noas
tre de partid.

Este necesar să trecem de în
dată la organizarea dezbaterii 
Programului și Directivelor, cu 
întregul partid, cu întregul po
por. Să pornim de la necesita
tea ca perioada de pregătire a 
Congresului, perioada alegerii in 
partid a organelor conducătoare 
și a delegaților la Congres să 
constituie un prilej de analiză 
temeinică a muncii depuse de 
fiecare organizație de partid, de 
fiecare membru al partidului, 
de fiecare organism, de jos și 
pînă la Comitetul Central al 
partidului. Adunările și con
ferințele de partid, dezbate
rea Programului și a Di
rectivelor trebuie să .ducă 
la ridicarea nivelului poli
tico-ideologic, la întărirea or
ganizatorică a partidului, la 
creșterea spiritului critic și au
tocritic, la dezvoltarea democra
ției de partid, la întărirea mun
cii și conducerii colective, la 
creșterea forței de acțiune și a 
rolului conducător al partidului 
în toate domeniile de activitate. 
Totodată trebuie să obținem o 
întărire și mai puternică a dis
ciplinei de partid, a răspunderii 
fiecărui comunist în îndeplini
rea sarcinilor încredințate de 
partid în orice domeniu de ac
tivitate.

Trebuie să pornim de la fap
tul că Întărirea rolului de forță 
politică conducătoare a partidu
lui înseamnă creșterea răspun
derii fiecărui comunist, a fie
cărui activist al partidului, al 
cadrelor conducătoare pentru 
înfăptuirea neabătută a liniei 
generale a partidului, a înda
toririlor ce le revin.

întreaga desfășurare a adu
nărilor de partid, Congresul 
partidului trebuie să constituie 
o puternică manifestare a uni
tății ideologice-polilice, de luptă 
și de acțiune a partidului, a 
hotărîrii comuniștilor de a asi
gura, într-o strînsă și deplină 
unitate, înfăptuirea programului 
partidului de făurire a societă
ții socialiste multilateral dez
voltate și înaintare spre comu
nism, de ridicare continuă a 
bunăstării materiale și spiritua
le, a gradului de civilizație a În
tregului nostru popor !

Trebuie să pornim de la 
faptul că nu există Îndatorire și 
răspundere mai mare pentru un 
comunist decit aceea de a servi 
partidul, de a servi poporul, 
cauza socialismului și comunis
mului în România ! (Aplauze 
puternice).

Fără nici o îndoială că între
gul partid și întregul popor vor 
întîmpină a XXX-a aniversare 
a răsturnării dictaturii fasciste 
și Congresul al XI-lea cu noi 
și noi succese în toate domeniile 
de activitate. Avem deplina con
vingere că în această luptă u- 
riașă vom obține, sub conducerea 
partidului, noi și noi succese, 
vom realiza prevederile actualu
lui cincinal inainte de termen, 
vom asigura pregătirea în bune 
condițiuni a viitorului plan cin
cinal 1

Cu această convingere doresc 
să urez comuniștilor, organelor 
și organizațiilor de partid, tutu
ror oamenilor muncii, succese 
tot mai mari în toate domenii
le de activitate. Să facem to
tul ca hotăririle, de importanță 
istorică, ale plenarei de astăzi, 
să însemne un moment nou in 
întreaga activitate a partidului 
nostru ! Urez fiecăruia dintre 
membrii Comitetului Central, 
tuturor celor prezenți la această 
ședință comună succes în în
treaga lor activitate și le adre
sez îndemnul de a face totul 
pentru a contribui la înfăptuirea 
hotăririlor istorice care au fost 
adoptate.

Spor la muncă !
(Aplauze puternice, prelun

gite).
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între 10—15 august a.c. va avea loc, la București, Conferința 
Internațională a Tineretului pe Problemele Populației, organi
zată de un comitet internațional, din care face parte și U.T.C. 
La conferință și-au anunțat participarea reprezentanți ai or
ganizațiilor și asociațiilor de tineret și studenți, din peste 100 
de țări, de cele mai diferite orientări politice, filozofice, reli
gioase și afilieri internaționale, precum și tineri cercetători și 
specialiști. Vasta problematică a conferinței, avînd ca temă 
generală „Tineretul și populația", va fi dezbătută în ședințe 
plenare și în cadrul a trei comisii: tineretul, populația și dez
voltarea economico-socială; tineretul, populația, resursele și 
mediul înconjurător; tineretul, populația, familia și bunăstarea. 
Se va organiza, de asemenea, o reuniune de lucru a tinere
lor fete pe problemele lor specifice în raport cu populația.

In contextul pregătirilor ce se fac pentru această conferință, 
ne-am propus ca în materialul de față să ne oprim asupra 
rolului tineretului în procesul dezvoltării social-economice, una 
din marile probleme ale lumii contemporane, privită atît prin 
prisma implicațiilor actuale, cit și prin cea a perspectivei.

După ultimele date statistice, 
populația planetei noastre a 
depășit cifra de 3,8 miliarde 
locuitori, din care aproape trei 
pătrimi se află în regiunile în 
curs de dezvoltare. Potrivit esti- 
mațiilor O.N.U., pină la sfirșitul 
acestui secol populația din ță
rile aflate în curs de dezvoltare 
se va dubla, astfel că ponde
rea ei în aceste regiuni, în ra
port cu populația globului, va 
ajunge la aproape 80 la sută. 
Marea varietate a situațiilor 
existente pe planeta noastră, în 
ceea ce privește gradul de dez
voltare economică, nivelurile șl 
tendințele variabilelor demogra
fice, conferă raportului dintre 
populație și dezvoltare însem
nate particularități de la o țară 
la alta, de la o regiune la alta, 
în aceste condiții, populația nu 
poate fi tratată ca o variabilă 
independentă ci, dimpotrivă, 
problemele sale trebuie abor
date în contextul general al dez
voltării. Dat fiind faptul că 
peste jumătate din locuitorii 
planetei noastre trăiesc în con
diții de subdezvoltare, analiza 
acestui raport impune o sporire 
a responsabilității umane, a gri
jii pentru viitorul tinerei gene
rații și, în primul rînd, al celei 
din țările rămase în urmă din 
punct de vedere economic.

Ca parte integrantă a popu
lației lumii, tineretul reprezintă 
un factor important al dezvol
tării economice și sociale, ela
nul și dinamismul caracteristic 
vîrstei, receptivitatea la nou, la 
progresul tehnic și științific 
conferindu-i un rol deosebit în 
complexitatea vieții contempo
rane. Fiind cunoscut că maxima 
capacitate de creație și recepti-, 
vitate a omului se manifestă, în 
general, între 20 și 40 de ani, 
se poate spune că o populație 
activă preponderent tînără poate 
asigura amplificarea forței pro
ductive a societății, a gradului 
de receptivitate la nou, cît șl 
sporirea „fondului național de 
inteligență" — factori esențiali 
care propulsează societatea pe 
treptele civilizației și bunăstării. 
Pe de altă parte, progresul eco
nomic și social al statelor nu 
poate fi asigurat în lipsa con
dițiilor pe care le implică un 
asemenea proces, cum sînt eli-

la eliminarea din vocabularul 
contemporan a termenului de 
„stat subdezvoltat'1.

Un element important în so
luționarea problemelor popu
lației, al dezvoltării economice 
și sociale, il reprezintă forma
rea cadrelor proprii de specia
liști, ridicarea nivelului general 
de cultură, lichidarea analfabe
tismului și răspîndirea științei 
de carte, in special a cunoștin
țelor tehnice. în scopul trans
punerii în faptă a acestor dezi
derate, este necesară crearea 
unor condiții optime de edu
care și instruire a tinerei gene
rații, pentru punerea in evi
dență a resurselor de creație, 
pentru ridicarea continuă a ca
lificării profesionale și reparti
zarea cit mai judicioasă a forței

participat la muncă pe șantie
rele naționale, conștienți câ lo
cul lor se află în primul eșalon 
al reconstrucției țării, că tre
buie să-și aducă contribuția la 
făurirea propriului lor viitor. 
Salva—Vișeu, Agnita—Botorca, 
Cianul Mare, Lunca Prutului, 
Bumbești-Livezeni și alte obiec
tive declarate șantiere naționa
le ale tineretului au intrat în is
toria de luptă și de muncă a or
ganizației revoluționare de tine
ret, tradiția lor transmițindu-se 
și generațiilor de tineri de pe 
actualele șantiere naționale, ce 
li s-au încredințat.

Faptul că tinerii, organizațiile 
U.T.C. au posibilitatea să par
ticipe la decizia economică 
și socială, prin reprezentan
ții lor in comitetele și consi-

TI NARA
GENERAȚIE

o uriașă forță a
progresului contemporan

minarea decalajelor existente 
între țările avansate din punct 
de vedere economic și cele ră
mase în urmă, lichidarea feno
menului subdezvoltării, crearea 
unui cadru economic și spiritual 
în care tinăra generație să se 
poată dezvolta, să se instruiască 
și să producă pe măsura capa
cităților sale. Așadar, situația 
precară în care se mai află as
tăzi tineretul din regiunile in 
curs de dezvoltare, în special în 
domeniul alimentației, instruirii, 
asistenței medicale, asigurării 
de locuri de muncă ș.a., grefată 
pe procesul creșterii rapide a 
populației lumii, reprezintă un 
fapt a cărui analiză impune 
o responsabilitate deosebită atît 
din partea guvernelor, cit și din 
cea a tuturor factorilor intere
sați într-un real progres econo
mic și social, deci și a organi
zațiilor de tineret.

Experiența țării noastre, ca și 
a altor țări, probează că sub
dezvoltarea nu este o fatalitate. 
Cucerirea unei depline indepen
dențe politice și economice, în
făptuirea reformei agrare, 
transformările radicale în viața 
societății — și in primul rind 
lichidarea exploatării — indus
trializarea, asigurarea de locuri 
de muncă pentru toată populația 
aptă, repartiția mai echilibrată 
a venitului național, iată cîteva 
din soluțiile care pot să conducă

de muncă și a inteligenței teh
nice.

Realitățile existente in lume 
impun, în același timp, eforturi 
pentru îmbunătățirea sănătății 
populației, pentru eliminarea 
subnutriției, care face ravagii în 
multe regiuni ale globului, mai 
cu seamă în rîndul generației 
tinere. Sînt necesare acțiuni 
energice pentru ca, paralel cu 
dezvoltarea industrială, să se 
înfăptuiască programe de spo
rire a producției agricole în ță
rile în curs de dezvoltare, ca șl 
prospectarea largă a subsolului 
planetei și a teritoriilor subma
rine, pentru punerea în valoare 
a rezervelor de bunuri de con
sum și, în primul rind, a pro
duselor alimentare.

Angajat plenar în eforturile 
întregului popor pentru făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, tineretul României 
își aduce o contribuție însem
nată Ia realizările ce se obțin în 
toate domeniile de activitate, în 
industrie, agricultură, cercetare 
ș.a.m.d. Cele trei decenii care 
au trecut de la dobîndirea liber
tății depline a țării au consem
nat, în acest sens, aportul per
manent al tinerei generații, cu 
entuziasmul și dăruirea caracte
ristice virstei, la tot ce _ s-a 
construit, la tot ce s-a dobîndit 
în România. In anii de dună 
război, sute de mii de tineri au

liile oamenilor muncii din în- _ . .
treprinderi, centrale și unități . puțin 
agricole, în consiliile populare, 
ca și în forul legislativ suprem 
— Marea Adunare Națională — 
dovedește încrederea cu care 
este privită tinăra generație, 
speranțele ce se pun în ea, în
dreptățite de maturitatea sa ce
tățenească, alăturată entuzias- 

■ mului ce o caracterizează. Re
zultatele obținute de tineretul 
român în muncă și la învăță
tură, în pregătirea pentru ac
tivitatea productivă, în continua 
perfecționare profesională sint 
alte argumente pentru seriozi
tatea și capacitatea sa de dă
ruire, în efortul poporului pen
tru dezvoltarea multilaterală a 
patriei, pentru ridicarea Româ
niei în rîndul țărilor avansate 
din punct de vedere economic.

Garanția de căpătîi că toate 
aceste deziderate se vor împlini, 
că popoarele își vor putea con
centra eforturile pentru propă
șirea economică și socială, pen
tru un viitor mai bun, este pa
cea, la care se alătură firesc 
imperativul consolidării securi
tății internaționale și al dezar
mării. In acest sens, instau
rarea unor relații de tip nou 
intre state, bazate pe respec
tarea independenței și su
veranității naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, avantajului

reciproc, pe excluderea forței și 
amenințării cu forța și asigura
rea dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî soarta așa cum do
rește pot duce la o pace gene
rală, care să asigure făurirea 
bunăstării, evoluția popoarelor 
pe treptele civilizației. Aportul 
dezarmării Ia bugetul lumii, 
pentru asigurarea acestui pro
ces. ar fi uriaș. In prezent, 
cheltuielile militare la scara 
planetei sînt cu 50 la sută mai 
mari decît cele pentru învăță- 
mint, de circa 3 ori mai mari 
decît cele consacrate ocrotirii 
sănătății și depășesc de peste 30 
de ori volumul ajutorului acor
dat de statele industrializate ță
rilor în curs de dezvoltare. Cos
tul înarmărilor pe un singur an 
egalează cheltuielile pentru pro
gramele de dezvoltare a agri
culturii mondiale pe 10 ani. 
Iată, așadar, cit de greu apasă 
înarmarea asupra popoarelor, 
asupra nivelului lor de trai ma
terial și spiritual, privind ome
nirea de prețioase resurse care 
ar putea fi utilizate pentru dez
voltarea multilaterală a tuturor 
țărilor. In acest context, răspun
derea revine tuturor popoarelor, 
întregului tineret al lumii, inte
resat vital în asigurarea unui 
viitor de pace și progres, un 
tineret care, prin forțe unite, 
este capabil să-și spună cuvin- 
tul în această problemă majoră, 
contribuind la adoptarea unor 
măsuri concrete pentru oprirea 
cursei înarmărilor, pentru lichi
darea bazelor militare și retra
gerea trupelor străine de pe 
teritoriile altor state.

