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Deși numai două cifre, ele pot trezi mîndria cetățenească a fiecărui om 
al muncii. In următorii 15 ani, industria românească va cunoaște o creș

tere de 7 ori față de 1970

Primul capitol al Proiectului de Directive ale 
Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român 
cu privire la planul cincinal 1976-1980 și liniile 
directoare ale dezvoltării economico-sociale a 
României pentru perioada 1981-1990 subliniază 
importanța hotăritoare pe care îndeplinirea 
actualului cincinal o va avea pentru ca aspirațiile 
an lor 1976-1980 și ale perioadei următoare să 
fie realizate. Trei specialiști oferă in pagina a lll-a 
argumentele a trei importante ramuri industriale

• INDUSTRIA CONSTRUCTOARE DE MAȘINI, ramură de im
portanță covirșitoare a programului de industrializare socialistă, 
se va dezvolta intr-un ritm mediu anual de 11,5-12,5 la sută.

• Se vor realiza produse de înalt nivel tehnic - utilaje com
plexe, mașini și instalații de mare capacitate pentru industrie, 
agricultură, transporturi și alte ramuri.

• Ritmul mediu anual de dezvoltare a INDUSTRIEI LEMNULUI 
pînă în 1980 va fi de 3,6-4,6 la sută, pe baza sporirii gradului 
de industrializare și prelucrare a materialului lemnos-

• O atenție deosebită se va acorda dezvoltării într-un ritm 
susținut a producției de mobilă, în special a sortimentelor de ca
litate superioară, mobilei stil, introducerii pe scară largă a com
binării lemnului cu alte materiale.

• Producția INDUSTRIEI UȘOARE va crește de 1,4-1,5 ori, ridi- 
cînd calitatea la nivelul celor mai bune realizări obținute pe plan 
internațional, asigurînd o structură sortimentală adecvată cerin
țelor în continuă schimbare ale consumatorilor.

• Valoarea produselor realizate de industria ușoară pentru 
un cetățean al României va fi de peste două ori mai mare în 
1990 decît în 1975.

CONTINUAREA CONVORBIRILOR
DINTRE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Șl TOVARĂȘUL GEORGES MARCHAIS
Marti, au continuat în sta

țiunea Neptun convorbirile 
dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, și 
tovarășul Georges Marchais, 
secretar general al Partidului 
Comunist Francez.

I.a convorbiri a participat 
tovarășul Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a informat 
despre principalele preocupări 
ale partidului nostru, des
pre activitatea poporului 
român pentru construirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, pentru întîmpina- 
reaprin noi realizări a celei 
de-a XXX-a aniversări a eli

berării României de sub domi
nația fascistă și a celui de-al 
XI-lea Congres al P.C.R.

La rîndul său, tovarășul 
Georges Marchais a informat 
despre actuala situație din 
Franța, despre activitatea 
Partidului Comunist Francez.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o ambianță cordială, de 
caldă prietenie.

A doua brigadă studențească „Izvorul Mureșului" 
a preluat ștafeta muncii patriotice

NOI EAP1E SE VOR ADĂUGA BILANȚULUI
In zorii zilei de azi, in in

cinta căminului studențesc 303 
au răsunat din nou versurile 
cintecului patriotic „Trei culori". 
Sub faldurile drapelului iși în-

DE ȘAPTE ORI 
MAI MULT 

DECÎT ÎN 1950
Tn fiecare an, pe porțile 

întreprinderilor constructoa
re de mașini din țara noas
tră pășesc circa 50 000 de 
tineri muncitori, absolvenți 
ai cursurilor de calificare și 
postliceale, ai liceelor teh
nice de specialitate sau ti
neri pregătiți, în cadrul u- 
ceniciei la locul de muncă, 
învățămîntul profesional își 
aduce, astfel, o prețioasă 
contribuție la sporirea efec
tivului de cadre antrenate 
în producția industriei con
structoare de mașini, al că
ror număr este astăzi de 
aproximativ 7 ori mai mare 
decît în anul 1950.

cepe acum activitatea cea de-a 
doua brigadă de muncă patrio
tică „Izvorul Mureșului" — e- 
diția anului ’74. 200 de stu- 
denți. al căror comandant este 
Gheorghe Văduva, vicepre
ședinte al U.A.S.C.R., vor sus
ține colocviul muncii pe șan
tierele de locuințe din cartie
rele Berceni Sud, Colentina, 
din Parcul tineretului, pe șan
tierul Spitalului cu 1 400 de 
locuri. Vor împrumuta blocu
rilor, elegantelor siluete ale a- 
cestora, căldura sufletelor lor, a 
sentimentelor de care este ani
mat tineretul nostru studios în 
acest an al evenimentelor isto
rice din viața întregului popor. 
Printre cei ce-și vor aduce con
tribuția la înălțarea unor noi 
edificii în Capitală se numără 
și loan Buduca, student în 
anul III filologie Cluj, și cei 
50 de colegi ai săi din Centrul 
universitar Cluj, Veronica Er- 
doș, studentă în anul II la 
I.E.F.S. Oradea, Gabriela Io- 
nescu din anul II Automatică 
sau Iosif Andraș, studentul mi
ner din anul IV, Petroșani.

Așadar, ștafeta a fost predată. 
Prima brigadă și-a făcut un 
titlu de mindrie din activitatea 
desfășurată in cadrul între
prinderii de cărămizi „7 No
iembrie". Au fost 7 zile fier

binți, in care s-au drămuit cu 
exactitate de farmacist rezul
tatele. Mi-am reintilnit cunoș
tințele înaintea plecării spre 
orașele unde-și vor petrece 
vacanța. Bronzați și veseli. Cu 
amintiri comune. Fiecare avea 
de povestit cite ceva din 
întrecerea, pe care nu se 
știe cine, a intitulat-o „Că
rămida de aur". Și cărămida 
a avut, cu adevărat încărcătură 
de aur. Ea a mobilizat pe fie
care student, a creat fruntași, 
cum sînt Ladislau Mulfai, Mi
hai Buzdugan, Arghir Bizu, 
Marian Man. matematicianul 
brigăzii, Matilda Szabo sau 
Georgeta Mancaș care au așe
zat zilnic peste 2 000 de cără
mizi in strană verde. Nicolae 
Constantin, activist al U.A.S.C.R., 
mă informează că prima bri
gadă a acestui an a executat 
această operație pentru 1 mi
lion de cărămizi, ceea ce echi
valează cu 18 000 lei. Un bilanț 
prestigios în care studenții au 
înscris 6 000 ore de muncă pa
triotică, cu o eficiență de 1 080 
cărămizi 'zi/student.

Acum cind se schimbă adre-
LIDIA POPESCU

Foto; GH. CUCU

(Continuare în pag. a ll-a)

TELEORMAN:

Vocația industriei
Fizionomia agrară a județului Teleorman a rămas multă vreme 

nealterată. Spuneai Teleorman, și în fața ochilor se derula nesfîrșit 
Cîmpia Vedei. Pînă și orașele sale fuseseră create parcă anume 
pentru mijlocirea comerțului cu produse agricole. Alexandria, ca
pitala de astăzi a județului, care împlinește în curind 140 de ani, 
a fost aproape tot timpul un tîrg de cereale, înecat in trimbe de 
praf și ros de un indice ridicat de. tuberculoză.

Economia județului nu mai depinde astăzi numai de nivelul ori 
de frecvența ploilor, ori de calitatea arăturilor și a semințelor, de
oarece, încă din 1970, valoarea producției industriale depășise pe 
cea a producției agricole. De altfel, datele statistice sint elocvente 
in privința drumului parcurs de județul Teleorman în anii indus
trializării socialiste,

în 1933, în industria teleormăneană lucrau numai 197 de munci
tori, în timp ce astăzi numărul lor este de circa 25 000. Luind ca 
termen de referință Alexandria anului 1968, cînd orașul „a țîșnit" 
pe calea industrializării rapide, vedem că populația lui aproape că 
s-a dublat, iar volumul investițiilor a crescut de peste 20 de ori.

Se mai poate vorbi astăzi despre Turnu Măgurele fără a po
meni de „gigantul de la Dunăre", cum i se mai spune Combinatului 
de îngrășăminte chimice ?

Catalizator al urbanisticii moderne, dezvoltarea industrială a a- 
tras după sine construirea, in cei 30 de ani de la eliberare, a peste 
9 000 de locuințe, magazine a căror suprafață însumează 30 000 m.p., 
școli, case de cultură, numeroase alte obiective social-culturale.

CAMPANIA PÎINII
STRÎNGEREA

Șl DEPOZITAREA
RECOLTEI

„VISEZ SĂ MĂ PLIMB
PRIN ORĂȘELUL AGRAR...»

Sediul C.A.P.-ului din Coma- 
na, județul Constanta, este de
corat cu diplome. Diplome, pa
nouri mari și medalii, care ates
tă marile succese ale cooperati
vei, de două ori decorată cu Or
dinul Muncii clasa I, de multe 
ori fruntașă pe ramură la diferite 
culturi sau creștere de animale, 
una dintre acele C.A.P.-uri des
pre care se vorbește mult și pe 
bună dreptate. 11 aștept pe pre
ședinte, Eroul Muncii Socialiste 
Nicolae Hudițeanu, despre care 
îmi vorbise multă lume, dar 
mai ales tata — care-1 cunoscuse 
în anii aceia fierbinți cind se 
desăvirsea revoluția. „Nu-1 cum
pără și nu-1 vinde nimeni pe 
Hudițeanu ! —rîsese tata — iar 
tu, să n-ai grijă pentru intervi
ul tău. E țăran, dar vei vorbi cu 
un intelectual. Om tare, dobro
gean de-al nostru !“

Nicolae Hudițeanu este un om 
mai degrabă scurt, cu mișcări și

Convorbire cu
NICOLAE HUDIȚEANU

Erou al Muncii Socialist#

vorbă vioaie, ochii, năpădiți de 
încrețituri, sînt tineri. Aduce cu 
el valul de căldură de afară și 
un miros de grîu copt, secerat.

— Voi, tineretul, trebuie să vă 
iubiți eroii, părinții. Să vă cu
noașteți bine părinții, care au 
făcut toți, într-un fel sau altul, 
istoria socialistă. Da. sintem 
conștienți că noi am făcut-o. E 
bine că vreți să știți cum am 
făcut-o. E simplu de răspuns — 
greu. Sigur că greu, niciodată 
nu se va ști într-adevăr cit de 
greu. Eram insă îndirjiți și pu
ternici și aveam dreptate. Știam 
că avem dreptate și pentru drep
tatea asta mergeam pină-n pîn- 
zele albe.

— Și noi facem istoria so
cialistă !

