
Proletari din toate țările, unlțl-vfi I

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXX 
SERIA II

Nr. 7840

6 PAGINI
30 BANI

MARȚI
6 AUGUST 

1974

PARTIDUL-CHEZĂȘIA TUTUROR 
IZBiNZILOR NOASTRE

Cinci ani de la 
deschiderea lucrărilor 

celui de-al X-lea 
Congres al P. C. R.

STRĂLUCITĂ 
ETAPĂ ISTORICĂ

„Congresul al X-lea va intra în istoria 
patriei ca un moment ce marchează ridi
carea pe o treaptă nouă, calitativ supe
rioară, a operei de edificare a societății 
socialiste în România"

NICOLAE CEAUȘESCU
în aceste zile, cinci întregul popor se pregătește să întîm- 

pine cu mari înfăptuiri cel de ai Xl-lea Congres al partidului, 
cînd ne simțim cu toții mobilizați de însuflețitoarele prevederi 
cuprinse în proiectul de directive cu privire la planul cincinal 
pe 1976-1980 ți liniile directoare de dezvoltare economico- 
socială a României pentru perioada 1981-1990, aniversăm 
anei ani de la deschiderea ' istoricului forum care a înscris 
în cronica patriei noua etapă istorică a făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate : Congresul al X-lea al P.C.R.. 
Această aniversare prilejuiește un bilanț rodnic al celei mai 
rodnice perioade din întreaga epocă de edificare a socialis
mului în România : cinci ani de adinei prefaceri revoluționare, 
cinci ani în care hotăririle Congresului al X-lea au influențat 
puternic progresul tuturor domeniilor de activitate, tuturor ju
dețelor, orașelor și satelor țării, determinind importante 
succese în dezvoltarea economico-socială a patriei noastre.

Cel de al X-lea Congres al P.C.R. a deschis în viața poporu
lui,. implicit în. viața tinerei generații, angajate plenar, cu en
tuziasmul specific virstei, în opera de edificare a societății so
cialiste, mărețe perspective, în condițiile impulsionării dez
voltării forțelor de producție, sporirii tot mai rapide a avuției 
naționale, perfecționării organizării societății, creșterii nivelu
lui de trai al întregului popor. Pornind de la analiza profund

ADRIAN VASILESCU
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Tezaur
Partidul
Comunist
Român.
Al demnității ți al omeniei.
Pilduitorul început de drum, 
înaltă stea întru destinul României.

Partidul
Comunist
Român.
Spre trepte și mal nalte chemătorul j 
O țară demnă, un popor stăpîn
Prin el și-ntemeiază viitorul.

deschis
de MIHAI NEGULESCU

Partidul
Comunist
Român.
înaltul meșter al desăvîrșirii -
Clădind în țara nouă, de acum, 
Măreață armonie-a devenirii.

Partidul
Comunist
Român.
O țară-n marș vibrează-n al său nume, 
Și viețile-n stindardul lui cînd ne rămîn 
Sporesc înalt
Ai patriei renume.

Tovarășul Nicolae Ceausescu
f »

s-a întîlnit cu tovarășul 
Georges Marchais

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a întîlnit, 
luni după-amiază, în stațiunea 
Neptun, cu tovarășul Georges 
Marchais, secretar general al 
Partidului Comunist Francez.

La înttlnire a participat to
varășul Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej s-a procedat 
la o Informare reciprocă pri
vind activitatea și principalele 
preocupări ale celor două

partide șl a avut loc un 
schimb de vederi în legătură 
cu unele probleme ale vieții 
internaționale.

întîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o ambianță cordială, de 
caldă prietenie.

Instituirea medaliei „30 de ani 
de la eliberarea României 

de sub dominația fascistă"
J

După cum s-a anunțat, Consiliul da Stat 
al Republicii Socialista România a emis un 

dacret privind Instituirea medaliei „30 de 

ani de la eliberarea României de sub domi
nația fascistă".

Medalia „30 de ani de la eliberarea 
României de sub dominația fascistă" se con
feră persoanelor care au adus o contribu
ție deosebită la lupta pentru eliberarea 

României de sub dominația fascistă, la vic
toria insurecției naționale armate, antifas
ciste și antiimperialiste, la lupta pentru li
bertate, democrație și progres social, la în
făptuirea politicii Partidului Comunist 
Român de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, de apărare a pa
triei și a cuceririlor revoluționare ale po
porului.
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Tinerefe perpetuă
Cînd o epocă posedă repe

re și semnificații autentic is
torice, oamenii au măsura a- 
devăratei lor staturi. In na
tura însăși a creației e înscri
să, ca o lege a deschiderii 
umane spre și mai bine, se
tea de desăvîrșire, de efort 
mereu reînnoit. Există epoci 
în care sensul și ritmul aces
tei deschideri devin atributul 
firesc al fiecărei zile, al fie
cărui cuget. Este, fără îndoia
lă, un sentiment de plenitudi
ne cel pe care îl încercăm 
noi, azi, contemporanii anului

de CEZAR BALTAG
XXX, cînd vedem în retro
spectiva fiecărei realizări cîș- 
iigate impulsul unor și mai 
convingătoare realizări viitoa
re. In acest fel, fiecare reper 
și fiecare eveniment memora
bil este o continuare în linia 
mereu ascendentă a prezen
tului și o punere de premise 
pentru și mai firesc, pentru 
și mai înalt. Istoria, așa cum 
o trăim și o făurim noi azi, 
este o actualizare bărbăteas
că a viitorului pe care ni-l

(Continuare în pag. a V-a)
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Ecoul viitorului
de ACULIN CAZACU

Această vară, această lună 
a lui cuptor, aceste zile bro
date cu raze de soare ar me
rita să fie trăite simultan, 
in mai multe locuri deodată, 
in toată țara : printre oameni 
și fapte, acolo unde se pro
duce acea extraordinară di
viziune de simțuri, înțelegeri, 
ginduri, acte ale facerii, îm
plinirii. Dacă n-avem, ca in
divizi, putința acestei trăiri, 
ne rămine accesibilă, prin- 
tr-un arc de deschidere a 
minții, reconstituirea din 
imagini separate a pulsului 
vital pe care îl încearcă în
tregul popor. Un puls aparte, 
predominat în această vară

de aderența la crearea fun
damentelor pentru ziua de 
miine. Un puls aparte, intr-o 
vară aparte. Pentru că, real
mente, in preajma hotarului 
in timp al deceniului 3 de 
libertate, gindul sărbătorii 
este împletit cu emoția de
venirii. Retrospectiva iși dă 
mina cu prospectiva, intr-un 
lanț al conceperii destinelor. 
Documente de o excepțională 
însemnătate, carte deschisă 
a istoriei viitoare, iși contu
rează acum structurile prin 
efortul de gîndire colectivă 
a comuniștilor. O gîndire

(Continuare in pag. a TV-a)

Nota specifică- 
perfecțiune și precizie

Peste numai cîteva zile, 
EREN va fi accesibilă vizi
tatorilor. Deocamdată, încă, 
incinta cu rampele fi plat
formele descărcătoare arată ca 
un uriaf port aflat în perioa
da maximă de trafic.

Sub cupola albastră din 
sticlă armată metalic se 
afla instalat „nucleul indus
triei grele" — mașini unelte, 
mașinile făuritoare de mașini 
— strungurile automate, mași- 
nile-unelte cu afișa] sau cu 
program, care primesc în com
puterul adițional cartela ci
frată, „planul de muncă", adi
că parametrii pieselor, du
pă care se execută întocmai 
produsul; prototipuri de ma- 
șini-unelte, mașini cu tehno
logii complexe elaborate de

largi colective de ingineri și 
cercetători. Cum stau așa, 
descinse de chingile macara
lelor printre atîtea minuni ale 
industriei noastre — rod al 
unor eforturi naționale încu
nunate cu deplin succes — 
am recunoscut cîteva produse 
care au dus în lume faima 
constructorilor. Iată, produse
le C.l.E.S. (Centrala Industri
ală de Echipament Special) de 
la fabrica Cugir. La stand, ti
neri ingineri și tehnicieni ne 
fac demonstrații de ultrapre- 
cizie micronică, de felul 
cum „se strunjesc înseși mo
leculele metalului". Din zece,

ION MARCOVICI

(Continuare în pag. a IV-a)

Spectatori la truda părinților !
Comuna Mihăilești. județul 

Buzău. O zonă bogată, cu un 
sol deosebit de roditor. Se cul
tivă porumb, sfeclă de zahăr, 
floarea-soarelui, legume. Intrăm 
in’ comună la o oră cînd, ni se 
spune, toii locuitorii vîrstnici și 
tineri se află in cimp. Și to
tuși...

Pe la porți filfiie vesel rochi
țe de mătase, iar din curți răz
bat în uliță ritmurile antrenan
te ale muzicii ușoare. Sint elevii 
și studenții sosiți în vacanță. 
Iși petrec ziua intr-un mod cit 
se poate de puțin folositor, 
văitîndu-se de „slaba activitate 
a căminului cultural" de „nive
lul necorespunzător al serilor 
distractive", de lipsa unor baze 
sportive „mai bine dotate" etc.

— în loc să te vaiți de plicti-

SĂ DISCUTĂM DESPRE 

TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

seală, îl întrebăm pe Ion Pa- 
nait, elev in anul trei al grupu
lui școlar „Vulcan", București, 
n-ai putea să faci ceva mai... 
antrenant, de pildă să-ți ajuți 
părinții Ia C.A.P. ?

— Știți, nu m-a anunțat ni
meni că trebuie să muncesc...

— Dacă te anunța, ai fi mun
cit ?

— Sigur, anul trecut am lu
crat la grădina de legume.

— Cine te-a „anunțat" ?
— Nimeni. Mi-a cerut adeve

rință la școală — dacă nu mun
ceam nu-mi dădeau și nu mă 
puteam înscrie...

Dialogul este reprezentativ 
pentru aproape toți tinerii co
munei, sosiți în vacanță, în pos
tura de... musafiri. în vara tre
cută, cînd școlile au cerut a- 
deverințe, s-au arătat foarte 
dornici să se facă utili. S-au 
prezentat de cum au sosit la 
Primărie, solicitind locuri de 
muncă și... adeverințe. Anul a- 
cesta, cînd un astfel de „sti

mulent" a dispărut — de ce 
oare ? — zelul lor a fost tem
perat simțitor !

— Poate nu aveți nevoie de 
ajutoare? — ii intrebăm pe tova
rășul Tudor Reican.

— Ce vorbă-i asta — se miră 
secretarul comitetului de partid 
al comunei. Vara, la țară, să 
n-avem nevoie 1 ? La legume e 
de lucru, pe cimp, între Colță- 
neni și Mărgineanu, au năpădit 
mărăcini, fetele de la zooteh
nie nu-și văd capul de treburi. 
Aici în sat — ați văzut — stăm 
eu pietrișul grămezi în drum — 
că vrem să asfaltăm șoseaua ; 
începem și lucrările de extin-

MONICA ZVIRJINSCHI

(Continuare în pag. a IV-a)
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Acel moment istoric care 
a înscris România pe drumul 
construirii societății socialiste 

multilateral dezvoltate
Congresul X și Conferința Nationals ale par fiefului au trasat ca obiectiv prioritar dezvoltarea 

armonioasă a forțelor de producție pe întreg cuprinsul țării.. Prin aplicarea acestei . politici, 
cifra de investiții a actualului cincinal a crescut pronunțat, fiind echivalență cu investițiile din 
11 ani precedenți. Materializarea ei o întîlnim la tot pasul; pretutindeni în patria noastră se 
ridică noi fabrici și uzine, se deschid noi șantiere de construcții, se dezvoltă o agricultură 
modernă, se construiesc spații noi de cultură, știință și învăfămînt, locuințe etc. „

Acestea, și încă multe altele pe care firesc enumerarea noastră nu le poate cuprinde, oferă 
premisele sigure ale proiectului nostru de perspectivă. Dacă în 1970 doar 9 județe realizau o 
producție industriala globala do pesto 10 miliarde lei, la sfîrșitul actualului cincinal, 1971—1975, 
pe baza realizărilor de pînă acum, se estimează că un asemenea nivel de producție va fi obținut 
în 21 de județe, preconizindu-se ca în 1980 toate cele 39 de județe ale țării să realizeze această 
cifră. Sînt acestea repere care jalonează convingător cotitura radicală pe care o resimte și 
o va resimți în continuare viața socială a în tregii țări, înscriindu-se ca un nou pas pe calea 
întăririi unității națiunii noastre socialiste. .... ...

Despre construcțiile actualului cincinal vorbesc, mai bine decit statisticile, oamenii, bene
ficiarii direcți ai marilor înfăptuiri de pe întreg cuprinsul patriei.
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Dezvoltarea intensă, 
armonioasă a tuturor 

zonelor patriei
&

tlfli

De la cetatea
Chindiei, la cetatea 

oțelului
La cei 28 de ani ai săi, mun

citorul Emil Arsene, de la între
prinderea de oteluri aliate, lo
cuitor al orașului Tirgoviște, 
este un bun cunoscător al trans
formărilor vechii cetăți de 
scaun, petrecute nu numai „sub 
ochii săi", ci cu participarea sa 
efectivă :

Acum 8 ani, orașul Tirgoviște 
avea o singură unitate indus
trială de proporții (întreprinde
rea de utilaj petrolier) ; între
prinderea de oțeluri Înalt aliate, 
deja cunoscută ca o componentă 
a „patrulaterului, metalurgiei 
românești", a dat prima sa șar
jă in... 1973 !

Locuitor al orașului castanilor 
umbroși, îmi vine greu să cred 
că drumul pe care îl străbat 
zilnic către întreprinderea de 
oțeluri, in care lucrez, peste po
dul arcuit elegant (nou ca și 
oțelul de Tirgoviște), era o sim
plă potecă în cîmp, sau că în
treaga platformă industrială de 
azi — întreprinderea de strun
guri automate „Romlux", între
prinderea de beton autoclavizat 
și cea de construcții-montaje, 
„au răsărit" ca din pămînt, doar 
în ultimii 5 ani !

Din înălțimile sale, străvechea 
cetate a Chindiei privește cu 
mândrie, fără urmă de invidie, 
către cetatea tînără care îi ac
tualizează și poate 11 și întrece 
faima — cea mal nouă citadelă 
a oțelului românesc. Cred că 
cea mai mare realizare a Târgo- 
viștei, dincolo de strungurile 
sale de mare precizie, dincolo 
de oțelurile aliate și înalt aliate, 
dincolo de utilajele petroliere, 
sint oamenii. Oamenii reîntorși 
pe meleagurile natale sau cei 
venițl din vechile centre ale 
industriei românești, pur și 
simplu pentru că era nevoie de 
ei ! Oamenii, cei mai mulți ti
neri și foarte tineri, sosiți din
spre Hunedoara, Galați, Reșița 
sau Cîmpia Tufzil și „topiți" în 
noua familie muncitorească a 
tîrgovișteniior ! Orașul le dato
rează în bună măsură schimba
rea Înfățișării sale. Tinerii ce
tății au contribuit efectiv la ri
dicarea noului spital cu 700 de 
locuri și a policlinicii, a baraju
lui de la Pucioasa, care a rezol
vat aprovizionarea cu apă a o

rașului, la amenajarea stadioa
nelor „Metalul" și „Petrolul", la 
construirea celor 8 000 de apar
tamente (ridicate doar în ultimii 
4 ani) și a unităților de învăță- 
mînt de toate gradele, la ame
najarea parcului Chindiei, la do
tarea orașului cu o casă de cul
tură, o casă a științei și tehni
cii și un teatru de vară.

Tirgoviște este încă un șantier 
cu circa 17 000 de constructori. 
La sfîrșitul acestui cincinal, ora
șul nostru va fi o cetate a In
dustriei de prim rang, o cetate 
care va raporta țării, în 1980, un 
milion de tone de oțeluri aliate.

Frumusețea unul 
pâmint, frumusețea 

unei tinereți
în fierbintele bărăgan brăl- 

lean, peste întinderile, altădată 
vitregite de apă, motopompistul 
Tănase Spătaru veghează rota
ția de ceasornic a aspersoarelor:

— Principalele unități eco
nomice din comuna Movila 
Miresii, cele două cooperative 
agricole „Drum Nou" și „7 No
iembrie" au suprafețe de cu- 
rînd irigate ; circa 6 mii hec
tare. O investiție uriașă făcută 
în acest cincinal pentru a spori 
rodnicia pământului. Acolo 
unde producțiile cu greu depă
șeau limita a 1 500—2 000 kg la 
hectar, acum obținem 5—6 mii. 
Sînt dimensiuni prin care 
timpul socialismului câștigă 
forță și bogăție avînd la teme
lie munca noastră plină de pa
siune și dăruire. Pentru func
ționarea ireproșabilă a siste
mului, noi tinerii din comună 
ne-am organizat într-o brigadă 
și am luat în îngrijire un ca
nal magistral de 4 km., unde 
executăm toate lucrările nece
sare de întreținere și decolma- 
tare.

Circa 60 de tineri ne-am ca
lificat în meseria de motopom- 
pist, apărută numai în ultimii 
trei ani în nomenclatorul profe
sional al agriculturii pe melea
gurile noastre. Pămîntul are 
nevoie de apă pentru a crește 
plante viguroase. Acum o avem 
și trebuie să o folosim „ca la 
carte".

Totul este frumos, de la pă- 
mînt pînă la noile case apărute 
parcă peste noapte. Șl cele 523 

hectare de pășune curățate șt 
însămânțate de noi, tinerii din 
comună, și noul stadion model 
cu piste de atletism, terenuri 
pentru felurite jocuri sportive, 
dispensarul uman și veterinar, 
noul sediu al mecanizării, 
creșa .grădinița, complexul de 
servire. Și tinerii sînt frumoși 
pentru că știu să lucreze cu 
sîrg și dragoste pământurile 
străbune, înnobilate în acești 
ani de munca noastră plină de 
elan.