„Tineretul lumii — arăta tova
rășul Nicolae Ceaușescu — re
prezintă o uriașă forță a pro
gresului contemporan care, mai 

legată de rînduielile
vechi, anacronice, aspiră la
schimbări sociale revoluționare 
profunde, care să permită trium
ful dreptății și echității sociale, 
la o politică nouă de libertate 
și egalitate intre națiuni, de 
prietenie și colaborare rodnică 
între popoare, la abolirea pentru 
totdeauna a politicii imperialiste 
de forță, de presiune și intimi
dare, a discriminării rasiale și 
colonialismului, a agresiunii și 
războiului". în acest sens. Con
ferința Internațională a Tinere
tului pe Probleme de Popula
ție reprezintă un prilej deose
bit pentru realizarea unui dia
log constructiv privind căile de 
intensificare a participării tine
rei generații la lupta împotriva 
fenomenului subdezvoltării, pen
tru asigurarea progresului eco
nomic și social al tuturor state
lor lumii, lichidarea actualelor 
decalaje dintre statele avansate 
și cele rămase în urmă — ra
cilă a politicii imperialiste de 
dominație și dictat, de asuprire 
a popoarelor — pentru asigura
rea păcii, destinderii și coope
rării multilaterale.

DRAGOMIR HOROMNEA

EUGEN BARBU,

NICOLAE PAUL MIHAIL

„Războiul undelor**

MICRO-EXPOZITIILE 
ELEVILOR

EREN ’74 înseamnă intîlnirea 
publicului cu tot ce are mai va
loros producția și creația româ
nească, gîndită ca expresie a 
politicii științifice a partidului și 
statului nostru de dezvoltare ar
monioasă a tuturor ramurilor e- 
conomiei, ea ilustrează promova
rea în plan superior a științei și 
tehnicii, preocuparea permanentă 
pentru pregătirea cadrelor. Inte
grate acestei preocupări produse
le realizate de elevii grupurilor 
școlare, ai liceelor de specialita
te alcătuiesc în standurile minis
terelor la EREN '74 veritabile 
micro-expoziții. Sute de mașini 
unelte funcționînd la parametri 
superiori, machete și aparate de 
înaltă precizie vorbesc în limba
jul lor specific despre talent și 
pricepere, dragoste de profesie, 
despre cultul muncii în spiritul 
căruia școala educă tinăra gene
rație.

Am vizitat, în avanpremieră, 
două asemenea standuri și este 
destul de dificil să redai, în cu
vinte, ceea ce ochiul poate înre
gistra cel mai bine. Pe 50 de mp, 
cit le-au fost rezervați în pavi
lionul central, 52 de școli din ca
drul Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini Grele ex
pun 135 de produse cu inscripția 
NOU. Elevii Întreprinderii con
structoare de vagoane din Arad 
au adus mărturie a însușirii te
meinice a cunoștințelor teoretice, 
a deprinderilor practice un nu
măr mare de utilaje, ocupînd, pe 
merit, locul I. Enumerăm între 
ele mașina de găurit de banc 
G. 13, ciocanul pendul charpy, 
mașina de rectificat plan orizon
tal. Colegii lor de la „Steagul 
roșu" — Brașov sînt prezenți cu 
macheta unui autocamion, iar cei 
de la Școala tehnică de maiștri

„Hidromecanica" 
înfășurat arcuri, 
poartă însemnele 
„Vulcan" din București (mașină 
de danturat in V sikss, freză por- 
tală), Liceului industrial construc
ții de mașini Pitești (mașină de 
frezat), Grupului școlar „23 Au
gust" (menghina cu mișcare spa
țiali).

In pavilionul W pătrunzi în lu
mea culorilor și fanteziei. Te afli 
față în față cu viitoarele „mîini 
măiestre1', azi elevi în școlile a- 
parținînd Ministerului Industriei 
Ușoare. Selecția celor mai repre
zentative produse din peste 6 000 
cîte au prezentat cele 21 de școli 
sînt executate în 114 ateliere 
școală dotate cu 7 909 locuri și 
peste 200 de cercuri orientate 
spre creații de tehnologii noi și 
produse originale. O cifră mi se 
pare edificatoare: valoarea produ
selor realizate în școlile ministe
rului în anul 1974 însumează 60 
de milioane lei. Confecții și tri
cotaje, încălțăminte și sticlărie, 
aparatură modernă, toate execu
tate la un înalt nivel calitativ. 
Rețin în mod cu totul deosebit 
atenția exponatele grupurilor șco
lare „Dîmbovița" și „F.R.B." — 
București, din Sibiu, Cluj. Iași, 
Timișoara, Turda, Mediaș, Cisnă- 
die. O notă aparte o face Grupul 
școlar din Tg. Mureș. El pre
zintă unelte de mare precizie: 
polizor, mașină de tricotat etc. 
sub o marcă înregistrată 
„ATESC". Pe linia modernizării 
procesului de învățămînt forma
tiv, facem cunoștință, aici, cu a- 
parate de testarea aptitudinilor și 
cunoștințelor, cu simulatoare rea
lizate la grupurile școlare „Dîm
bovița" și Sibiu.

In spații relativ reduse, desco
peri o lume. Lumea viitorilor 
muncitori și maiștri ai industriei 
noastre socialiste.

LIDIA POPESCU

cu mașina de 
Alte exponate 
Grupului școlar

Nu de mult a apărut la Edi
tura Albatros, în colecția Cute
zătorii, romanul Războiul unde
lor de Eugen Barbu și Nicolae 
Paul Mihail, care transfigurează 
în materie epică materialul dra
matic din serialul Urmărirea, 
prezentat de televiziunea româ
nă. Mutația aceasta de la un gen 
la altul și-a lăsat, neîndoios, 
amprenta pe specificul noii cărți, 
oare poartă pe pagina de titlu 
indicația de cine-roman. Este fă
ră îndoială vorba de o specie 
inedită în literatura română, un 
act de pionerat care implică 
multe virtuți intrinsece, dar și 
numeroase dificultăți.

Din punct de vedere compo
zițional romanul se structurează 
în șapte mari capitole : Cursa de 
șoareci, Pomana porcului, Purici 
pe cocean, Haine vechi, Bume
rangul, Unchiul George, Un joc 
de păpuși, capitole care respectă, 
în linii generale, arhitectonica 
celor șapte episoade ale seria
lului televizat. Substanța epică a 
cărții o constituie unele aspecte 
dramatice și captivante din lup
ta din ilegalitate a comuniștilor, 
a unor uteciști de o remarcabilă 
bogăție și frumusețe morală, ca
re lucrează cu abnegație, inteli
gență, spirit de sacrificiu la pos
tul de radio clandestin „Munte
nia I". Eroii cărții, aflați la vîr- 
sta purității înaripate de visuri 
îndrăznețe, la acea tinerețe su
plă, plină de vitalitate, dîrzenie 
și avînt, lasă impresia că ar pu
tea umbla ca mitologicul Linos 
pe spicele griului fără să le aple
ce. Tinerii ceferiști cu nume atît 
de obișnuite în onomastica româ
nească, precum : Sandu Mardare, 
Marcel Petrișor, Virgil Hurumba, 
Amariei Gheorghe, Ilie Fusulan, 
Gheorghe Gheorghe, toți gravi- 
tînd în jurul vîrstei de 18 ani, se 
caracterizează printr-o exempla
ră omenie românească, prin spi
rit revoluționar, patriotic, prin 
dăruirea cu care acționează în 
condiții deosebit de grele, con- 
fruntîndu-se permanent cu 
riscuri care puteau să le aducă 
moartea. Aceleași atribute, nu
anțate pe alte temperamente in
dividuale, caracterizează a doua 
echipă a postului clandestin de 
radio formată din Unchiul 
George, din studenta de la Belle 
Arte, din Athos, student la 
Conservator, din Tiparul — me
canicul auto și din tehnicianul 
Goliath.

Deși preocupările profesionale 
ale eroilor din Războiul undelor 
sînt dintre cele mai diferite, 
există ceva care-i unește, care 
le dă un puternic sentiment de 
solidaritate, și anume idealul lor 
comun : lupta împotriva fasciști
lor, a militarismului și a asupri
torilor țării. Urmînd pilda Colo
nelului — apelativ devenit nu
mele propriu al comunistului, ca
re era legătura lor superioară pe 
linie de partid — ei îndeplineau 
misiunea de a aduce la cunoștin
ța populației evenimentele inter
ne și situația de pe front. Toți 
uteciștii din acest roman devin, 
într-un fel sau altul, figuri exem
plare, în sensul cel mai propriu 
al termenului. Claritatea țelului 
pentru care luptă, inteligența cu 
care dejoacă planurile dușmani
lor, ținuta lor morală, curajul de 
care dau dovadă alimentează în 
sufletul cititorului impresia a- 
ceasta de exemplaritate. Asta nu 
înseamnă însă că avem de-a fa-

ce cu simple precepte morale și 
cu dogme, ilustrate prin perso
naje. Nu. Nicidecum. Eroii aces
tei cărți sînt oameni vii, oameni 
adevărați, în came și oase, pe al 
căror profil joacă permanent lu
minile și umbrele omenescului. 
Ei sînt oameni și nimic din ceea 
ce este omenesc nu le este stră
in. De aceea sînt și marxiști a- 
devărați, putînd transmite citito
rului o puternică senzație de 
autenticitate, de aceea rămînînd 
în conștiința lui ca realități vii, 
implicate în dialectica aspră a 
vieții, ca ființe umane și nu ca 
niște lozinci reci, aplicate pe 
viață ca niște mărci poștale pe 
un plic. Evident, personajele nu-s 
toate la același nivel de realiza
re artistică. Biografia unora e a- 
păsată pe alocuri de prea multe 
notații mărunte, nesemnificative, 
care deplasează nedorit interesul 
cititorului, mai ales al celui tînăr, 
spre alte aspecte ale vieții. To
tuși, în această direcție, cînd lu
crurile păstrează proporțiile fi
rești, întîlnim talentul de excep
ție al lui Eugen Barbu, incon- 
fundabila sa capacitate de a cre
iona tipuri umane pitorești și re
prezentative, de a crea atmosfe
ră și de a picta mediile sociale, 
în care trăiesc și se confruntă 
eroii. Ca și în romanele Groapa, 
Facerea lumii, Șoseaua Nordului 
și Princepele, și aici, în viziu
nea lui Eugen Barbu și a colabo
ratorului său Nicolae Paul Mihail, 
climatul social traduce metaforic 
caracteristicile dominante ale ati
tudinilor individuale și colective, 
în măsura în care ele creează o 
stare generală. Atmosfera socială 
surprinsă de autori în Războiul

undelor conturează însă și o 
ambianță politică, intelectuală și 
etică specifică, indică și tempe
ratura morală a claselor sociale, 
gradul lor de vigoare, de sănă
tate spirituală sau de epuizare, 
de accentuare ori de tocire a 
rostului lor istoric. .

Bucureștiul, cu poezia sa dul
ce și amară, devine și aici, ca în 
atîtea alte cărți ale lui Eugen 
Barbu, unul din personajele fre
mătătoare ale cărții. Un perso
naj cu fizionomie distinctă, în is
toria căruia se împletesc sau se 
întretaie atîtea destine omenești 
în drumul lor spre zile mai bu
ne, în urcușurile și căderile lor 
atît de neprevăzute și-atît de tra
gice uneori.

Fluxul evocării, deși are den
sitatea și concretețea documen
tului, poartă în curgerea lui ca
dențată o impresionantă partici
pare afectivă, o stare de senti
ment care tensionează liric fap
tele de viață ale eroilor, luminea
ză sensul vibrant patriotic al ac
telor lor eroice.

Războiul undelor este o car
te antrenantă, educativă prin me
sajul ei social, revoluționar și 
patriotic, o scriere plăcută la lec
tură, în ciuda unor inegalități, 
care țin mai ales de lipsa de 
concentrare și de selectare a 
momentelor epice.

Apariția ei în pragul celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
patriei e un omagiu adus trecu
tului de luptă al comuniștilor, a. 
implicării eroice, al jertfei lor ne
precupețite pentru fericirea 
generațiilor de astăzi.