— Sigur, mai ales voi'! Dar 
noi. atunci, la început, trebuia să 
consolidăm victoria. Să facem 
oamenii să creadă. în ea. Să por- 
ninj carul. Să nu-ți închipui
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dumneata că se urnea ușor. In 
primul rind era sărăcie mare. 
Uite aici. Ia Comana. La Co- 
mana sau peste tot. Zic Co
mana, pentru că ai venit la 
mine. Casele erau jumătate 
acoperite cu paie. După război, 
secetă. Oameni săraci, goi și 
înrăiți. In jur, șapte moșieri 
care-i storceau. Țăranul era 
ființă îndărătnică. bănuitoare. 
Cum să fie altfel, înșelat, min
țit, jefuit de pămînt cum fusese? 
Majoritatea erau analfabeți. 
N-aveau încredere in noi. N-a
veau încredere în ce o să vie. 
în epoca aceea am dus, într-ade
văr, o muncă eroică. Noi, parti
dul. Eu m-am născut cum se 
spune, pe brazdă, eram copii

SMARANDA JELESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

EROI TRANSFORMATORI DE LUME
Augustă creație a umanității, 

suprema ei luciditate, Istoria 
are un corolar suveran în pla
nul fanteziei : Istoria literaturii, 
acest muzeu imaginar al aspira
țiilor omenești spre sublim și 
perfecțiune. Fiindcă — ne în
trebăm — ce este Oedip, Pro- 
meteu, Antigona, ce înseamnă 
Medeea, dacă nu o proiecție a 
spiritului uman, dornic să-și in- 
frîngă propriile sale limite și 
servituți ? Veacul de aur al ce
tății democratice grecești e un 
secol al eroilor încleștați în bă
tălia cunoașterii. Toate marile 
epoci de desăvîrșire și înălțare 
artistică, suta a șaptesprezecea 
franceză, veacul ilustrului Will, 
epoca romantismului, stau sub 
semnul eroilor — Cidul, Hamlet, 
Hernani — adevărate mituri de 
slavă închinate nebiruitelor pu
teri omenești, în stare să schim
be cursul istoriei și să ridice 
condiția umană pe o nouă treap
tă, superioară, a demnității. E- 
pocile de decădere spirituală, 
caracterizate prin dezabuzare și 
demisie din fața vieții, au înre
gistrat o intrare în tunelul dez
nădejdii, o prăbușire a steaguri
lor, s-au injectat de acidul vi
triolant al descurajării. în aseme

Opinii de
AUREL BARANGA

nea perioade chipul omului este 
înfățișat schilodit, ca o mască a- 
cuzată a neputinței, a orgoliilor 
căzute, a ratărilor nedezmințite, 
a eșecurilor. Istoria literelor ro
mânești, de la începuturile ei, 
are mîndria de a nu fi alunecat 
niciodată pe panta convulsiilor 
spirituale. Muzeul nostru imagi
nar înscrie fi
gura lui Ștefan, 
acest titan al 
Istoriei, deschi
zător de drumuri 
și ctitor de le
gendă, a chinuitului Vlaicu-Vodă 
sau a damnatului Despot Heracli- 
tul, efigii de lumini și tenebre, ar- 
zînd pe rugul propriilor lor vise 
și erori. Literatura dramatică ro
mânească scrisă între cele două 
războaie ale lumii are meritul 
de a fi dat naștere unor eroi 
sfîșiați de contradicții, victime 
ale propriilor lor zboruri invali
date de o societate ostilă unor 
nobile aspirații. într-adevăr, ce 
este Gellu Ruscanu — fiul spiri
tual al celui care „a văzut Idei" 
— decît o parafrază modernă a 
unui Prometeu căzut din înălți
mea unor năzuinți fără acope
rire ?

Pe temelia de platină a unei 

asemenea literaturi, era firesc ca 
arta dramaturgică a ultimilor 
treizeci de ani să fie o artă a 
eroilor transformatori de lume, 
ziditori ai unei cetăți spirituale 
noi, oameni liberi și stăpîni pe 
destinele lor, deciși să transfor
me universul existenței lor și a 
altora într-o lume a dreptății, a 

echității sociale 
și a progresului, 

întreaga dra
maturgie româ
nească scrisă în 
ultimele trei de

cenii e populată de asemenea e- 
roi, expresie a luptei și a devo
tamentului uman, indiferent din 
ce strat social vin și cărei epoci 
istorice aparțin. Iar eroismul lui 
Cerchez din Ziariștii lui Miro- 
dan nu e calitativ deosebit de 
dăruirea sufletească a lui Rareș 
din piesa cu același nume de 
Horia Lovinescu sau de flacăra 
ce mistuie, pînă la spulberarea 
fizică, alt personaj de neuitat: 
Bălcescul lui Camil Petrescu. Ori- 
cît ar părea de paradoxal la pri
ma formulare, nici eroii comici 
plăsmuiți în ultimele trei lustre

Zona mănoasă situată între 
lunca Mureșului, Cugirului și 
Masivul Sebeșului este denumită 
simbolic „Cîmpul Pîinii". In ul
timii ani aici au fost obținute 
cele mai mari producții de grîu 
din județul Hunedoara și se pare 
că străvechiul cîmp al pîinii 
nu-și va dezminți nici de data a- 
ceasta numele.

La C.A.P. Geoagiu, secerișul 
este în toi. întreaga suflare a sa
tului este angajată într-o înver
șunată bătălie pentru strîngerea 
și depozitarea în cît mai scurt 
timp a recoltei. Combinele se

n-au o altă alcătuire spirituală :• 
sînt personaje ce tind cu toată 
puterea ființei lor spre o mai 
judicioasă așezare a societății, 
spre o mai armonioasă plămădire 
a sufletului omenesc.

O privire de ansamblu asupra 
dramaturgiei contemporane ro
mânești dă sentimentul sintezei; 
dincolo de orice judecată axiolo
gică, conștienți de lipsurile și 
neîmplinirile ei, dramaturgia 
noastră constituie efortul artistic 
de consemnare a unui moment 
de luptă : o bătălie gigantică în 
care destinele individuale decid 
un uriaș și istoric destin colectiv: 
nașterea unei lumi fără asemă
nare în Istorie, grandioasă prin 
țeluri, vastă în realizări, socie
tatea socialistă multilateral dez
voltată, expresie conștientă a e- 
roismului unui popor de două
zeci de milioane de oameni, ho- 
tăriți să-și desăvîrșească opera și 
să-și înscrie numele în marea 
și nemuritoarea carte a Istoriei. 

află în lanurile de grîu de la răsă
ritul și pînă la apusul soarelui 
recoltînd zilnic circa 25 ha. Ti
nerii mecanizatori Cornel Beca, 
Ioan Buda, Ioan Florea și Tra
ian Rînzar înfruntă din zori și 
pînă seara razele fierbinți ale 
soarelui. Se înaintează greu, fie
care spic fiind adunat cu grijă. 
Ce scapă combina, culeg oame
nii care pășesc în urmă. Tarla
lele dificile sînt pe terminate. 
Există condiții ca viteza la re
coltat să crească simțitor. Pînă la 
sfîrșitul săptămînii, promit tinerii 
mecanizatori, recoltatul va fi ter
minat pe toate cele 150 ha.

Producția obținută este bună. 
Auriii ogoarelor este transportat ’ 
la timp și rapid spre hambare i 
ori spre bazele de recepție. Pînă 
în prezent cooperatorii din Geoa
giu au predat 26 tone la con- ’ 
tracte urmînd ca în curind să se 
achite integral toate obligațiile 
asumate către stat. Concomitent 
ei au livrat Agrosemului din Orăș- 
tie 3 vagoane cu grîu din soiul . 
„Aurora" pentru sămînță, îngri-; 
jindu-se încă de pe acum de re
coltă.

Cu aceeași intensitate se lu
crează și la C.A..P. Aurel Vlaicu. 
Aici, din cele 130 ha însămînțate 
cu grîu, au fost recoltate peste 
100. Mecanizatorii dau dovadă 
de multă dăruire și abnegație fo
losind cu pricepere fiecare oră 
prielnică. Tînărul Leontin Mihai 
tocmai s-a întors cu combina sa 
..Gloria" din Banat unde, timp de 
2 săptămîni, a participat alături 
de cooperatorii din Macea la re
coltatul foioaselor. Acolo a reali
zat aproape 3 vagoane pe zi, dar 
nici aici nu se lasă mai prejos. 
Jumătate din suprafața cultivată 
cu grîu el a recoltat-o ! Vaier 
Bota îl urmeaza îndeaproape. 
După ce a balotat paiele ne 15 
ha la C.A.P. Pișchinți, el s-a 
mutat la Aurel Vlaicu unde, *n 
numai cîteva zile, a eliberat 85 
ha de teren, asigurînd condiții 
pentru efectuarea arăturilor.

Pe Cîmpul Pîinii se lucrează în 
flux continuu.

AL. BALGRADEAN
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Tovarășa Elena Ceaușescu Ziua

„Este nevoie de tineri" - spun ei, 
așteptind ca alții să facă mobilizarea

Locuri de muncă ? Numai 
de-ar fi să socotim sectoarele 
zootehnic și legumicol de la 
C.A.P., atelierele mecanice atît 
de la C.A.P., .cît și de la I.A.S., 
cele două balastiere, baza de a- 
provizionare și tot am afla su
ficiente locuri de muncă pentru 
tineri. Problema este că sint 
incă tineri cărora le place mai 
mult, să stea decit să mun
cească. Iată de ce am adresat 
întrebarea : „Ce faceți pentru 
a-i atrage pe tineri la muncă 7“ 
citorva secretari de organi
zații U.T.C. din comuna Leor- 
deni.

Și iată, acum, răspunsurile 
primite : „Păi, ce să facem noi, 
vin și așa la muncă dacă vor" 
(Doina Hodoroagă, secretara co
mitetului U.T.C, de la I.A.S.). 
„Parcă putem noi să-i influen
țăm 7 Eu nici pe cei pe care ii 
am in evidență nu pot totdeauna 
să-i controlez" (Viorica Ilie, se
cretara comitetului U.T.C. de la 
C.A.P.). „Să vedeți... la noi sint 
20 de uteciști... dar din ei doar 
10 sint stabili, restul fac na
veta" (Ion Tomescu, secretarul 
comitetului U.T.C. Baza de a- 
provlzionare).

Aflasem, mai inainte, de Ia 
secretara comitetului comunal 
P.C.R. despre o binevenită ini
țiativă — nici lin tinăr din co
mună nelncadrat într-o muncă 
productivă. Numai că această 
inițiativă aparține organului co
munal de partid și nicidecum 
organizației U.T.C. Iar la între
barea „Dumneavoastră, perso
nal, cu care tinăr neincadrat în 
muncă ați avut discuții, pe care 
I-ati convins să se angajeze 7“ 
răspunsul unanim a fost „pe 
nici unul". Se încearcă totuși o 
justificare. „Știți, noi avem 
foarte mult de lucru, acum e 
campanie. Dar noi tot am ținut

chiar și o temă de învățămint 
politic despre muncă" (Doina 
Hodoroagă). Citim lecția respec
tivă și punem întrebarea: „Oare, 
această înșiruire de principii 
abstracte, fără referire concretă 
la problemele comunei, ale or
ganizației voastre poate să con
vingă pe un tînăr să lucreze mai 
bine 7“ și mi se răspunde doar 
atît „să știți că propagandistul 
nostru este un băiat foarte deș
tept"...

Curios este că, deși organiza
țiile U.T.C. și-au înscris în pla
nurile de activitate că întreaga 
lor muncă „va fi orientată în 
direcția concretă a educării prin 
muncă șî pentru muncă a tine
retului", nu ni s-a putut da un 
singur exemplu, dintr-o singură 
organizație, de acțiune de acest 
fel, inițiată și realizată de co
mitetul U.T.C. respectiv. Mai 
mult, lipsește cu desăvîrșire 
orice evidență a rezultatelor în
trecerii „Tineretul — factor ac
tiv în îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen" (la C.A.P. 
secretara comitetului U.T.C. ne 
mărturisea că are mari dubii și 
in privința efectivului de mem
bri ai organizației !", iar foaia 
volantă a comunei nu a fost 
niciodată pînă acum redactată 
de uteciști. care au lăsat sar
cina realizării ei tot in seama 
inimoasei secretare a comitetu
lui comunal de partid.

Mergem mai departe și aflăm 
că exact cu o zi înainte a avut 
loc la căminul cultural o activi
tate tematică „Tineretul in viața 
satului". Dar, de participat, nici 
unul dintre secretarii organiza
țiilor U.T.C. nu a fost, direct, 
interesat să o facă. O întrebăm 
pe Elena Benone, directoarea 
adjunctă a căminului cultural, 
ce acțiuni politice de educare

prin muncă și pentru muncă a 
tineretului a inițiat in ultima 
vreme și răspunsul vine prompt: 
„Domnule, eu nu știu, pentru că 
fac naveta de la Pitești. Mai 
cînt și eu în cor, dar mai multe 
vă poate spune doamna direc
toare de Ia cămin, care se ocupă 
de toate aceste activități". Sim
plu și concis, nu 71

Să mai adăugăm acestei stări 
de pasivitate și dezinteres fap
tul că nici măcar acum, în 
plină perioadă de campanie, or
ganizațiile U.T.C. nu au făcut 
nici un efort pentru atragerea 
tinerilor la muncă. Se știe, pe 
undeva, din auzite că Ia I.A.S. 
și la C.A.P. s-au prezentat Ia 
lucru pe perioada vacanței 
„niște" studenți și elevi. Dar 
cîți sint 7 Ce fac ei 7 Unde lu
crează 7 acestea sint întrebări... 
prea dificile pentru secretarii 
organizațiilor U.T.C. din comuna 
Leordeni.