Pe harta patriei — 
un nou centru 
muncitoresc

La întrebarea ce a însemnat 
pentru orașul dumneavoastră 
cincinalul actual, tovarășul Ma
rin Guță, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc Caracal al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui popular orășenesc, ne-a 
răspuns :

— Dacă mi s-ar cere să caut 
acum un echivalent pentru o- 
rașul nostru, Caracal, odinioară 
așezare patriarhală de pensio
nari, azi centru civic și indus
trial în plină dezvoltare, cred 
că cea mal sintetică și exactă 
formulare ar fi — un oraș care 
a crescut odată cu cincinalul. 
Pentru că, este uimitor cit de 
exact coincide dezvoltarea sa 
cu succesiunea, cu ritmurile 
celor două cincinale care mar
chează perioada ce s-a scurs 
de la cel de-al IX-lea Congres 
al partidului.

Odată cu acest cincinal, ora
șul a intrat definitiv in circui
tul economic. Argumente? Iată, 
de exemplu, întreprinderea de 
tricotaje, sau fabrica de va
goane, două întreprinderi a că
ror dare în exploatare a făcut 
ca numai în perioada 1971—1973 
numărul muncitorilor să creas
că cu 3 000. Adăugați acestei 
cifre și faptul că media de 
vîrstă a întreprinderilor noi 
ale orașului este acum în jur 
de 22—23 ani.

Ca urmare a intensificării 
procesului de industrializare, a 
crescut considerabil și numărul 
muncitorilor ; dacă pînă în 1971 
muncitorii reprezentau 20 la 
sută din totalul oamenilor 
muncii, acum, ei reprezintă 45 
la sută, urmînd ca în anul ur
mător să atingă procentul de 
52 la sută.

în acest cincinal au fost con
struite peste 2 000 de aparta
mente. adică de două ori mai 
mult decit în perioada de pînă 
in 1970. Nomenclatorul de pro
fesiuni al orașului s-a îmbo
gățit și el, iar astăzi, profe
siuni care, nu cu 10 ani, ci doar 
cu 5 ani în urmă erau — prac
tic — necunoscute, au intrat 
în domeniul cotidianului.

Constructorii
s-au întors acasă
Tînăra Eva Girtos, muncitoa

re la Fabrica de ață din Odor- 
heiul Secuiesc, este mîndră de 
transformările revoluționare pe
trecute aici in ultimii cinci ani î

— în actualul cincinal s-a in
vestit cît în 11 ani anteriori. 
Proporția pentru județul Har
ghita este însă mai mare, căci 
acesta a fost unul dintre jude

Județe eu producție industrială
de peste 10 miliarde lei

țele rămase în urmă din punct 
de vedere industrial. Mă întreb 
prin ce se remarcau orașele 
Miercurea-Ciuc, Gheorghieni, 
Odorheiul Secuiesc, Toplița în 
urmă cu cîțiva ani. Clteva făbri- 
cuțe de cherestea și frumusețile 
naturale ale împrejurimilor. în 
rest... tinerii plecau în țară după 
lucru. Șantierele din Valea Tro- 
tușului, Bicaz, Galați, Argeș, 
Porțile de Fier au școlarizat 
mulți harghitenl în ale construc
ției. Mulți s-au întors acasă în 
anii cincinalului pe care îl stră
batem și au ridicat aici fabricile 
de confecții, de tricotaje, de mo
bilă, de bere, de P.A.L., filatura 
de lînă pieptănată, I.U.P.S. de la 
Miercurea-Ciuc, fabrica de mo
bilă, Fabrica de stofe de mobilă 
de la Gheorghieni, Fabrica de 
confecții de ață, întreprinderea 
Tehnoutilaj la Odorheiul Secu
iesc, extinderea Vlăhiței, a ex
tracției de dolomită de la Voșlo- 
veni, Filatura de la Cristuru Se

cuiesc. Fetele noastre, cunoscute 
doar ca bune gospodine, acum 
se dovedesc tot așa de harnice 
și pricepute confecționere, trico- 
toare, filatoare.

Trăim al patrulea an al cin
cinalului. Ne stăruie ca un re
fren chemarea partidului, a se
cretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a face to
tul pentru îndeplinirea înainte 
de termen a sarcinilor stabilite. 
Și aceasta înseamnă pe lîngă al
tele și darea in funcțiune îna
inte de termen a noi obiective 
industriale, social-culturale, noi 
locuri de muncă pentru tinerii 
țării, producții suplimentare. Și 
mai înseamnă încă ceva. Urca
rea continuă spre cota cea mai 
înaltă a nivelului de trai.

O nouă vocație
Ing. Ionel Ghiran are 27 de 

ani Și conduce 300 de oameni de 

la lotul Valea Rea, șantierul nr. 
3 al Hidrocentralei de pe Someș. 
Are în grijă un front de lucru, 
cel mal greu, mai important și 
mai lung de pe aducțiunea prin
cipală.

— Vorbind despre Hidrocen
trala de pe Someș, ca despre o 
etapă distinctă în școala hidro
energetică românească, ar tre
bui să mă opresc la prima or
ganizare de șantier. Țara de 
piatră nu cunoscuse barajele și 
centralele subterane, conductele 
forțate și galeriile de fugă, stră
pungând metru cu metru inima 
munților, și nici Someșul un 
debit mai mare de 5 mc pe se
cundă.

Concentrarea masivă de mij
loace materiale și energii uma
ne a făcut din „Someș" o crea
ție gigant a acestui cincinal, 
o stea de prim rang în rîndul 
hidrocentralelor de pe rîuri’ie 
interioare. Cele două baraje ur- 
cînd pînă la 100 de metri înăl
țime, puterea instalată de circa 
300 megawați a centralelor, tune- 
lele de aducțiune principale și 
secundare pe distanța a 45 de 
kilometri, noul lac care a captat 
apa pâraielor șl rîurilor într-o 
acumulare de 200 milioane me
tri cubi cu reale virtuți energe
tice și însuși rîul curgînd acum 
cu un debit de 66 mc pe secun
dă — iată ce înseamnă noua 
construcție. Hidrocentrala a 
transformat aceste ținuturi a- 
ride, stîncoase, le-a alcătuit 
după chipul și frumusețea oa
menilor : s-au durat aici noi co
lonii și comune, 6 școli, com
plexe de deservire, dispensare, 
grădinițe, terenuri de sport.

Țăranii Apusenilor, și-au des
coperit, turnînd betoane și fo
rând galerii, vocație de con
structori ai cetăților de lumină. 
Ei au fost agricultori sau mineri 
și au devenit muncitori policali- 
ficați, pricepuți în mecanică și 
betonare, injectări, dulgherie, 
excavați!.

Șantilerele de la Tamița, Mă- 
rișelu, Beîiș, vor da acum forțe 
tinere pentru hidrocentrala de la 
Drăgan-Iad, al cărui act de naș
tere s-a și semnat, unul din 
schimburile muncitorești ale 
cincinalului viitor.

Totul pentru om
Stau de vorbă cu Francisc 

Tierjung — lăcătuș la întreprin
derea nr. 7 producții industria
le din cadrul T.C.M. Timișoara :

— Lucrez în această întreprin

dere de peste 10 ani. La aproa
pe tot ceea ce se construiește 
în județul Timiș sau cjșiar din
colo de hotarele sale avem și 
noi contribuția noastră.

Pînă acum clțiva ani comen
zile pentru construcții metalice, 
luate una cite una, nu depășeau 
necesarul cîtorva blocuri șl, de 
obicei, din punct de vedere al 
complexității, cam toate erau la 
fel. în prezent, schițele anexate 
comenzilor se înfățișează la di
mensiunea unor adevărate ora
șe. începutul l-am făcut cu 
noua Orșovă. Apoi au urmat 
cartierele în care locuiesc sau 
urmează să locuiască mii de oa
meni. în unele cazuri, cum sînt 
zonele Circumvoluțiunil, sau 
Calea Sagului din Timișoara, 
numărul lor trece cu mult pes
te 10 000. Dar nu numai despre 
locuințe este vorba, ci șl de clă
diri social-culturale ca spitale,' 
hoteluri, case de cultură și spa
ții comerciale. La realizarea 
tîmplăriei metalice la noul tu- 
permagazin Bega, ori la hotelul 
Continental, ca să dau doa» 
două exemple, au fost pentru 
noi adevărate probe de măies
trie, ceea ce a însemnat că â 
trebuit să învățăm neîncetat.

Ce-mi spun mie toate acestea, 
înainte de toate că se constru
iește de 2 pînă la 3 ori mal 
mult ca în urmă cu 4—5 ani. A- 
poi că se construiește mai bine 
și că oamenii care beneficiază 
de munca noastră au mai multe 
motive de bucurie.

La cele spuse pînă acum aș 
mai vrea să adaug încă un 
exemplu. Am pe masă desenul 
unui bloc din Lugoj cu 32 de a- 
partamente. La parter, spațiu 
comercial compus dintr-o uni
tate de legume șl fructe, un a- 
telier de confecții și un altul 
de confecții bijuterii, toate par
dosite cu marmură, toate dotate 
cu instalații sanitare de cea mai 
bună calitate. O dovadă mai e- 
locventă ca aceasta privind 
creșterea nivelului de trai nu 
există. O spun cu mîndrie, fi
indcă lucrînd de atîția ani în 
construcții am suficiente ele
mente de comparație.

Ridicarea generală 
a nivelului de trăi

Sîntem la jumătatea celui 
de al patrulea an al actualului 
cincinal și realizările de pînă 
acum îndreptățesc încrederea că 
angajamentul pe care întreaga 
națiune și l-a luat în fața parti
dului, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
a îndeplini înainte de termen 
sarcinile pentru această perioadă 
de cinci ani, va fi îndeplinit în
tocmai. In acest interval de timp 
potențialul nostru economic a 
cunoscut o creștere impetuoasă 
și, totodată, a înregistrat impor
tante mutații pozitive de ordin 
structural, care au ca urmare 
valorificarea cu eficiență sporită 
a forței de muncă și a resurse
lor materiale ale țării. întreaga 
industrie cunoaște un proces in
tens de modernizare prin asimi
larea de noi produse, introduce
rea unor tehnologii perfecționate 
și ridicarea nivelului calitativ al 
produselor, prin creșterea efi
cienței investițiilor — care ating 
cel mai mare volum în raport cu 
toate celelalte planuri cincinale. 
In ceea ce privește preocuparea 
pentru intensificarea producției 
agricole, înfăptuirile din perioada 
acestor cinci ani determină o

contribuție sporită a agriculturii 
la realizarea venitului național.

Perioada ultimilor cinci ani 
oglindește perseverența cu care 
sînt înfăptuite, pe baza realiză
rilor subliniate mai sus, obiec
tivele Congresului al X-lea refe
ritoare la continua ridicare a ni
velului de trai al populației. In 
viața fiecărei familii s-au resim
țit favorabil înfăptuirile din 
acest domeniu, îndeosebi măsu
rile privind majorarea retribuții
lor mici, sporirea simțitoare a 
cheltuielilor social-culturale ale 
statului, intensificarea construc
țiilor de locuințe, reducerea pre
țurilor unor produse industriale 
de larg consum.

Hotărîrile Congresului al X-lea 
prevăd că în concordanță și pe 
măsura dezvoltării producției 
materiale, a sporirii productivi
tății muncii și a venitului națio
nal să crească veniturile din re
tribuții, veniturile țărănimii, 
cheltuielile social-culturale ale 
statului. Sporirea avuției națio
nale în perioada care a trecut de 
la congres se reflectă în nume
roase creșteri ale nivelului de 
trai: o importantă sporire a fon
dului de consum, precum și a 
puterii de cumpărare a popu

lației, dezvoltarea bazei mate
riale a învățămîntului, ocrotirii 
sănătății, științei și culturii, îm
bunătățirea condițiilor de locuit 
ale populației, intensificarea ac
țiunii de sistematizare a orașelor 
și trecerea la înfăptuirea progra
mului de sistematizare a localită
ților rurale.

De la 1 august 1974 s-a tre
cut la înfăptuirea celei de a doua 
etape a majorării retribuției pre
văzute pentru acest cincinal, a- 
sigurîndu-se astfel depășirea pre
vederilor planificate. Firește, a- 
ceastă măsură se întemeiază pe 
realizări remarcabile privind ne
încetata dezvoltare a forțelor de 
producție, sporirea eficienței e- 
conomice, creșterea venitului 
național.

Actuala majorare a retribuției 
oamenilor muncii, care va con
tinua și în cursul anului 1975, 
urmărind asigurarea unei propor
ții judicioase între venitul minim 
și maxim, prin creșterea mai 
accentuată a veniturilor mici, în 
concordanță cu principiile eticii 
și echității socialiste promovate 
consecvent prin întreaga politică 
a partidului, prevede importante 
creșteri ale veniturilor din mun
că obținute de tineri. Majorarea 
mai accentuată a retribuției la 
primele categorii tarifare a mun
citorilor calificați, precum și la 
celelalte categorii de personal — 
ingineri, subingineri, tehnicieni, 
eto. *— în primii ani de activi
tate, creșterea substanțială a re
tribuției învățătorului stagiar încă 
din primul an de muncă, care 
va fi mai mare decit retribuția 
actuală a învățătorului cu grad 
definitiv, mărirea sumelor aloca
te pentru bursele studenților, sînt 

măsuri de natură să asigure con
diții și mai bune pentru afirma
rea energiilor, talentului și capa
cității profesionale a tinerilor în 
toate domeniile de activitate.

Întreaga politică a partidului 
are ca țel suprem bunăstarea oa
menilor, asigurarea unui înalt 
nivel de trai material și cultural 
pentru întreaga societate. In spi
ritul acestei politici, în cursul ac
tualului cincinal fondul de con
sum pe locuitor sporește cu a- 
proape 40 la sută, iar cheltuie
lile social-culturale finanțate de 
stat se vor dubla. Progresele în
semnate în ridicarea nivelului de 
trai se reflectă și într-o schimba
re pozitivă a structurii consumu
lui, în dezvoltarea construcțiilor 
de locuințe, in ameliorarea con
dițiilor de îngrijire a sănătății, 
în luarea, unor importante mă
suri pentru prevenirea poluării 
și protejarea mediului ambiant.

De sîmbătă, 3 august, pe me
sele noastre de lucru se află 
proiectul de directive ale Con
gresului al XI-lea al P.C.R. cu 
privire la planul cincinal 1976— 
1980 și liniile directoare ale dez
voltării eaonomico-sociale a 
României pentru perioada 1981— 
1990, exemplară sinteză a îna
intării noastre către comunism. 
Parcurgem aceste documente ca
re deschid perspective fără pre
cedent în istoria țării, cu satis
facția legitimă că grija față de 
om, față de ridicarea generală a 
nivelului său de trai se află în 
continuare în centrul politicii 
partidului, că marile noastre pro
iecte privind intensificarea creș
terii economice au ca scop su
prem progresul patriei, bunăsta
rea poporului.

Strălucită etapă istorică
(Urmare din pag. I)

științifică a vieții economico-sociale a patriei noastre, Con
gresul a conturat coordonatele progresului tării în cursul cin
cinalului 1971-1975.

Munca eroică desfășurată In acești cinci ani de întregul nos
tru popor, sub conducerea înțeleaptă a partidului comunist, stă 
la baza unui amplu proces de perfecționare a întregii vieți 
economice și social-politice din România. Conferința Națională, 
ale cărei Jucrări s-au desfășurat in iulie 1972, a subliniat că 

’nc° resurse nevalorificate, că există încă mari posibi
lități de creștere a eficienței economice. Răspunsul întregii na
țiuni la chemarea partidului, a secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, de a îndeplini cincinalul înainte de 
termen s-a concretizat în multe schimbări pozitive privind or
ganizarea muncii și a producției, ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al întregii activități economice. Oamenii muncii din 
patria noastră fac totul pentru a da viață hotărîrilor partidu
lui, pentru a îndeplini in bune condițiuni îndatoririle ce le re
vin in_ colectivele în care lucrează. O contribuție importantă 
la înfăptuirea acestor hotărîri și-o aduce tineretul, ale cărui 
idealuri sînt legate determinant de făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate in România. întrecerea „Tineretul 
- factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen" se 
desfășoară în întreaga țară cu bune rezultate, însuflețind 
munca a sute și sute de mii de tineri.

Profundele prefaceri înfăptuite în cei treizeci de ani care 
au trecut de la 23 August 1944 au creat premisele economice, 
social-politice și ideologice ale actualei etape istorice, care a 
început odată cu cincinalul 1971-1975. Dezvoltarea în conti
nuare a societății noastre ridică, după cum este și firesc, pro
bleme noi, specifice noilor condiții social-istorice: formarea 
omului nou, cu o înaltă conștiință socialistă; necesitatea ca 
fiecare, la locul său de producție, să desfășoare o muncă de 
maximă utilitate socială, să-și aducă o importantă contribuție 
la progresul țării; atragerea tuturor oamenilor muncii, și în 
primul rînd a clasei muncitoare, la conducerea întregii societăți.

Făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate se înfăp
tuiește în mod conștient și organizat. Promotor al noului, par
tidul comunist a elaborat în cei cinci ani care au trecut de la

Congresul X, forme și modalități de conducere a societății 
corespunzătoare etapei pe care o parcurgem în prezent, ne
voilor actuale ale societății, deschizînd drum larg celor mai 
înaintate cuceriri ale științei, tehnicii și culturii contemporane.