ION DODU BĂLAN

pentru eternitate
• Ce-a fost în 25 iulie ? Ni

mic n-a fost în 25 iulie. O zi din 
viața mea și a dumitale și a du- 
mitale. Ideea serii pentru tineret 
a fost mai romantică decît pare 
la prima vedere. La prima ve
dere pare ingenioasă. Pretext 
pentru incursiuni istorice și fru
moase lecții ținute cu patosul a- 
cela particular al magiștrilor isto
rici, oameni care trăiesc timpul 
ca pe o proprietate și eternitatea 
ca pe o chestiune personală. Ci
ne n-a auzit niciodată un discurs 
al unui adevărat istoric nu știe ni
mic despre arta discursului. Mi
hai Sebastian a știut, și ne-a dat 
o mostră care aproape că se apro
pie de realitate, în „Ultima oră". 
Deci Seara pentru tineret s-a asi
gurat de participarea unui ade
vărat istoric și emisiunea oricum 
se propulsa în sfera interesului 
major. Tulburător însă era că 
despre ziua de 25 iulie însăși is
toria nu ne spune multe lucruri. 
Distinsul istoric ne arăta că „în 
vara aceea"...... nu știm cu pre
cizie cînd, oricum în iulie"... 
foarte rar ziua de douăzeci și 
cinci era consemnată ca purtă
toarea unui eveniment sigur da
tat. Astfel, ziua aleasă s-a înveș- 
mîntat în imponderabil și ideea 
de a o alege — o zi ca oricare

alta — n-a mai fost doar inge
nioasă, ci romantică. O medita
ție asupra secundelor noastre 
perisabile cu care sîntem de atî
tea ori risipitori. Ce-am făcut eu 
în 25 ? Cei mai mulți uităm. 
Doar cei care stau în ziua aceea 
lîngă naștere sau lîngă moarte, 
lîngă iubire sau lîngă înfrîngere, 
nu uită. Mai ales vara, mai ales 
sub soare memoria se deteriorea
ză, dar numai aparent, vara nu 
simțim zilele ci anotimpul, bucu
ria petrecerii sub zenit a ființei 
noastre, cînd ne simțim tineri și 
puternici și fără de moarte.

• Eveniment la Telecinema- 
tecă. „Cazul Mattei" al lui Fran
cesco Rossi, film politic de extre
mă acuitate și virulență. De cîte 
ori privim un film politic uităm 
că istoria filmului cunoaște capo
dopere care se referă la eternul 
uman. Filmul politic, această re
alitate a filmului contemporan, 
această victorie a filmului con
temporan este calea cea mai si
gură de a lăsa mărturie despre 
eternul uman în zilele noastre. 
Filmul lui Rossi face parte din 
acea categorie a operelor de artă 
în care argumentul precis, sec, 
expus ca atare, comentat numai 
de punerea în pagină și de ritnyj’^j 
strîns, tensionat impus de aut4v< ” 
produce emoția de tip superior,
la fel de acută, dureroasă aproa
pe, a participării la viața socială. 
Operă tranșantă, care nu cunoaște 
ambiguitatea, ci numai afirmația 
și negația, operă incomodă, care 
nu îngăduie oboseala spiritului, 
ca orice operă adevărată, „Cazul 
Mattei" ne-a ținut inteligența 
trează și sufletul curățat de emo
ții minore și aproximații senti
mentale. Ne-a dăruit liniștea cal
mă ca o victorie, liniștea de a 
mai afla o dată că în lume con
știința artistică e trează.

• într-o săptămînă în care 
oricum am avut Festivalul de 
muzică ușoară de la Mamaia, 
realizatorii Albumului duminical 
s-au întrecut pe sine. Ce se poa
te cere unui maraton de cinci ore 
duminicale decît o plăcută petre
cere a zilei celei mai lungi ? 
N-a fost numai atît. Am „primit 
cadou" după o lungă absență, 
„Careul magic" comentat de uni
versitarul în box Paul Ochialbi si 
două splendide meciuri ale lui 
Cassius Clay pe vremea cînd era 
el idol absolut. Și ne-am mai în
fumurat nițel privind la idolii 
vremurilor noastre, acești ași, a- 
cești artiști, mai ales că în des
chidere am văzut un idol de 
acum cincizeci de ani care-și 
bumbăcea adversarul, o ființă cît 
un turn de apă care stătea mare, 
placidă și nemișcată, o bătaie ca 
aceea, după douăzeci de țuici la 
circiuma lui Nae. Ciudat este că 
și pe vremea aceea boxul era 
considerat sport și încă nobil. 
Dacă mai adăugăm un film de 
Jaques Tati care ne-a făcut să 
rîdem cu lacrimi, farmecul Sa- 
manthei și nelipsitele muzici 
două, ce ne mai rămîne decît să 
adresăm mulțumiri, aplauze și 
flori.

Casa de cultură din Petroșani

Simpozion
evocare

Continuînd o acțiune iniția
tă cu cîțiva ani in urmă, Mu
zeul de artă al Republicii So
cialiste România a prezentat 
marți seara pe pictorul și gra
ficianul Ștefan Popescu, per
sonalitate marcantă a plasti
cii românești. In cadrul sim- 
pozionului-evocare, artiști 
plastici, colecționari de artă fi 
muzeografi au vorbit despre 
viața și activitatea acestui 
strălucit exponent al peisagis
ticii românești, desenator de 
frunte, gravor iscusit. Sărbă
torirea centenarului nașterii 
sale in urmă cu doi ani, cu- 
prinzătoarea expoziție de de
sene și gravuri din 1969, alte 
acțiuni ce i-au fost dedicate 
au subliniat încă o dată deo
sebitele calități ale lui Ștefan 
Popescu, unul dintre pictorii 
care au contribuit prin crea
ția lor la diversificarea feno
menului artistic românesc în 
prima jumătate a secolu
lui XX.

Bazinul olimpic Militari

La Bazinul olimpic din car
tierul Militari poți ajunge, 
fie venind prin str. Dreptății, 
dinspre Bd. Uverturii sau de 
pe Dealul Țugulea. Acum o 
lună pe terenul Școlii gene
rale nr. 156 s-a excavat pri
mul mc de pămînt. Era sem
nalul inaugurării Șantierului 
tineretului, al celor 28 000 de 
uteciști din sectorul 7, care 
și-au propus să realizeze cu 
cel puțin 20 de zile mai de
vreme decît s-au angajat un 
bazin de înot elegant, mo
dern, primul din Capitală 
construit prin muncă patrio
tică. Zilnic peste 100 de ti

neri lucrează acum la Insta
lațiile de apă, la placarea 
cu gresie. La începutul lui 
august, bazinul olimpic va 
fi dat în folosință. El se a- 
daugă elegantelor blocuri 
construite într-un timp scurt, 
școlilor noi, creșelor, maga
zinelor, întregind arhitectura 
acestui cartier. loan Polea- 
cov, președintele consiliului 
tineret muncitoresc de la 
sectorul U.T.C. ne 
teva date : bazinul 
loare. Este lung 
lat de 13,50 m și
2,40 m. El înmagazinează 840

muncitoresc de 
oferă cl
are 6 cu- 
de 25 m, 
adine de

me de apă și poate găzdui, 
în același timp, circa 500 de 
tineri. Se spune despre cifre 
că sînt aride, lipsite de poe
zie. Nu li se poate însă con
testa valoarea de document. 
Să recapitulăm : 1 000 mc de 
pămînt excavat, 1 200 mp de 
spațiu verde pe care tinerii 
vor planta arbuști și circa 
2 000 de flori. 200 ml de te- 
rasamente, 700 mp 
cu gresie, 2 straturi 
brăcăminte asfaltică...
te de vizită la care 
să adăugăm hărnicie, pasiu
ne, fantezie. Pentru con-

placați 
de îm-
O car- 
trebuie

strucția acestui bazin, ca să 
rămînem In domeniul cifre
lor, s-au consumat 100 mc 
beton, 5 tone de armătură. 
El va fi îa dispoziția tineri
lor care vor să învețe îno
tul, dar și al populației, va 
fi folosit pentru concursurile 
oficiale. Mi se spune că la 
anul va fi acoperit. Și am 
toate motivele să cred acest 

că nu o dată 
au făcut do- 
a respectării

lucru, pentru 
tinerii de aici 
vada cu fapte 
cuvîntului dat.

P. LIDIA

LITERATURA

artistului față 
este aproape 
un nonsens,

Nu mi-1 închipui pe artist 
cu fața întoarsă de la reali
tate, de la viață — insular 
și inchis in cochilia existen
ței sale. El are, metaforic 
vorbind, destinul florii care 
nu-și întoarce fața de la 
soare. El are destinul florii- 
soarelui — viața și aderarea 
Ia realitate fiind condiții ale 
existenței.

Indiferența 
de fenomene 
imposibilă, e
itinerarul particular al ope
rei sale transcriind, selectiv 
și esențializat, itinerarul e- 
pocii noastre.

Literatura trăiește viața, 
nu se mulțumește doar să o 
sondeze, să ia mostre ca de 
pe un astru necunoscut, ca 
apoi, in laborator să-i refacă 
identitatea. Literatura își a- 
sumă dreptul de a transfigura 
realul, de a-1 ordona in jurul 
unor idei esențiale, care să 
exprime convingerile, poziția 
fermă și adaosul scriitorului 
la depozitul unor aspirații 
colective. Scriitorul trebuie 
să fie prezent, să se identi
fice cu grandiosul din viață. 
O „operă" care își taie cor
doanele vitale, închisă în 
sine, este greu de conceput, 
iar în cazul cînd, totuși, a- 
ceasta ar fi posibilă, ea s-ar 
destrăma în propriul ei vid 
asfixiant. Literatura presu
pune participare, atitudine — 
deci o relație bilaterală, o 
intercondiționare intre cre
ator și lume, absenteismul 
fiind o trădare.

Tînărul creator apare în- 
tr-o arenă activă, cu patosul, 
forța și prospețimea viziuni
lor sale, cu lucrul său încăr-

VIAȚĂ DIN VIAȚĂ
cat de gravitatea și răspun
derile pe care le implică rea
lizarea și recunoașterea Iui 
ca artist, cu opera sa pe 
care o oferă cititorilor. Viata 
întreține un control riguros 
asupra literaturii, veștejin- 
du-i pînzele artificiale, impu- 
nind adevărul artistic, așa 
cum, la rîndul ei, literatura 
esențializează forțele vieții.

Literatura este viață din 
viață, eroii ei reprezentativi 
capătă o identitate civilă, re- 
întorcindu-se la viață și pă-

ÎNSEMNĂRI
trunzînd în ea cu adevărul 
lor estetic și moral, cerîn- 
du-și dreptul — in cazuri feri
cite ! — la o existență de
finitivă. Un astfel de erou 
este cu atît mai viabil, cu 
cit forța de reprezentare a 
vieții este mai mare.

Un drum trebuie parcurs 
pină la capăt, iar statutul 
literaturii impune, ca o pri
mă condiție, parcurgerea și 
transfigurarea realului in 
totalitatea manifestărilor lui.

In ogivele marilor monu
mente istorice am văzut, mai 
mereu, depozitat polenul 
mai multor generații de flori, 
încremenit într-o așteptare 
solemnă, care să-1 deschidă 
germinației universale. Tot 
astfel, ideile sint preluate de 
frunți și condeie inspirate, 
într-o renaștere și reașezare 
moderne sau purtind, măcar, 
pecetea unei nostalgii a de- 

'■ finitivului. îmbrăcate în hai
ne noi, actuale, ideile — ra-

ze într-un soare etern — 
transportă, prin vreme, ade
vărul și esența acestuia. Vo
cea noului se impune cu o 
fervoare și o putere duble — 
a preluării și a continuității.

Scriitorul tînăr trăiește 
ideile timpului său, el fiind 
un portdrapel, un pionier pe 
umerii căruia lumina steagu
lui cuprinde teritoriile noi 
ale gloriei. Sub arcurile de 
muncă și creativitate ale a- 
cestui timp socialist, scriito
rul tînăr este și el angajat 
cu datorie și răspundere in
tr-un efort colectiv de edi
ficare a unei societăți unice 
și a unei literaturi unice. Da
toria lui este să respire o- 
dată cu veacul său, adică 
să-și însușească marile pro
bleme pe care timpul i le 
pune In față. Purtător de 
destin — al lui și al țării — 
poetul suie in templul vieții 
cu noblețea celui ce inaiță 
coloane de purificare.

Viața e un teritoriu 
nit și necunoscut, pe 
tinărul scriitor trebuie 
parcurgă, iar opera lui
dovada acestui angajament 
și a acestui act temerar.

Cuvîntul poetului trebuie 
să fie lumină și descoperire, 
ideile lui, asemenea faruri
lor, străbat către eternitate. 
Cintecul lui e un cod de legi 
— ale sensibilității — pe 
care umanitatea, recunoscîn- 
du-se in ele, Ie adoptă.

Așezat între bornele care 
marchează acest timp și 
această țară, acest veac și a- 
ceastă umanitate, scriitorul 
este un continuator ai evolu
ției, al progresului.

infi- 
care 
să-l 
este

GHEORGHE ISTRATE

• Excelentul film al lui Ale
xandru Stark — „Om, oameni, 
omenire" nu poate fi totuși ju
decat cu criterii estetice. Ci cu 
cele de suflet. Uneori, ca acum, 
acesta poate fi cel mai înalt 
omagiu.