La sfîrșit, ca pentru a ne co
recta, cit de puțin impresia, ni 
s-a spus cu regret : „Păcat că 
nu a fost aici secretarul U.T.C. 
pe comună. EI v-ar fi putut 
spune mai multe". Ce anume 
înseamnă acest „mai multe" nu 
știm. Știm însă un singur lucru, 
că fiecare organ ales, fiecare 
cadru și membru al organizației 
noastre este responsabil pentru 
îndeplinirea exemplară a sarci
nilor pe care partidul le-a tra
sat tineretului, organizației sale 
revoluționare, acționind cu toată 
responsabilitatea pentru ca fie
care utecist, fiecare tinăr să 
presteze o muncă utilă societă
ții. Sarcină pe care nu trebuie 
să o rezolve numai secretarul 
comitetului comunal U.T.C., cum 
în dulce pasivitate se mai crede 
încă la Leordeni-Argeș.

ȘERBAN CIONOFF

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So
cialiste România, a primit din partea lui SIAKA STEVENS, 
următoarea telegramă :

Am ajuns cu bine în țară la 4 august și doresc să vă mulțu
mesc dumneavoastră, guvernului și poporului Republicii Socia
liste România, pentru primirea excelentă pe care mi-ați făcut-o 
mie și delegației mele, în timpul vizitei in frumoasa dumnea
voastră țară.

* *
Tovarășul MANEA MĂNESCU, prlm-ministru al guvernului 

Republicii Socialiste România, a primit din partea primului mi
nistru al Etiopiei, MICHALE IMRU, următoarea telegramă :

Vă rog să primiți multe mulțumiri pentru felicitările transmi
se cu ocazia numirii mele ca prim-ministru al Etiopiei.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră per
sonal și poporului român cele mai bune urări de progres, prospe
ritate și fericire.

a primit pe Herta Firnberg, mmerului

PRIMIRE
Primul ministru al Guvernu

lui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Manea Mănescu, 
a primit, marți dimineața, pe 
Laszlo Karakas. ministrul mun
cii din Republica Populară Un
gară. care se află într-o vizită 
in tara noastră la invitația Mi
nisterului Muncii.

In timpul întrevederii, desfă
șurată într-o atmosferă tovără
șească. au fost abordate unele 
aspecte ale activității care se 
desfășoară în domeniul muncii 
si asigurărilor sociale.

La primire a luat parte Petre 
Lupu, ministrul muncii.

A fost de fată Imre Farkas, 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rirn al Republicii Populare Un
gare la București.

ÎNTÎLNIRE
Marți dimineața, a avut loc 

Ia C.C. al P.C.R. o întîlnire pri
etenească cu delegația Partidu
lui Socialist Portughez, care ne 
vizitează țara la invitația C.C. 
al P.C.R. Au participat tovară
șii Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Cornel Burti
că. Iosif Uglar, membri suple- 
anți ai Comitetului Executiv, 
secretari ai C.C. al P.C.R.. Cor
nelia Mănescu, membru al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Con-

siliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R., Con
stantin Vasiliu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Con
stantin Petre, secretar al Co
mitetului municipal al P.C.R. — 
București.

Din partea P. S. Portughez 
au participat tovarășii Tito de 
Morais, prim-secretar național 
al P.S.P., membru al Consiliu
lui de conducere și membru fon
dator al partidului, conducătorul 
delegației, Antonio Guterres, 
membru al Consiliului de con
ducere, al Comisiei economice 
și colaborator al secretarului de 
stat pentru industrie și energie, 
Mari o do Carmo, membru al 
Consiliului de conducere, Maria 
Emilia, membru al Consiliului 
de conducere, delegat po
litic pe lingă serviciile de 
presă, E. Maia Cadete, mem
bru al Consiliuliii de con
ducere, colaborator la Secre
tariatul de stat pentru emigra
ție, L. Nunes da Ponte, cola
borator al Comisiei internaționa
le și al Secretariatului de stat 
pentru emigrație, Isabel Soares, 
militantă a Partidului Socialist 
Portughez.

La întîlnirea și convorbirile 
care au avut loc cu acest prilej, 
desfășurate într-o atmosferă 
prietenească, s-a făcut o infor
mare reciprocă cu privire la ac
tivitatea și preocupările celor 
două partide, precum și un 
schimb de păreri cu privire la 
unele probleme ale vieții inter
naționale dctuale.

PLECARE

LITERATURA ȘI CONCEPTUL 
PUTERII POLITICE

Proza noastră contemporană 
are cîteva note dominante, care 
îi conferă o individualitate de 
neconfundat. Una dintre ele este 
persistența temei puterii.

Preluarea puterii politice de 
către clasa muncitoare condusă 
de partidul comunist a reprezen
tat în viața României un eveni
ment istoric de o covîrșitoare 
anvergură, ce a influențat deci
siv toate domeniile de activita
te spirituală, creația literară re- 
ceptînd în mod special noul so
cial și politic. Ca un efect al a- 
cestei influențe, numeroase scri
eri în proză, ce apar la noi în 
perioada ce începe în junii anu
lui 1948, derivă tematic din as
pectul cardinal al epocii: cuce
rirea și consolidarea puterii de 
către clasa muncitoare. La dife
rite niveluri de realizare artistică, 
prozatorii perioadei 1948—1960 
fac efortul de a surprinde mai 
ales modurile concrete în care 
noul politic și social se instau
rează în diferite compartimente 
ale societății.

Pe fondul numeroaselor cărți 
ce ilustrează asemenea preocu
pări (și care astăzi își păstrează 
un real interes documentar) apar 
însă și o serie de creații majore, 
în care tema puterii politice se 
regăsește la un nivel artistic con
vingător. Citabile sînt, în acest

sens, nuvelele lui Marin Preda 
pentru modul. în care urmărirea 
unor seisme politice din lumea 
satului este însoțită de construi
rea unor personaje ce caută în 
noile condiții social-politice echi
valențe ale purității lor morale 
(Desfășurarea, 1952; Ferestre 
întunecate, 1956; îndrăzneala 
1959),Setea (1958) de Titus Po- 
peciei, Șoseaua Nordului (1959) 
de Eugen Barbu, pentru portre
tele viabile ale unor luptători ile
galiști și pentru anumite tablouri 
în care mișcarea filmică este con
dusă cu mult aplomb.

Interesante creații din catego
ria pe care o urmărim apar du
pă 1960, opere în care tema pu
terii politice începe să capete 
concretizări tot mai nuanțate. 
Raporturile individului cu politi
cul, dezbaterea unor greșeli și a 
consecințelor lor, urmărirea com
ponentei etice a conceptului de 
putere politică la nivelul relații
lor interumane concrete — iată 
cîteva dintre preocupările unor 
cărți de proză (mai ales romane) 
publicate după 1960. Printre a- 
cestea sînt de menționat roma
nele lui Marin Preda, care cu
prind, fiecare în modul său spe
cific, episoade generate de tema 
puterii. Excesele celui mai mare 
dintre fiii familiei Sterian sînt 
sancționate de către societate (în

Risipitorii, 1962), modul nenuan
țat în care acționează (în Moro- 
meții, vol. II, 1967) unii dintre 
reprezentanții puterii locale din- 
tr-un sat din Cîmpia Dunării a 
anului 1952 se soldează cu rezul
tate negative. în spiritul general 
al prozei lui Marin Preda, unor 
asemenea episoade le sînt opu
se o serie de apariții luminoase, 
de oameni politici ce aduc argu
mente convingătoare pledoariei 
înalt moraliste pe care ansam
blul literaturii lui Marin Preda 
o conține.

Exercitarea puterii, spun roma
nele lui Marin Preda, nu poate 
să se dispenseze de respectarea 
unor ferme principii etice.

Princepele (1969) de Eugen 
Barbu este una dintre cele mai 
valoroase cărți unde regăsim 
tema puterii. Cu mijloace stilis
tice excepționale, beneficiind de 
o documentare ieșită din comun, 
prozatorul construiește o parabo
lă despre putere și despre steri
litate politică. Eroul principal 
își folosește puterea absolută de 
domnitor în scopuri străine de in
teresele celor multi și consecin
țele sînt dezastruoase.

Cîteva dintre romanele lui 
Alexandru Ivasiuc (Cunoaștere 
de noapte, 1969 ; Păsările, 1970) 
se adaugă remarcabil preocupă
rii pe care o urmărim. Persona-

jele principale ale acestor cărți, 
oameni investiți cu putere, sînt 
confruntați cu situații a căror re
zolvare implică nu numai apli
carea unor prerogative, politice, 
dar și dovedirea unei filozofii 
practice, care conține importan
te elemente etice. Interesante 
sînt și cîteva dintre personajele 
romanului Apa (1974). Cei doi 
activiști de partid reprezintă 
două moduri distincte (uneori 
schematice) de a exercita puterea 
politică într-un context singular.

Demne de menționat sînt și 
romanele lui Comeliu Ștefanache 
(deși uneori cad în prolixitate) 
pentru modul personal în care 
este urmărită psihologia unor 
victime ale abuzului de putere, 
precum și cele ale lui Platon 
Pardău, în care dezbaterea ra
portului individ-putere are o 
accentuată coloratură etică. în 
fine, Îngerul a strigat (1968) de 
Fănuș Neagu înfățișează prin in
termediul unor tablouri de mare 
forță coloristică evenimente ce 
ilustrează parcă un adagiu na
poleonian : „Politica este desti
nul modern".

După cum s-a putut observa 
din succintele constatări de mai 
sus. tema puterii politice par
curge în proza noastră contem
porană drumul de la ilustrarea 
unor aspecte sociale generale, la 
urmărirea unor complexe proce
se de conștiință, generate de e- 
voluția relației dintre individ și 
istorie (fonnă materializată a po
liticii). Căutînd să participe în- 
tr-un mod cît mai convingător 
Ia dinamica istoriei contemporane 
a României, prozatorii la ale că
ror creații ne-am referit au re
curs la o temă de maxim inte
res, deosebit de caracteristică 
pentru realitatea socială a con
temporaneității.

VOICU BUGARIU

Marți seara a părăsit Capitala 
tovarășul Aii Yata, trimis spe
cial al regelui Marocului, Has
san al II-lea.

La aeroportul Otopenj, oaspe
tele a fost condus de tovarășii 
Emil Drăgănescu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, și Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe.

Au fost prezenți Maati Jorio, 
ambasadorul Regatului Maro
cului la București și Imre Far
kas, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R.P. Ungare la 
București.

TELEGRAME
Doamna Annemarie Renger, 

președinta Bundestagului R.F. 
Germania, a transmis o telegra
mă de felicitare președintelui 
Marii Adunări Naționale, Nieo- 
lae Giosan, cu prilejul alegerii 
sale în această funcție.

★
De asemenea, președintele 

Marii Adunări Naționale a pri
mit din partea doctorului Kenzo 
Kono, o telegramă de mulțumi
re pentru felicitările transmise 
cu prilejul realegerii sale ca 
președinte al Camerei Consilie
rilor din Dieta japoneză.

SOSIRE
Marți după-amlază, a sosit în 

Capitală, Abdel Latif Bolteya, 
secretar general al Confedera
ției Internaționale a Sindicate
lor Arabe — C.I.S.A.. care, la 
invitația Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, face o vizită în 
tara noastră, în fruntea unei de
legații.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost salutat de 
tovarășul Mihai Dalea, președin
tele Consiliului Central al 
U.G.S.R.

ministrul științei și cercetării
f

din Austria
Tovarășa Elena 

membru al Comitetului Execu
tiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
membru al Biroului Executiv al 
Consiliului Național pentru Ști
ință și Tehnologie, a primit, 
marți dimineață, în stațiunea 
Neptun, pe Herta Firnberg. mi
nistrul științei și cercetării, 
vicepreședinte al Partidului So
cialist din Austria.

La întrevedere a participat 
Ioan Ursu, președintele Consiliu
lui National pentru Știință și 
Tehnologie.