Odată cu măsuri ferme pentru perfecționarea conducerii 
întregii activități economico-sociale, pentru adincirea demo
crației socialiste, partidul a acționat stăruitor în acești cinci 
ani. pentru aplicarea în viață a principiilor eticii și echității 
socialiste, pentru dezvoltarea conștiinței socialiste ă maselor. 
Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971, Conferința Națio
nală a partidului, activitatea de zi cu zi desfășurată de partid 
după cel de al X-lea Congres dovedesc o maximă preocupare 
pentru făurirea omului înaintat, înarmat cu cele mai noi cu
ceriri ale științei și culturii, capabij, să înțeleagă, să interpre
teze și să folosească just legile dezvoltării sociale, să acțio
neze cu fermitate revoluționară pentru progresul multilateral 
al patriei.

Perioada care a trecut de cînd în țara noastră a început 
etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate ilus
trează în modul cel mai convingător afirmarea puternică a 
capacității partidului de a elabora și aplica cele mai eficiente 
măsuri în toate domeniile esențiale ale edificării noii societăți, 
a competenței și forței organizatorice în conducerea întregii 
activități de dezvoltare și modernizare a bazei tehnico-mate- 
riale, de perfecționare a relațiilor sociale, a democrației so
cialiste, preocuparea constantă pentru înfăptuirea țelului său 
suprem - ridicarea nivelului de bunăstare a întregului popor, 
afirmarea plenară a personalității umane. Toate aceste mă
rețe înfăptuiri, pe care le privim astăzi cu mindrie și încredere 

în oglinda viitorului, alcătuiesc o trainică temelie pentru pro
iectele următorului cincinal și pentru dezvoltarea în perspec
tivă a patriei.

Astăzi, cînd facem bilanțul anilor care au trecut de la cel 
de-al X-lea Congres, cînd, pornind de la rezultatele pozitive 
dobîndite in toate domeniile de activitate, prefigurăm drumul 
înaintării patriei către comunism, întregul nostru popor oma
giază înțelepciunea cu care partidul, secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, promovează o politică științi
fică, realistă, în deplină concordanță cu năzuințele și idealurile 
de progres și prosperitate ale tuturor oamenilor muncii.
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Laudă inițiativei constructive
TI

CAPITALA

Cercetam, zilele trecute, de la înălțimea Casei 
Scînteii, frumosul peisaj al Capitalei noastre. Raza 
privirii batea departe însoțind rigla bulevardului 
ce trece pe sub Arcul de Triumf, pentru a se topi 
într-un șir de străzi-brațe, străzi-artere - traiecte 
ale vieții noastre cotidiene. Cunosc, desigur, ora
șul de mult. Avantajul celor aproape o sută de 
metri înălțime era însă cuprinderea sa globală și, 
legat de aceasta, concluzia ce se impune imediat : 
bătrinul nostru București este unul dintre orașele 
care întineresc într-un ritm pe care l-ar invidia 
multe dintre capitalele lumii, pe care le-am văzut. 
Reperind locurile „albe", acele locuri care miros 
a vopsea proaspătă, ochiul mi se bucura totoda
tă de constatarea pe care nu poți să n-o faci : 
foarte multe dintre obiectivele cele mai impor
tante ale Bucureștiului s-au realizat în anii din 
urmă. Sînt monumentele vii ale ultimilor nouă 
ani din istoria țării, îndeosebi ale anilor de după 
Congresul al X-lea al partidului. Priveam pe în
tinsul Bucureștiului și retrăiam aievea acele mo

mente cînd, ales fiind în fruntea partidului și sta
tului, tovarășul Nicolae Ceaușescu propunea po
porului român o formulă sigură de construire a 
viitorului : creșterea ratei acumulării, programarea 
unui intens plan de investiții. Toate calculele ară
tau că o asemenea politică, departe de a con
duce la o diminuare a consumului, avea să aibă 
ca efect sporirea binelui general. Investind mai 
mult, procentele beneficiilor au alte dimensiuni - 
iată adevărul simplu și mare pe care ni-l releva 
tovarășul Ceaușescu.

Partidul, poporul român și-au însușit acest va
loros punct de vedere, l-au transformat în propria 
politică, în propria acțiune. Ceea ce se vede azi 
în culori proaspete încă pe harta Bucureștiului 
este rodul acestei politici de investiție intensă. 
Două sute de noi capacități industriale, peste 
70 000 de apartamente, școli, creșe, spitale, institu
te de învățămînt superior, teatre, cartiere întregi 
reconstruite din temelii, toate acestea consemnate 
de statistică numai în primii trei ani și jumătate

ai cincinalului în curs... Gîndul te duce la acea 
laudă prezentă adesea in cartea de istorie : cu
tare edificiu s-a ridicat în anii cutărui domnitor. 
Laudă care cinstește inițiativa constructivă a cîr- 
muitorilor de prin vremi. Or, din acest punct de 
vedere, anii de la Congresele IX, X, pînă la cel 
de al Xl-lea al Partidului Comunist Român stau 
cu mîndrie în fața întregii istorii, ca un exemplu.

Investițiile. Acumularea. O politică de largi 
perspective.

„Practica, viața demonstrează că fără a aloca 
o parte însemnată din venitul național pentru 
fondul de dezvoltare nu se poate rezolva nici 
progresul economico-social al țării, nici creșterea 
nivelului de trai".

Sînt cuvinte-program, rostite recent de către to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Sînt cuvinte-prefață la Congresul ai Xl-lea, care 
se pregătește.

EUGEN FLORESCU

UN EXEMPLU

■Vs

CONSTRUIT DUPĂ 

CONGRESUL AL X-LEA 

AL P. C. R.

205 noi capacități Industriale

70 200 apartamente

20 000 locuri In creșe și grădinițe

Școli generale cu 431 săli de clasă 
și 17 240 locuri

Spații de Invățămint In facultăți:
58 682 m p

70 000 m p spații comerciale

• întreprinderea Tri- 
codava

• întreprinderea de 
calculatoare electro
nice

• Uzina de cinescoape
• întreprinderea de a- 

parate electronice de 
măsură ți indus
triale

• întreprinderea de 
preparate ți conser
ve din carne

• Centrala electrică de 
termoficare Bucu
rești—Sud

o Centrala electrică de 
termoficare Bucu
rești—Vest

• întreprinderea de 
articole de sticlărie

e întreprinderea de 
produse alimentare 
din porumb

e Institutul politehnic 
(localul nou, etapa 
a Il-a)

• Institutul agronomic 
(Facultatea de îm
bunătățiri funciare)

e Institutul de arhi
tectură „Ion Mincu" 
(clădirea nouă, eta
pa a Il-a)

• Academia de studii 
economice (clădirea

nouă, etapa a Il-a)
• Centrale telefonice 

de uz public, însu- 
mînd peste 70 000 
linii

• Clădirea nouă a Tea
trului Național

• Sala polivalentă
• Policlinica Titan
• Centrul de fono- 

audiologie
• Spitalul „23 August"
• Spitalul „Dr. Gh. 

Marinescu" (spațiile 
tip cămin)

• Policlinica ți centrul 
stomatologic din 
strada Eforiei

• Pasajul subteran din
Piața 1848

• Hotelul Interconti
nental

• Hotelurile „Parc" și 
„Turist"

• Hotelul-cămin al 
Academiei de studii 
sociale și politice 
„Ștefan Gheorghiu"

• Hotelul „Dorobanți"
• Hanul lui Manuc 
•-Magazinul „Cocor"
• Magazinul „BIG"
• Cartiere noi de locu

ințe în: Drumul Ta
berei, Berceni, Ti
tan, Balta Albă, Co- 
Ientina, Pantelimon

*

*

*

Nu exist» colț al Capita
lei în care anii aceștia să 
nu fi operat modificări. 
Zone anonime au devenit 
rînd pe rînd. puncte de re
per. Institutul politehnic 
(foto 1) definește, astfel, 
coordonatele unui adevărat 
microoraș studențesc, după 
cum blocurile cartierelor 
Pantelimon (foto 2) și Co- 
lentina (foto 4) ne raportea
ză la exigențele arhitectu
rale și de confort ale lo
cuinței moderne. Necesită
țile cetățenești, fie că apar
țin îngrijirii sănătății oame
nilor (foto 3 — Policlinica 
Titan) sau satisfacțiilor spi
rituale (foto 5 — interior al 
Teatrului Național) sînt 
deopotrivă satisfăcute.

Foto GH. CUCU 
ți AGERPRES

*
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Astăzi, o plimbare prin 
București oferă farmecul 
redescoperirii locurilor. Ieri 
încă, aglomerări de vechi 
clădiri din paiantă sau de 
ziduri cărora le lipseau în
drăzneala altitudinii șl ele
ganța liniei. Azi. (foto 6) 
Piața Nicolae Bălcescu, sis
tematizată, cu pasaje subte
rane, dominată de siluetele 
Teatrului Național, de nive
lurile hotelului Interconti
nental. Ieri Încă, o Înșiruire 
de tencuieli obosite. Azi 
(foto 7) magazinul „Cocor". 
Dialogul dintre nou șl 
vechi se poartă pretutin
deni șl In permanență. Con
structorii zilelor noastre 
știu Insă să plaseze amă
nuntul inovator (foto 8 — 
hotelul Dorobanți), dar șl 
să reînvie, să pună in va
loare parfumul așezărilor 
din perimetrul atlt de plin 
de savoare arhaică al Curții 
Vechi (foto 9 — Hanul Iul 
Manuc).
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La Cluj, se desfășoară, de cî
teva zile, cea de-a treia sesiune 
tehnico-științifică națională a 
elevilor. Organizată de Comi
tetul Central al U.T.C. și Minis
terul Educației și Invățămîntu- 
lui, patronată de Universitatea 
clujeană, sesiunea prilejuiește 
susținerea a 180 de comunicări 
științifice ca și dezbateri pe sis
temul seminariilor universitare. 
Comunicările se desfășoară con
comitent in sălile de curs, în 
grădina botanică, în laboratoare 
de fizică și chimie, în muzee, pe 
șantiere de arheologie. Sînt pre
zenți în sesiune elevi pasionați 
de diferite domenii ale științei, 
tehnicii și culturii — activi pe 
tărîmul cercetării, dar și în via
ța organizațiilor U.T.C. — parti
cipant La olimpiade și concur
suri școlare, o mică parte, dar 
reprezentativă, din cei 6.200 elevi 
care frecventează 37.000 cercuri 
și societăți științifice, împlinin- 
du-și astfel cunoștințele acumu
late în procesul instructiv-edu
cativ. Vorbind la deschiderea 
festivă a sesiunii în calitate de 
președinte de onoare al ei, 
acad. Ștefan Fascu, rector al 
Universității „Babeș-Bolyai“, 
spunea : „Vă aflați aici cel mai 
tineri reprezentanți ai nucleelor 
de cercetare școlară din cele 39 
de județe ale țării, cu dorința de 
a vă valorifica strădaniile, de a 
le aduce la cunoștință și altora, 
de a spori astfel, în informație 
și interpretare, patrimoniul de 
cunoaștere al științei și culturii". 
In numele Biroului Comitetului 
Central al U.T.C., Cristina Luca, 
secretar al C.C. al U.T.C., a adus

mulțumiri cadrelor didactice, or
ganizațiilor U.T.C. din școli pen
tru munca lor neobosită care au 
făcut din elev, un subiect activ 
al procesului de învățămînt, cu 
o înaltă pregătire profesională, 
de cultură generală și civică. 
Axarea cercetărilor școlare pe 
probleme practice, aplicative — 
70 la sută din comunicări sînt 
din fizică, chimie, matematici — 
vădește susținute eforturi edu
cative pentru a forma tineretul 
școlar prin muncă și pentru 
muncă.

Pe cîțiva dintre participanții la 
sesiune i-am cunoscut mai în
deaproape în amfiteatrele uni
versității sau în tabăra de 
odihnă unde își vor petrece 14 
zile de vacanță. El aduc în se
siune nu numai rodul eforturilor 
personale, ci și ale colectivelor 
de elevi, ale școlii, ale dascăli
lor, ale cercurilor pe care le re
prezintă. Numai în acest context 
pot fi înțelese preocupările și 
rezultatele* obținute. Am făcut 
cunoștință, deci, cu Alexandra 
Atanasiu, secretara U.T.C. a Li
ceului „Coriolan Brediceanu" 
din Lugoj cu o lucrare intere
santă la secția de istorie, „Par
ticiparea luptătorilor antifas
ciști români la mișcarea de re
zistență europeană" ; Radu Ca- 
listru, anul al IV-lea, Liceul 
„Costache Negruzzi" din Iași, 
reprezentantul unei clase de fi
zicieni, susținînd 1a secția de fi
zică lucrarea „Poluarea datorită 
cimpurilor electromagnetice" ; 
Gheorghe Răuț și împreună cu 
alți colegi din anul al III-lea, 
Liceul de informatică Timișoara,

pasionați de probleme de socio
logie, alți elevi din partea, cer
cului „Prietenii curții domnești" 
de la Tîrgoviște, cu lucrări de 
istorie aplicată, ai cercului „Cel- 
ta“ din Alba Iulia, faimoșii elec- 
troniști care și-au autodotat ate
lierele școlii și mulți alții.

Vacanța cercetătorilor înseam
nă nu numai sesiune, ci și pro
gram de tabără. Așa cum ne-a 
informat Veronica Cornea, co
mandantul taberei, ei se vor în
trece și pe tărîmul inițiativelor 
culturale, sportive, de divertis
ment, intr-un ciclu de acțiuni 
plăcute, apropiate de preocupă
rile lor. Se vor organiza excursii 
tematice, observații și studii de 
folclor în satele din împrejurimi, 
demonstrații sportive la turnul 
de parașutism, o vizită la hidro
centrala de pe Someș, o zi de 
muncă patriotică, competiții în 
cadrul „Cupei Eliberării" și ne
lipsitele concursuri cultural-ar- 
tistice. Așa cum e tradiția celor
lalte două sesiuni, tabăra va 
avea o gazetă și un jurnal pen
tru a consemna toate evenimen
tele celor 14 .zile de odihnă și 
recreere. Evenimente bogate și 
rodnice pentru cei 350 de uce
nici care vin cu forțe proaspete, 
cu minți agere și iscusite să-și 
alinieze aspirațiile in rîndurile 
cercetării românești. Sesiunea 
se constituie, astfel, ca un veri
tabil omagiu de gindlre și muncă 
cu care școala, ca instituție de 
formare a tinerei generații, in- 
tîmpină cele două mari eveni
mente sărbătorești ale acestui 
an.

L. HOSSU

(Urmare din pag. I)

opt mașini-unelte aparțin se
riei zero și sînt realizate con
form proiectelor proprii. Pro
dusele fabricii Cugir, în pro
cent de 60 la sută, sînt cerute 
cu insistență pe piețele lumii
— în Anglia, Brazilia, R.F.G., 
țările Africii, în India, Japo
nia, „aproape în toată lumea"
— spun cu mîndrie construc
torii lor.

După standul Uzinelor Re
șița poposim la standul Uzi
nelor „23 August". Ambele u- 
zine au „specialități comu
ne" : motoare Diesel; la „23 
August" recunoaștem motorul 
de putere mijlocie, adică 
1100 CP prezent pe locomo
tivele Diesel, pe navele flu
viale, la grupurile de foraj. 
Reșița a terminat de montat 
motorul „Alco" — de 4 000 
CP — cel mai mare motor 
Diesel din țară, la ora pre

specifică
perfecțiune
și precizie

zentului — căci nu multă vre
me se va menține această în
tîietate; specialiștii reșițeni, 
însușindu-și din proiectul Di
rectivelor sarcinile care le 
revin în perspectivă, sînt 
gata să introducă In fabrica
ție motoarele de puteri și mai 
mari, necesare navelor mari
time de 85000 tdw, ce vor 
fi proiectate în cincinalul vii
tor. Volumul acestor motoare 
va fi așa de mare (cit un 
bloc de cinci etaje) incit va 
trebui un drum special de 
cale ferată din Reșița pină 
la Dunăre, ca de aici, pe ape, 
să fie integrat structurilor gi
gantice ale cargoului. Nota 
specifică a acestui an expozi- 
ționar o constituie perfecțiu
nea tehnologiilor — simbolul 
cincinalului acesta. Iată turbi
nele hidraulice ale Uzinei de 
mașini grele București, unde 
au fost construite turbinele, 
imense de la Rogojelu 
unde se vor construi în 
tinuare turbinele de la Tur- 
oeni. Vorbind despre aseme
nea mașini care dezvoltă pu
teri mecanice deosebite, tre
buie să spunem că forța lor 
este dirijată de programe di
nainte stabilite ceea ce le 
face să funcționeze cu preci
zie de ceasornic. Cercetînd 
notița tehnică a cîtorva ex
ponate trimise la EREN 
de către constructori, s-ar pu
tea spune că puterea uriașă 
dezvoltată de structurile lor se 
îmbină cu finețea și preciziu- 
nea operațiilor cele mai com
plicate ; mașinile — fiind a- 
semenea oamenilor care le-au 
construit — au împrumutat 
parcă din migala și răbdarea 
acelor creatori de frumusețe.

Intreprinderea agricolă de 
stat Piatra Neamț. Constan
tin Anechiței, șeful stației, 
Dumitrița Ciobotar urmăresc 
permanența tehnologică la in

cubator.