SMARANDA JELESCU
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

y J
B.T.T.

• Kostas Filinis, membru al Biroului
C.C. al P. c. din Grecia (interior)

de pe litoral <

De
scripte.

r

comandant de
ca omul plecat în concediu

Tovarășul Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român, a primit marți 
pe tovarășul Kostas Filinis, 
membru al Biroului Comitetului

Ceaușescu, 
Partidului

Central al Partidului Comunist 
din Grecia (interior).

La întîlnire a participat tova
rășul Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri în probleme 
de interes comun.

Convorbirea s-a desfășurat ln- 
tr-o atmosferă de caldă priete
nie tovărășească.

Daniel Oduber Quiros
So-

de elevi își pe-

• Ministrul comerțului din Algeria
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socialis
te România, a primit, marți di
mineață, pe Layachi Yaker. mi
nistrul comerțului din Algeria, 
care participă la lucrările comi
siei mixte guvernamentale româ- 
no-algeriene de cooperare eco
nomică, științifică și tehnică, ce 
se desfășoară la București.

La întrevedere a participat to
varășul Ion Pățan. viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale.

Oaspetele a arătat că are plă
cuta însărcinare de a adresa to
varășului Nioolae Ceaușescu un 
cald salut din partea președin
telui Consiliului Revoluției, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Algeriene Demo
cratice și Populare. Houari 
Boumediene, iar poporului ro
mân urări de noi succese în edi
ficarea societății socialiste.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe ministrul 
algerian să transmită președin
telui Houari Boumediene expre
sia sentimentelor sale cele mai

cordiale, împreună cu urări de 
fericire, progres și bunăstare po
porului algerian.

In cursul convorbirii care a 
avut loc s-au subliniat cu satis
facție bunele relații româno-al- 
geriene, evoluția lor mereu as
cendentă. în context, a fost re
levat rolul determinant pe care 
l-au avut întîlnirile și înțelege
rile convenite între președinții 
Nicolae Ceaușescu și Houari 
Boumediene pentru extinderea și 
adincirea continuă a prieteniei și 
colaborării dintre țările și parti
dele noastre. în folosul și spre 
binele ambelor popoare, în in
teresul cauzei păcii, înțelegerii 
și cooperării internaționale.

Totodată, s-a evidențiat faptul 
că dezvoltarea multilaterală a 
legăturilor româno-algeriene pre
cum și potențialul economic în 
permanentă creștere al celor 
două țări creează premise favora
bile pentru intensificarea și di
versificarea pe mai departe a 
conlucrării fructuoase în dome
niul economic și tehnico-științi- 
fic. S-a apreciat că actuala se
siune a comisiei mixte guverna-

mentale oferă un cadru propice 
pentru identificarea unor noi do
menii și forme de cooperare, 
pentru stabilirea unor noi căi 
concrete de stimulare și ampli
ficare a colaborării în sectoare 
economice de interes comun. A 
fost exprimată dorința și hotărî- 
rea reciprocă de a se pune în 
valoare largile posibilități exis
tente în acest sens, de a se în
tări și mai mult colaborarea din
tre cele două țări.

S-a procedat, de asemenea, la 
un schimb de vederi în proble
me internaționale actuale, re- 
liefindu-se voința României și 
Algeriei de a-și aduce întreaga 
contribuție la instaurarea unei 
noi ordini economice, mai echi
tabile, a unor relații bazate pe 
respect și avantaj reciproc, în 
scopul edificării unei lumi mai 
bune și mai drepte, o lume a 
păcii și cooperării rodnice între 
națiuni.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie și 
cordialitate.

Președlntele Republicii 
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit un 
călduros mesaj din partea pre
ședintelui Republicii Costa Rica, 
în care mulțumește pentru tri
miterea unei misiuni speciale, 
condusă de tovarășul Vasile 
Vilcu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, pentru a-1 re
prezenta pe șeful statului român 
la festivitățile prilejuite de pre
luarea funcției.

Mulțumind pentru mesajul 
care i-a fost înmînat cu acest 
prilej din partea președintelui 
Republicii Socialiste România, 
șeful statului costarican a dat 
o înaltă apreciere relațiilor de 
prietenie și colaborare stabilite 
între cele două țări și guverne, 
și-a exprimat încrederea că a- 
cestea vor continua să se dez
volte. spre binele reciproc al ce
lor două popoare, vor contribui 
la întărirea conlucrării și înțe-

legerii între popoare, a princi
piilor independenței și suverani
tății naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile 
interne, respectului reciproc.

Președintele Daniel Oduber 
Quiros a evocat în mesaj impor
tanța vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Costa Rica 
și a Tratatului de prietenie și 
cooperare și celorlalte documen
te semnate cu acest prilej, a vi
zitei de răspuns a președintelui 
Figueres, exprimîndu-și convin
gerea că relațiile de prietenie 
dintre cele două popoare se vor 
dezvolta în interesul reciproc, al 
cauzei generale a apropierii și 
înțelegerii între popoare.

tn încheiere, președintele Da
niel Oduber Quiros a transmis 
urări pentru bunăstarea și pros
peritatea poporului român, pen
tru sănătatea și fericirea pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România.

• Ministrul comerfului și industriei din Kuweit
La 30 iulie, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, președintele Republi
cii Socialiste România, a primit 
pe ministrul comerțului și in
dustriei din Kuweit, Khalid ' 
Adassani, care face o vizită 
țara noastră.

Oaspetele a fost însoțit 
Mohammed Matooh, adjunct 
ministrului.

La întrevedere au luat parte 
tovarășii Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, și 
Constantin Căruntu, ambasado
rul României în Kuweit.

Cu acest prilej, oaspetele a 
transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu, din partea emirului 
statului Kuweit, șeicul Sabah 
Al-Salem Al-Sabah, un cordial 
mesaj de salut și reînnoirea in
vitației de a face o vizită ofi
cială în Kuweit.

al 
in
M
al

Președintele Republicii So
cialiste România a rugat pe oas
pete să transmită șefului statu
lui Kuweit cele mai bune urări 
de sănătate și prietenie, precum 
și mulțumiri pentru invitația ce 
i-a fost adresată.

în timpul întrevederii, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut cu ministrul din Ku
weit asupra unor probleme re
feritoare la dezvoltarea în con
tinuare a bunelor raporturi în
tre cele două state, îndeosebi a 
celor economice, subliniind că 
acestea constituie un factor de 
mare importanță în extinderea 
colaborării generale și întărirea 
prieteniei popoarelor din Româ
nia și Kuweit.

Oaspetele a ținut să-și expri
me satisfacția pentru rezultatele 
rodnice ale vizitei și convorbi
rilor avute la București în ve-

derea stabilirii unor noi dome
nii concrete de colaborare și co
operare.

De ambele părți a fost rele
vată dorința de a acționa pen
tru realizarea în cele mai bune 
condiții a celor convenite, de a 
pune in valoare noi posibilități 
de amplificare a legăturilor 
comerciale și a cooperării eco
nomice.

Schimbul de vederi a eviden
țiat. totodată, necesitatea unei 
largi colaborări între toate sta
tele, în vederea promovării 
unor relații noi în viața inter
națională. bazate pe principii 
democratice, de echitate și de
plină egalitate în drepturi între 
toate statele, în folosul cauzei 
înțelegerii și păcii în lume.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

RELAȚII

DIPLOMATICE
Guvernul Republicii Socialiste 

România și Guvernul Liberiei, 
continuind să pună în aplicare 
aoordurile convenite între Exce
lența Sa, președintele Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și Excelența Sa. pre
ședintele Liberiei, dr. William 
R. Tolbert Jr., au hotărît să ri
dice statutul misiunilor econo
mice de la București și respec-

tiv Monrovia la nivel de amba
sadă și să facă schimb de am
basadori rezideați în 
propiat.

VIZITĂ

viitorul a-

externe al 
România,

TELE E
Președintele pe viață al Republicii Malawi, HASTINGS KA- 

MUZU BANDA, a trimis președintelui Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

Vă mulțumesc, Excelență, în numele guvernului meu. și al 
poporului din Malawi, pentru bunele urări ce ni le-ați transmis 
cu ocazia Zilei naționale a Republicii Malawi.

Personal, vă doresc, Excelență, multă sănătate, iar guvernului 
și poporului român urările mele de pace și prosperitate.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, a trimis primului ministru al Etiopiei, 
MICHAEL IMRU, următoarea telegramă :

Cu prilejul numirii în funcția de prim-ministru al Etiopiei, 
îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, Excelență, cele mai 
cordiale felicitări, urări de sănătate și fericire personală, do 
succese în înalta funcție cu care ați fost învestit.

îmi exprim convingerea că bunele relații existente între 
România și Etiopia se vor dezvolta în continuare, în interesul 
ambelor noastre popoare, al păcii și cooperării internaționale.

Primire la C.C. al P.C.R.
Marți, tovarășul Ilie Verdeț, 

membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului 
Central de Control Muncitoresc 
al Activității Economice și So
ciale. a primit delegația de ac
tiviști ai Partidului Comunist 
din Cuba, condusă de Jose Al
varez Perez, șef de secție la 
C.C. al P.C.C., care, la invitația

al P.C.R., efectuează o vi- 
în schimb de experiență în 
noastră.

C.C. 
zită 
țara

La convorbire, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă caldă, 
prietenească, au participat Du
mitru Turcuș, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., șl 
Lucian Drăguț, vicepreședinte 
al Consiliului Central de Con
trol Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale.

Ministrul afacerilor 
Republicii Socialiste 
George Macovescu, va face o 
vizită oficială în Iran, la invi
tația ministrului afacerilor 
teme al acestei țări, Abbas 
Khalatbari, între 10 și 14 
gust a.c.

ex-
Ali
au-

Ău terminat campania
de recoltare a păioaselor

Zeci de mii 
trec o parte a vacanței pe lito
ral sau la munte, în taberele și 
punctele Biroului de turism 
pentru tineret. Este, de ce să 
n-o recunoaștem, o măsură de 
natură să ateste din nou grija 
pentru generația tinără, preocu
parea pentru a-i crea condiții 
optime de odihnă și recreere, 
pentru călirea fizică, pentru re
facerea capacității de rezistență 
la efortul pe care urmează să-1 
depună în noul an școlar. Fap
tul că, prin B.T.T., un număr 
impresionant de tineri își pe
trece o parte a vacanței în a- 
ceste tabere este un lucru foar
te bun. Numai că. și aici inter
vine punctul care ridică un 
semn de întrebare, aceste tabe
re nu sînt niște locuri în care 
elevii vin să vegeteze, să stea 
pur și simplu la soare ca niște 
pensionari și apoi să umble de 
colo-colo prin tabără făcîn- 
du-și de lucru cu te miri ce. 
Taberele au fost concepute — și 
de la acest deziderat pornesc și 
unele măsuri de natură organi
zatorică despre care vom vorbi 
imediat — au fost concepute, 
așadar, ca locuri în care elevii, 
paralel cu odihna propriu-zisă, 
să desfășoare o activitate cul- 
tural-educativă bogată, variată, 
atractivă. Cine să organizeze a- 
ceste activități ? Evident, grupul 
de profesori care însoțește ele
vii, profesori veniți aici în mod 
gratuit — uneori și cu copiii, 
dar nu această problemă ne in
teresează în primul rînd — 
deci, gratuit și considerați în 
activitate., Ca să nu existe nici 
un dubiu subliniem, că profeso
rii aflați în taberele B.T.T. nu 
se află în concediu, ci 
activitate, în scriptele

în plină 
școlilor

respective el figurînd ca atare.
Este normal, de aceea, să li se 

ceară cu toată exigența sâ-și 
îndeplinească obligațiile. Ce se 
întimplă, de fapt, în realitate ? 
Un raid prin cîteva asemenea 
tabere ne-a facilitat unele 
concluzii pe care dorim să le 
supunem atenției forurilor com
petente. Dacă în taberele plasa
te în zonele muntoase, la Timi
șul de Sus de pildă, profesorii 
își realizează conștiincios înda
toririle organizînd drumeții, 
focuri de tabără, seri de poezie 
și cîntece etc., nu același lu
cru se întimplă în unele tabe
re de pe ' litoral. Cîteva le-am 
vizitat și noi. Cu rare excepții 
activitatea profesorilor — nu
miți destul de pompos, pentru 
că lipsește suportul care să mo
tiveze acest titlu, comandanți 
de detașament — se reducea la 
prezența alături de elevi pe pla
jă, unde fiecare își făcea pro
gramul după cum credea de cu
viință. După aceea elevii sînt 
duși, e drept în ordine, la ma
să și apoi, din nou, program de 
voie. Pentru că unii tovarăși 
profesori își făceau somnul de 
după amiază și după aceea... 
ca omul aflat la odihnă : o 
plimbare prin oraș, o vizită pe 
faleză, un restaurant. Elevii ră- 
min singuri. închiși in tabără, 
așteptînd ziua următoare pen
tru a merge la plajă. Din fe
ricire, în multe cazuri prezenta 
profesorilor este suplinită de 
administratorii taberelor. Este 
foarte bine că la realizarea 
programului instructiv-educativ 
administratorii taberelor își a- 
duc din plin contribuția. Cu 
toate că altele le sînt sarcinile. 
Dar ca să facă absolut tot ceea 
ce ar trebui să realizeze profe-

sorii comandanți de detașamen
te mi se pare inechitabil. Așa 
stînd lucrurile ne îngăduim să 
sugerăm Ministerului Educației 
și învățămintului, forurilor din 
subordine instituirea unui con
trol riguros asupra activității 
desfășurate de profesori în ta
bere și, evident, luarea măsuri
lor corespunzătoare atunci cînd 
este cazul. în felul acesta ta
berele își vor realiza integral 
menirea, se vor constitui în pri
lejuri pentru o activitate in- 
structiv-distractivă, plină de 
conținut, cu reale valențe edu
cative.