Cu acest prilej, între tovarășa 
academician Elena Ceaușescu și 
dr. Herta Firnberg a avut loc un 
schimb de vederi în probleme

Ceaușescu, privind extinderea și adîncirea 
relațiilor bune de colaborare 
existente între România și Aus
tria pe tărîm tehnico-științific și 
în alte domenii de activitate. în 
acest cadru, a fost relevată im
portanța intensificării conlucră
rii dintre chimiștii români și 
austrieci, în general dintre oa
menii de știință, dintre organiza
țiile obștești din cele două țări, 
in folosul dezvoltării prieteniei 
și cooperării reciproc avantajoa
se dintre popoarele noastre. în 
interesul păcii, destinderii, secu
rității și colaborării in Europa 
și în lume.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

• Consecvenți tradițiilor de 
prestigiu, de ziua lor, minerii 
raportează noi succese în 
muncă, noi realizări remar
cabile. în șapte luni care au 
trecut din acest an, planul 
producției industriale pe an
samblul acestei ramuri a 
fost îndeplinit și depășit. în 
această perioadă s-a realizat 
o producție suplimentară e- 
valuată la 240 milioane de 
lei, concretizată în mii de 
tone de cărbune, minereu de 
fier, sare, calcar, dolomită, 
bentonită. mică, azbest, cao- 
lin și alte produse necesare 
dezvoltării economiei națio
nale.

• în acest an, România 
produce, în comparație cu 
realizările din 1938. de peste 
10 ori mai mult cărbune, de 
14 ori mai multe minereuri 
neferoase, de 9 ori mai multă 
sare, de peste 2 ori mai mult 
țiței și de 80 de ori mai mult 
gaz metan.

CRONICA
U.T.C.

în perioada 28 iulie — 6 
august, la invitația ziarului 
„Scînieia tineretului", țara 
noastră a fost vizitată de un 
grup de redactori de la zia
re și reviste ale unor orga
nizații de tineret din Belgia, 
R. P. Bulgaria. R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană, 
R. F. Germania, Franța, 
Italia, R. P. Polonă, Spania, 
R. P. Ungară și U.R.S.S.

Oaspeții, care au efectuat 
o vizită de documentare cu 
prilejul celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei 
noastre, au fost primiți la 
C.C. al U.T.C.. redacția 
„Scinteia tineretului", Comi
tetul de Stat al Planificării, 
Ministerul Afacerilor Exter
ne, Centrul de cercetări 
pentru problemele tineretu
lui. Au fost vizitate între
prinderi și instituții din Ca
pitală, ca și din județele 
Galați și Constanta.

în încheierea vizitei, gru
pul de redactori al presei de 
tineret a fost primit la C.C. 
al P.C.R.

VOIE/
în sala sporturilor din Con

stanța, au început marți, între
cerile celei de-a 12-a ediții a 
competiției internaționale fe
minine de volei „Trofeul Tomis" 
Echipa României a învins cu 
scorul de 3—0 (15—11, 15—6, 
15—11) selecționata Bulgariei. în 
cel de-al doilea joc al progra
mului, formația Cubei a ciștigat 
cu 3—0 (15—6, 15—3, 15—4) me
ciul cu echipa Ungariei'.

Astăzi, de la ora 17,00, au loc 
următoarele partide : Cuba — 
Bulgaria și Cehoslovacia — Un
garia.

BASCHET
Turneul internațional feminin 

de baschet de la îambol (Bulga
ria) a fost ciștigat de echipa 
R.S.F.S. Ruse, care a totalizat 8 
puncte. Pe locurile următoare 
s-au clasat formațiile Poloniei — 
7 puncte și Bulgariei — 6 punc
te. Echipa României a realizat 
5 puncte, la fel ca formațiile 
Canadei, Franței și Iugoslaviei, 
în ultima zi de întreceri, echi
pa Bulgariei a învins cu scorul 
de 81—38 (24—22) echipa Româ
niei. Formația R.S.F.S. Ruse a 
dispus cu 77—52 (40—26) de e- 
chipa Poloniei.
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Pînă la
31 august a. c.

TÎRGUL 
DE VARĂ

Reduceri de prețuri 

piuă la 3D la sută 
Magazinele cooperati
velor de consuni vă ofe
ră o gamă largă de ar
ticole de îmbrăcăminte 
și încălțăminte de sezon 
- moderne, frumoase, de 
bună calitate - cu pre

țuri reduse.

RAPORT
într-o telegramă 

mitetului Central 
Comunist Român, 
NICOLAE CEAUȘESCU, Comi
tetul județean Dîmbovița al 
P.C.R. raportează că în acest 
județ, in ziua de 4 august a.c. 
recoltatul griului a fost înche
iat pe Întreaga suprafață de 
46 200 hectare.

adresată Co
al Partidului 

tovarășului

• Activitatea geologică, mi
nieră și petrolieră a fost ex
tinsă în 33 din cele 39 ju
dețe ale țării, iar în unele 
județe, ca Maramureș, Hune
doara, Prahova, Gorj. Caraș- 
Severin, Suceava, Harghita, 
Argeș. Dîmbovița și Bacău, 
industria extractivă ocupă un 
loc de primă importantă în 
ansamblul activității indus
triale. în acest an s-a alocat 
pentru prospecțiuni și explo
rări geologice o sumă de 
peste 3,5 miliarde lei.

BRIGADĂA DOUA
STUDENȚEASCĂ

(Urmare din pag. I)

se, cînd se fac promisiuni: „am 
șă-ți scriu", „am să vin să te 
văd", aflu că echipa cu cele mai 
frumoase rezultate a fost cea 
condusă de Ladislau Mulfai, 
viitor medic stomatolog, student 
la Tg. Mureș, care a muncit la 
unitatea nr. 16 Colentina. 14 
studenți din centrele universi
tare Tg. Mureș și Brașov au 
modelat 90 000 de cărămizi. E 
ceva !. După ce timp de cinci 
zile pe primul loc s-a aflat e- 
ehipa nr. 7 condusă de Corne
lia Cismaș.. Și cînd te gîndești 
că doar 15 cărămizi au distan
țat echipa lui Ladislau de pe- 
troșeneni, ciștigătorii locului II!

Cînd scriu aceste rînduri, la

Tg. Mureș au fost predate cen
trului universitar două trofee : 
o cărămidă cu simbolica in
scripție „Cărămida de aur" și o 
pereche de palmare, dăruite de 
întreprindere, pe care se gă
sesc semnăturile celor 14 colegi 
de muncă. Și dacă unii vor zi 
regretat primul loc, așa cum a 
regretat Dorin Popescu, oltea
nul, fiecare își va aminti cu 
bucuria pe care ți-o dă munca, 
de cele 7 zile fierbinți în care 
au răspuns cu fapte grijii pe 
care partidul, guvernul, întîiul 
om al țării, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, o poartă tinere
tului studios. Iar cei ce au pre
luat ștafeta vor adăuga bilan
țului noi fapte.

SPORT- Till I Sil
Handbal

Sportivi români in intrecere
Formațiile divizionare de 

handbal vor participa, în urmă
toarele zile, la o serie de tur
nee programate în țară și peste 
hotare. Handbaliștii de la Min- 
aur Baia Mare vor evolua la 
un turneu internațional în loca
litatea Doboy-Iugoslavia, care 
se desfășoară între 7—11 august. 
Echipa maestrului emerit Roland 
Guneș, Politehnica Timișoara, 
întreprinde un turneu in R. P. 
Chineză, începînd de la 8 au
gust. De asemenea, campioana 
republicană, Steaua, participă la 
o competiție programată la Mos- 
oova, în zilele de 15—20 august.

începînd de miercuri, 7 au
gust, la Buhuși are loc un tur
neu internațional feminin dotat 
cu trofeul „Cupa Eliberării", 
reunind opt echipe. Handbalis
tele de La Universitatea Timi
șoara și Confecția București vor 
evolua în U.R.S.S., unde au pro
gramate mai multe jocuri între 
10 și 20 august. Prima ediție a 
turneului internațional feminin 
de handbal „Trofeul Prietenia", 
rezervat echipelor de junioare, 
se desfășoară in trei orașe din 
țară : Bacău, Buhuși și muni
cipiul Gh. Gheorghiu-Dej. între. 
20—25 august, reunind zece e- 
chipe.

TURISMUL PENTRU TINERET — 
FACTOR DE EDUCAȚIE PATRIOTICA 

ȘTAFETA NAUTICĂ
PE MUREȘ

ClȘTÎGURIÎN BANI
SI AUTOTURISME

Hcursiiîn I7.R.S.S.

EXCURSII ÎN
CEHOSLOVACIA

excursii ii R.D.G.

EXCEPȚIONALĂ

PRONOEXPRES 11flU6UST'7k

Toate agențiile Loto-Pronosporl vă stau la dispoziție cu o gamă variată de bilete gata 
completate și bilete care se pot completa cu numerele preferate, oferindu-vă mari șanse 
de cîștig.

Simbătă, 10 august 1974, este ULTIMA ZI pentru procu rare a biletelor.

AZI ULTIMA ZI LA PRONOEXPRES

LICEUL 
DE COREGRAFIE 

BUCUREȘTI

Str. Lt. Lemnea nr. 9 
Sectorul 1

aduce la cunoștință 
celor interesați că în
tre 2 și 7 septembrie 
1974 va avea loc con
cursul de admitere 
pentru clasele a IV-a 
și a V-a fete și băieți.

Se pot prezenta absol
venții claselor a lll-a 
și a IV-a anul școlar 
1973/1974.

Candidații nu trebuie 
să aibă nici o pregă
tire de specialitate.

Condiția principală 
de admitere - fizic 
corespunzător.

Informații suplimen
tare la secretaria
tul liceului, telefon 
125066

în paleta acțiunilor de am
ploare organizate de agențiile 
B.T.T. in cinstea celei de a 
XXX-a aniversări a eliberării 
patriei, Ștafeta nautică pe Mu
reș reține atenția prin origina
litatea și largul ecou pe care-1 
are in rindul tinerilor din jude
țele Mureș, Cluj, Hunedoara și 
Arad.

22 de tineri — studenți, mun
citori, elevi — aflați ia bordul 
a 10 ambarcațiuni simple, bărci 
pneumatice sau din lemn, au 
hotărîț să aducă un omagiu os
tașilor armatei române ce s-au 
distins în luptele pentru elibe
rarea patriei purtind o semni
ficativă ștafetă pe cursul Mure
șului de Ia Tg. Mureș la Arad.

Iată deci, că, intr-un ca
dru festiv, de la baza nau
tică „Mureșul" din Tg. Mu
reș s-a dat startul în această 
călătorie a curajului și bărbă
ției. Cei șapte membri ai echi
pajului ce reprezintă județul 
Mureș și-au împărțit riguros 
sarcinile, fiecare dintre ei asu- 
mindu-și responsabilități pre
cise, concrete, menite să asi
gure reușita acțiunii. în același 
fel sint organizați și cei 8 re
prezentanți ai județului Arad 
care au pornit din același punct. 
Pe traseu li s-au alăturat alți 7 
tineri din județul Hunedoara. 
Temerarii navigatori vor ține 
un jurnal de bord al excursiei, 
vor realiza un film de scurt 
metraj și. firește, fotografiile 
necesare albumului ștafetei. 
Dar, ceea ce este de reținut și 
semnificativ, în același timp, 
este faptul că peste tot unde 
poposesc purtătorii ștafetei sint 
întîmpinați cu căldură de tineri. 
Au Ioc, cu acest prilej, intilniri 
cu tinerii din localitățile res
pective, manifestări instructiv- 
educative cu eficiență incontes
tabilă. Așa, de pildă, la Oarba 
de Mureș — loc însemnat cu 
singele a 11 000 soldați și ofițeri 
români ce și-au jertfit viața in 
hotărîtoarea bătălie pentru for

țarea cursului Mureșului — 
membrii expediției împreună cu 
tinerii din localitate s-au intîlnit 
cu un fost participant la luptele 
de pe Oarba de Mureș, au vizi
tat monumentul ridicat în me
moria eroilor căzuți la datorie, 
au depus flori. Este locul, cre
dem, să amintim că Oarba de 
Mureș cu tot ceea ce semnifică 
ea pentru istoria războiului 
antifascist a devenit locul unor 
manifestări politico-educative 
permanente, cu profunde semni
ficații. După cum ne informa 
vicepreședintele agenției B.T.T. 
Mureș, Vasile Vlas, numai în 
acest an localitatea a fost vizi
tată de peste 8 000 de tineri din 
județul Mureș. între aceștia se 
numără și uteciștii de la școlile 
generale nr. 2. 4 și 6 din Tg. 
Mureș, de la liceul „Unirea" și 
liceul pedagogic, de la Grupul 
școlar construcții și Grupul șco
lar Metalotehmca, de la între
prinderile Metalotehnica ți 
Prodcomplex. toate din Tg. 
Mureș, din Reghin, Luduș, Tîr- 
năveni. din comunele Crăiești, 
Sinpaul etc. Cu prilejul aces
tor excursii, pe locul glorioasei 
bătălii, au avut loc expuneri și 
intilniri cu foști combatanți, in- 
minări de carnete U.T.C.