INGINERII S-AU
PREZENTAT LA POSTURI
Prima zi de august : întîia zi 

de profesie a absolvenților din 
învățămîntul tehnic. I-am întil- 
nit, deseori, pe cei ce fac parte 
din promoția ’74 pe parcursul 
anilor, în emoțiile celor aproape 
40 de examene ale studenției, ca 
membri ai cercurilor științifice 
dlscutîndu-șl realizările în cadrul 
sesiunilor de comunicări, apă- 
rînd cu fervoare ipoteze îndrăz
nețe, în practică, în uzine sau 
pe șantiere, în laboratoare sau 
secții de proiectare. I-am întîl- 
nit, alături de muncitori, descl- 
frînd tainele strungărlei, monta
jelor electronice sau construcții
lor industriale, dobîndind din 
anii de studenție o cunoaștere 
complexă asupra meseriilor vii
torului loc de muncă. La sfîrși- 
tul studiilor, diploma de inginer 
a fost, In majoritatea cazurilor, 
concretizată printr-o lucrare cu 
tema inspirată de nevoile pro
ducției îndrumată fiind chiar' de 
specialiștii din industrie.

Momentul repartiției a oferit 
fiecărui absolvent al promoției 
anului XXX, posibilitatea alege
rii unui loc în producție, con
form calității muncii depuse în 
studenție, dovedindu-se, astfel,

încă o dată grija acordată de 
partid și de stat tinerei generații 
de specialiști.

întîi august a reprezentat mo
mentul onorării ofertelor în pro
fesiile de înaltă calificare pre
gătite în învățămîntul superior 
tehnic. în primele ore ale zilei 
am întîlnit cîțiva absolvenți ai 
Institutului politehnic din Bucu
rești, grăbiți să-și rezolve for
malitățile administrative la în
treprinderea de mecanică fină 
din București. Uzuru Doru, Ce- 
răceanu Dumitru, Constantin 
Radu, toți tecemiști și Mircea 
Felimon, absolvent al Facultății 
de mecanică, și-au îndepli
nit angajamentul de la reparti
ție — prezenți la posturi. „Cu
nosc uzina șl oamenii cu care 
voi lucra. Ml-am făcut aici pro
iectul de diplomă șl sper să de
vin util secției încă din primele 
luni de stagiatură", ne-a spus 
Radu Constantin.

„Și eu am făcut aici practica 
tehnologică, a adăugat Mircea 
Pelimon. Sîntem bucuroși că în
cepem cariera cu un contact ne
mijlocit cu producția șl dorim 
să ne confirmăm pregătirea prin 
participarea integrală la efortu-

rile noilor noștri colegi de mun
că".

Prezența a fost bună și la Uzi
na de pompe, unde s-au prezen
tat din prima zi la posturi Oc
tavian Telescu, Emil Ogiolu, A- 
lexandru Moșuleț și Iancu Paul. 
Specialiști în mașini hidraulice, 
utilaj chimic sau în tehnologia 
prelucrării La rece, 
neri și-au onorat 
înaltă calificare cu 
tatea profundă a
producție fără absențe, fără de
zertări.

In această vară, aproape 3.000 
de subingineri și peste 5.000 de 
ingineri se vor afla alături de 
noii tovarăși de muncă angajați 
în efortul întregului popor, con
tribuind cu cunoștințele lor la 
îndeplinirea obiectivelor prevă
zute in Directive.

tinerii ingi- 
profesia de 

responsabili- 
integrării în

C. STANCULESCU

Educația muzicală a tineretului T

Drumul îl
Revenim asupra unei teme de 

stringentă actualitate : educația 
muzicală a tineretului prin cin- 
tec. Nu . de mult, în paginile 
ziarului am publicat o anchetă 
în rindul uteciștilor din cîteva 
licee bucureștene : cînd, cum, 
unde și ce cintă ei, ce loc ocu
pă cîntatul in comun in viața 
elevului, ce repertoriu însoțește 
și exprimă această vîrstă, in 
școală și in afara școlii. Am 
constatat : locul periferic acor
dat activității corale în școli, in
consecvența și munca în salturi, 
fixarea repetițiilor în mod nepo
trivit, stereotipia repertoriilor, 
toate acestea concurînd la înde
părtarea elevilor de ansamblul 
coral și de muzica însăși la sub
estimarea unui important mijloc 
de educație patriotică. Tendința 
de neglijare a valorii cîntecului 
de masă, alunecarea spre pro
duse sonore improvizate, consti
tuie și trebuie să constituie un 
serios prilej de reflecție respon
sabilă. Despre posibilitățile miș
cării corale de tineret i-am in
vitat să ne vorbească pe cîțiva 
dintre cei mai pasionați și com
petent! Îndrumători și conducă
tori de formații, ale căror re
zultate și experiență le pot În
gădui să exprime puncte de ve- 

autorizate. Compozitorul

Intru totul salutară este 
atenția pe care o acordă de 
la o vreme revista Presa 
noastră relațiilor de interfe
rență dintre creația literară 
șl publicistica scriitorilor 
români. Autori precum EHa- 
de, Kogălniceanu, Băl- 
cescu, Alecsandri, Bolinti- 
ncanu, Hașdeu, Eminescu, 
Macedonski, Arghezi, Cocea, 
Căllnescu, Stancu, Preda, 
E. Barbu, ca să amintim 
doar cîteva nume dintr-o 
serie, evident, mal nume
roasă, sînt nu numai crea
tori de excepție, ci șl publi
ciști de mina întîi, cele două 
Ipostaze — complementare ! 
— concurînd ,1a mai exacta 
definire a fizionomiei lor 
spirituale. A neglija exami
narea gazetăriei lor sau a o 
trata în fraze parcimonioase, 
cu condescendență, ar în
semna în fond a renunța la 
tot atitea ferestre ce se pot 
deschide spre universul ope
rei lor. Și nu e vorba numai 
de faptul că oferind foaia 
de temperatură a epocilor, 
activitatea de ziariști a scrii
torilor menționați, ca și a al
tora neamintiți, „constituie, 
ca și creația lor beletristică, 
un exemplu de înțelegere 
profundă a desfășurării eve
nimentelor, de contopire cu 
frămîntările și cu marile nă
zuințe ale poporului român", 
cum judicios observă istori
cul literar Dimitrie Păcura-

riu in interviul Presă și isto
rie literară, inserat in Presa 
noastră nr. 3/1974. Urmărind 
publicistica scriitorilor sîn- 
tem de multe ori in antica
mera creației, astfel incit o 
istorie generală, sistematică 
și cuprinzătoare, a presei ro
mânești de la origini pină in 
zilele noastre, propusă de 
cel intervievat, ar contribui

Literatură
Și

publicistică

Implicit și Ia reliefarea rolu
lui publicisticii în contura
rea personalității artistice a 
creatorilor. Demnă de reți
nut este șl o altă opinie pe 
care o avansează profesorul 
D. Făcurariu : „S-ar putea 
prevedea în programa licee
lor [...] cite două sau trei 
lecții consacrate exclusiv 
prezentării principalelor zia
re și reviste din epocă, rele- 
vîndu-se contribuția lor nu 
numai la dezvoltarea mișcă-

deschide creația însăși

Ecoul viitorului
(Urmare din vag. I)

Ion Vanica, dirijorul corului de 
copii Radio :

— Elevii sînt în vacanță și to
tuși își continuă activitatea in 
corul Radio cu plăcere. Cum ex
plicați dvs., tovarășe ION VA
NICA, preferința elevilor pentru 
acest cor în defavoarea forma
ției propriei lor școli ?

— Prestigiul corului de copii 
Radio, lucrurile frumoase reali
zate aici îi atrag. Se spune că 
tineretul nu mai dorește să cîn- 
te în cor, că genul este depășit, 
că au întîietate alte distracții. 
Mă îndoiesc și mă bizui pe un 
exemplu : 
nunță un 
de locuri, 
de copii ; 
nului, la 
mulți 
cîntă 
cinte, ci pentru că nu are în
credere în importanța și în va
loarea cîntatului în formații. 
Iar o cauză a acestei neîncrederi 
este lipsa entuziasmului profe
sorilor de a face cor, caracterul 
sporadic al manifestărilor. Ne- 
creîndu-se o atmosferă de entu
ziasm, de efervescență în jurul 
acestei activități, copiii nu se 
simt atrași, vin din obligație și 
astfel, această muncă nu are su
flet. Am văzut în țară, la Cîn-

anual, corul Radio a- 
concurs pentru 15-20 
dar se prezintă zeci 

la fel pe parcursul a- 
repetiții vin foarte 

solicitanți. Tineretul nu 
pentru că nu-i place să

categorie de 
cu cintece u-

Constanța Aron, una din fruntașele secției confecții a Întreprin
derii de confecții Bacău

care se adună meticulos 
statornic pe matcă de con
cepție clară șl unitară, spre 
a se dezvălui în toată am
ploarea sa, în amurgul de 
toamnă a acestui an, la apro
piatul forum al comuniștilor. 
Cel de al XI-lea Congres, 
căruia îi este hărăzită des
chiderea de noi pîrtii în is
toria de acum și de aici a 
României.

își împreunează legăturile, 
în aceste rînduri, imagini pe 
care le-am adunat în ulti
mele zile in multe locuri ale 
Țării. Am văzut, peste tot, 
odată cu preludii Ia sărbă
toare, o reverberantă încor
dare a oamenilor deasupra 
lucrurilor, o angrenare în e- 
fort și în destin. O panoramă 
hesiodică, în care zilele 
muncile se adună alert

și 
Și 

compact, făcind din clipa a- 
ceea de răgaz, a ștergerii su
dorii peste frunte, liantul 
unor energii care se înmul
țesc, parcă, pe ele insele, pe 
măsură ce se întrebuințează. 
La ora aceasta de program 
și de directivă majore îmi 
aduc laolaltă gindurile și în
cerc să înțeleg mai bine cum 
funcționează mecanismul a- 
cela formidabil al ecoului po
litic. Mecanismul acela care, 
topind in inimă, gind și fa-

cere comanda de partid cea 
mai înaltă, construiește in 
consens de esență intre inte
resele Individuale și cele 
generale. La ora aceasta de 
program și directivă cu con
vingerea întemeierii și forti
ficării unei noi dimensiuni a 
adeziunii fiecăruia la politica 
înțeleaptă a partidului. As
tăzi ne aflăm deasupra lui 
ieri nu doar prin derivație 
cronologică, cl mai cu seamă 
prin starea de participare su
perioară a oamenilor la dobin- 
direa în fapt a strategiei de 
partid. Ecoul politic nu este 
doar un act de difuziune ci, 
înainte de toate, un act de 
punere in lumină a aptitudi
nii de a face. Este un veri
tabil ecou al viitorului, o 
întoarcere instantanee a con
figurației zilei de mîine spre 
disponibilitatea creativității 
omului care trăiește astăzi.

A ști să-ți faci viitorul cu 
uneltele și energiile de care 
dispun acum și la nivelele 
de avanpost ale progresului 
istoric — iată o neîndoiel
nică dovadă de maturitate 
politică. Distribuită in oa
meni, peste tot, de la un o- 
rizont la altul al Țării,
ceastă maturitate este, se în
scrie — prin forme de o 
mare varietate — în seria de 
atribute ale fizionomiei spi
rituale a Întregului popor.

s'

fi. 
con-

@nema
ROMAN VESEL: Victoria (orele 

9.15: 11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30).
CEL MAI BUN PE CARE ÎL 

CUNOSC: Lumina (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30).

36 DE ORE: Scala (orele 8,45; 
11,15; 13.45; 16,15; 18.45; 21,15);
București (orele 8.45; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45); Grădina Dlnamo 
(ora 20); Grădina București (ora 
20).

FĂRĂ UN ADIO: Patria (orele 
9 30; 11,45; 14; 16.15; 18,30; 20,45); 
Festival (orele 9,15; 11,30; 13,30; 16; 
18,30; 21); Grădina Festival (ora 
20).

APARTAMENTUL: Capitol (ore
le 9,30; 12; 15,30; 18; 20.30); Grădi
na Capitol (ora 20).

URMAREȘTE-MĂ!: Favorit (ore
le 9,15: 11.30; 13,45; 16; 18,15 : 20.30); 
Casa Filmului (orele 10; 12.15; 18; 
20,15).

DUELUL: Viitorul (orele 15,30; 
18: 20.151.

CONTESA WALEWSKA: Central 
(orele 9,30; 12; 14,45; 17,30; 20.15); 
Lira (orele 15,30; 18; 20.30); Gră
dina Lira (ora 20,15).

ȚARA LUI SANNIKOV: Bucegi

(orele 16; 18,15); Drumul Sării (0- 
rele 15.30; 18; 20,15); Grădina Bu- 
cegl (ora 20,15).

TUNURILE DIN NAVARONE: 
Feroviar (orele 9; 12,30; 16; 19,30); 
Gloria (orele 9; 12.15; 15,30; 18,45); 
Modem (orele 9; 12,15; 16; 79.15); 
Grădina Titan (ora 20); Grădina 
Modern (ora 20).

FRAȚII JDERI: Popular (orele 
15.30; 19).

VANDANA: Excelsior (orele 9; 
12,30; 19,30); Tomis (orele 9;
12,15; ; 19); Melodia (orele 9;
12,30; 19.30); Grădina ~ '
(ora 20.15).

ASEDIU CU SURPRIZE: 
(orele 15,30; 18; 20.30).

MARY POPPINS: Doina 
11,30; 15,30; 19). La ora 9,45 pro
gram de desene animate.

UN COMISAR ACUZA: Unirea 
(orele 15.30; 18); Grădina Unirea 
(ora 20.15).

50 000 DE DOLARI 
PENSĂ: Gri vița (orele
13.30; 16; 18.15; 20,30).

FATA CARE VINDE
Crîrigași (orele 16; 18,30).

DUEL PE AUTOSTRADĂ: 
zeștl (orele 9: 11; 13: 15; 17 
Miorița (orele 9; 11,15; 13,30: 
18: 20 15); Grădina Buzești (ora 20).

JOE LIMONADA: Moșilor (orele 
15,30; 18); Grădina Moșilor (ora 
10,15).

Tomis

Vitan

(orele

RECOM-
9; 11,15:

FLORI:

Bu- 
: 19): 
15.45:

£*.1

ȘAPTE PĂCATE: Dacia (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); Fla
mura (orele 9; 11; 13,15; 15,45; 18; 
20 15); Grădina Aurora (ora 20).

DE BUNĂ VOIE ȘI NESILIT DE 
NIMENI: Rahova (orele 16; 18; 20).

AFACEREA DOMINICI: Volga 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20).

CIDUL: Ferentari (orele 15,30; 19).
APAȘII: Arta (orele 15,15; 17.30; 

19,45): Grădina Arta (ora 20,15).
CHITTY. CHITTY, BANG BANG: 

Gluleștl (orele 15.30: 19); Cotrocenl 
(orele 14: 16,45: 19,30).

LEGENDA LUI RUSTAM: Pro
gresul (orele 15.30; 18; 20.15).

LA EST DE JAVA: Pacea (orele 
15,30; 18; 20,15).

PLIMBARE ÎN PLOAIA DE PRI
MĂVARĂ: Floreasca (orele 15,30; 
18; 20.30).

CEAȚA: Munca (ora 20).
CAT BALLOU: Munca (orele 9; 

11,15: 13,30; 16; 18).
INAMICUL PUBLIC NR. 1; Fla

ttr* (orele 15,30; 18; 20.15).

LUMINILE ORAȘULUI: Cosmos 
(orele 15.30; 18; 20,15).

VALEA: înfrățirea (orele 16; 18; 
20).

PĂCALĂ: Grădina Vitan (ora 
20,15).

PROGRAMUL III

9.00 Știri. 9,05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 9,45 
Corul Casei de cultură a studen
ților din Cluj. 9.55 Melodia zilei: 
„Clipele" de Andrei Proșteanu. 
10,00 Femina-club. 11,00 Profil pe 
portativ: tenorul Giuseppe di Ste
fano. 11.30 Pentru prietenii mag
netofonului — muzică corală. 12,00 
Știri. 12.05 Luna culturii muzicale 
românești. 12,55 Melodia zilei. 13.00 
închiderea emisiunii. 17,00 știrile 
după-amlezii. 17,05 Alo, Radio! — 
muzică ușoară la cerere. 17,50 Cin-

rll literare, ci, pe un plan 
mai larg, rolul presei 
In structurarea societății 
mânești".

Dacă în Interviul citat 
lația Uteratură-publicistlcă 
este abordată îndeosebi pe 
terenul principiilor (asta și 
din cauza reporterului, care 
apelează uneori la truisme), 
în numărul următor al pe
riodicului profesorul Gh. 
Bulgăr publică un substan
țial studiu, intitulat Publicis
tica lui Eminescu, demon- 
strind că în gazetăria liri
cului primordial există „ar
ticole de antologie pe drept 
cuvînt puțind sta alături de 
marea sa operă poetică". 
Operînd o amplă incursiune 
în jurnalistica eminesciană, 
Gh. Bulgăr observă că „lim
bajul publicistic eminescian 
eficace, exact și nuanțat în 
același timp, ilustrează plă
cerea de a rotunji în para
bole șl in sintagme memo
rabile idee a, amănuntei* 
semnificative ale comentarii
lor [...] Adesea sfera vocabu
larului se dilată pe măsura 
nevoilor argumentării, gra
matica își schimbă mereu ti
parele, cînd strict logică și 
normativă, cînd liberă in con
strucții eliptice, ca în graiul 
viu". Versul eminescian din 
Icoana și privaz : „Cuvinte 
prea frumoase le-am rînduii 
șirag..." cuprinde în încăpă- 
toarea lui acoladă șl proza 
publicistică a „Luceafărului".