AL. DOBRE

Azi, vă prezentăm

STEAUA: CONSTRUCȚIA
ECHIPEI CONTINUA

într-o telegramă adresată Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Biroul Co
mitetului județean de partid 
Buzău, Comitetul executiv al 
consiliului popular județean 
raportează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu că lucrătorii de pe 
ogoarele acestui ’ ’ ' 
cheiat campania 
păioaselor.

Realizările pe 
tăm astăzi — se 
gramă — 
neabătute a prețioaselor indi
cații date de dumneavoastră cu 
privire la ■ -
piară a sarcinilor 
din acest an, a muncii politice 
și organizatorice desfășurate 
de organele și organizațiile de 
partid din unitățile agricole 
socialiste pentru întărirea res
ponsabilității fiecărui muncitor 
agricol în vederea folosirii cit 
mai eficiente a fondului fun
ciar, a puternicei baze mate
riale de care dispune agricul
tura județului.

Folosim acest prilej pentru 
a exprima incă odată, scumpe 
tovarășe secretar general, recu
noștința fierbinte a oamenilor 
muncii din județul Buzău pen
tru grija permanentă pe care 
conducerea partidului și statu
lui nostru o manifestă 
scopul creșterii necontenite 
veniturilor, prin majorarea 
tribuției, măsuri care au 
clanșat o puternică emulație 
în sporirea eforturilor tuturor 
locuitorilor județului la reali
zarea mărețului program 
dezvoltare și modernizare 
economiei, la progresul 
necontenit, în scopul sporirii 
contribuției noastre la edifica
rea societății socialiste multi
lateral dezvoltate pe pămîntul 
românesc.

județ au în
de recoltare a

care le rapor- 
spune în tele- 

sînt rodul aplicării

înfăptuirea exem- 
economice

bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
munca de recoltare, eliberare a 
terenurilor, arături și însămîn- 
țarea culturilor duble a fost or
ganizată în condiții mai bune, 
fapt care ne-a permis să folosim 
fiecare oră bună de lucru, să re
ducem la maximum pierderile 
și risipa, asigurînd totodată în- 
magazinarea în bune condiții a 
recoltei.

Vă asigurăm, stimate tovarășe 
secretar general, că oamenii 
muncii din agricultura județului 
Ilfov, stimulați de noile măsuri 
pentru creșterea veniturilor lor, 
vor acționa, în continuare, cu 
hărnicie și responsabilitate pen
tru a răspunde cu cinste sarci- 
anul 1974 să fie un an record 
nii trasate de dumneavoastră, ca 
pentru agricultură, cinstind în 
felul acesta cele două eveni
mente istorice din viața poporu
lui nostru, cea de-a XXX-a ani
versare a eliberării României de 
sub dominația fascistă și Con
gresul al XI-lea al Partidului 
Comunist Român.

Adunare festivă consacrată 
celei de-a XXI-a aniversări 

a Insurecției naționale cubaneze 
La clubul Rafinăriei „Ploiești" 

a avut loc marți după-amiază 
o adunare festivă consacrată ce
lei de-a XXI-a aniversări a 
Insurecției naționale cubaneze.

La adunare au luat parte nu
meroși muncitori, Ingineri și 
tehnicieni care lucrează în între
prinderile de pe platforma In
dustrială Ploiești Sud. Au parti
cipat, de asemenea, membri ai 
Ambasadei Republicii Cuba la 
București.

După ce a arătat că oamenii 
muncii din orașul Ploiești, în
tregul nostru popor și-au mani
festat permanent solidaritatea 
internațională cu lupta revolu
ționară, antiimperialistă a po
porului cubanez, salutînd cu în
suflețire triumful revoluției cu
baneze, Dumitru Ionaș, secretar 
al Comitetului județean Prahova 
al P.C.R., a spus în cuvîntul 
său : Poporul român dă o mare 
apreciere realizărilor obținute 
de oamenii muncii cubanezi, sub 
conducerea partidului său co
munist, în opera de construcție 
socialistă, activității pline de 
abnegație pentru apărarea cuce
ririlor revoluționare, a indepen
denței și libertății patriei, întă
ririi continue a poziției Repu
blicii Cuba pe plan internațio
nal. Bunele legături existente 
între România și Cuba, raportu
rile de prietenie și solidaritate 
și-au găsit un nou și puternic 
impuls în convorbirile rodnice 
avute cu prilejul vizitei în Re
publica Cuba a tovarășului 
Nicolae Ceaușespu și a vizitei 
făcute în România de tovarășul

Fidel Castro; vizită de care ne 
amintim cu plăcere, întrucît pe 
itinerarul ei s-a înscris și ju
dețul Prahova.

A luat apoi cuvîntul Jesus 
Mendizabal, însărcinat cu afa
ceri a.l. al Cubei la București, 
care a trecut în revistă succe
sele obținute de poporul țării 
sale sub conducerea partidului 
comunist, a guvernului revolu
ționar pe calea transformării 
economice și sociale a Cubei, în 
organizarea și dezvoltarea ar
monioasă a societății 
pii noi, in ridicarea 
nivelului de trai al 
muncesc, a gradului 
și civilizație.

Referindu-se apoi 
româno-cubaneze, vorbitorul 
arătat 
pentru continua lor adîncire și 
extindere, pe cele mai diverse 
planuri, o au vizitele re
ciproce ale tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Fidel Castro, care 
au deschis noi căi pentru întă
rirea prieteniei și colaborării 
dintre România și Cuba.

Pentru cubanezi, a spus vor
bitorul, numele orașului Plo
iești este legat de zecile de In
stalații de foraj românești care 
caută și extrag petrol din a- 
dîncurile pămîntului nostru, este 
legat de prezența a zeci de ti
neri cubanezi care învață la li
ceul industrial și la Institutul 
de petrol.

în încheiere, a fost prezentat 
filmul documentar „Povestiri 
despre revoluție".

pe princi- 
continuă a 
celor ce 
de cultură
la relațiile 

a 
că o mare importantă

CRONICA
U.T.C

Ieri a părăsit Capitala, in- 
toreîndu-se spre patrie, de
legația Mișcării Tineretului 
Uniunii Progresiste Senega- 
leze (M.J.U.P.S.), compusă 
din Boubacar N’Gom, secre
tar cu problemele internațio
nale al M.J.U.P.S., și Bouba
car Thioube, membru al Bi
roului Național al M.J.U.P.S., 
care la invitația C.C. a! 
U.T.C. a efectuat o vizită în 
România.

în cursul șederii in țara 
noastră, oaspeții senegalezi 
au purtat convorbiri la C.C. al 
U.T.C., Consiliul U.A.S.C.R., 
Consiliul Național al Orga
nizației Pionierilor, au vizitat 
întreprinderea de industria
lizare a peștelui și I.A.S. Ni- 
culițel din județul Tulcea, 
Institutul Politehnio șl Li
ceul „I.L. Caragiale" din 
București.

In cadrul discuțiilor avute 
la C.C. al U.T.C. au fost a- 
bordate, intr-o atmosferă 
caldă, prietenească unele pro
bleme privind preocupările 
actuale ale Uniunii Tinere
tului Comunist si Mișcării 
Tineretului Uniunii Progre
siste Senegaleze, stadiul șl 
perspectivele de dezvoltare a 
relațiilor de prietenie și co
laborare dintre cele două or
ganizații, dintre tineretul ro
mân și senegalez, precum și 
unele aspecte ale mișcării in
ternaționale de tineret.

Antrenorul echipei „Steaua", 
Constantin Teașcă, este ne
schimbat. Și foarte ocupat. 
Două antrenamente pe zi, șe
dințe, și cite și mai cite. Să-1 
ascultăm „Iată, împlinesc șase 
luni de cînd mă aflu la cirma 
echipei Steaua. A fost o perioa
dă de tatonare. Am cunoscut 
conducerea, am cunoscut jucă
torii... Cred că am făcut și un 
pas Înainte : am obținut adeziu
nea la antrenament a celor mai 
mulți dintre ei... Turneul de la 
Varșovia a confirmat că echipa 
se află pe un drum ascendent"... 
Proiecte pentru viitorul campio
nat ? Vom veni cu cîteva locuri 
mai sus față de campionatul 
trecut. Deocamdată lupt să 
schimbăm o mentalitate. Se 
vorbește mult de vechea echi
pă, de C.C.A., dar se uită că 
actualii jucători duc o viață ca
re nici pe departe nu se asea
mănă cu cea a vechilor jucă
tori ai C.C.A. De altfel, majori
tatea fotbaliștilor ignoră „antre
namentul invizibil".

Soluții? „Una singură : eli
minarea din fotbal a elemente
lor certate cu disciplina. Aici

nu pot, și nu trebuie să existe, 
jumătăți de măsură. Degeaba 
plimbi merele putrede dintr-o 
ladă în alta. Ele, pînă la urmă, 
vor sfirși prin a le strica și pe 
cele bune. Noi am luat deja 
măsuri drastice : Coman și Cris- 
tache, pentru beții și acte de 
indisciplină, au fost suspen
dați pe un an. Și vom conti
nua, indiferent de nume. Este ■ 
singura soluție viabilă..." Nou
tăți în lotul echipei? „Puține ! 
Iată-i pe cei cărora le-am ob
ținut dezlegarea : Florian Du
mitrescu (de la echipa „Dina
mo"), Moraru, un tînăr portar, 
18 ani, (de la echipa Metalul 
București). Doi juniori din pepi
niera proprie — Corneliu și Su- 
renghin — și Marinescu de la 
echipa de tineret"...

Deci, zvonurile despre pleca
rea Iul Năstase, Dumitru și a 
altora, sînt neconfirmate. Dealt
fel, pe toți acești jucători i-am 
urmărit la antrenament, alături 
de cîțiva zeci de suporteri ai 
echipei „Steaua" care au supor
tat cu stoicism căldura înăbuși
toare...

TEODOR POGOCEANU

în localitatea suedeză Ha- 
paranda au început întrece
rile campionatelor europene 
de lupte libere rezervate 
juniorilor.

în primul meci, la catego
ria 74 kg, sportivul român 
Tiberiu Seregely l-a întîl- 
nit pe suedezul Fahlqvist, în 
fața căruia a obținut o a- 
plaudată victorie, prin tuș, 
în minutul 6. în limitele a- 
celeiași categorii, ceho
slovacul Dan Karabin l-a 
invins la puncte pe finlan
dezul Jermo Oevermark.

La categoria 90 kg, Hris- 
to Marinov (Bulgaria) l-a 
întrecut la puncte pe Roger 
Oeberg (Suedia).

Cea de-a treia ediție a 
competiției internaționale de 
box „Mănușa 
se va desfășura, 
august, in „Sala 
din Constanța.

La actuala ediție, în afara 
unor valoroși pugiliști repre- 
zentînd 
namo. 
Portul, 
boxeri 
Germană și R. F. Germania.

în fiecare zi, gala va începe 
la ora 19,30. Duminică, 4 au
gust, este zi de odihnă, fi
nalele fiind programate luni, 
5 august.

în „Sala Sporturilor" din 
Goppingen (R. F. Germania) 
se desfășoară în prezent 
campionatele europene de 
tenis de masă pentru ju
niori.

La categoria juniori mici, 
in semifinalele competiției 
feminine, selecționata Româ
niei a învins cu 3—2 for
mația R. F. Germania.

în runda a 12-a a turneu
lui internațional 
de șah de la 
marele maestru 
Mihail Tal l-a Învins 
bert iar Adamski a 
la Vogt. Maestrul 
Mihai Șubă a remizat cu po
lonezul Pytel.

în clasament continuă să 
conducă fostul campion mon
dial Mihail Tal (U.R.S.S.) cu 
10,5 puncte, urmat de Frybl 
(Cehoslovacia) — 7,5 puncte 
și Șubă (România).

Litoralului" 
între 1 și 5 
Sporturilor"

cluburile Steaua, Di- 
Metalul, Farul și 
vor participa și 

din Bulgaria, R. D.

masculin 
Lublin, 
sovietic 
pe Lie- 
cîștigat 
român

BOX Lotul republican
pentru „mondialele“ de la Havana

zile, 
drumul 
primei ediții 
mondiale de box 

am avut 
cu prof, 
secretar 

conducă- 
care

puglliștii 
spre Ha- 

a
Peste cîteva 

noștri vor lua 
vana, gazda 
Campionatelor 
pentru amatori. Ieri,
o scurtă convorbire 
Cristea Petroșăneanu, 
general al F.R.B. și 
torul delegației noastre, 
ne-a furnizat utimele amănunte 
cu privire la componenta lotu
lui și pregătirile efectuate 
vederea acestei competiții 
anvergură.