Revenind la expediția nautică, 
la programul ei, consemnăm de 
asemenea faptul că în comuna 
Chețani, comună situată la li
mita dintre județele Mureș și 
Cluj, membrii expediției s-au 
intîlnit cu tinerii din comună, 
au făcut un schimb de impre
sii, purtind un amplu dialog, 
dialog ța care au participat și 
reprezentanții organelor de par
tid și U.T.C. din comună.

Joi, Ștafeta nautică de pe Mu
reș este așteptată să atingă 
punctul terminus al călătoriei 
sale : orașul Arad. După cum 
am fost informați telefonic și la 
Arad li s-a rezervat o primire 
deosebită.

AL. DOBRE
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Industria construcțiilor de mașini Industria ușoară

O EFICIENȚĂ
ECONOMICĂ SPORITĂ

Acest an — anul celor două 
mari evenimente din istoria po
porului nostru — cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării 
patriei și Congresul al Xl-leă 
al partidului, constituie pentru 
constructorii de mașini grele un 
fericit prilej de a face bilanțul 
rodniciei muncii lor. care a dat 
vigoare și dinamism cincinalu
lui actual. Bunăoară, planul de 
producție pe primii 
cincinalului a fost 
depășit obținîndu-se 
vederi produse in 
aproape 5 miliarde 
tălia cu timpul pentru realiza
rea cincinalului înainte de ter
men. constructorii de 
grele au realizat diferite sorti
mente ca, de pildă, tractoare, 
locomotive Diesel hidraulice, 
poduri rulante, autoturisme de 
oraș in contul anului 1974 și 
chiar 1975. în toată această 
perioadă, accentul a fost pus in 
special pe acele grupe sau sub
grupe de produse de o impor
tantă deosebită pentru econo
mia națională, necesare punerii 
. .1 funcțiune a investițiilor din 
celelalte ramuri ale economiei. 
Ca urmare, la utilaj energetic 
creșterea de producție obținută 
in 1973 comparativ cu 1970 re
prezintă 61 la sută, ta utilaj 
metalurgic 62.5 la sută, la uti
laj tehnologic pentru prelucra
rea țițeiului, stufului, hîrtiei și 
celulozei, 42.3 la sută. Aceste 
realizări constituie fundamentul 
obținerii de către constructorii 
de mașini grele în actualul 
cincinal, a unui ritm de 18,3 la 
sută, superior celui prevăzut 
inițial, ceea ce va avea ca e- 
fect obținerea unui spor de 
producție pe întreaga perioadă 
de peste 20 miliarde lei.

Demn de subliniat este și 
faptul că sporurile inregistrate 
pină în prezent, realizările care 
se prelimină a se obține pină 
la finele anului 1975. sînt obți
nute intr-o strînsă interdepen
dență cu creșterile de ordin ca
litativ. Accentul s-a pus și se 
pune în continuare pe îmbună
tățirea performantelor tehnice 
a produselor corespunzătoare 
celor obținute pe plan mondial. 
Bunăoară 51 la sută din pro
ducția anului 1973 a fost alcă
tuită din produse noi și moder
nizate. fată de 43,6 la sută cit 
prevedea actualul plan cinci
nal, iar în acest an 64.3 la sută 
din produsele realizate vor fi 
noi și modernizate, depășin- 
du-se astfel ponderea stabilită 
pînă la finele cincinalului. Din
tre produsele noi realizate pină 
în prezent se remarcă autotu
rismul ARO-241. grupul hidro
energetic de 170 MW, maca- 
raua-turn de 80—100 tfm. cu 
braț orizontal, autocamionul de 
8 tone cu motor Diesel, auto
basculanta ROMAN de 10 tone, 
tractorul de 55 CP. cargoul de 
6 000—7 000 tdw. 'nava carboni
feră de 15 000 tdw, turboagrega- 
tul de 330 MW ș.a.

în prezent se află în curs de

trei ani ai 
realizat și 
peste pre- 
valoare de 
lei. în bă-

mașini

asimilare o serie de produse 
noi de mare complexitate teh
nică cum sînt : noua familie de 
motoare Diesel în game de 
pînă la 4 000 CP pentru trans
portul feroviar, motoare navale 
de mare putere, instalația de 
foraj cu acționare electrică pen
tru adincimi de 8 000—10 000 m, 
basculante grele, tractoare de 
180 CP. sisteme de mașini agri
cole pentru tractoare de 180 
CP.

Succesele obținute de oame
nii muncii din subramura con
strucțiilor de mașini grele, con
stituie fundamentul solid al 
materializării sarcinilor mobili
zatoare care ne revin în viito
rul cincinal 1976—1980. După 
cum rezultă din recentul pro
iect de Directive ale Congresu
lui al XI-lea al P.C.R., con
strucția de mașini se va dez
volta într-un ritm mediu anual 
de 11,5—12.5 la sută, ritm care 
va permite sporirea contribu
ției sale la dezvoltarea pe un 
plan superior a economiei na
ționale. Cincinalul 1976—1980 va 
fi caracterizat printr-o creștere 
substanțială a eficienței econo
mice. Bunăoară, dacă în 1975 
se prelimină obținerea a 27 mii 
lei produse dintr-o tonă de me
tal, în 1980 se vor obține din 
aceeași tonă de metal, produse 
in valoare de 36,5 mii lei. Pen
tru a răspunde necesităților 
mereu crescinde ale economiei 
naționale, se prevede realizarea 
unor produse cu un înalt nivel 
tehnic, intr-un volum sporit. 
De pildă, în 1980 se va dubla 
producția de utilaje tehnolo
gice comparativ cu 1975. Volu
mul producției de utilaje ener
getice va crește in 1980 compa
rativ cu 1975 de 3 ori. utilajele 
pentru construcții și refractare 
de 2,3 ori. iar volumul produc
ției de riarve va crește de 2,5 
ori.

Obținerea unor asemenea ni
vele. va fi posibilă printr-o 
mai bună organizare a produc
ției și a muncii în toate uni
tățile existente, acțiune dema
rată încă din anii acestui cin
cinal, cit și prin darea in func
țiune în perioada 
peste 80 de noi 
producție, pentru care încă 
pe acum avem asigurată 
mai mare parte a cadrelor 
cesare.

Muncitorii și specialiștii 
subramura construcțiilor 
mașini grele, alături de toți, 
menii muncii din țara noastră, 
sînt hotăriți să-și mobilizeze 
întreaga energie creatoare de 
care dispun, pentru a putea a- 
linia roadele muncii lor, la 
înalta exigență a economiei, 
noastre, pentru realizarea în 
cele mai bune condiții a obiec
tivelor cincinalului viitor.
GHEORGHE NESTORESCU

director general al Direcției 
generale plan-dezvoltare 

din Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini Grele

1971-1975 1976-1980

. PERMITE DEZVOLTAREA
INTR-UN RITM ACCELE-
RAT A PRODUSELOR

DIN IN SI CINEPĂ

PREGĂTIREA DIN TIMP

TIVELE NOI

SORTIMENTE DE CĂLI-'

LA INTRAREA IN FUNC

PACITĂTI

PUNCT DE FLECARE
PENTRU DEZVOLTAREA

INTENSIFICAREA ACTI

rile DE INDUSTRIE
UȘOARA

DUCȚIEI DE FIRE Șl 
FIBRE SINTETICE

211000 TONE IN ANUL

Valoarea produselor 
realizate de industria 

ușoară pentru un 
cetățean al României 

va fi de peste două ori 
mai mare 

în 1990 decît în 1975

Industria lemnului

DETERMINANTE
OBIECTIVUL PRIORITAR
SATISFACEREA INTEGRALĂ

CREȘTEREA DE CIRCA
DOUĂ ORI A PRO

IN RITM SUSȚINUT A
PRODUCȚIEI DE ȚESĂ

TURI Șl TRICOTAJE

CREȘTEREA PRODUC
ȚIEI DE CINEPĂ DE LA
95315 TONE ANUAL 
1N PERIOADA 1971
1973 LA 186000 TONE 
IN 1975 Șl A PRODUC
ȚIEI DE IN, DE LA
79 200 TONE OBȚINUTE' 
IN ANII 1971-1973 LA

VITAȚIl DE CREAȚIE IN 
toate Întreprinde

A CADRELOR Șl FABRI
CAȚIEI PENTRU OBIEC

Contăm, la nivelul anului 1974,
pe o depășire a prevederilor

de peste un miliard lei
în prezent, pe pri-

PRODUSE ESTETICE Șl
PRACTICE CU UN GRAD
INALT DE ADABTABILI
TATE LA CERINȚELE

POPULAȚIEI

TATE Șl ÎNALTĂ COM
PETITIVITATE ÎNCĂ DE

ȚIUNE A NOILOR CA

La întreprinderea „Oltul" 
din Sf. Gheorghe, din mîi- 
nile harnice ale țesătoarelor 
ies zilnic sute de metri pă- 
trați de pînză.

A CERINȚELOR POPULAȚIEI
lansată de tovară- 

Ceaușescu către 
muncii de a realiza 
cincinalului înainte 
avut un mare ecou

Chemarea 
șui Nicolae 
toți oamenii 
prevederile 
de termen a
și in rindurile lucrătorilor din 
industria ușoară. S-a declanșat 
o largă mișcare de masă, s-au 
descoperit numeroase rezerve și 
posibilități de majorare a rea
lizărilor, colectivele de muncă 
din întreprinderi și-au asumat, 
pe baza lor, angajamente con
crete, ferme, de realizare in a- 
vans a planului cincinal. Ca ur
mare, în perioada 1971—1973 s-a 
obținut o producție suplimentară 
în valoare de 11,8 miliarde lei. 
Iar in acest an. unitățile Minis
terului Industriei Ușoare vor 
realiza peste prevederile planu
lui cincinal produse în valoare 
de cei puțin 11,5 miliarde lei. 
Cu cele 14 miliarde cit se esti
mează a se obține in plus, in 
anul viitor rezultă că. pe în
treaga perioadă 1971—1975 uni
tățile M.I.U. realizează o pro
ducție suplimentară de peste 37 
miliarde lei, ceea ce echivalează, 
de fapt, cu îndeplinirea planu
lui cincinal la producția globală 
în patru ani, 6 luni și 10 zile. 
Toate aceste majorări ale rea
lizărilor globale se materiali
zează în condițiile unei eficiențe 
sporite. La scara cincinalului, 
cheltuielile la 1 000 lei producție 
marfă pe total minister vor fi 
cu 12,9 lei mai mici decîț nive
lul prevăzut prin plan. Sînt suc
cese care garantează o dezvol
tare la fel de accelerată a in
dustriei ușoare în cincinalul 
viitor și în continuare, pină în 
1990.

Direcțiile de dezvoltare a in
dustriei ușoare au la bază indi
cațiile și sarcinile tnfsate de to
varășul Nicolae Ceaușescu la

1976—1980 a 
capacități de 

de 
cea 
ne-

din 
de 

oa-

Pînă 
mii trei ani ai 
planul producției 
dustriale a fost depășit 
peste 950 milioane lei. 
alizările bune obținute pe pri
mele 7 luni ale acestui an ne 
permit să contăm, la nivelul a- 
nului 1974. pe o depășire a 
prevederilor de peste un mili
ard lei, deci, cum se vede, mai 
mult decit în primii trei ani ai 
cincinalului la un loc. Acest 
lucru, ca și rezultatele pe care 
le preliminăm pentru anul 1975, 
constituie tot atîtea argumen
te concrete ale înfăptuirii pre
vederilor planului 1971—1975 
cu patru luni mai devreme.