[...] 
ro-

re-

DAN BOGDAN

tate Patriei, coruri bune, dar 
ele rămîn din păcate flori rare. 
Mișcarea corală de tineret nu 
are încă o amploare de masă, 
nu este o formă sinceră, făcută 
din plăcerea și necesitatea ele
vilor. Am constatat cu regret că 
mai ales în mediul rural nu 
există formații de cor, mii și mii 
de copii vin in oraș sărăciți de 
un bagaj afectiv, fără dragoste 
pentru muzica corală. Aș găsi 
de cuviință ca în ajutorul învă
țătorilor de la sate și chiar al 
tuturor profesorilor de muzică, 
Ministerul Invățămîntului și E- 
ducației, în colaborare cu 
Electrecordul, să editeze discuri 
pentru fiecare 
clase, discuri
șoare, la unison, apoi pe două 
voci, iar pentru elevii mari, 
piese mai pretențioase, de con
cert. De asemenea, aș vedea e- 
misiuni permanente la T. V., 
deschise tuturor categoriilor de 
coruri din toată țara, cu pro
grame frumoase și cu piese în 
primă audiție. Tot ia T.V. s-ar 
putea institui o lecție model de 
învățare a clntecelor, așa cum 
face la Radio maestrul D.D. Bo
tez. Măcar una pe lună și în 10 
luni de școală, elevii ar învăța 
10 cintece. Ar fi bine ca în toate 
orașele, cu ajutorul secțiilor de 
învățămînt, să ia ființă cîte o 
stagiune corală a tineretului șco
lar și universitar. Un concert la 
două săptămîni cu cîte două for
mații, cu obligația de a aborda 
două-trei cintece în primă audi
ție, ar însemna enorm pentru 
mișcarea corală de tineret. Com- 
pozitorii scriu mult, dar profe
sorul trebuie să știe să selec
teze cintece adecvate fiecă
rei vîrste. Mal este aici o pro
blemă : repertoriul coral pentru 
copii și pionieri este mai variat, 
mai bogat. Pentru tinerii Intre 
18—25 de ani nu există un re
pertoriu propriu.

— Ca membru *1 Biroului 
secției de muzică oorală a Uni
unii Compozitorilor, ca anima
tor al mișcării de amatori, vă 
rog tovarășe conf. unlv. CON
STANTIN ROMAȘCANU, să vă 
referiți la creația corală pentru 
tineret, la contribuția compozi
torilor la educarea tineretu
lui pe această cale.

— La Uniunea Compozitorilor 
sînt predate anual foarte multe 
lucrări oorale, mai puține însă 
pentru tineret. Creația corală 
actuală nu se definește printr-o 
varietate tematică care să a- 
tingă complexitatea universu
lui tînărului, fie că acesta este 
elev sau student, fie că este 
muncitor, sportiv, ș.a.m.d. Cin
tece de muncă, de școală, pen
tru fruntașul la Învățătură sau 
cintece satirice, cîntece vesele de 
vacanță, cintece lirice Închinate 
frumuseților țării, de largă cir
culație- nu s-au impus in ulti
mii ani. De asemenea, nu sînt 
aproape deloc sau foarte puțina 
prelucrări de cîntece populare 
aranjate pentru două și trei 
voci egale, care le plac foarte 
mult copiilor, îi sensibilizează. 
Ele aparțin structurii sufletești 
a poporului nostru și au meri
tul de a fi de o infinită varie
tate de teme, cu conținut afec
tiv, etic și moral.

ALINA POPOVICI

Spectatori la truda
părinților I

(Urmare clin pag. 1)

de vii- 
acesta, 

argu- 
despre 
cei 100

dere a apei potabile! Nu sint 
munci grele, doar să dea ajutor 
specialiștilor. Ar fi bine să se 
ocupe de ele tineretul aflat în 
vacanță, fiindcă ceilalți au mul
te altele de făcut. Sper că n-a- 
vem pretenții absurde — merg 
și ei pe drumurile astea, beau 
apă de la fintîni !

Comuna se mîndrește cu fe
tele și băieții plecați la învăță
tură. Ii primește cu dragoste în 
fiecare vacanță, nu e om care 
să nu se intereseze de succese
le lor, de planurile lor 
tor. Din păcate, în anul 
la Mihăilești, ne lipsesc 
mentele pentru a vorbi 
dragoste reciprocă ! Din
de tineri sosiți în vacanță, doar 
două fete, Iulia Tănase și Ne- 
luța Dumitru, lucrează la gră
dina de legume. Și ca să fim 
sinceri pină la capăt, vom pre
ciza că ele două sint singurele 
cărora liceele la care învață 
le-au cerut adeverințe de prac
tică în sat !

Avînd în vedere că în comu
nă există o mare nevoie de mină 
de lucru și că, pe de altă parte, 
nu e moral ca un număr de ti
neri ridicați din sat să asiste 
ca simpli spectatori la truda pă
rinților, fraților și 
lor, ne-am adresat 
comitetului comunal 
na Sîrbu, pentru a 
nume a întreprins
pentru a-i determina să-și a- 
mintească datoriile morale (și

prietenilor 
secretarei 

U.T.C., Ilo- 
afla ce a- 
organizația

materiale) pe care Ie *u față 
de locurile natale.

Drept răspuns ni s-a oferit 
un „Program de activități" in 
care se specifică, la modul gene
ral, cum că „vor fi mobilizați 
toți tinerii", „se vor organiza 
brigăzi de intervenție pentru 
recoltare" și „Ia 18 Iulie va a- 
vea Ioc (și n-a avut !) o expu
nere pe tema „Munca — factor 
de bază In dezvoltarea persona
lității umane". Din vorbă în 
vorbă, deslușim că lipsește toc
mai amănuntul fără de care 
nu se poate întreprinde nimic 
— nu se știe, nici numeric, nici 
nominal pe cine se poate conta! 
Ar fi „cam" 100 de tineri (nu 
există nici o evidență a lor) și 
s-a sperat că dorita lor „mo
bilizare" se va face, de la 
sine, cu ocazia unei seri distrac
tive la care... nu i-a invitat ni
meni ! Din „Programul de acti
vități" mai rezultă că nu există 
nici cea mai mică potrivire în
tre necesitățile reale și urgente 
ale comunei și cele trecute pe 
hirtie (amenajare de baze spor
tive (?) și colectarea a 500 kg 
maculatură). Nici măcar angaja
mentul organizației U.T.C. (luat 
în martie !) de a prelua con
strucția șoselei nu și-a găsit un 
loc.

împreună cu secretara U.^.C. 
și cu Elena Ionescu, activistă a 
comitetului județean U.T.C., în
cercăm să recuperăm timpul 
pierdut. Trebuie stabilit, cit mai 
repede cu putință, cine sini ti
nerii aflați în vacanță, în ce 
perioade se poate conta pe spri
jinul lor (unii pleacă în tabere, 
la rude, etc.), în funcție de a- 
ceste date și de necesitățile 

vor
care

concrete ale comunei, se 
stabili echipe și locurile în 
vor acționa ele.

Una dintre sarcinile de 
mă ale organizației de tineret 
este educarea tinerilor prin și 
pentru muncă. în perioada va
canțelor, în mod firesc, tinerii 
sosiți în sate trepuie inciuși și 
ei printre preocupările comitete
lor U.T.C. comunale. Atitudinea 
„rezervată" a organizației din 
Mihăilești față de „domnișorii" 
sosiți de la oraș, care se plic
tisesc, în timp ce tot satul asu
dă și care mai au, pe deasupra, 
și pretenția de a fi tot ei dis
trați, cu programe „adecvate", 
de către tinerii rămași în co
mună, este de neînțeles ! Orga
nizația U.T.C. trebuie să-și im
pună hotărît punctul de vedere. 
Satele nu au nevoie de musafiri 
năzuroși, ci de oameni gata să-și 
aducă obolul de hărnicie, în pe
rioada intensă a recoltatului.

sea

3
tec drag de țesătoare. 18.00 Șapte 
zile, șapte arte. Teatru. 18.10 Mu
zică din opere. 18.55 Melodia zi
lei. 19.00 în direct... de la Cluj. 
19,30 Știri. 19,35 Casa de discuri 
,,Vogue". 20,00 Lucrări de Ștefan 
Nlculescu șl Ștefan Zorzor. 20.30 
Concert de muzică populară. 21,00 
Biografia unei capodopere. .,Des
culț" de Zaharia Stancu. 22,00 ,.O 
zl Intr-o oră". 23,00 Orchestra Ray 
Anthony. 23,20 Jazz pentru toți. 
23.25 Poetica. Nicolae Dragoș. 
23,55—24,00 Ultimele știri.

UN BĂIAT DE ZAHĂR... ARS! — 
ora 20; Circul București: CIRCUL 
MARE DIN MOSCOVA — ora 19,30.

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. 10,00 Matineu de 
vacanță. Film serial „Iată satul 
meu". Episodul II. 10,30 Desene 
animate : ,.Moș Ene". 10,55 Film 
artistic „Veșnicul Intîrziat" — pro
ducție a studiourilor cinematogra
fice engleze. Cu : Norman Wisdom. 
16,00 Trofeul ,.Tomis" la volei fe
minin : România — Bulgaria. 
Transmisiune directă din Sala 
sporturilor de la Constanța. 17,30 
Telex. 17,35 Vîrstele peliculei — 
magazin de cultură cinematogra
fică. Ediție specială. Chipul comu
nistului in filmul artistic româ-

nesc. 18.25 Legile țării — legile 
noastre ! 18,35 Lecții TV pentru 
lucrătorii din agricultură. 19,15 
Publicitate. 19,20 1001 de seri : Po
vești din călimară. 19.30 Telejur
nal. Cinci ani de la Congresul al 
X-lea al partidului — bilanț bogat 
și perspective însuflețitoare In In- 
timplnarea Congresului al XI-lea. 
20,00 Revista economică. 20,30 Pu
blicitate. 20,35 ..Prahovă, apă zglo
bie" — melodii muntenești cu Iri
na Loghln și Benone Slnulescu. 
20,50 Seară de teatru : „La Colo
rado, aproape de stele" de Doru 
Moțoc. Premieră pe țară. Scena
riu premiat la concursul organizat 
de Teatrul TV, ediția 1973. 21,55
Surprize pe micul ecran. Reinttl- 
nire cu Julie Andrews. 22,15 24 de 
ore. O zl din 30 de ani.

PROGRAMUL II

Teatrul National 
UN FLUTURE PE 
20; Teatrul „C. I. 
Studio): GAIȚELE 
trul „C. Tănase"
PARDON... SCUZAȚI... BONSOAR! 
— ora 19.30; (la Grădina Boema):

(Sala Mare): 
LAMPĂ — ora 
Nottara" (Sala 
— ora 19: Tea- 
(Sala Savoy):

20,00 Avanpremieră. 20,05 Film 
serial „Căsătorii de conveniență". 
Episodul VII. 20,50 Grîne legănate 
in palme — documentar. 21,15 Mu
zică distractivă cu orchestra de 
estradă a Radioteleviziunll. Dirijor 
Sile Dinicu. 21.30 Telex. 21,35 Ro
man foileton ..Jurnalul doctorului 
Finlay". Episodul Vili „Un oasJ 
pete neobișnuit'*.
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii 

Socialiste România, a trimis președintelui Republicii Bolivia, 
general de brigadă HUGO BANZER SUAREZ, următoarea tele
gramă :

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Bolivia, adresez 
excelenței voastre și poporului bolivian prieten sincere felici
tări și urări de succese pe calea propășirii economice și sociale 
a țării dumneavoastră.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii 
Socialiste România, a trimis guvernatorului general al Jamaicăi, 
FLORIZEL GLASSPOLE, următoarea telegramă :

Cu ocazia aniversării independenței Jamaicăi, am deosebita 
plăcere să transmit Excelenței Voastre și poporului Jamaican, 
în numele poporului român și al meu personal, cordiale felici
tări și urări de succes pe calea progresului și prosperității țării 
dumneavoastră.

Folosesc acest plăcut prilej pentru a-mi exprima convingerea 
că intre România și Jamaica se vor dezvolta relații de prietenie 
șl cooperare, in interesul ambelor noastre popoare, al păcii și 
înțelegerii in lume.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit din partea președintei Națiunii 
Argentiniene, MARIA ESTELA MARTINEZ DE PERON, urmă
toarea telegramă :

în numele guvernului și poporului argentinian și al meu perso
nal, mulțumesc profund Excelenței Voastre pentru mesajul de 
compasiune și solidaritate pe care mi l-ați adresat în legătură 
cu Încetarea din viață a generalului locotenent Juan Domingo 
Peron.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit din partea lui MOHAMMED 
DAOUD, șef de stat, următoarea telegramă:

Vă rog să primiți calde mulțumiri pentru amabilul dumnea
voastră mesaj de felicitare trimis cu ocazia aniversării Zilei 
Republicii Afganistanului, împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate pentru Excelența Voastră, pentru continua întărire a 
relațiilor de prietenie în interesul celor două popoare ale noas
tre și pentru un progres și mai mare al poporului prieten al
României.

SOSIRI
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, luni dimineață, a sosit 
în țara noastră tovarășul Geor
ges Marchais, secretar general 
al Partidului Comunist Francez.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost salutat de 
tovarășii Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, membru 
al C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

★
La invitația ministrului mun

cii din Republica Socialistă 
România, luni la amiază a sosit 
în Capitală Laszlo Karakas, mi
nistrul muncii din R.P. Ungară, 
care, însoțit de un grup de spe
cialiști, face o vizită în țara 
noastră.

La aeroport, oaspeții au fost 
intîmpinați de Petre Lupu, mi
nistrul muncii, și de alți mem
bri ai conducerii ministerului.

A fost de față Imre Farkas, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al 
R.P. Ungare la București.

în după-amiaza aceleiași zile, 
Ia Ministerul Muncii au început 
convorbiri între cei doi miniștri.

★
Luni după-amiază, a sosit în

< Capitală, o delegație a Partidu
lui Socialist Portughez, condusă 
de Tito de Morais, prim-secretar 
național al P.S.P., membru al 
Consiliului de conducere și mem
bru fondator al partidului, care, 
la invitația C.C. al P.C.R., face 
o vizită de prietenie în țara 
noastră.

Din delegație fac parte Anto
nio Guterres, membru al Consi
liului de conducere, al Comisiei 
economice și colaborator al se
cretarului de stat pentru indus
trie și energie, Maria do Carmo, 
membru al Consiliului de condu
cere, Maria Emilia, membru al 
Consiliului de conducere, dele
gat politic pe lîngă serviciile de 
presă, E. Maia Cadete, membru 
al Consiliului de conducere, co
laborator la Secretariatul de stat 
r 'ntru emigrație, L. Nunes da 

colaborator al Comisiei 
internaționale și al Secretariatu
lui de stat pentru emigrație, Isa
bel Soares, militantă a Partidu
lui Socialist Portughez.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost întîmpina- 
tă de tovarășii Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Iosif 
Uglar, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 

C.C. al P.C.R. i Comeliu Mă- 
nescu, membru al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste, Ghizela Vass, membru 
al C.C. al P.C.R. , Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Constan
tin Petre, secretar al Comitetu
lui municipal P.C.R. — Bucu
rești.

PRIMIRE
Luni după-amiază, tovarășul 

Paul Niculescu-Mizil, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
educației și lnvățămîntului, a 
primit pe ministrul educației pu
blice al Republicii Tunisia, Driss 
Guiga.

în timpul convorbirii s-a efec
tuat un schimb de păreri pri
vind problemele modernizării și 
perfecționării învățămîntului și 
s-au discutat aspecte ale colabo
rării bilaterale în acest domeniu.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

★
în aceeași zi, oaspetele tuni

sian a vizitat Institutul politeh
nic și întreprinderea „Electroni
ca" din Capitală.

TABĂRĂ
Tabăra internațională speologi

că de la Casa de Piatră, din 
Munții Apuseni, organizată de 
U.A.S.C.R., și-a încheiat activi
tatea cu un remarcabil bilanț 
științific: descoperirea și carta
rea unui număr de opt peșteri 
noi, necunoscute pînă acum. 
Peștera de după Deluț, una din 
cele mai mari din România, are 
1 330 m lungime și o adîncime 
de 130 m, cu un frumos rîu sub
teran, cu cinci săli spectaculoa
se, cu interesante stalagmite și 
perle de cavernă. A fost desco
perită, totodată, o bogată rețea 
hidrografică subterană la altitu
dinea de peste 1 200 m, ceea ce 
constituie o raritate și o curio- 
ziate carstică, peșterile de pe 
înălțimi fiind seci. Au fost re
coltate din noile peșteri nume
roase vietăți cavernicole, iar din 
peștera Ghețarul de la Vîrtop 
a fost extrasă, sub îndrumarea 
antropologului bucureștean dr. 
Cantemir Rișcuția, o rocă ce con
ține, perfect conservată, urma 
unui om de acum 15 000 de ani.

La expedițiile taberei interna
ționale speologice din Apuseni 
au luat parte membrii cercului 
studențesc „Emil Racoviță" din 
Cluj, membrii cercului speologic 
al Liceului „Mihai Viteazu" din 
Turda, studenți și speologi ama
tori din mai multe țări europe
ne. Tabăra s-a bucurat de con-

Ședința Guvernului 
Republicii Socialiste România

Pe teme 
de fotbal fiPORT • SPORT

Ce ascund, în fond,
în ziua de 5 august a.c. a a- 

vut loc ședința Guvernului Re
publicii Socialiste România.

Pe baza documentelor Plena
rei Comune a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român și Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Socia
le, a indicațiilor și orientărilor 
cuprinse în cuvîntarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, guvernul a analizat rezul
tatele îndeplinirii planului pe a- 
cest an și stadiul pregătirii pla
nului pe 1975.