„După antrenamentele de 
Păltiniș și Snagov, — a prertzat 
interlocutorul nostru, — boxerii 
au participat la o gală festivă, 
la Giurgiu, prilejuită de inau
gurarea unui nou centru pugi
listic în orașul dunărean — 
„Voința", fiind întîmpinați cu 
căldură de amatorii sportului 
cu mănuși din localitate. Ulti-

tn 
de

la

ma gală de verificare a 
programată luni 29 iulie la 
gov, unde selecționabilii au pri
mit replica unor 
cluburile Dinamo 
roul federal a 
complet care ne 
la ediția inaugurală a 
dialelor". Este vorba de; Remus 
Cosma (cat. semimuscă), Con
stantin Gruiescu („muscă"), cam
pion european, Marian Lazăr 
(„cocoș"), Gabriel Pometcu
(„pană"), Simion Cuțov („semi- 
ușoară"), campion european,
Calistrat Cuțov („ușoară"), Da
mian Cimpoieșu („semimijlocie"), 
Sandu Tirălă („mijlocie mică"), 
Alee Năstac („mijlocie"), Con
stantin Dafinoiu („semigrea"), 
campion european de tineret, și 
Ion Alexe („grea").

Așadar, vom fi reprezentați

fost 
Sna-

boxeri de la 
și Steaua. Bi- 
stabilit lotul 
va reprezenta 

„mon-

la toate categoriile de greutate. 
Lotul va pleca vineri, 2 august, 
pe ruta Praga (cu o escală de 
o zi) — Montreal—Havana, fi
ind însoțit de antrenorii Ion 
Popa, Tedi Niculescu și Ion Du
mitru. De asemenea, va face 
deplasare și arbitrul C. JChiriac, 
posesorul ecusonului 
invitat să oficieze la întreceri
le pentru 
pioni ai lumii. Amintesc că pri
mul gong al „mondialelor" de la 
Havana va răsuna sîmbătă, 17 
august. Toți componenții lotu
lui așteaptă cu deosebit interes 
confruntările cu cei mai valo
roși boxeri din lume și, desi
gur, sînt dornici să confirme re
zultatele bune obținute la ulti
mele competiții internaționale".

F.I.B.A.,
centurile de cam-

★
In ziua de 30 iulie, oamenii 

muncii din unitățile agricole ale 
județului Ilfov au încheiat re
coltatul griului de pe întreaga 
suprafață de 137 009 hectare.

In prezent, toate forțele sînt 
mobilizate pentru transportul la 
bazele de recepție a cantităților 
de griu ce trebuie livrate la 
fondul central de către între
prinderile agricole de stat și co
operativele agricole de produc
ție. De asemenea, se fac efor
turi pentru terminarea arături
lor pe întreaga suprafață elibe
rată și pentru încheierea, încă 
în această săptămină, a însă- 
mințării suprafeței rezervată ce
lei de-a doua culturi.

în telegrama adresată cu acest 
prilej Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu, de 
către Biroul Comitetului jude
țean de partid și Comitetul Exe
cutiv al Consiliului popular ju
dețean, se spune :

Pe baza prețioaselor indicații 
date de conducerea partidului, 
personal de dumneavoastră, iu-.

M. LERESCU

I. T. A
BUCUREȘTI Autobaza nr. 1 Titan

Nr. 1Gara stația C.F.R. Ciulnița,

RECRUTEAZĂ

CONDIȚII

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

55 și 46 barat.

Șos. Gării Cățelu Nr. 174
sector 3

agricolă Ciulnița

— Buletin de București sau 
comune subordonate.

— Vîrsta 16—35 ani
— Minimum 7 clase ele

mentare

MARFA
TELEFON 43 56 05, 43 54 05

România-film prezintă
Roman vesel

Comedie realizată de studioul „Gruzia Film".

Regia: Levan Hotivari; Cu: I polite Hvicia, Meghi Țuiukidze, 
Elena Cioheli.

pe Nevena Kokanova în filmul

CEL MAI BUN OM
PE CARE-L CUNOSC

Producție a studiourilor bulgare; Regia: Lubomir Șarlandiiev.

Liceul de mecanică

Primește 
înscrieri pentru anul școlar 
1974/1975, promovați ai clasei 
a VIII-a a școlii generale 

județul Ialomița, pen- 
profilul :

mecanică agricolă liceu ; 
școală profesională de 

mecanici agricoli (din toață 
țara).

Limita de vîrstă pentru 
școala profesională este de 
16—18 ani.

Elevii cursului 'liceal vor 
beneficia de burse de stat și 
întreprinderi, iar cei de la 
școala profesională vor pri
mi burse in procent de 
100»/..

Școala asigură cazare, 
masă și echipament in limi
tele prevăzute de lege.

CAUTĂ
DE URGENȚĂ:

— muncitori necalificați 
pentru calificare la locul de 
muncă în meseria de meca
nic auto, cu durata de 9 
luni, fiind retrlbuițl pe 
timpul școlarizării cu 1 048 lei 

lunar

In permanență
IN VEDEREA ȘCOLARIZĂ
RII CA ȘOFERI PROFESIO

NIȘTI
tineri in vîrstă de 17—35 ani, 

studii 7—8 clase
în 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. Ia 

sediul autobazei
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La Geneva a fost semnat ieri

Acordul tripartit 
asupra Ciprului

Sosirea ministrului
de externe român

la Phenian

Marți seara s-au încheiat lucrările primei etape a conferin
ței tripartite asupra Ciprului, desfășurată la Geneva. Parti
cipanții la conferință, miniștrii de externe ai celor trei state
garante ale acordului din 1960 asupra Ciprului, Marea Bri- 
tanie, Grecia și Turcia - James Callaghan, Gheorghios Ma- 
vros și Turan Giines - au semnat la ora 21,06 GMT acordul 
tripartit.

- au semnat la ora 21,06 GMT acordul

NAȚIUNILE UNITE 
Reuniunea de luni seara 
sjliului de Securitate al 
consacrată examinării probleme
lor privind actuala situație din 
Cipru, a prilejuit o expunere a 
secretarului general al O.N.U., 
K.urt Waldheim, asupra situației 
din insulă, inclusiv asupra unor 
aspecte ale raporturilor dintre 
forțele O.N.U. din Cipru și co
mandamentul militar turc de pe 
teritoriul cipriot.

în cadrul aceleiași reuniuni a 
fost avansat spre examinare 
Consiliului de Securitate un 
proiect de rezoluție sovietic în 
problema reglementării pe cale 
politică a situației din Cipru.

După aceasta, Consiliul de 
Securitate și-a aminat, la ora 
20,45 G.M.T., lucrările în vede
rea desfășurării de consultări 
între membrii săi, fără a fi sta
bilit vreun termen pentru re
luarea dezbaterilor in problema 
cipriotă.

LONDRA. — Președintele Ma
karios, care a sosit marți la 
Londra, a subliniat, într-o de
clarație făcută presei, că o even
tuală recrudescență a conflic
tului din. insulă ar putea peri
clita pacea in întreaga regiune 
a Mării Mediterane. „Dacă Re
zoluția Consiliului 
va fi aplicată de

30. — 
a Con- 
O.N.U.,

de Securitate 
către toate

Prezentarea scrisorilor
/

de acreditare de către
ambasadorul român

în Iordania
Ambasadorul României în Re

gatul Hașemit al Iordaniei, Va- 
sile Gindilă, a prezentat, la 29 
iulie, scrisorile de acreditate 
prințului Mohammad Ibn Talal.

Cu acest prilej, ambasadorul 
român a transmis, din partea 
președintelui Republicii Socalis- 
te România, Nicolae Ceaușescu, 
Maiestății Sale Regelui Hussein 
Ibn Talal, un mesaj de cordia
lă prietenie, urări de sănătate 
și fericire personală, precum și 
urări de bunăstare poporului 
iordanian, evidențiind, totodată, 
dorința de dezvoltare a relații
lor de colaborare și prietenie 
dintre cele două țări.

Prințul Mohammad Ibn Talal, 
adresind ambasadorului român 
un călduros salut de bun venit 
in Iordania, a transmis, la 
rindul 
publicii 
Nicolae 
saj de 
fericire . 
poporului român din partea Ma
iestății Sale Regele Hussein Ibn 
Talal al Regatului Hașemit al 
Iordaniei, exprimîndu-și con
vingerea că bunele relații sta
tornicite între România și Ior
dania se vor dezvolta pe 
tipie planuri, în avantajul 
două țări și popoare.

a transmis, 
său, președintelui Re- 

Socialiste ~ 
Ceaușescu, 

mulțumire și urări de 
personală și prosperitate

România, 
un me-

Macovescu, ministrul 
externe al Republicii

părțile interesate — a spus pre
ședintele Makarios — indepen
dența, suveranitatea și integri
tatea teritorială a Ciprului vor 
fi salvgardate".

întrebat in legătură cu reve
nirea sa în insulă, arhiepiscopul 
Makarios a anunțat că va că
mine pentru moment la Londra, 
adăugind că Întoarcerea sa de
pinde de data la care guvernul 
de la Atena va înlocui ofițerii 
greci care au desfășurat lovitu
ra militară din insulă.

George 
afacerilor 
Socialiste România, a sosit marți 
la Phenian, într-o vizită ofici
ală de prietenie, la invitația lui 
Hă Dam, vicepremier al Con
siliului Administrativ, ministrul 
afacerilor externe al R.P.D. Co
reene.

La sosire, pe aeroportul Su 
Nan, erau prezenți vicepremie- 
rul Hă Dam, ministrul- comer
țului exterior, ministrul relații
lor economice, alte persoane o- 
ficiale, precum și șefii misiuni
lor diplomatice acreditați la 
Phenian.

Au fost prezenți, de aseme
nea, ambasadorul României la 
Phenian, Dumitru Popa, și 
membri ai Ambasadei române 
din Phenian.

Pentru restaurarea regimului democratic in țară

Declarația Juntei
democratice din Spania

în cursul unei conferințe de 
presă, care a avut loc marți la 
Paris, Santiago Carrillo, secretar 
general al Partidului Comunist 
din Spania și Rafael Calvo 
Serer, fost director al cotidianu
lui „Madrid", consilier al t lui 
Don Juan, pretendent la tron, au 
dat publicității o declarație a 
Juntei democratice din Spania, 
mișcare constituită la 29 iulie, la 
Madrid.

După cum se anunță în decla
rație, Junta democratică din 
Spania este alcătuită din organi
zații și persoane „conștiente de 
necesitatea unei acțiuni demo
cratice unitare a opoziției".

La această junta au aderat 
Partidul Comunist, Partidul So
cialist Popular, monarhiști libe
rali. membri ai Partidului So
cialist Muncitoresc Spaniol (cu 
titlu personal), democrat creș
tini, reprezentanți ai patronatu
lui.

Junta democratică din Spania 
a lansat un apel solemn către 
popor și forțele armate pentru 
restaurarea regimului democra
tic în Spania. Se propune con
stituirea unui guvern provizo
riu, amnistie totală pentru con
damnările de natură politică, le
galizarea tuturor partidelor po
litice fără excepție-, libertate 
sindicală, dreptul la grevă, la 
întruniri și manifestări pașnice, 
libertatea presei, independența 
justiției, consultarea populară 
pentru alegerea formei defini
tive a statului, separarea biseri
cii de stat, neutralitatea și pro
fesionalismul armatei etc.

Ziarul „Le Monde" de marți, 
comentind evenimentul, scrie :

• ÎN LUNA IULIE a acestui 
an, in Belgia s-au scuippit căr
bunele, țesăturile, zahărul, mar
garina, țigările și alte citeva 
articole de consum curent. în 
intervalul care s-a scurs din 
iulie 1973, creșterea medie a 
prețurilor în țară a fost de 13,7 
la sută.

„Faptul că conducătorul Parti
dului Comunist din Spania și 
unul dintre principalii consilieri 
politici ai lui Don Juan au decis 
să organizeze o conferință de 
presă comună și să anunțe îm
preună formarea juntei ilustrea
ză amploarea și importanța re
grupărilor politice care s-au 
efectuat în ultimele luni, în cu
lise, în Spania".

R. F. Germania

R. D. VIETNAM : Pe șantierul ecluzei de pe riul La.

pentru

focului între FRELIMO
și armata portugheză

1
erb K4

• ÎN CONFORMITATE 
cu programul de perfecțio
nare a sistemului de comu
nicații prin folosirea sateli
ților artificiali ai Pămîntului, 
in Uniunea Sovietică a fost 
lansat, la 29 iulie, 
de telecomunicații 
nia-1 S“ — anunță agenția 
T.A.S.S.

La bordul satelitului au fost 
instalate aparatură pentru 
transmiterea emisiunilor ex
perimentale de televiziune și 
perfecționarea legăturii ra
dio la distanță, aparatura u- 
nui complex de comandă și 
măsurători, precum si siste
me de orientare, de corecta
re a orbitei, pentru reglarea 
temperaturii și alimentarea 
cu energie electrică.

satelitul
„Mol-

AIn
în cadrul lucrărilor Conferin

ței Comitetului pentru dezar
mare de la Geneva au luat cu- 
vîntul, în ședința plenară de 
marți, reprezentanții Suediei și 
Uniunii Sovietice.