Stadiul actual al dezvoltării, 
realizările de pină acum, ca și 
resursele de care dispunem, per
mit să ne propunem in pers
pectiva cincinalului următor, o- 
biective și sarcini astfel dimen
sionate incit să asigure ridica
rea pe o treaptă superioară a 
industriei de prelucrare a lem
nului. Astfel, în vreme ce in
dustria lemnului se va dezvolta

cincinalului 
globale in- 

cu 
Re-

pînă în 1980 într-un ritm me
diu anual de 3,6—4,6 la sută, 
în sectorul de prelucrare a lem
nului, ritmul anual de creștere 
este net superior situindu-se la 
8 la sută, deci aproape dublu. 
Așa. bunăoară, valoarea pro
ducției de mobilier din lemn 
va ajunge în 1980 la 7,5 mili
arde lei, ceea ce înseamnă, de 
fapt, o creștere, comparativ cu 
1975. de 42.4 la sută. Exprima
tă fizic, această creștere echi
valează cu obținerea unei pro
ducții de mobilier pentru locu
ințe de 960 000 de garnituri con
venționale și a unei producții 
de bucătării de 225 000 garni
turi convenționale.

în scopul utilizării superioare 
a deșeurilor, acțiune demarată 
și susținută de altfel, în cadrul 
unităților Centralei de prelucra
re a lemnului încă din anii a- 
cestui cincinal, prin măsurile 
luate încă de pe acum vizînd 
dezvoltarea capacităților de pro
ducție la fabricile existente și 
construirea altor 13 noi obiecti
ve va spori substanțial produc-

întreprinderea de mașini și agregate din București — principa
lul furnizor de utilaje al țării.

pt
40?

Ca pretutindeni în sectoarele uzinei și aici la Secția de mo
toare Diesel a Întreprinderii constructoare de mașini din Reșița 
prezența tinerilor este dominantă.

ția de plăci aglomerate și fibro- 
lemnoase. La finele anului 1980, 
ea va atinge 1,2—1,3 milioane de 
tone, cu 20—30 la sută mai mult 
decit producția prevăzută a se 
realiza în 1975. O creștere, cum 
se vede, de proporții, dar pe de
plin realizabilă dacă avem în 
vedere că in unitățile centralei 
noastre s-a conturat, încă din a- 
cești ani, un amplu program de 
valorificare superioară a ma
sei lemnoase prin atragerea în 
circuitul economic și utilizarea 
cit mai deplină, a sortimentelor 
inferioare de lemn și a rămăși
țelor de lemn din industrie și 
exploatare. Deja, acum, ponde
rea acestora este de 35 la sută 
în producția de plăci aglomera
te și fibrolemnoase, dar estimtm 
că ea va crește in continuare, 
ajungînd în 1980 la peste 50 la 
sută. Concomitent, schimbări e- 
sențiale se vor produce în struc
tura producției de mobilă, 
sensul creșterii producției 
mobilă stil. Realizările de 
nă acum in acest domeniu, 
periența acumulată, ca și dota
rea tehnică existentă în nu
meroase întreprinderi, ne vor 
permite să ajungem în 1980 la 
o valoare a‘ producției de mobi
lă stil de peste 1,4 miliarde lei. 
deci o creștere față de anul 1975 
de 149 la sută.

Urmind indicațiile secretaru
lui general al partidului nostru, 
în unitățile centralei de prelu
crare a lemnului s-au luat nu
meroase măsuri pentru extin
derea folosirii înlocuitorilor 
lemnului, in speță a maselor 
plastice. Ca urmare, pină 
1975 in producția de mobilă 
var utiliza peste 2 500 tone 
mase plastice.

De altfel, pot să vă spun 
pornind de la experiența aces
tor ani ne-am prevăzut ca in 
perioada 1976—1980 
struim patru 
de producere 
de mase plastice necesare — 
benzi adezive, fir fuzibil. înlo
cuitori de furnire — fapt ce va 
contribui hotăritor la folosirea 
în producție în 1980 a peste 7 500 
tone mase plastice.

să con- 
fabrici proprii 
a elementelor

Ing. FLORIN CRISTESCU 
director general al Centralei de 
prelucrarea lemnului — București Fotografiile: GH. CVCU și PAVEL TĂNJALĂ

La C.E.I.L. Focșani „aurul verde' al pădurilor, capătă 
valențe.

consfătuirea de lucru din august 
1973 de Ia Mangalia cu cadrele 
de conducere din întreprinderile, 
centralele și ministerul 
Trecerea imediată la 
spunerea în practică 
cestor prețioase indicații 
mis crearea bazei tehnice 
teriale necesare pentru susține
rea amplului program de dez
voltare in perspectivă a acestei 
ramuri. Ca urmare, un accent 
deosebit s-a pus pe dezvoltarea 
producției de plante tehnice — 
in, cinepă, bumbac — crein- 
du-ne premise pentru asigura
rea in întregime a bazei de ma
terii prime din țară și elimina
rea in bună parte a importuri
lor. Astfel, de ța o producție 
medie anuală de 93 315 tone cî- 
nepă și, 79 200 tone in obținute 
in perioada 1971—1973 se va a- 
junge Ia o producție medie a- 
nuală de 186 000 tone cinepă și 
211 000 tone in in anul 1975. Pe 
această bază se va putea asigura, 
in perioada 1976—1980, o dezvol
tare într-un ritm accelerat a pro
duselor din in și cinepă. Tot ca 
urmare a indicațiilor tovarășu
lui secretar general s-a intensi
ficat preocuparea ministerului 
nostru pentru pregătirea cadre
lor necesare în cincinalul urmă
tor. La ora actuală există peste 
30 de centre cu școli de diferite 
profile unde se pregătesc mun
citorii. tehnicienii, ajutorii de 
maiștri și maiștrii" necesari. 
Cursurile de calificare la locul 
de muncă, cele de perfecționare 
a cunoștințelor sînt frecventate 
anual de peste 80 000 de lucră
tori din unitățile ministerului 
nostru. Forța de muncă de care 
dispunem la ora actuală ‘ 
preună cu cea aflată în 
pregătire garantează că 
1980 vom putea asigura o 
a producției globale pe 
minister de 54,2 la sută 
1975. Ritmul mediu de __ T___
va fi de 9.1 la sută. Dar obiec
tivul cel mai important pentru 
industria ușoară in perioada ur
mătoare este ridicarea calității 
produselor la nivelul celor mal 
bune realizări obținute pe plan 
mondial, asigurarea unei struc
turi sortimentale adecvate ce
rințelor în continuă schimbare 
ale consumatorilor. în acest 
scop, paralel cu aprofundarea 
pregătirii profesionale a îuerȘ- 
torilor din industria ușoară, s-a 
intensificat și amplificat activi
tatea de creație din toate uni
tățile ministerului nostru. în a- 
cest fel vom putea asigura un 
înalt grad de mobilitate a pro
ducției pentru a o putea adapta, 
în permanență. Ia cerințele pie
ței interne și externe.

O atenție deosebită s-a acor
dat pregătirii cadrelor și a fa
bricației pentru obiectivele ce 
urmează să intre în funcțiune 
în perioada următoare. Investi
țiile alocate pentru industria u- 
șoară in anii 1976—1980 sînt cu 
37,6 la sută mai mari decit in 
acest cincinal. Datorită măsuri
lor luate deja, sau aflate în curs 
de aplicare toate unitățile pla
nificate să producă în anii ur
mători vor realiza, încă de la 
început, sortimente de înaltă ca
litate, competitive. O dezvoltare 
prioritară va cunoaște producția 
de confecții textile și tricotaje, 
avînd la bază înaltele ritmuri 
de creștere prevăzute pentru 
sectorul de fire și fibre sinte
tice. Ne pregătim astfel de pe 
acum pentru a satisface exigen
țele și cerințele populației din 
deceniul 1980—1990. în perioada 
1976—1990 va trebui să asigurăm 
o creștere de 2,5—2.7 ori a pro
duselor tricotate, de 3—3,2 ori 
a confecțiilor textile și de circa 
două ori a producției de încăl
țăminte. Altfel spus, valoarea 
produselor realizate de industria 
ușoară pentru un cetățean al 
României va fi de peste două 
ori mai mare în 1990 decit în 
1975. Se va urmări in continu
are realizarea unor produse es
tetice și practice, la prețuri ac
cesibile tuturor și într-o mare 
varietate sortimentală.

Ing. NICOLAE FLORESCU 
director general adjunct 

la Direcția plan-dezvoltare 
a Ministerului Industriei Ușoare

nostru, 
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multi acasă, trăiam de pe azi pe 
miine. în 1946 am intrat în 
partidul comunist. Pe urmă 
m-au trimis la școli. Cind s-au 
făcut C.A.P.-urile, in 49, am re
fuzat să fiu președinte — fugiți 
de aici, am zis. sint prea tinăr ! 
Chiar eram. Numai că au pus 
un președinte care naiba știe 
ce-a făcut, nu s-o fi priceput, 
că după patru ani C.A.P.-ul era 
aproape de faliment, abia ii mai 
ținea pe oameni înăuntru. Mi-au 
propus tar. mă mai călisem și 
eu, am primit. De-atunci sint 
președinte.

— De atunci, oamenii vă aleg 
mereu !

— Mă aleg. Anul ăsta 
n-am mai vrut. M-am supă
rat pe viață, pe agricultură, 
pe sat și pe mine. Dar nu mi-a 
mers. M-au ales, au făcut gă
lăgie și a trebuit să mă impac.

— Cum ați început, atunci, 
în 54 ?

— Cu sărăcia 1 Nu se dădea 
nici un ban la ziua muncă, nu 
era de unde. Averea obștească 
mai mult nu era decit era. Am 
muncit. Mai ales cu oamenii. 
Fiecare voia să vină acasă cu 
căruța plină, ei erau in colec
tivă. dar tot țărani individualiști 
ca mentalitate. I-am dezbărat, 
mai cu sila, mai cu mila de me
tehne. Moștenisem de la re
gimul burghez o agricultură 
rudimentară. Trebuia să fa
cem din ea o agricultură 
modernă. Trenul a mers, în
cet, dar sigur. în ’55 dădeam 
12 lei ziua muncă. In 58 — 33 
lei. în 1968 am ajuns să dăm oa
menilor 60 de lei ziua muncă. 
Toate astea, spuse într-o frază.

pot părea seci. înăuntru însă 
sint vieți de nopți nedormite, de 
zile de muncă începute de di
mineața și terminate a doua 
zi dimineață, sute de cărți citite, 
frâmîntări, descurajări și spe
ranțe... Da... Oamenii erau re- 
zistenți, era o reținere la ei. Fu
seseră obișnuiți să zgîrie pămîn- 
tul, să semene cu ușa în spate, 
nu le plăceau mașinile. Dar pă- 
mintul e ca o ființă vie. Tre

schimbat oamenii, v-ați schim
bat și dumneavoastră...

— Am dus cu ei o activitate 
pe toate fronturile. Păi noi, de 
două ori pe lună, cu camioane
le, duceam oamenii la Constan
ta. la teatru. Vi se pare ceva 
obișnuit. Pentru cei care și-au 
mincat tinerețea in război, era 
un fel de minune. Pe urmă, 
dacă oamenii s-au îmbogățit, au 
început să o ducă bine, cum să

— Experiența pot s-o capete 
mulți. Depinde ce înțelegem prin, 
experiență. Eu am aflat de la 
oameni că la dumneavoastră, 
experiență mai înseamnă și o 
inaltă pricepere în ale agrono
miei. Spun oamenii că nu exis
tă inginer care să vă încuie...

— Ei, ba da, la filozofie să zi
cem. mă încuie ! La cimp, mai 
greu. Că sînt încăpățînat. Și 
perseverent. Plus că trebuie să

„Visez să mă plimb
prin orășelul agrar..."

buie îngrijit, dibuit, mingîiat, 
să-ți dea tot. Am pus mare ac
cent pe îngrășarea pămintului. 
în ’62 noi am realizat 4000 kg 
de porumb la hectar, cind nici 
nu se pomenea de așa ceva. Pe 
urmă am trecut la recoltele 
înalte. Sigur, asta nu se poate 
face numai cu muncă. De mun
cit, muncesc multi. Mai trebuie 
să și știi cum să muncești. La 
toate adunările generale cind 
planificam producția pe anul 
viitor mulți ne credeau cel pu
țin nebuni. Dar nu se poate să 
trăiești așa, cu ce ți-a dat dum
nezeu, că nu dumnezeu îți 
bagă-n sac. Partidul, și statul 
ne-au adus apa pe canale, au in
vestit 40 de milioane in sistemul 
de irigații, datoria noastră este 
să folosim cu pricepere ceea ce 
ni s-a pus la dispoziție.