Pornind de la realizările po
zitive obținute pînă în prezent 
de oamenii muncii, care întîm- 
pină cu succese remarcabile cea 
de-a XXX-a aniversare a elibe
rării patriei și Congresul al 
XI-lea al partidului, guvernul a 
stabilit măsurile și acțiunile ce 
trebuie întreprinse de ministe
re, centrale și întreprinderi 
pentru asigurarea condițiilor ne
cesare ca toate unitățile econo
mice să înfăptuiască sarcinile 

ducerea științifică a unui grup 
de speologi din cadrul institu
tului român de specialitate.

CONSFĂTUIREA

GRIULUI
Luni dimineață, la Sala mare 

a Palatului Republicii din Ca
pitală și-a început lucrările 
Consfătuirea griului, manifesta
re care reunește specialiști ai 
unităților agricole de stat și co
operatiste din 17 județe situate 
în partea de sud a țării, pre
cum și din institutele de învă- 
țămînt și stațiunile experimen
tale care își desfășoară activi
tatea in această zonă, cu cea 
mai mare pondere în producția 
cerealieră.

Ministrul agriculturii, indus
triei alimentare și apelor, An
gelo Miculescu, a înfățișat par- 
ticipanților rezultatele obținute 
anul acesta în cultura griului 
de aceste județe și a semnalat 
unele deficiențe tehnice și or
ganizatorice. în continuare, 
acad. prof. Nichifor Ceapoiu, 
directorul Institutului de cerce
tări pentru cereale și plante 
tehnice de la Fundulea, a pre
zentat rezultatele experimentale 
și de producție ale institutului 
și stațiunilor sale experimenta
le, evidențiind soiurile și ele
mentele tehnologiei de cultivare 
care duc la obținerea de recolte 
mari și constante.

Au început apoi dezbaterile, 
în cele trei zile cit durează lu
crările consfătuirii, participanții 
vor înfățișa experiența unități
lor agricole în care lucrează și 
rezultatele obținute și vor face 
propuneri în vederea îmbunătă
țirii planului de măsuri tehnico- 
organizatorice ce urmează să fie 
adoptat pentru producția anului 
viitor. Vor fi dezbătute, de ase
menea, probleme privind zoo
tehnia și baza furajeră.

în zilele următoare, vor avea 
Ioc alte trei asemenea consfătu
iri pe grupe de județe, consa
crate culturii griului în alte zone 
ale țării.

LICEUL AGRICOL 
ARMĂȘEȘTI 
Județul Ilfov 

primește candidați 
fără concurs promo
vați ai clasei a Vlll-a 
în anul I treapta l-a 
liceu.

Liceul are internat, 
cantină și acordă 
burse conform regle
mentărilor în vigoare. 

de plan și angajamentele asu
mate pentru îndeplinirea cinci
nalului înainte de termen.

Guvernul acordă o înaltă a- 
preciere contribuției hotărîtoa- 
re aduse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, la 
elaborarea și fundamentarea 
proiectului Programului Parti
dului Comunist Român, proiec
tului Directivelor Congresului 
al XI-lea cu privire la Planul 
cincinal 1976—1980 și liniile di
rectoare ale dezvoltării econo- 
mico-sociale a României pentru 
perioada 1981—1990, documente 
de importanță istorică pentru 
propășirea patriei și creșterea 
bunăstării poporului.

Guvernul se angajează să ac
ționeze cu toată fermitatea in 
vederea transpunerii integrale 
în viață a orientărilor și sarci
nilor trasate în documentele 
plenarei, pentru accelerarea dez
voltării societății noastre pe ca
lea progresului și civilizației.

în vederea îndeplinirii Hotărî- 
rii Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. privind majorarea re

(Urmare din pag. I) 
propunem o transpunere a 
acestuia în termenii solizi ai 
realității, ai prezentului.

Parcurgînd, pentru o clipă 
măcar, calendarele, omul în
țelege și mai bine, azi, conti
nuitatea fi valoarea eforturilor 
sale. Există o întrepătrundere 
intimă între idee fi realizare, 
între concepție fi rezultat, în
tre ceea ce își propun con
structorii, ca să folosim un cu- 
vînt înglobînd toate categorii
le de creatori de bunuri, și 
ceea ce, neobosit, înfăptuiesc 
clipă de clipă în întreaga 
tară. Momentul de retrospec
tivă, de cele mai multe ori 
coincide, în chip semnificativ, 
cu sărbătoarea unui nou pro
iect. Întrepătrundere simboli
că, de corespondențe profun
de fi esențiale, simbioză a 
ideii cu realitatea.

In clipa cînd filele calen
darului indică împlinirea a 5

Tinerețe
ani de la Congresul al X-lea 
al partidului, dată înscrisă 
profund în memoria societă
ții noastre, întreaga țară par
ticipă cu aprindere la dezba
terea recentului Proiect de 
Directive ale Congresului al 
XI-lea. Etapa parcursă a fost 
o invitație la muncă necurma
tă spre a transforma ceea ce 
era posibil într-o realitate. 
Punctul de vedere cel mai 
adine fi mai limpede a deve
nit, prin realizarea sa concre
tă, prag de nouă pornire pen
tru proiectul fi mai amplu de 
astăzi.

Căci e limpede, cei cinci 
ani pe care i-am parcurs au 
fost ani de puternică rodnicie 
fi prefacere, de fertil elan 
transformator. Industria româ
nească nu numai că s-a dez
voltat la parametrii prevăzuți 
la Congres, dar prin eforturi
le tuturor oamenilor muncii, 
care și-au propus să împli
nească cincinalul în patru ani 
fi jumătate, acești parametri 
au fost depășiți. Agricultura 
a atins și ea, în acești ani, ci
fre record, și astfel în 1972 
am avut mîndria să fim con
temporanii celei mai mari 
producții de cereale din istoria 
țării. Știința, cercetarea româ
nească, în îmbinare cu pro
ducția, au demonstrat valoa
rea potențialului de inteligen

tribuției oamenilor muncii, gu
vernul a stabilit planul de mă
suri ce vor fi luate de ministe
re, centrale și întreprinderi 
pentru creșterea mai accentua
tă a producției și productivită
ții muncii, reducerea cheltuieli
lor materiale și sporirea venitu
lui național, în scopul creării 
de noi resurse destinate ridică
rii nivelului de trai al popu
lației.

In cadrul ședinței, guvernul a 
trasat ministerelor, centralelor 
și întreprinderilor sarcini con
crete pentru îndeplinirea planu
lui de producție și export, in
vestiții și puneri în funcțiune, 
de aprovizionare a populației, 
îmbunătățire a calității și ridi
care a nivelului tehnic al pro
duselor, de creștere a rentabili
tății producției. Totodată, s-a 
adoptat hotărîrea cu privire la 
asigurarea măsurilor pentru pre
gătirea realizării planului na
țional unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială și a bugetului de 
stat ale Republicii Socialiste 
România pe anul 1975.

ță tehnică a românilor, capa
citatea noastră de constructori 
ai unei civilizații tehnice mo
deme.

Un timp al certitudinilor 
înfăptuite își propune prin 
noul Proiect o imagine supe
rioară și volumul valorilor 
proaspăt realizate cumpănește 
și determină nașterea valori
lor viitoare, mai mari. Civili
zația românească de azi, în 
perspectivă continuu deschi
să, înmănunchează întregul 
univers de valori materiale și 
spirituale zămislite de geniul 
creator al națiunii noastre. A- 
ceste coordonate proprii deter
mină și o structură morală 
specifică. E sentimentul mln- 
driei și conștiința de sine a 
unei realități umane puternic 
definite, unice, care se prezin
tă ca o veritabilă armătură in
terioară a personalității noas
tre, a omeniei din noi, a so
cialismului încărcat de ome-

perpetuă
nesc pe care vrem să-l edifi
căm. Fiecare dintre noi, fiind 
în diferite grade purtătorul și 
beneficiarul acestei realități, se 
simte el însuși, ca om, îmbo
gățit și înnobilat de conștiin
ța acestei apartenențe la valo
rile țării, ale omeniei.

Spiritul nu cunoaște pauze 
de gîndire, sau de efort, sau 
de creativitate. De aceea, ori
ce moment de retrospectivă 
este cu necesitate un moment 
de îndrăzneață privire în vii
tor, de calcul al potențialită- 
ților viitoare, de proiect pro
gramatic amplu. Coincidența 
neîntîmplătoare și semnifica
tivă a faptului că acum, Za 
capătul a cinci ani de la Con
gresul al X-lea, a apărut Pro
iectul Directivelor noului Con
gres, proiect în dezvoltarea 
țării, este o dovadă vie a con
tinuității și ascendenței efor
turilor noastre.

Și este firesc să fie așa: a- 
tîta vreme cît ființa omului 
este în perpetuă competiție cu 
ea însăși și cu tot ceea ce a 
realizat, atîta vreme cît timpul 
și problemele sale nu se isto
vesc niciodată, este firesc, a- 
șadar, ca proiectele noastre să 
fie tot mai mari și mai ambi
țioase, este firesc ca tinerețea 
perpetuă a istoriei să ne pre
tindă dinamism fi tinerețe per
petuă.

Foarte exact, In perioada ad
misă, au fost depuse la Federa
ția de fotbal 1827 cereri de tran
sferare. Pe divizii repartizarea 
arată astfel: 177 — la A, 529 — 
la B, 1121 — Ia C. în linii gene
rale, noile opțiuni ale unor jucă
tori de divizia A se cunosc. Re
cordul de cereri de transfere l-a 
bătut F. C. Galați cu 20. Cea mai 
mare parte din aceste cereri au 
fost rezolvate. Unele însă cu ca
rantină. Vor împărtăși această 
soartă, între alții, și jucătorii 
Dobrin, Mustățea, Marin Ol- 
teanu, Anghel, Purcaru, care po
trivit regulamentului vor avea 
drept de j"c după doi ani. Nu se 
va intîmpla așa dacă între clu
burile respective, între timp, vor 
interveni înțelegeri. în cazul că 
nu intervin, înseamnă că jucă
tori de valoare rămîn pe tușă, 
vor fi scoși din activitatea spor
tivă o perioadă îndelungată. Cui 
servește aceasta ?

Așadar, aproape 1 900 de 
fotbaliști se află lntr-un proces 
de migrare. închipuiți-vă cîte 
inconveniente și perturbări pro
voacă acest masiv exod la 
cluburi și asociații, în institu
țiile și întreprinderile unde lu
crează ! Noi domicilii, noi 
locuințe, noi posturi de muncă, 
transporturi de mobile, despăr
țiri temporare de familii, de 
școală etc. Ca să nu mai vorbim 
de prilejul ce li se oferă unora 
care jonglează sume nescriptice 
de a se deda la acte incompati
bile cu cinstea și corectitudinea, 
cu normele etice ale societă
ții noastre. Ca să nu mai 
vorbim că reprezentanți ai 
unor organe și instituții lo
cale de prim rang își o- 
cupă timpul — chiar în ședințe 
de durată — cu problema raco- 
lajulul de jucători, au întreve
deri cu fotbaliști dornici să mi
greze pe tema: cît ceri, mai lasă, 
mai punem noi ș.a... Gravitatea 
acestor situații, efectul lor ne
gativ asupra conștiinței și profi
lului moral al celor implicați, 
stilul mare în care se eludează 
norme și principii etice, se sub
înțelege. Noi vrem ca in a- 
ceste rîndurl să explicăm răul 
pornind de Ia concepții, de la 
mentalități, de la esența lucru
rilor. Pentru că, aproape nici un 
transfer, nici cînd a fost vorba 
de internaționali de calibru — 
vezi cazul Dumitru — n-a dus 
Ia îmbunătățiri calitative evi
dente în structura și jocul u- 
nei echipe.

Transferurile se constituie in
tr-un alt exemplu din domeniul 
fotbalului în care se escamo
tează adevărul. Din tot ce s-a 
scris și s-a discutat, mai ales 
in ultima vreme, un cititor ne
avizat ar rămîne cu impresia că 
piatra filozofală a fotbalului nos
tru ar constitui-o transferările și 
că o lege făcută strimb, privind

• ASEARĂ, in sala spor
turilor de Ia Floreasca s-a 
disputat întîlnirea internațio
nală amicală de baschet din
tre echipele Steaua și ȚSKA 
Sofia. Baschetbaliștii bulgari 
au obținut victoria cu scorul 
de 99—85 (52—40). Meciul re
vanșă va avea Ioc miercuri 
de Ia ora 18,30 in sala Flo
reasca.

• ÎNTRUNITĂ ÎNTR-O 
ȘEDINȚA LA GOPPINGEN, 
Uniunea europeană de tenis 
de masă a stabilit clasamen
tele celor mai buni 10 jucă
tori din Europa pe anul în 
curs. La feminin, primul loc 
a fost atribuit campioanei 
maghiare Magos, urmată de 
Rudnova (U.R.S.S.) și de Ma
ria Alexandru (România).

• LA KESZTHELY a luat 
sfîrșit turneul internațional 
de box pentru tineret. Un 
frumos succes au repurtat 
pugiliștii români Ion Ga- 
vrilă (muscă), Jenei Vancea 
(cocoș) și Florian Ghiță (se- 
miușoară) care s-au clasat pe 
primul loc la categoriile res
pective.

transferările ?
mișcarea jucătorilor, împiedică 
dezvoltarea formidabilă a fotba
lului. Deci, ocolirea adevărului. 
Transferările sint o falsă pro
blemă. De ce ? în primul rînd 
pentru că fotbalul nostru nu a 
creat un așa mare rezervor de 
talente, de valori, la toate eșa
loanele, incit problema princi
pală să fie modul în care noi 
le ducem către vîrful piramidei. 
Ce să transferi și de unde? De 
fapt, toată discuția se poartă nu 
în jurul unor tineri necunoscuți, 
ci a unor jucători consacrați sau 
aproape consacrați, care dintr-un 
motiv sau altul — le știm noi 
bine — sint solicitați (citiți „mo
miți") de echipele noastre divi
zionare. După opinia noastră, 
mișcarea jucătorilor ar trebui să 
fie o situație de excepție. Cea 
normală, valabilă in imensa ma
joritate a cazurilâr, trebuie să 
fie cea în care jucătorul cres
cut, format la un club, jucătorul 
tinăr, de perspectivă, să-și îm
plinească talentul acolo unde a 
apărut. Această situație ar favo
riza interesul pentru creșterea de 
valori tinere. Ea ar corespunde 
și unor principii morale, de 
viață ale noastre. Desigur, unele 
excepții intervin cînd e vorba 
de militari, studenți, elevi. Pen
tru fotbalul nostru, în care ani 
de zile au funcționat niște 
„legi" care favorizau anumite e- 
chipe și cluburi, în dauna altora,

Aseară, la Constanța

FINALA TURNEULUI 
„MĂNUȘA LITORALULUI»
Aseară, a luat sfîrșit, la Con

stanța, turneul „Mănușa litora
lului". Sub raport tehnic, fina
lele au fost inferioare semifina
lelor. Poate și pentru că unele 
meciuri s-au desfășurat între 
colegi de sală de la clubul „Fa
rul". Primul meci al finalelor, 
disputat între Săli Adem (Con
stanța), un tinăr de 19 ani, de 
profesie vopsitor, și bulgarul 
Fugiciev Baical, campion al 
țării sale în 1972 și 1974, a fost 
dominat de boxerul român. 
Deși creditat cu o carte de vi
zită mai bogată, boxerul bulgar 
a făcut față cu greu seriilor tî- 
nărului constănțean. Campionul 
bulgar a boxat obstructionist, 
încercind, astfel, să suplinească 
lipsa de formă în care se află.

La sflrșltul reuniunii, fostul campion european profesio
nist, antrenorul vest-german, Willy Quatuor, a făcut urmă
toarea declarație: „Turneul a cunoscut un frumos succes. 
Am urmărit meciuri spectaculoase la categoriile mici. Orga
nizarea a fost excelentă. Aveți un public competent, entu
ziast. De asemenea, am admirat cu prilejul acestei vizite 
superbele stațiuni ale litoralului românesc care mi-au lăsat 
0 impresie de neuitat". La rindul său antrenorul bulgar, 
Hristo Serafimov a declarat : „Mănușa Litoralului" tinde să 
devină o competiție estivală europeană. Cea de-a 3-a ediție 
s-a bucurat de un remarcabil succes de public. Organizatorii 
au fost la înălțime".

Verdictul juriului a fost, însă, 
favorabil boxerului bulgar. O 
decizie eronată, după părerea 
noastră, și dezaprobată îndelung 
de publicul constănțean. La ca
tegoria „muscă", meci în fami
lie. S-au întîlnit Ibrahim Fare- 
dim (Constanța) cu Mihai Aurel 
(Constanța). Meciul se anunța 
atractiv, deoarece era interesant 
de urmărit evoluția lui Mihai la 
o categorie superioară. Deși a 
atacat cu destulă impetuozitate, 
Mihai nu a reușit să-l depășeas
că pe colegul său de sală, care 
deține și titlul de campion bal
canic. A cîștigat Faredim la 
puncte. „Cocoșii" Manole Petre 
(Constanța) și R. Langer 
(R.D.G.) s-au urcat în ring 
pentru un meci... amical. Boxe
rul german era cîștigător înain- 

se pune acut problema restabili
rii încrederii fiecărui club și a- 
sociație In perspectiva de a pu
tea folosi elementele tinere, pe 
care le descoperă și le crește cu 
migală și cheltuială, ani de-a 
rîndul. Să stăvilim, prin orice 
mijloace, unele cluburi de a lua 
de-a gata. Acest sistem fraudulos 
viciază conștiințe tinere și s-a 
dovedit, în aceeași măsură, și 
păgubitor. A existat și există 
încă acea teamă — și părere — 
larg răspîndită că degeaba crești 
oameni tineri pentru fotbal, ca 
să vină alții să ți-i răpească 
exact cînd ei ar trebui să-și dea 
măsura talentului la echipele 
care i-au crescut și pregătit. Să 
facem un calcul : dacă fiecare 
club, fiecare asociație — și sint 
mii și mii de asemenea unități 
sportive — s-ar ocupa cu grijă de 
descoperirea, pregătirea și pro
movarea a cîtorva zeci de copii 
și tineri — dintre care, desigur, 
puțini vor ajunge mari fotba
liști, dar cîțiva tot vor avansa 
pe scara valorilor — am răs
punde cerinței ca fotbalul să 
capete un larg caracter de 
masă, el împlinind și nevoia de 
jucători pentru schimbul de 
mîine din soccerul românesc, și 
mai presus de orice, ar răspunde 
cerinței de pregătire generală, 
multilaterală a generației tinere.