In intervenția sa, 
gației Suediei, Inga 
atras atenția asupra 
adoptării de măsuri în domeniul 
frînării cursei înarmărilor nu
cleare, referindu-se la o serie 
de aspecte concrete, privitoare la 
încetarea experiențelor cu arma 
nucleară. Reprezentanta Suediei 
s-a pronunțat pentru întărirea 
Tratatului de neproliferare, în 
condițiile actuale, cînd „procesul 
de dezarmare nucleară nu a în-

șeful dele-
Thorsson, a 

necesității

Criza industriei de automobile
De aproape un an, in

dustria de automobile 
din R.F. Germania traver
sează o perioadă de se
rioase dificultăți, carac
terizată 
continuă 
creșterea prețurilor și 
concedieri în masă.

de scăderea 
a vînzâri lor,

Primele semne de neliniște 
apăruseră încă înainte de iz
bucnirea crizei energetice. In
dustria vest-germană de auto
mobile resimțise încă în toam
na trecută efectul negativ al 
primei creșteri a prețului ben
zinei. De asemenea, prețul 
automobilelor fusese majorat 
de două ori în cursul unui sin
gur an (în total peste 10 la

aceasta va atinge „cel puțin 
20 la sută". Pînă la începutul 
verii, „minusul" se ridica chiar 
la 29 la sută, unele firme înre- 
gistrînd coborîri și mai adînci. 
Uzinele Ford din Koln nu au 
putut vinde decît jumătate din 
numărul de automobile plasat 
în 1973, Opel numai 60 la sută, 
iar vînzările firmei BMW au 
scăzut cu 28 la sută. Pe acest 
fond, regresul de „numai" o 
zecime înregistrat de Volk
swagen apare aproape ca un 
succes (din cauza pierderilor 
mult mai mari ale concurenței, 
firma din Wolfsburg a reușit, 
într-adevăr, să revină pe pri
mul loc în branșă, pe care-l 
cedase în 1973 către Opel). 
Cîștigător în cifre absolute este 
Daimler-Benz („Mercedes"), sin
gura firmă care a vîndut 
multe automobile față 
aceeași perioadă a anului 
cut. Directorul general al

mai 
de 

tre-

mul- 
celor

contra Mafiei
32 de mafioți condamnați in procesul 

de la Palermo
După șase luni de dezbateri și o ultimă deliberare de zece ore 

a instanței judiciare, justiția italiană a ciștigat o bătălie impor
tantă in lupta contra Mafiei, prin condamnarea de către un tri
bunal din Palermo a 32 de mafioți de renume la pedepse tota- 
lizind peste 110 ani de recluziune. Alți 43 de acuzați au fost achi
tați din lipsă de probe suficiente, existind insă premise pentru 
intentarea unor noi procese împotriva acestora.

Elementul nou care a caracterizat această acțiune judiciară a 
fost acuzația de bază adusă mafioților judecați. Deși erau bă- 
nuiți de omucideri, răpiri, trafic cu stupefiante și alte grave 
infracțiuni, aceștia au fost acuzați în cursul procesului numai de 

■„asociere in vederea comiterii unor acțiuni infracționale", ceea 
ce a fost mult mai ușor de dovedit decît comiterea diferitelor 
fărădelegi, după săvirșirea cărora acționa de cele mai multe ori 
legea mafiotă a tăcerii —„Omertă" — întemeiată pe frica de re
presalii a eventualilor martori.

Sentințele au lovit malioti celebri, ca Gaetano Badalamenti, 
Luciano Liggio (recent arestat după o condamnare in contuma
cie la închisoare pe viață pentru omucideri), Franck Coppola și 
alții, despre care se crede că an constituit statul major al așa 
numitei „Mafii noi", care și-a deplasat centrul de activitate din 
Sicilia in nordul Italici, unde au fost comise în ultimii ani nu
meroase acțiuni criminale.

Deși sentințele pronunțate în procesul de la Palermo sint con
siderabil reduse față de cele cerute de procuror și în raport cu 
gravitatea fantelor comise de cei judecați (cea mai grea pe
deapsă fiind de șase ani și opt luni închisoare), experții juridici 
consideră că strategia inițiată de justiția italiană în acest proces 
este menită să dea roade, in așteptarea stringerii dovezilor apte 
de a asigura sentințe corespunzătoare în fiecare dintre cazuri.

la 
de

MIERCURI, 31 IULIE 1974
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. INTRĂ IN ACȚIUNE: Doi
na (orele 11; 13.15; 15,45; 18: 20.15) 
— la ora 9.45 program de desene 
animate.

URMAREȘTE-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).

VANDANA: Modern (orele 9; 12; 
16; 19); București (orele 9; 12,30); 
Feroviar (orele 9; 12,30: 16; 19.30); 
Grădina Modern (ora 20,15). Gră
dina București (ora 20,15); 
dina Titan (ora 20.15);
(orele 9; 12.30;
(orele 9; 12,15;

CĂLĂREȚUL

Gră- 
Melodla 

16; 19,30); Gloria 
15,45: 19).
FĂRĂ 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; II; 
15.45; 18; 20,15).

CONSPIRAȚIA: Flamura (orele
13.15) .

MIHAI VITEAZUL: Buzeștl (o- 
rele 9; 14; 18); Grădina Buzești 
(ora 20).

ȘAPTE PĂCATE: Grivlța (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30).

APAȘII: 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: Bucegi 
(orele 16; 18.15); Grădina Bucegi 
(ora 20,15).

ADAM ȘI EVA ÎN CONFLICT: 
Ferentari (orele 15,30; 18; 20.15).

sută), atelierele de reparații își 
scumpiseră tarifele cu 9,3 la 
sută peste cota anului trecut, 
iar primele de asigurare urca
seră cu 10,5 la sută. La aces
tea se adăuga saturarea rela
tivă a pieței în Europa occiden
tală și America de nord. Criza 
energetică, observă revista DER 
SPIEGEL, a căzut într-o peri
oadă în care situația pe piața 
automobilului era deja în curs 
de deteriorare și nu a făcut 
decît s-o agraveze și mai mult. 
Dacă la începutul anului se 
conta pe o scădere de aproxi
mativ 15 la sută a vînzărilor în 
1974, secretarul general al 
Uniunii centrale a comerțului 
de automobile consideră că

nelor BMW, Eberhard von 
Kuenheim, apreciază conjunc
tura actuală drept „cea mai 
grea perioadă a branșei din 
toate timpurile". „Der Spiegel" 
apreciază, la rîndul său, că, 
pentru prima dată în perioada 
postbelică, în 1974 se va înre
gistra o scădere a distanței 
parcurse și a cantității de ben
zină consumate de cetățenii 
R.F.G. față de anul anterior. 
Cumpărătorii gîndesc mai înde
lung și mai temeinic înainte de 
a proceda la cumpărarea unui 
automobil și, în general, se de
cid pentru modele cu litraje mai 
modeste. In afară de Merce
des, toate tipurile de limuzine 
mari au înregistrat căderi spec-

taculoase (între 50 și 80 
sută). Ventilul exportului, 
asemenea, s-a înfundat. Situa
ția economică dificilă a unor 
state occidentale (Anglia, 
lia), măsurile protecționiste 
altora, debutul industriei 
automobile de mic litraj 
S.U.A., scumpirea mărcii în 
port cu celelalte valute au con
dus la o scădere sensibilă 
exporturilor vest-germane de 
automobile. Perspectivele de 
redresare a 
rul apropiat 
nule.

Simptomatice pentru degra
darea situației sînt apelurile 
vînzătorilor de autoturisme la 
fondurile guvernamentale de la 
Banca de credit pentru recon
strucție (instituite pentru spriji
nirea ramurilor slabe). îngrijo
rătoare ca fenomen economic, 
criza industriei automobilistice 
vest-germane este alarmantă 
din cauza repercusiunilor ei pe 
plan social. Ea a determinat 
deja un val de concedieri și 
programe reduse de lucru în 
toamna și iarna trecută, per
spectivele în această privință 
rămînînd în continuare întune
cate. Opel a concediat deja 

___ ' Volkswa- 
, în jurul a 10 000. 
directorul general al BMW 
îndoiește că va mai re- 

să evite 
și aceasta 
care rata 

crescut de mai 
ori în ultimii doi-trei ani. Spe
ranțele producătorilor și dis
tribuitorilor de automobile par 
să se îndrepte în prezent spre 
guvernul federal care, avîm' 
vedere ponderea importantă a 
acestei ramuri în economia na
țională (care oferă, împreună 
cu firmele furnizoare, 3,5 mi
lioane locuri de muncă), pare 
decis să-i acorde sprijin sub- 

, minis- 
cabi-

Ita- 
alc 
de 
în 

ra-

a

acestora în viito- 
sînt considerate

4 000 de muncitori, 
gen, în jurul 
iar

concedierile 
în condițiile 
șomajului a 

bine de două

spri 
id în

stanțial. In acest sens, 
trul transporturilor în 
netul Schmidt-Genscher, Kurt 
Gscheidle (provenit din mișca
rea sindicală), declara recent 
că „guvernul federal nu a avut 
și nici nu va avea vreodată o 
poziție ostilă față de automo
bil". Aceste încurajări nu vor 
fi lipsite, desigur, de suportul 
material concret. Așa îneît „co
pilul răsfățat" al societății mo
derne poate încă să spere în
tr-o redresare.

BAZIL ȘTEFAN

Pacea

Unirea 
Unirea

Cosmos 
Flacăra

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

CONTESA WALEWSKA: 
(orele 15,45; lrf); Grădina 
(ora 20,15).

ȚARA LUI SANNIKOV: 
(orele 15,30; 18; 20,15); 
(orele 15.30; 17,45; 20).

FIECĂRUIA CE I SE CUVINE: 
Drumul Sării (orele 15.30: 18, 20.15)

ȘAH LA REGE: Cringașl (orele 
16: 18,15).

CĂLUȚUL ROIB: Cotrocenl (o- 
rele 13,45; 16: 18,15; 20,30).

JOE LIMONADA: Ciulești (orele 
15,30; 18; 20.15); Grădina Aurora 
(ora 20).

50 000 DE DOLARI RECOMPEN
SĂ: 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). 
PĂCALĂ: Viitorul (orele 16; 19).
LA EST DE JAVA: Popular (o- 

rele 15.30: 18: 20,15).
UN COMISAR ACUZĂ: 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).

CEATA: Tomls (ora 15,45).
VALEA: Rahova (orele 16; 

20).
FRAȚII JDERI: Progresul (orele 

15,30; 19).
NUNTA: înfrățirea (orele 15,30; 

18: 20.15).

nase“ (Grădina Boema): UN BĂ
IAT DE ZAHĂR... ARS — ora 20; 
Ansamblul „Rapsodia Română'*: 
TARĂ BOGATĂ-N frumuseți 
— ora lâ,30; Circul București: 
CIRCUL MARE DIN MOSCOVA — 
ora 19,30.

PROGRAMUL III

9,00 _ știri; 9,05 — Incognito — 
program de varietăți muzicale; 
9.55 — Melodia zilei. „Podoabe pă- 
mtntului nostru" de Mauriclu Ves- 
can; 10,00 — Meridian club; 11,00 
— Profil pe portativ — Nicanor 
Zabaletta; 11,30 _ Fragmente din 
opere; 12,00 — Știri; 12,05 — Invi-

Teatrul National (Sala Mică): 
PRIZONIERUL DIN MANHAT
TAN — ora 19.30; Teatrul „C. Tă-

ceput", iar perfecționarea tehni
că în această direcție continuă 
în ritm susținut. Vorbitoarea a 
subliniat că este necesar ca a- 
cordurile încheiate pe plan in
ternațional să prevadă in mod 
explicit faptul că avantajele po
tențiale ale exploatării energiei 
nucleare in scopuri pașnice tre
buie să fie acordate, pe baze ne
discriminatorii, tuturor statelor.

Discursul șefului delegației 
sovietice, Alexei Roșcin, a fost 
consacrat, in principal, problemei 
interzicerii armei chimice. Apre
ciind că „discuțiile din Comitet 
asupra acestui subiect nu s-au 
soldat, pînă acum, cu soluții", 
vorbitorul a adăugat, în același 
timp, că schimbul de vederi care 
a avut loc în cadrul reuniunilor 
neoficiale ale Comitetului, des
fășurate în intervalul 17-22 iulie 

experților 
ale orga- 
de la Ge- 
aport po-

a.c., cu participarea 
din 13 state membre 
nismului de negocieri 
neva, reprezintă „un 
zitiv la discutarea, în acest ca
dru, a problemei interzicerii ar
melor chimice", contribuind la 
„mai buna înțelegere a actualu
lui stadiu al problemei și a di
ficultăților aflate în calea nego
cierilor pe această temă".

DE• PESTE JUMĂTATE 
MILION de oameni au avut de 
suferit, iar 70 de persoane și-au 
pierdut viața, in urma inunda
țiilor provocate de ploile mu- 
sonice care s-au abătut asupra 
regiunilor Bihar, Bengalul Oc
cidental, Assam și Kerala din 
India. De asemenea, mii de lo
cuințe au fost distruse, iar nu
meroase animale au dispărut, 
înghițite de ape.