"Lr-ln tot acest timp s-»U

nu se schimbe ! Traiul bun 
cheamă nevoi spirituale. C.A.P.- 
iștii noștri sint un fel de con- 
stănțeni la cîteva zeci de kilo
metri. ocupați in agricultură. 
Fermieri. Cit despre mine... nu 
știu cit m-am schimbat. Entu
ziasmul, vigoarea în muncă, spi
ritul gospodăresc, că pe astea 
le am, sigur că le am. altfel nu 
aduceam C.A.P.-ul aici, și nici 
nu mă făceau Erou, n-are rost 
sâ umblăm cu false modestii — 
toate acestea zic, le am incă, 
lăsate moștenire din tinerețea 
afceea despre care ți-am vorbit, 
întotdeauna am căutat să fiu 
încadrat de băieți tineri. Tu, 
tineretule, folosește-te de expe
riența pe care o am, și vezi că 
prin munca mea și a altora ca 
mine, ți-am pus totul la dispo
ziție. Lucrează, că ai cu ce și 
de ce ! Trebuie să-ți placă ceea 

__ e« taci, «A trăiești munca 1

Stil cind și cum să deschizi o 
ușă și șă obții ce vrei, să nu te 
pleci la primul refuz și la pri
mul eșec. Dacă ai dreptate. Eu 
nu mai am nevoie de aplauze 
și de poze-n ziar. Le-am avut 
pe toate. Și succese, și aplauze, 
și poze-n ziar. Sînt deputat, sînt 
Erou al muncii socialiste, sint 
decorat. Eu am nevoie să scot 
totul din pămint și animal, și 
sufletul, să dau statului cit 
mai multe produse și omului 
bunăstare în casă. Asta e am
biția mea supremă. Viața mea 
am prăpădit-o aici, în sediul 
ăsta și pe cimpurile lui. Sînt 
legat cu toată fibra de C.A.P. 
Pină și plopii aceia înalți de la 
poartă, știi dumneata că tot eu 
i-am plantat, acum vreo zece 
ani 7 Istoria trăită de mine e 
istoria satului, a cooperativei. 
Nu trăiesc pentru mine, trăiesc 
pentru cei care vor veni. Pen-

tru viitor. Vorba lui Tudose de 
la Stoicănești, trebuie să ne 
modernizăm, să ne industriali
zăm, trebuie, mai ales, să trăim 
in urmași.

— Care a fost și este, după 
părerea dumneavoastră, impera
tivul generației dumneavoastră 
de comuniști ?

— Dacă ar fi să fiu patetic, 
aș spune — victoria cu orice 
preț. Dar am s-o spun mai mo
dest. Imperativul nostru, ca și 
al oricărei generații de comu
niști. dar parcă la noi era mai 
vital, era singele. aerul și apa, 
a fost : Este necesar. Este ne
cesar să conving oamenii, așa 
că am s-o fac. Este necesar să 
devin cult, deși sint țăran. Este 
necesar să-mi dezvolt creierul și 
priceperea. Este necesar să fa
cerii totul acolo unde pare că nu 
se poate face nimic. în treizeci 
de ani. mîndria mea este că 
n-am uitat niciodată că este 
necesar. Iar astăzi cinstit pot să 
afirm că datorită acestui im
perativ, mă mențin la nivelul 
acestui tineret deștept și in
struit. care văd că tot mai are 
nevoie de mine I

— Cum vedeți viitorul satului 
acesta, ■ căruia i-ați dăruit în
treaga viață ?

— Cum să-l văd... Un sat res- 
trîns, cochet, cu populația — 
15—20 la sută ocupată in agri
cultură. totul se va mecaniza. 
Va fi o stațiune lingă o mare 
unitate agricolă industrială. O 
să-mi pară rău că nu sînt ti
năr — că mai sint și orgolios. 
O să mă plimb prin orășelul 
agrar și o să mă gindesc cum 
l-am făcut noi, cei care încă ne 
viram mîinile in pămint ca să-i 
scoatem rodul..,

OAMENI CARE 
AU REDESCOPERIT 

PRODUCȚIA

Stau de vorbă cu 
tovarășa ingineră 
Alexandrina Covaci, 
de la Filatura ro
mânească de bum
bac, revenită in în
treprindere, din 
Ministerul Indus
triei Ușoare, in 
urmă cu aproxi
mativ un an. Este 
o foarte bună lu
crătoare in dome
niul industriei u- 
șoare, cu vastă ex
periență in filatu
ră. „Practic, am 
străbătut toate 
treptele meseriei — 
îmi spune. în 1952 
eram muncitoare. 
Apoi laborantă și, 
după o scoală de 
trei ani, maistru. 
Am urmat faculta
tea și în 1963 am 
devenit ingineră. 
Eram mîndră, desi
gur, să revin la 
vechiul loc de 
muncă în această 
nouă calitate". în 
noua calitate a lu
crat ca tehnolog, 
șef de laborator, in 
cercetare. De fieca
re răspundere în

ADEVĂRATA AUTORITATE

credințată s-a achi
tat conștiincios, ca 
un veritabil specia
list format la școa
la datoriei munci
torești. La un mo
ment dat.........S-a
ivit un post dc fi
lator in minister. 
Noi, în centrală a- 
veam nevoie de un 
finisor. S-a ajuns 
Ia o înțelegere, nu 
mai rețin cum, și 
pentru postul din 
minister am fost 
desemnată eu". Dar 
după un an si ju
mătate revine in 
producție, mai e- 
xact spus, in 
Centrala industriei 
bumbacului, grefa
tă. însă, pe între
prindere.

— Cum v-ați sim
țit in minister ?

— Mi-a fost de 
mare ajutor. Am 
cunoscut alte între
prinderi. Si-apoi, 
este vorba de o altă 
autoritate.

— Cum vă re- 
simțiti în produc
ție ?

— Aici, in execu

ție, sigur este mai 
bine. Satisfacțiile 
sint mult mai 
mari. Lucrez in 
cadrul controlului 
tehnic de calitate 
și cred că pot da 
deplina mea pu
tere de muncă, în
treaga capacitate. 
Este o treabă ce 
tine de calitate să 
produci fire fine 
pieptănate — și 
noi sintem printre 
puținele întreprin
deri vechi care 
facem asemenea 
fire.

— Cum stați cu 
necesarul de spe
cialiști în între
prinderea dv. ?

— Din cite știu 
eu — dar, ce știu ? 
că văd cu ochii 
mei ! — avem incă 
nevoie. în puțin 
timp, unii din in
ginerii vîrsinici vor 
ieși la pensie.

în aceeași între
prindere, o altă co
legă a tovarășei 
Covaci — inginera 
Iulia Petrescu. „Da. 
și eu am venit in 
producție, după 
sase ani de mi
nisteriat. îlai bine 
zis, am revenit,

deoarece lucrasem 
inainte vreo zece 
ani intr-o între
prindere textilă gă- 
lățeană. Acum, în 
producție, răspund 
de cercetarea uzi
nală, contribui Ia 
îndeplinirea unor 
contracte."

Ultimul interlo
cutor : Elena Oan- 
cea. din partea Ser
viciului personal- 
învățămint. „Da — 
ne mărturisește 
dînsa — se simte 
tot mai mult ne
voia de cadre de 
inaltă specialitate 
în producția direc
tă a industriei u- 
soare. Majoritatea 
celor 44 de între
prinderi care tin de 
centrala noastră au 
cerut specialiști 
din actuala promo
ție de absolvenți ai 
facultății. Deși vom 
primi 50 de ingi
neri, aceștia abia 
ajung pentru în
treprinderile noi : 
Slatina, Drăgănești- 
Olt, Alexandria, 
Năsăud etc.“.

ION ANDREIȚA
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Mesaj adresat de guvernul 
Republicii Socialiste România

noului guvern grec
Vicepremierul și ministrul de 

externe al Greciei, Gheorghios 
Mavros, l-a primit marți pe Ion 
Brad, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Atena.

Cu acest prilej, ambasadorul 
român a transmis felicitările și 
urările de deplin succes, adre
sate de guvernul Republicii So
cialiste România noului guvern 
grec, în îndeplinirea sarcinilor 
de mare importanță pentru na
țiunea elenă, pe care și le-a a- 
sumat.

Vicepremierul Gheorghios 
Mavros a mulțumit pentru me
saj și și-a exprimat convinge
rea că bunele relații de priete
nie tradițională dintre Grecia și 
România vor fi continuate și 
dezvoltate, pe toate planurile. Ei 
a rugat pe ambasadorul român

să transmită mulțumiri pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
pentru politica clară, fermă și 
consecventă pe care România o 
promovează în relațiile româno- 
elene, ca și pentru 
sale indreptate spre 
destinderii, înțelegerii 
în Balcani, in Europa 
treaga lume.

Vicepremierul și ministrul do 
externe grec și-a exprimat, tot
odată, acordul deplin cu poziția 
și acțiunile României privind 
rezolvarea problemei cipriote în 
spiritul normelor dreptului in
ternațional, al respectului pen
tru independența, integritatea și 
suveranitatea națională a Cipru
lui, pentru respectarea dreptu
lui poporului cipriot de a-și de
cide singur soarta, fără amestec 
din afară.

eforturile 
realizarea 
și păcii 
și în in-

Vizita ministrului
de externe al României

la Pekin
Ministrul afacerilor externe al R.P. Chineze, Ci Pin-fei, * oferit, 

luni seara, o recepție in onoarea ministrului afacerilor externe 
ai României, George Macovescu, aflat într-o vizită oficială de 
prietenie Ia Pekin. Au participat adjunct! ai ministrului de ex
terne și ai ministrului comerțului exterior și alte persoane ofi
ciale.

în alocuțiunea rostită, minis
trul de externe chinez a relevat 
că actuala vizită a ministrului 
român oferă posibilitatea reafir
mării profundelor sentimente de 
prietenie frățească ce animă cele 
două partide, țări și popoare și 
contribuie la aprofundarea cu
noașterii reciproce, și la trecerea 
în revistă a problemelor de in
teres comun.

Aducînd un călduros omagiu 
amplelor eforturi depuse in pre
zent de poporul român în con
struirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, in îndeplini
rea planului cincinal înainte de 
termen — în ajunul marii săr
bători a eliberării României de 
sub dominația fascistă și al celui 
de-al Xl-lea Congres al Parti
dului Comunist Român — Ci 
Pîn-fei a relevat că, îndeosebi 
după vizita în R.P. Chineză a 
delegației de partid și guverna
mentale conduse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tradiționalele 
relații de prietenie frățească și 
colaborare pe multiple planuri 
dintre România și China — am
bele țări socialiste in curs de 
dezvoltare — au cunoscut o evo
luție continuu ascendentă. Vor
bitorul a exprimat hotărîrea 
partidului, guvernului și po
porului chinez de a acționa și în 
viitor pentru dezvoltarea și ex
tinderea acestor relații. Vorbi
torul a relevat că „România sus
ține cu fermitate că indepen
dența și suveranitatea națională, 
egalitatea și neamestecul în tre
burile interne trebuie respectate 
cu strictețe și că toate țările, 
mari sau mici, au dreptul să 
participe la soluționarea pro
blemelor internaționale".

Referindu-se, in continuare, la 
faptul că România dezvoltă ac
tiv relații de prietenie și coope
rare cu un număr mare de țări 
în curs de dezvoltare și se opu
ne cu hotărire imperialismului, 
colonialismului, ministrul de ex
terne chinez a spus ; „Ne ex
primăm din inimă admirația 
noastră pentru politica dv. mili
tantă".