VASILE CABULEA 

te de începerea meciului, deoa
rece Manole a depășit greuta
tea. Oficialii și antrenorii au că
zut de acord ca meciul, totuși, 
să se dispute. La categoria 
„pană" Mehmet Iuseim (Con
stanța) cîștigă prin neprezenta- 
rea adversarului, Petre Tîrboi, 
oprit de medic să boxeze. Iată, 
deci, urmările arbitrajelor neco
respunzătoare. Tirboi boxează 
cu arcada deschisă în primul 
meci al turneului, iar arbitrul 
de ring nu a oprit, așa cum era 
normal, meciul. Astfel, se înre
gistrează încă o finală ratată. 
După acest meci a urmat un 
moment emoționant : retragerea 
din activitatea competițională a 
maestrului sportului Aurel Ilies
cu. Boxerul constănțean a susți

nut în decurs de 14 ani, 270 de 
meciuri, dintre care a cîștigat 
198. El a fost selecționat în e- 
chipa națională de 48 de ori.

în sfîrșit, publicul constăn- 
țean a putut asista la un meci 
extrem de spectaculos la cate
goria „semiușoară" între Ilie 
Gheorghe (Metalul București) 
și Ciobotaru Tiberiu (Constan
ța). Ilie Gheorghe, cu boxul său 
tehnic ne-a reamintit de un 
Gîju în zile bune. La cei 23 de 
ani ai săi, Ilie Gheorghe se 
anunță un talent de certă va
loare.

Iată celelalte rezultate : Lică 
Constantin (Constanța) b.p. Ia- 
cob Augustin (Constanța) ; Gh. 
Agapas (Constanța) b.p. I. Vor- 
nicescu (Constanța).

TEODOR POGOCEANU
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excursii în U.R.S.S.
EXCURSII ÎN

CEHOSLOVACIA

excnrsiiîn R.D.G.

EXCEPȚIONALĂ

PRONOEXPRES 11MGUST'7k

Concedii și vacanțe agreabile prin intermediul

oficiilor județene de turism

■ UNIFORME
■ ȘI RECHIZITE ȘCOLARE

Toate agențiile Loto-Pronosport vă stau la dispoziție cu o 
gamă variată de bilete gata completate și bilete care se pot com

pleta cu numerele preferate, oferindu-vă mari șanse de cîștig.

Sîmbătă, 10 august 1974, este ULTIMA ZI pentru procurarea 
biletelor.

în lunile august și septembrie, 
OFICIILE JUDEȚENE DE TU
RISM organizează excursii în 
grup sau individuale în cele 
mai pitorești zone turistice ale 
țării :

— Valea Prahovei
— Valea Oltului
— Maramureș
— Delta Dunării
— Porțile de Fler
— Nordul Olteniei
— București și împrejurimi
— Trasee montane în Carpați
— Centrul și nordul Moldovei 

etc.

La cererea întreprinderilor și 
instituțiilor se pot organiza 
excursii și pe alte itinerare, în 
funcție de solicitări.

De asemenea, OFICIILE JU
DEȚENE DE TURISM organi
zează excursii în circuit, pe te
me de istorie, artă etc., excursii 
la sfirșit de săptămînă în sta
țiunile balneoclimaterice, pre
cum și în zonele de agrement 
preorășenești.

Informații și înscrieri la se
diile OFICIILOR JUDEȚENE 
DE TURISM și la filialele în
treprinderii de turism, hoteluri 
și restaurante București.

PUBLITURISM
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Evoluția situației Contribuția tineretului

din Cipru nigerian la realizarea
obiectivelor construcției

• Tntilnire între reprezentanții militari ai Marii 
Britanii, Turciei și Greciei • întrevederi cile vice

președintelui Rauf Denktaș

naționale

NICOSIA 5. — Reprezentanți 
militari ai Marii Britanii, Turci
ei și Grecie., precum și oficia
lități ale forțelor O.N.U. din 
Cipru s-au intilnit, luni, pen
tru a patra zi consecutiv, în 
vederea determinării liniei de 
încetare a focului din Cipru, 
anunță agențiile REUTER și 
U.P.I. Ei au survolat, la bordul 
unui elicopter, pozițiile trupe-

lor celor două părți în nordul 
insulei, la est de Kyrenia.

Agențiile informează, totoda
tă, că în cursul nopții de du
minică spre luni și luni dimi
neață s-au produs . schimburi 
sporadice de focuri de-a lungul 
liniei verzi care separă cele 
două comunități cipriote.

CONFERINȚA
G.E.N.S.U.I.K.Y.0

ZIARUL „AKAHATA' 
A PUBLICAT 

TEXTUL INTEGRAL 
AL MESAJULUI ADRESAT 

DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

ANKARA 5. — La Ankara a 
avuț loc, luni, o lntîlnira între 
Rauf Denktaș, vicepreședinte al 
Ciprului și liderul ciprioților 
turci, șl Arthur Hartman, secre
tar de stat adjunct al S.U.A. 
pentru probleme europene, am
bii aflați în scurte vizite în ca
pitala turcă.

Duminică, Arthur Hartman a 
avut Întrevederi cu conducătorii 
turci și a transmis un mesaj 
premierului Bulent Ecevit
partea secretarului de stat al 
S.U.A., Henry Kissinger, în le
gătură cu evenimentele surve
nite în Cipru.

din

TOKIO 5. — Lucrările Con
ferinței internaționale împo
triva bombelor atomice și cu 
hidrogen, organizată de Con
siliul japonez împotriva bom
belor atomice și cu hidrogen 
— Gensuikyo — au continuat 
luni la Hiroshima, după în
cheierea primei etape desfă
șurate Ia Tokio. La ședințele 
plenare și mitingurile orga
nizate la Hiroshima, în ca
drul Conferinței Gensuikyo, 
iau parte aproximativ 10 000 
de reprezentanți ai diferite
lor instituții și ai organiza
țiilor nipone, precum și dele
gații din 15 țări și 8 organi
zații internaționale. Din 
România participă o delega
ție a Comitetului național 
pentru apărarea păcii.

★
Ziarul „Akahata" a publi

cat textul integral al mesa
jului adresat de președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu, par- 
ticipanțiior Ia cea de-a 20-a 
Conferință Internațională îm
potriva bombelor atomice șl 
cu hidrogen — Gensuikyo.

Peste 3 000 de absolvenți al 
universităților din Nigeria 
s-au înscris în Corpul tine
retului pentru activitate na
țională (N.YS.C.), pentru a 
începe de la 1 august, un an 
de serviciu în folosul țării. 
N.Y.S.C. a fost creat prin- 
Ir-un decret al guvernului 
federal, in mai 
ji circa 2 500 de licențiați u- 
niversitari și-au încheiat anul 
de activitate, la 30 iunie tre
cut.

Șeful statului, generalul 
Gowon a subliniat, recent 
importanța acestei organiza
ții. spunind că unii dintre ti
nerii săi membri vor fi, anul 
acesta, angajați in activități 
privind planul de generali
zare a învățămîntului pri
mar. El a adăugat că, parti
cipă la N.Y.S.C. și medici 
calificați, care vor lucra, în 
primul rind, în regiunile ru
rale, acordind asistență sa
nitară țăranilor. Șeful statu
lui a făcut apel Ia tinerii li
cențiați universitari, cerîn- 
du-le să depună toate efor
turile pentru realizarea o- 
biectivelor construcției națio
nale.

anul trecut,

REPUBLICA FEDERALA GERMANIA: La Munchen a avut loc, recent, o demonstrație a fer
mierilor împotriva politicii agrare a guvernului vest-german

Grecia pas pozitiv
spre democratizare^

Un interviu al liderului E.D.A., ilias Iliou, apărut 
în ziarul „Avghi"

ATENA 5 — Ziarul „Avghi", 
din 4 august, a publicat sub ti
tlul „Marile probleme naționale 
și stingă greacă" un interviu cu 
Ilias Iliou, liderul Uniunii De
mocratice de Stingă (E.D.A.). 
Prin repunerea în vigoare, cu 
titlu provizoriu (pînă cînd se va 
vota constituția definitivă) a 
Constituției din 1952 — repunere 
care reprezintă un nou pas po
zitiv spre democratizare — se 
ridică interdicția partidului 
E.D.A., a relevat Iliou. „Sper, 
a adăugat el, că, in curînd, se 
va ridica și interdicția privind 
P.C.G." în acest caz, a mențio
nat el, prin respectarea nuanței 
specifice a fiecăruia, fiecare de
mocrat, militant de stingă 
și poate 
mișcarea

are 
să-și găsească locul in 
de stingă. Abordind

Folosirea resurselor maritime
în conformitate cu interesele

statelor riverane
Intervenția reprezentantului român la Conferința 

O.N.U. asupra dreptului mării
naturale, drepturile statelor ri
verane să fie exclusive. în con
cepția noastră — a arătat de
legatul român •— recunoașterea 
și asigurarea efectivității drep
turilor statelor riverane în zo
nele lor economice nu exclude, 
ci, dimpotrivă, presupune căuta
rea mijloacelor celor mai adec
vate de cooperare cu alte state 
pentru punerea în valoare a 
potențialului biologic al mărilor 
și oceanelor.

Conferința Națiunilor Unite 
asupra dreptului mării, ale că
rei lucrări se desfășoară în ca
pitala Venezuelei, examinează 
noul concept de „zonă econo
mică" sau „mare patrimonială", 
cristalizat în perioada premer
gătoare conferinței ca soluție de 
compromis între teza stabilirii 
unei limite de 12 mile pentru 
apele teritoriale ale tuturor sta
telor și teza unor ape teritori
ale de lățime variabilă mergînd 
— în funcție de condițiile fiecă
rei regiuni — pînă la 200 de 
mile.

Potrivit noului concept, ar 
urma ca dincolo de apele teri
toriale de 12 mile, statele rive
rane să aibă drepturi suverane 
asupra resurselor mării într-o 
zonă care, împreună cu apele 
teritoriale, să nu depășească 200 
de, mile ; în această zonă, navi
gația, subsolul și alte activități 
recunoscute pe cale cutumiară 
ar rămîne în continuare libere.

Luînd cuvîntul Ia acest punct 
de pe ordinea de zi a conferin
ței, reprezentantul român, Tudor 
Mircea, a relevat că țara noastră 
s-a arătat de la început favora
bilă noului concept, considerînd 
că el dă expresie dorinței și ho- 
tărîrii țărilor în curs de dezvol
tare de a asigura folosirea re
surselor din zonele maritime a- 
dwcente teritoriilor lor în con
formitate cu interesele popoa
relor respective.

în continuare, reprezentantul 
român a subliniat că întrucît 
noul concept constituie una din
tre laturile principiului suvera
nității depline asupra resurselor

problema unității stingil, Ilias 
Iliou a subliniat că evoluția in 
această direcție se va realiza in 
cadrul procedurilor democratice, 
pentru a se înfăptui concentra
rea tuturor tendințelor în miș
carea larg-democratică a stingii.

Subliniind că prima mare pro
blemă a Greciei este cea a de
mocratizării, liderul E.D.A. a 
evidențiat că este absolut nece
sar să înceteze să mai existe 
partide interzise și greci privați 
de cetățenia lor și să se redea 
oamenilor muncii greci libertă
țile sindicale.

Cea de-a doua mare problemă 
internă a țării, a continuat Iliou, 
este aceea a situației economice 
și sociale, care necesită măsuri 
energice imediate și măsuri de 
soluționare planificate pe ter
men lung. Soluțiile trebuie să 
fie in concordanță cu interesele 
și nevoile maselor largi ale oa
menilor muncii de Ia orașe și 
sate și ale păturilor mijlocii, a 
precizat el.

Referindu-se la problema ci
priotă, Ilias Iliou a arătat că 
uriașele greșeli din trecutul re
cent, concretizate in puciul mili
tar împotriva lui Makarios, au 
provocat reacții în lanț, pe care 
inițiatorii puciului nu le-au pre
văzut. în Cipru s-a creat o si
tuație plină de consecințe grele. 
Menținerea integrității și inde
pendenței insulei, retragerea ar
matelor străine și restabilirea 
ordinii constituționale, sub con
ducerea. președintelui Makarios, 
trebuie să constituie linia de 
bază a obiectivelor grecești, 
aliind poporul concentrat în ju
rul guvernului angajat în solu
ționarea problemei. Pe de altă 
parte, a precizat Iliou, guvernul 
trebuie să solicite și să accepte 
orice sprijin internațional posi
bil, din țările socialiste și țările 
nealiniate, în vederea găsirii unei 
căi de soluționare a problemei 
cipriote.

Noi acțiuni
în favoarea

La Palatul Națiunilor a în
ceput luni o sesiune de lucru a 
grupului de experți desemnați 
de secretarul general, 
a elabora un raport 
reducerea bugetelor 
ale statelor cu un mare poten
țial economic și militar, pre
cum și utilizarea unei părți a 
fondurilor astfel eliberate pen
tru sporirea ajutorului inter
național în vederea dezvoltării.

Documentul — a cărui ela
borare a fost hotărîtă la pre
cedenta sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. — se Înscrie în 
suita de rapoarte consacrate di
feritelor aspecte ale cursei înar
mărilor șl realizării dezarmării, 
alcătuite în ultimii ani sub aus
piciile organizației mondiale, 
suită care a debutat cu rapoarte 
inițiate la propunerea României 
privind consecințele economice 
și sociale ale cursei înarmărilor 
și cheltuielilor militare.

„Elaborarea unor asemenea

pentru 
privind 

militare

dezarmării
rapoarte asupra unor problems 
de mare complexitate — decla
ra președintele grupului de ex
perți întruniți la Geneva, P.K. 
Banerjee, subsecretar general 
adjunct al O.N.U., — reprezintă 
un indiciu încurajator al faptu
lui că este posibilă realizarea u- 
nor progrese pe planul dezar
mării". Activitatea grupului de 
experți, care va continua pînă 
la 16 august, va fi reluată în
tr-o ultimă sesiune în luna sep
tembrie, cînd se va încheia re
dactarea raportului ce urmea
ză a fi prezentat sesiunii din 
acest an a Adunării Generale a 
O.N.U.

R.D. VIETNAM : Stația de transformatoare a sistemului hidro
energetic Thac Ba

privind vizita oficială de prietenie 
fin R.P.D. Coreeană a ministrului

afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România

MANIFESTĂRI 
DEDICATE ELIBERĂRII 

ROMÂNIEI
• BUDAPESTA. La Am

basada română din Buda
pesta a avut loc, luni, o con
ferință de presă în cadrul 
căreia loan Cotoț, ambasa
dorul Republicii Socialiste 
România la Budapesta, a 
vorbit despre însemnătatea 
zilei de 23 August și a tre
cut în revistă succesele obți
nute de poporul român în cei 
treizeci de ani care au trecut 
de la eliberarea României.

• TOKIO. în cadrul acțiu
nilor dedicate celei de-a 30-a 
aniversări a eliberării pa
triei noastre, compania japo
neză de televiziune „FUJI“ 
a transmis o emisiune de 30 
de minute consacrată Româ
niei. Filmările au fost reali
zate în țara noastră de o e- 
chipă a companiei „Shikl 
Theater" din Tokio.

BELGRAD 5. — Prezidiul U- 
niunii Socialiste a Poporului 
Muncitor din Iugoslavia 
(U.S.P.M.I.) a dat publicității o 
declarație de protest împotriva 
condamnării la moarte a celor 
patru patrioți din Chile. în de
clarație se cere adoptarea unor 
măsuri eficiente pentru a nu se 
admite executarea sentinței.

Conducerea 
din Olanda 

la Haga, o

HAGA 5. —
Partidului Muncii 
a dat ‘ publicității, 
declarație în legătură cu con
damnările pronunțate de tribu
nalul militar din Santiago de 
Chile împotriva unor partizani 
ai președintelui Salvador Allen
de. „Conducerea partidului, re
levă declarația, condamnă acest 
abuz judiciar și cere anularea 
sentințelor capitale pronun
țate".

LONDRA 5. — într-un mesaj 
adresat generalului chilian Jo
se Berdichesky, judecătorul șef 
al Consiliului de război al for
țelor aeriene din Chile, Inter
naționala Socialistă a exprimat 
un protest energic față de con
damnările la moarte pronunța
te împotriva a patru foști co
laboratori ai președintelui Sal
vador Allende. Mesajul, sem
nat de Bruno Pittermahn și 
Hans Janitschek, președintele 
și, respectiv, secretarul general 
al Internaționalei Socialiste, re-

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

Starea economiei 
britanice

A- 
postului de radio 

primul ministru al An-

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, care se află 
într-o vizită oficială de priete
nie în R.P. Chineză, a început 
luni, la Pekin, convorbirile cu 
ministrul afacerilor externe al 
R. P. Chineze, Ci Pîn-fei.