între Frontul de Eliberare din 
Mozambic și armata portugheză 
a intervenit un acord privind în
cetarea focului in Mozambic — 
a anunțat, luni seara, la postul 
de radio Lorenco-Marques, un 
reprezentant al forțelor armate, 
portugheze — transmit agențiile 
T.A.S.S. și France Presse. El a 
precizat că pe întreg teritoriul 
Mozambicului a început procesul 
de încetare a focului. „După 11 
ani de război, a declarat el, pa
cea in țară a devenit o reali
tate". în informațiile difuzate de 
postul de radio din Lorenco- 
Marques se arată că. într-o se
rie de regiuni mozambicane, sol
dați! armatei portugheze, împre
ună cu combatanții FRELIMO, 
au trecut la deminarea căilor 
de comunicație a unor regiuni, 
a căilor ferate și fluviale.

Agențiile de presă transmit de 
la cartierul general al armatei 
portugheze din Mozambic infor
mații în care se relevă că în 
numeroase regiuni ale țării, 
unde înainte s-au desfășurat ac
țiuni militare, au loc in prezent 
intîlniri între ofițeri ai forțelor 
militare portugheze și co
mandanți ai detașamentelor 
FRELIMO, în cadrul cărora sînt 
realizate acorduri cu privire la 
încetarea ostilităților.

Luni seara. în fața Palatului 
prezidențial din Lisabona, a 
avut loc o mare manifestație 
populară, participanții expri
mîndu-și sprijinul față de de
clarația președintelui Antonio 
de Spinola cu privire la apro
piata acordare a independenței 
coloniilor portugheze din Africa.

La începutul manifestației, 
președintele Antonio de Spinola 
și-a făcut apariția în balcon, 
împreună cu premierul Vasco 
dos Santos Goncalves și cu ge
neralul Costa Gomes, șeful Sta
tului Major al forțelor armate. 
Președintelui i-a fost inminat 
un mesaj de felicitare purtind 
semnătura reprezentanților ce
lor trei partide la a căror che
mare s-a desfășurat manifesta
ția — partidele comunist, so
cialist și popular democratic.

»
• PRIMUL MINISTRU O- 

LANDEZ, Joop Den Uyl, care 
se află în vacanță in Portuga
lia, a avut o convorbire cu 
premierul Vasco dos Santos 
Goncalves. Joop Den Uyl a de
clarat ziariștilor că prezența sa 
in Portugalia constituie un „act 
politic" și mai mult chiar „un 
act de solidaritate" cu cauza 
poporului portughez.

PtNTRU TRATATIVE CU LISABONA
La Bukavu, capitala 

ciei zaireze Kivu, a fost 
blicității un comunicat 
este anunțată hotărîrea 
rii Populare pentru Eliberarea 
Angolei (M.P.L.A.) și, respectiv, 
a Frontului de Eliberare Națio
nală a Angolei (F.L.N.A.) de a 
crea un front comun în vederea 
deschiderii de negocieri cu auto
ritățile de la Lisabona, relativ 
la independența Angolei. Comu
nicatul a fost publicat la. înche
ierea reuniunii la nivel înalt a 
președinților 
(Tanzania), 
(Zambia), 
(R. P. Congo) și Mobutu 
Seko (Zair) — însărcinați 
Organizația Statelor 
(O.S.A.) să realizeze o recon
ciliere a mișcărilor de eliberare 
ce acționează pe teritoriul an
golez.

După cum precizează agenții
le M.A.P. și A.P.S., hotărîrea 
urmează să se concretizeze in 
următoarele zile, după organiza
rea unui Congres al M.P.L.A.

Documentul publicat la 
kavu poartă semnăturile 
patru șefi de stat africani amin
tiți, cea a președintelui M.P.L.A., 
Agostinho Neto, a președintelui 
F.L.N.A., Holden Roberto, și a

provin- 
dat pu- 
în care
Mișcă-

Julius ■ Nyerere 
Kennth

Marien
Kaunda 

N’Gouabi 
Șese 

de 
Africane

Bu- 
celor

secretarului general al O.U.A., 
William Eteki Nboumoua. sub 
auspiciile căruia s-au desfășurat 
lucrările reuniunii la nivel înalt.

Acord de frontieră 
Arabia Saudită - 

Emiratele Arabe Unite
Arabia Saudită și Emiratele 

Arabe Unite au semnat, luni, 
un acord relativ la delimitarea 
frontierelor lor comune, punin- 
du-se capăt astfel unui litigiu 
de peste 12 ani care avea drept 
obiect de dispută oaza Bou- 
reimy, amplasată la intersecția 
frontierelor ce separă emiratul 
Abu Dhabi — care face parte 
din uniunea emiratelor de la 
Golful Persic — și sultanatul 
Omanului. Se apreciază că acest 
acord este o etapă preliminară 
stabilirii de relații diplomatice 
între cele două state.

Agenția France Presse relevă 
că — prin menționarea expresă 
a Emiratelor Arabe Unite în ca
litate de consemnațar al docu
mentului — acordul implică, de 
asemenea, o recunoaștere a a- 
cestui stat de către Arabia Sau
dită.
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• CU OCAZIA ÎNCHEIERII 
MISIUNII sale in Republica Fe
derală Germania, ambasadorul 
României la Bonn, Constantin 
Oancea, a fost primit, la 30 iu
lie, de Walter Scheel, președin
tele R.F.G.

Ambasadorul român a transmis 
din partea președintelui Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, un mesaj de 
salut și urări de sănătate, feri
cire și succes în activitate pre
ședintelui Walter Scheel, odată 
cu dorința de a se dezvolta și 
adinei in continuare bunele re
lații de colaborare și cooperare 
in toate domeniile intre Româ
nia și Republica Federală Ger
mania.

reformei comerțului, recent a- 
doptată de Camera Reprezen
tanților.

Recomandarea Comitetului se
natorial prevede ca șeful sta
tului să aibă dreptul de a anula 
taxele vamale atunci cind a- 
cestea reprezintă mai puțin de 
10 Ia sută din valoarea produ
selor importate. In cazul în care 
taxele vamale sînt superioare 
cifrei de 10 la sută, președintele 
va avea dreptul să le reducă cu 
50 la sută.

tre care 18 mortale, informează 
un comunicat guvernamental, 
difuzat luni seara la Lisabona. 
Numai în perioada 19—25 iulie 
au fost semnalate 104 cazuri, 
mai ales la Lisabona și Porto.

Record de greve 
în S.U.A.

POTRIVIT SURSELOR gu- 
citate

Regele Feisal în Egipt
• REGELE FEISAL al Ara

ble! Saudite a sosit marți la 
Cairo într-o vizită oficială, la 
invitația președintelui Republi
cii Arabe Egipt, Anwar Sadat. 
Intr-o primă serie de convorbiri 
cei doi șefi de stat au analizat 
unele aspecte ale situației din 
Orientul Apropiat, precum și 
posibilitățile de extindere a co
operării economice bilaterale — 
informează agenția M.E.N. Sur
sa citată subliniază că în cursul 
vizitei vor fi realizate o serie de 
Înțelegeri privind participarea 
financiară a Arabiei Saudite la 
unele proiecte economice ale 
Egiptului.

• COMITETUL pentru pro
bleme financiare al Senatului 
american a recomandat 
rea unor împuterniciri 
președintelui S.U.A. în 
niul reducerii taxelor 
Ia unele categorii de 
importate. Agenția
Press menționează că aceste îm
puterniciri sînt mai largi decît 
cele prevăzute de legea asupra

acorda- 
sporite 
dome- 

vamale 
produse 

Associated

• GUVERNUL MALAYE- 
ZIEI va prelua, in următoa
rele șase luni, controlul asu
pra industriei petroliere in 
baza unei legi adoptate în 
acest sens de către Parla
mentul țării. Potrivit legii 
amintite, compania națională 
petrolieră „Petronas" va 
cumpăra pachetele de ac
țiuni ale companiilor petro
liere străine care iși desfă
șoară in prezent activitatea 
în Malayezia.

Compania națională „Petro
nas" obține dreptul de mo
nopol asupra prospectărilor 
petroliere, extracției, prelu
crării petrolului și distribui
rii produselor petroliere. în 
prezent, acționează in Mala
yezia nouă companii străine 
care, în baza unor compen
sații plătite statului, extrag 
zilnic aproximativ 100 000 ba
rili de țiței. Cea mai mare 
dintre acestea este compa
nia anglo-olandeză 
căreia îi aparțin o serie de 
rafinării și întreaga rețea de 
distribuire a produselor pe
troliere din Malayezia.

vernamentale americane 
de agenția Associated Press, in 
luna iunie a anului curent gre
vele s-au situat in Statele Unite 
la cel mai înalt nivel atins in 
perioada ultimilor trei ani. în 
iunie 1974, aproximativ 790 000 
de muncitori din S.U.A. au par- '~ 
ticipat la 1 050 de greve.

Gioconda a revenit 
la Luvru

• MONA LISA, celebra ca
podoperă a lui Leonardo da 
Vinci, a revenit la Luvru după 
ce timp de o lună și jumătate 
a fost expusă la Muzeul de arte 
plastice „A. S. Pușkin" din 
Moscova.

Demonstrație 
a fermierilor olandezi

„Shell",

• ÎN ULTIMELE TREI LUNI 
au fost înregistrate în Portuga
lia 645 de cazuri de holeră, din-

• PENTRU A ATRAGE A- 
TENȚIA autorităților asupra si
tuației lor dificile, sute de fer
mieri din provincia olandeză 
Groningen au participat, luni, la 
o amplă demonstrație, blocind 
cu tractoarele căile rutiere. Un 
purtător de cuvînt al manifes- 
tanfilor a declarat agenției olan
deze de presă că fermierii nu 
sînt de acord cu politica agri
colă promovată de autoritățile 
Pieței comune.
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tație in fonotecă; 12,55 — Melodia 
zilei; 13,00 — închiderea emisiunii; 
17,00 — Știrile după-amlezii; 17,05
— Alo, Radiol — muzică ușoară la 
cerere: 17.50 — Tinerii ni-s anii, 
tînăr ni-i cîntul — emisiune adre
sată formațiilor corale de tineret; 
18.00 — Șapte zile, șapte arte. Arte 
plastice; 18,10 _ Dublu recital ; 
Anda Călugăreanu șl Rex Gildo; 
18,55 — Melodia zilei; 19,00 — In 
direct... de la Muzeul de Istorie 
din Alba Iulia; 19,30 — Știri: 19,35
— Casa
20,00 — 
țională : 
scenariu
— Radio-fono-rama 
șoară de peste hotare; 20,00 — Ra
diojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport; 22,30 — Melodia zilei; 22,35 
_ Vedete ale muzicii ușoare; 23,15

— Poetica. Emil Giurgluca; 23,20 — 
Luna culturii muzicale românești; 
23,55—24,00 Ultimele știri.

PROGRAMUL 1

de discuri ..Supraphon"; 
Portrete din galeria na- 
Ciprian Porumbescu — 
de C-tin Teodori ; 21,00

muzică u-

9,00 Teleșcoală. 10.00 Film artis
tic: ..Semnale". Coproducție a stu
diourilor din R.D. Germană și 
R.P. Polonă. Premieră. TV. 11.30 
Vetre folclorice: Comuna Runcu 
— jud. Dîmbovița. 11,45 Legile ță
rii — legile noastre! 11,55 Pagini 
din Albumul duminical. 16,00—17.00 
Matineu de vacanță. Film serial : 
..Prietenii de pe vasul ..Constance". 
Premieră pe țară. O producție a 
Radioteleviziunii franceze. Cu: 
Jean le Mouel. Claude Brosse, Lu
cien Barjon. 17,30 Telex. 17.35 
Steaua polară: Betoniștii . 17,55 
Scena. Emisiune de actualitate și 
critică teatrală. 18.15 Cum vor
bim? 18,30 Film serial pentru co
pii: „Năzdrăvanul Dennis". 18.55 
Tragerea Pronoexpres. 19.05 Dru
muri in istorie — Valurile Dună-

rii. 19,25 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. La cotele anului XXX. 20,00 
Teleobiectiv. 20.15 Luna culturii 
muzicale românești — Omagiu ce
lei de-a XXX-a aniversări a eli
berării patriei. Cîntece ale zilelor 
noastre — spectacol de balet TV 
pe muzica unor cunoscute cîntece 
de mase. 20,30 Teleclnemateca. Ci
clul „Mari cineaști" — Juan An
tonio Bardem: „Strada mare" — 
producție a studiourilor cinemato
grafice spaniole. In distribuție : 
Betsy Blair, Jose Suares. Doris 
Doll. Prezintă Călin Căliman. 22,15 
24 de ore. O zi din 30 de ani.

PROGRAMUL 2

20.00 Pagini de umor: Ce vrăji a 
mai făcut nevasta mea. 20 25 Din 
lirica universală. 20,45 Luna cultu
rii muzicale românești — Omagiu 
celei de-a XXX-a aniversări a eli
berării patriei. Concert de muzică 
românească prezentat de Filarmo
nica din Cluj în sala Palatului 
Culturii din lași. Dirijor Emil Si
mon. 21,15 Telex. 21.20 Universita
tea TV. 21,55 Selecțiuni din emi
siunile de divertisment.
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