în cursul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
caldă, de prietenie frățească, 
respect șl înțelegere reciprocă, 
cei doi miniștri de externe s-au 
informat reciproc despre succe
sele obținute în construcția so
cialistă de popoarele român și 
chinez și au efectuat un schimb 
de opinii în legătură cu dezvol
tarea continuă a relațiilor de 
profundă prietenie militantă și 
colaborare multilaterală româno- 
chineze, precum și cu unele 
probleme internaționale de in
teres comun.

Din partea română, Ia convor
biri participă, de asemenea, Ni
colae Gavrilescu, ambasadorul

levă nevinovăția celor inculpați 
ți reclamă eliberarea necondi
ționată a tuturor deținuților 
politici chilieni.

Hotărlre a C. C
al P. C. Bulgar

La Sofia a fost dată pu
blicității Hotărirea C.C. al 
P. C. Bulgar cu privire la 
folosirea eficientă a materi
ilor prime, materialelor, com
bustibilului și energiei, in 
care se arată că sarcinile sta
bilite de programul partidu
lui. de construire a societății 
socialiste dezvoltate si de ri
dicare a bunăstării poporu
lui. impun lichidarea cu ho- 
tărire a vechii atitudini și 
adoptarea unei atitudini noi, 
cu adevărat socialiste, fată 
de folosirea resurselor mate
riale. In document — infor
mează agenția B.T.A. — este 
formulată cererea de a se 
transforma problema folosirii 
eficiente a resurselor mate
riale într-o sarcină centrală 
a tuturor cadrelor si organi
zațiilor. într-o 
dezvoltare pe

Consiliul de 
R. P. Bulgaria
cinat să aprobe, pînă la sfir- 
situl anului, un program na
țional complex în acest do
meniu.

strategie de 
termen lung.

Miniștri al 
a fost însăr-

țării noastre la Pekin, iar din 
partea chineză, Yu Cian, adjunct 
al ministrului afacerilor externe 
și alte cadre cu munci de răs
pundere în Ministerul Afaceri
lor Externe al R.P. Chineze.

• FORȚELE PATRIOTICE 
KHMERE au scos din luptă, 
în perioada 17—27 iulie, 1 500 
<le soldați ai armatei lonno- 
liste, în regiunile Kaut Trom 
Koas Krala și Ta Ngin — se 
arată într-un comunicat 
transmis de agenția cambod- 
giană de informații. Potrivit 
comunicatului, în 
tacurilor lansate 
patriotice khmere 
zițiilor lonnoliste 
Thnot (localitate 
partea de î * __
Pnom Penh), acestea au su
ferit pierderi în oameni și 
materiale de luptă.

în acțiunile ofensive Ini
țiate în alte regiuni ai Cam- 
bodgiei, trupele regimului de 
la Pnom Penh au suferit, de 
asemenea, pierderi umane și 
materiale.

cursul si
de forțele 
asupra po- 
de la Prek 

situată in 
nord a orașului

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a făcut, în 
perioada 30 iulie — 4 august 
1974, o vizită oficială de priete
nie în R.P.D. Coreeană, la invi
tația ministrului afacerilor ex
terne al R.P.D. Coreene, Hă 
Dam.

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România 
a fost primit de tovarășul Kim 
Ir Sen, secretarul general al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene, cu care a avut 
o convorbire caldă, prietenească.

Ministrul afacerilor externe 
român și persoanele ce l-au în
soțit au vizitat localitatea Man- 
gyongde, obiective economice, 
instituții de învățâmînt și cul
tură din capitala R.P.D. Coreene, 
Phenian, și din provincia Kan- 
gwon. Pretutindeni, oaspeții ro
mâni s-au bucurat de primirea 
caldă și ospitalitatea deosebită a 
poporului coreean — elocventă 
expresie a profundelor senti
mente de prietenie frățească pe 
care le nutresc reciproc poporul 
român și poporul coreean.

în timpul vizitei, între cei doi 
miniștri de externe au avut loc 
convorbiri la care au participat, 
din partea română, Dumitru 
Popa, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în R.P.D. 
Coreeană, Ion Ciubotaru, direc
tor, și Aurel Sanislav, consilier 
în M.A.E. al Republicii Socia
liste România, iar din partea 
coreeană — Kim Ge Bong, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Cen Hi Geang și Han 
Si He, directori în M.A.E. al 
R.P.D. Coreene.

în timpul convorbirilor, des
fășurate într-o atmosferă de 
profundă prietenie, respect și 
deplină înțelegere reciprocă, 
cele două părți s-au informat în 
legătură cu situația din țările 
lor, au discutat aspecte privind 
dezvoltarea relațiilor de priete
nie și colaborare dintre Repu
blica Socialistă România și 
R.P.D. Coreeană și au făcut un 
schimb de vederi asupra unor 
probleme internaționale de in
teres comun.

Părțile au constatat identita
tea de păreri în toate proble
mele discutate.

Cei doi miniștri au subliniat 
din nou importanța deosebită a 
întîlnirilor și convorbirilor de la 
Phenian dintre tovarășul Nicolae . 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Kim Ir 
Sen, secretarul general al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene, pentru întărirea 
și dezvoltarea relațiilor de prie
tenie militantă și colaborare fră
țească dintre cele două țări. A 
fost exprimată satisfacția depli
nă față de evoluția mereu as
cendentă a relațiilor româno- 
coreene, în spiritul comunicatu
lui comun semnat la 15 iu
nie 1971 de tovarășul Nicolae

Eforturi în vederea normalizării 
relațiilor dintre S.U.A. și Cuba

Concluziile raportului întocmit de Pat M. Hoit, 
secretar executiv al Comisiei senatoriale pentru 

relații externe a S.U.A.

externe a 
probleme 

raportul 
efectuată

S.U.A. și avertizează că, dacă 
se va lăsa mult așteptată, în 
această etapă în care tot mai 
multe țări latino-americane își 
normalizează relațiile diploma
tice și comerciale cu Cuba, nu 
această țară va fi izolată, ci 
politica de izolare a Cubei.

Ceaușescu și tovarășul Kim Ir 
Sen, precum și hotărirea fermă 
de a acționa pentru dezvoltarea 
șl aprofundarea acestor relații 
in toate domeniile.

Partea română a dat o înaltă 
apreciere faptului că poporul 
coreean, sub conducerea Parti
dului Muncii din Coreea, în 
frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, 
secretarul general al Comitetu
lui Central al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele R.P.D. 
Coreene, a reușit să-și transfor
me țara, cîndva înapoiată, în
tr-un stat socialist industrial, 
independent, cu o puternică eco
nomie de sine stătătoare și o so
lidă forță de apărare.

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România 
a reafirmat solidaritatea inter- 
naționalistă, militantă, a poporu
lui român cu lupta dreaptă și 
aspirațiile fundamentale ale na
țiunii coreene de unificare paș
nică și independență a patriei, 
de către coreeni înșiși, fără nici 
un amestec din afară. Susținînd 
cu hotărîre, inclusiv la O.N.U. 
și în alte foruri internaționale, 
inițiativele și propunerile con
structive avansate în acest sens 
de R.P.D. Coreeană, partea ro
mână se pronunță consecvent 
pentru retragerea trupelor ame
ricane, staționate în Coreea de 
sud sub „egida O.N.U." și des
ființarea bazelor militare, pen
tru asigurarea efectivă a drep
tului națiunii coreene de a de
cide singură asupra propriilor 
sale destine.

Partea coreeană a dat o înaltă 
apreciere remarcabilelor reali
zări dobîndite de poporul român, 
sub conducerea Partidului Co
munist Român, în frunte cu to- 
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
în construirea societății socia
liste multilateral dezvoltate, dez
voltarea industriei, moderniza
rea agriculturii și ridicarea ni
velului de trai al oamenilor 
muncii.

Partea coreeană și-a exprimat 
sprijinul total față de lupta jus
tă desfășurată de partidul, gu
vernul și poporul român pentru 
pace și securitate în Europa șl 
în lume, pentru triumful în via
ța internațională și în relațiile 
dintre toate statele a principiilor 
deplinei egalități în drepturi, 
respectării independenței și su
veranității naționale, neameste
cului în treburile interne și a- 
vantajului reciproc.

Miniștrii afacerilor externe 
au subliniat unanim importanța 
luptei țărilor socialiste, a tutu
ror forțelor democratice și pro
gresiste împotriva imperialis
mului, colonialismului și neoco- 
lonialismului, pentru eliberarea 
națională și socială, pentru ga
rantarea păcii și securității in
ternaționale, pentru respectarea 
dreptului inalienabil al fiecărui 
popor de a-și decide singur 
soarta, de a folosi bogățiile și 
resursele proprii conform inte
reselor naționale.

Miniștrii și-au exprimat satis
facția deplină pentru schimbul 
fructuos de păreri și, în dorința 
de a adinei colaborarea recipro
că, au convenit să continue în- 
tîlnirile periodice și consultările 
între ministerele afacerilor ex
terne ale celor două țări.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România a 
invitat pe ministrul afacerilor 
externe al R.P.D. Coreene să 
facă o vizită oficială de priete
nie în România. Invitația a fost 
acceptată cu satisfacție.

• ÎNTR-UN INTERVIU 
CORDAT postului de 
B.B.C., . __  ___ .___
gliei, Harold Wilson, s-a referit 
la starea economiei britanice, 
„în prezent, a arătat premierul 
englez, nu există nici o îndo
ială asupra faptului că țara are 
de făcut față celei mai serioase 
crize economice de la război 
încoace". Totuși, a precizat șe
ful guvernului britanic, „în li
nele domenii au început să șe 
manifeste semne de îmbunătă- 

•e“.

gru". Primul ministru, Mariano 
Rumor s-a deplasat duminică 
la Bologna pentru a lua măsu
rile de urgență in legătură cu 
situația creată.

Greva generală 
a muncitorilor australieni 

din transporturi

Atentat cu bombe în 
Italia

• ÎNTRE 1 ȘI 5 AUGUST, 
A AVUT LOC, în stațiunea 
sovietică „Artek", o întîlnire 
a reprezentanților organiza
țiilor de pionieri din unele 
țări socialiste, Ia care a par
ticipat din țara noastră, pre
ședintele Consiliului Națio
nal al Organizației Pionieri
lor, Virgiliu Radulian. Cu 
acest prilej, reprezentanții 
organizațiilor de pionieri, au 
fost primiți de P. N. Dcmi- 
cev, membru supleant al Bi
roului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.U.S.

• IN AUSTRALIA A ÎN
CEPUT luni o grevă generală a 
muncitorilor din transporturile 
rutiere, care reclamă îmbună
tățirea condițiilor de muncă și 
viață. Au încetat lucrul 75 000 de 
persoane. Conflictul de muncă 
se repercutează în special asu
pra aprovizionării cu combus
tibil, Ia Canberra fiind deja 
hotărită' raționalizarea consu
mului de benzină. Greva a fost 
declanșată pe o perioadă nede
terminată.

Violențe la Saigon

• ÎN NOAPTEA DE SÎM- 
BATA SPRE DUMINICA, două 
bombe cu ceas au explodat in 
expresul „Italicus". care circulă 
pe ruta Roma—Miinchen. pro- 
vocind moartea a. 12 persoane și 
rănirea altor 48, dintre care une
le în stare foarte gravă. Răspun
derea acestui atac cu bombe 
și-a asumat-o ulterior, organi
zația neofascistă „Ordinul ne-

• LA HANOI A FOST SEM
NAT acordul de cooperare cul
turală pe perioada 1974—1975 
intre R. D. Vietnam și R.P.D. 
Coreeană — informează agenția 
V.N.A. Acordul stipulează ex
tinderea și diversificarea schim
burilor culturale dintre cele două 
țări.

• COMISIA PENTRU AN
CHETAREA CRIMELOR DE 
RĂZBOI din Vietnam a dezvă
luit, într-un comunicat recent, 
că, în cadrul așa-zisei politici 
de pacificare, Administrația de 
de la Saigon a efectuat, între 
28 ianuarie și 25 iulie a.c., peste 
300 000 raiduri polițienești, ares- 
tind fără judecată- peste 50 000 
de persoane — informează agen
ția V.N.A. Aceste operațiuni —

„Politica Statelor Unite de 
izolare a Cubei în emisfera la- 
tino-americană a eșuat total" 
— se subliniază într-un raport 
întocmit de Pat M. Hoit, secre
tar executiv al Comisiei sena
toriale pentru relații 
S.U.A., specialist în 
latino-americane. în 
publicat după vizita
la Havana in perioada 9 iunie- 
8 iulie a.c. și întrevederile avu
te cu primul ministru al Gu
vernului Revoluționar al Re
publicii Cuba, Fidel Castro, Pat 
M. Hoit recomandă „revizuirea 
totală a actualei politici ana
cronice a S.U.A. față de Cuba".

De menționat că 
întreprinderii unei 
Havana de către 
executiv al Comisiei 
pentru relații externe reprezin
tă concretizarea unor eforturi 
desfășurate în Congres, în ve
derea normalizării relațiilor 
dintre S.U.A. și Cuba, întrerup
te în urmă cu 13 ani. însuși 
senatorul Fulbright, președinte
le Comisiei pentru afacerile 
externe, este unul din adepții 
cei mai energici ai unei astfel 
de schimbări în politica S.U.A.

Numeroși congresmeni evi
dențiază că inițiativa de relua
re a relațiilor dintre cele două 
țări trebuie să vină din partea

inițiativa 
vizite la 
secretarul 

senatoriale

precizează agenția amintită — 
au fost întotdeauna urmate de 
confiscarea averilor persoanelor 
arestate.

• MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE AL INDIEI, Swaran 
Singh, a salutat declarația pri
mului ministru al Pakistanului, 
Zulfikar Aii Bhutto, privind po
sibilitatea reluării dialogului in- 
do-pakistanez pentru normaliza
rea relațiilor bilaterale.

Amînare la Cape 
Canaveral

• CA URMARE A DEFEC
ȚIUNILOR constatate Ia siste
mele de lansare, care includ ra
chete Delta și Centaur verifi
cate pină acum în numeroase 
misiuni, N.A.S.A. a amiițat din 
nou plasarea pe diverse orbite 
a 10 sateliți științifici, dintre 
care doi de construcție vest- 
europeană. Fixate inițial pentru 
luna iunie, lansările au fost re- 
programate pentru ultimul tri
mestru al anului.
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JAMAICA
• Fostă colonie britanică din anul 1655, Jamaica a devenit 

stat independent la 6 august 1962.
• Situată în arhipelagul Antilelor Mari din Marea Carai

bilor, în vecinătatea Cubei și Haitiului, Jamaica arc o supra
față de 11 500 km. p. și o populație de 2 200 000 locuitori.
i 5 Tar?, aJrico,ă (sector în care este ocupată 37% din popu
lația activă), cu bogate resurse naturale, Jamaica dispune 
de o industrie bazată, în special, pe prelucrarea produselor 
de lemn, pește, trestie de zahăr. Produce, de asemenea, bu
nuri de larg consum, echipament de pescuit, aparate elec
tronice etc.

• Există și o dezvoltată industrie minieră. Producția de 
bauxită în acest an se estimează a fi de 13,6 milioane tone, 
Jamaica fiind cea mai mare producătoare de bauxită din 
lume.

•,Ve,’?ît.u" im.D°rtante ae realizează fi din turism, regiunea 
fiind plina de pitoresc. în ultimii ani s-au extins construcțiile 
de hQtele, restaurante și magazine.

• Jamaica este o mare producătoare de zahăr (in 1970 s-au 
obținut 368 337 tone de zahăr).

• Ân J?rezent guvernul de la Kingston acționează pentru 
redobmdirea suveranității complete asupra resurselor sale 
naturale de bauxită. Astfel, în luna iunie a.c. senatul Jamai
can a aprobat un proiect de lege privind majorarea rede- 
vențelor plătite statului de companiile străine care operează 
în domeniul exploatării bauxitei. De asemenea, guvernul 
jamaican și-a făcut cunoscută hotărirea de a naționaliza 
serviciile de transporturi în comun.

BOLIVIA
Astăzi este sărbătoarea națională a poporului bolivian.
Situată în partea centrală a Americii de Sud, Bolivia are 

o suprafață de 1.098.581 kmp. și o populație de aproape cinci 
milioane de locuitori — aproximativ 5 la sută albi, 30 Ia sută 
metiși iar restul indieni. Capitala — La Paz.

Locuit din timpuri străvechi, teritoriul bolivian a făcut 
parte în secolul al XIV-lea din legendarul stat incaș. Pe la 
jumatatea secolului al XVI-Iea și-au făcut apariția aici con- 
chistadorii spanioli, a căror dominație a durat aproape trei 
secole. Istoria a consemnat numeroase răscoale ale populației 
băștinașe împotriva stăpinirii spaniole, cea mai importantă 
fiind condusă, între 1780 și 1783, de Tupac Amaru II. în urma 
războaielor de independență a coloniilor spaniole din Ame
rica, la 6 august 1825 a fost creat statul Bolivia, care și-a 
luat numele de la eliberatorul său. Simon Bolivar.

în cele trei zone principale ale țării — înaltul podiș andin 
(Altiplano), zona transandină și cîmpia tropicală din sud — 
se găsesc zăcăminte bogate de cositor (locul al doilea în lu
me), plumb, zinc, antimoniu, fier, aur, argint, petrol. Mine- 
reurile reprezintă, de altfel, 98 la sută din exporturile țării. 
Două treimi din populația activă este ocupată in agricultură, 
care se practică cu mijloace tradiționale.
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