Ministrul de externe român a 
subliniat, in cuvîntul său, faptul 
că vizita în R.P. Chineză a de
legației de partid și guverna
mentale conduse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, convorbirile 
purtate și înțelegerile realizate 
cu tovarășul Mao Tzedun, pre
ședintele C.C. al P.C. Chinez, 
Ciu En-lai, premier al Consiliu
lui de Stat al R.P. Chineze, și 
alți conducători de partid și de 
stat chinezi, s-au înscris ca eve
nimente remarcabile în cronica 
relațiilor româno-chineze, ca o 
contribuție de prim ordin la o 
mai bună cunoaștere reciprocă, 
la întărirea prieteniei și colabo
rării frățești dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre, la con
solidarea forței socialismului și 
păcii în întreaga lume. Un fac
tor de însemnătate hotăritoare 
pentru continua aprofundare a 
acestor relații bazate pe mar
xism-leninism și internaționa
lism proletar, pe principiile res-

pectării independenței și suve
ranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, egalită
ții în drepturi și întrajutorării 
tovărășești — a afirmat vorbito
rul — il constituie contactele 
permanente, frecventele întilniri 
intre cadre din conducerile celor 
două partide și state. Ministrul 
de externe român s-a referit 
apoi la realizările poporului nos
tru in construcția socialistă, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român.

In încheierea alocuțiunilor lor, 
cei doi miniștri au toastat pen
tru prietenia trainică dintre 
partidele, țările și popoarele 
României și Chinei, pentru noi 
succese in opera de construire 
a socialismului in cele două țări, 
in sănătatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, in sănătatea 
președintelui Mao Tzedun, a ce
lorlalți conducători de partid și 
de stat români și chinezi.

La recepție a fost prezent 
Nicolae Gavrilescu. ambasadorul 
României in R.P. Chineză.

Ministrul român al afacerilor 
externe a continuat, marți, con
vorbirile oficiale cu ministrul de 
externe al R.P. Chineze.

Convorbirile, oare s-au desfă
șurat intr-o atmosferă caldă, in 
spiritul tradiționalelor relații de 
prietenie frățească și colaborare 
pe multiple planuri, au reliefat 
hotărîrea comună a celor două 
părți de a amplifica și diversi
fica aceste relații, in interesul 
partidelor, țărilor și popoarelor 
noastre, pentru consolidarea for
ței socialismului și păcii în în
treaga lume.

\

„Sîntem foarte impresionați

„Sîntem foarte impresionați de ceea ce am vă
zut în aceste zile în România". Fraza sintetizează 
impresiile pe care le-au acumulat reprezentanții 
Ligii Tineretului Comunist din Suedia după o vi
zită efectuată la invitația C.C. al U.T.C. Lars 
Gullbrand, membru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al Ligii Tineretului Comunist din 
Suedia (S.K.U.), și Per Erik Adersson, membru al 
C.C. al S.K.U., ne-au relatat cîteva din proble
mele ce preocupă pe tinerii comuniști suedezi, 
tînăra generație a țării lor și s-au referit, firește, 
la călătoria întreprinsă în România.

Dialogul a început cu evi
dențierea procesului con
solidării Ligii Tineretului 
Comunist din Suedia.

— Organizația noastră conti
nuă procesul reorganizării, pro
ces pe care il vom desăvîrși la 
viitorul congres, in mai 1975 — 
subliniază Lars Gull brand. In
ultimele luni s-au constituit noi 
grupe de tineri comuniști, s-au 
format noi organizații ale S.K.U. 
în întreaga țară, în școli și in 
uzine, funcționează in mod ac
tiv organizații ale tineretului 
comunist. Reorganizarea ne-a 
solicitat și ne mai solicită timp, 
dar putem afirma de pe acum 
că S.K.U. constituie o organi
zație puternică și omogenă. 
Printre membrii S.K.U. tinerii 
muncitori reprezintă categoria 
socială cea mai larg reprezenta
tă. Influența S.K.U. a crescut 
in rindurile tineretului, fapt e- 
videntiat nu numai prin statis
tici. ei și prin amploarea acțiu
nilor pe care le organizăm, ca 
și prin înmulțirea și răspindi- 
rea mereu mai largă a publica
țiilor noastre. Ne-am amplificat 
sfera de activitate, înființând 
grupe muzicale, ansambluri fol
clorice. de teatru, echipe spor- 

a 
ia 
eu 
de 
a-

tive. Campania de creștere 
numărului de abonamente 
publicația noastră s-a soldat 
o reușită deosebită : 2 500 
noi abonați, tineri care pină
cum n-au mai fost in contact 
cu S.K.U. La condițiile noastre, 
cifra aceasta este importantă. 
Doresc să mai adaug un as
pect : am început să ne ocu
păm mai activ de educarea co
piilor. pentru a pregăti viitori 
tineri comuniști. Problema 
creării unei mișcări pentru co-

Evoluția situației
din Cipru

• Noi incidente militare • Pregătiri

pentru a doua fază a conferinței tripartite 
de la Geneva • Turcia va elibera

prizonierii de război

In favoarea unui 
CLIMAT DE PACE 

In zona oceanului 
INDIAN

* într-o declarație de presă fă
lită la Singapore — unde se 
află într-o vizită oficială de trei 
zile — ministrul indian de ex
terne, Swaran Singh, a subli- 
rtiat că „ultimele informații 
țfervenite din Pakistan eviden
țiază dorința primului ministru 
al acestei țări. Zulfikar Aii 
Bhutto, de a relua dialogul po
litic cu India".
" Acest lucru — a spus el — 

gjste în favoarea climatului de 
pace in regiune, India și alte 
țări limitrofe opunindu-se creă
rii de rivalități și elemente de 
Încordare in zona Oceanului 
fiidian.
, Pe de altă parte. Swaran 
Singh a arătat că un comitet de 
oKperți. compus din trei oficia
lități ale O.N.U.. a prezentat un
’ ■ ---- —‘'-i general,

privire la 
situație din această 

lumii și a menționat că 
dorit ca respectivul do- 
să fie supus spre dez- 
Adunării Generale a

NICOSIA. — După cum infor
mează agențiile de presă, con
comitent cu negocierile din ca
drul Comisiei tripartite însărci
nate cu stabilirea liniei de în
cetare a focului, alcătuită din 
reprezentanții militari ai Gre
ciei, Turciei și Marii Britanii — 
care se desfășoară la Cartierul 
general al forțelor O.N.U. din 
Cipru — în diferite localități 
din insulă au fost semnalate, in 
cursul zilei de marți, noi inci
dente militare intre forțele tur
cești și ale ciprioților turci, pe 
de o parte, și ciprioții greci, pe 
de altă parte. Asemenea inci
dente. care au implicat bombar
damente de artilerie, au avut 
loc în jurul localităților Lapi- 
thos, Karavas și Vasilia — si
tuate la cîțiva kilometri vest de 
Kyrenia, într-o zonă controlată 
de forțele armate ale Turciei.

Un purtător de cuvint âl 
O.N.U., citat, de agenția U.P.I.. 
a apreciat că luptele din această 
zonă au fost cele mai intense 
după intrarea în vigoare a acor
dului de încetare a focului sem
nat la Geneva, la 30 iulie.

Ciocniri militare au fost sem
nalate. de asemenea, în zona 
portului Famagusta. Un purtă
tor de cuvînt al forțelor O.N.U. 
din Cipru, citat de agenția 
U.P.I., a anunțat că militari ca
nadieni, finlandezi și britanici 
din contingentul O.N.U. dislocat 
în insulă au fost trimiși în zona 
portului Famagusta, pentru a 
preveni reluarea incidentelor 
militare. Acest port, controlat 
parțial de forțele armate tur
cești și de ciprioții greci, pre
zintă. in condițiile blocării ce
lorlalte orașe portuare ale insu
lei, o deosebită importanță pen 
tru aprovizionarea pe mare a 
Ciprului.

tații cipriote turcești din insulă, 
a declarat că va pleca, de la An
kara, — unde se află, în prezent, 
pentru consultări in problema ci
priotă — direct la Geneva.

ATENA — O oficialitate 
greacă, citată de agenția Reu
ter, a declarat că Grecia va par
ticipa la cea de-a doua fază a 
conferinței tripartite de la Ge 
neva în problema Ciprului, ale 
cărei lucrări urmează să încea
pă, joi, 8 august. Sursa a preci
zat că ministrul afacerilor ex
terne al Greciei, Gheorghios 
Mavros, se va deplasa în acest 
scop la Geneva.

ANKARA. — Orhan Birgit, 
ministru al informațiilor și pur
tător de cuvint oficial al guver
nului turc, a declarat, marți, re
prezentanților presei că prizo
nierii de război, deținuți de Tur
cia ca urmare a recentelor eve
nimente din Cipru, vor fi elibe
rați in curind.

Dezvoltarea
colaborării

româno-sovietice

Aport secretarului 
Șurt Waldheim, cu 
actuala 
parte a 
este de 
gument 
batere
O.N.U. El a relevat că Austra
lia și Noua Zeelandă au sub
scris. de asemenea, la principiul 
conform căruia Oceanul Indian 
trebuie să fie o zonă a păcii, 
Malayesia, Singapore și Indone
zia exprimindu-și și ele. la rîn- 
dul lor, acordul în legătură cu 
această problemă.

ANKARA — După cum re
latează, din Ankara, agenția 
France Presse. primul ministru 
al Turciei, Biîlent Ecevit. a 
confirmat, marți, că delegația 
turcă condusă de ministrul afa
cerilor externe Turan Giines va 
pleca, la Geneva, pentru a par
ticipa la cea de-a doua fază a 
negocierilor din cadrul Confe
rinței tripartite în problema Ci
prului, 
joi, 8

programată să înceapă 
august.

★
Denktaș. vicepreședinteRauf

al Ciprului și lider al comuni-

Tovarășul Ion Pățan, vice- 
prim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice interna
ționale al Republicii Socialiste 
România, a avut, la 6 august, 
o întrevedere cu N. S. Patoli- 
cev, ministrul comerțului exte
rior al U.R.S.S., in cadrul că
reia au fost examinate probleme 
ale dezvoltării schimburilor eco
nomice dintre România și Uniu
nea Sovietică.

în aceeași zi, tovarășul Ion 
Pățan a avut o întîlnire de lu
cru cu V. N. Novikov, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., în cursul că
reia s-a făcut un schimb 
păreri privind dezvoltarea co
laborării și cooperării dintre 
cele două țări. La ambele în- 
tilniri a participat. Gheorghe 
Badrus, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Uniunea 
Sovietică.

întrevederile s-au desfășurat 
Intr-o atmosferă cordială, prie
tenească.

de

Interlocutorii noștri : reprezentanții

Oaspeți ai U.T.C. vorbesc 99Scinteii tineretului“

Ligii Tineretului Comunist din Suedia

ITALIA Djakarta: românOră de curs la o școală elementară din zona eliberată Cam Chinh din Vietnamul de Sud.

pii va fi dezbătută probabil la 
congresul din anul viitor. Dar 
încă de acum desfășurăm acti
vități cu grupe de copii.

• Cu ce probleme este 
confruntat tineretul suedez, 
probleme înscrise și pe 
agenda activității S.K.U.?

— Problemele acestea provin 
din realitățile sociale caracte
ristice țării noastre. Ne preocu
păm de problemele majore ale 
tineretului, de apărarea dreptu
rilor sale. In primul rînd acor
dăm atenție tinerilor muncitori. 
Un studiu efectuat în rindurile 
acestor tineri ne-a relevat di
ficultățile pe care ei le înfrun
tă. provenite mai ales din sala
riile mici, din inechitatea so
cială. Șomajul vizează acut ti
neretul. Mulți din cei ce ter
mină școlile tehnice n-au asigu
rate posturile necesare. Esle 
un drept al fiecărui tînăr de 
a avea asigurat un loc de mun
că. Dar un număr crescind 
absolvenți întîmpiiiă greutăți 
obținerea unei slujbe și sint 
bligați să se mulțumească 
munci necalificate (cum s-a in- 
timplat în anul trecut). Șoma
jul nu afectează. însă, numai 
tineretul. Prognozele economice 
prevăd pentru la toamnă o 
nouă creștere a numărului celor 
lipsiți de posibilitatea de a lu
cra. Firește, preocupările orga
nizației noastre cuprind o sferă 
mult mai amplă. Aș aminti 
campania pentru democratizarea 
școlilor sau contribuția activă 
la mișcarea de solidaritate an- 
tiimperialistă.

• Sînteți pentru prima 
dată în România. Cu ce

MANIFESTĂRI 
COMEMORATIVE 
LA HIROSHIMA

de 
in 
o- 
cu

impresii vă despărțiți 
țara noastră ?

— Impresiile noastre sint 
trem de pozitive. Am avut 
sibilitatea de a discuta la C.C. 
al U.T.C., am vizitat Craiova, 
Sibiu, Bușteni, am primit 
formații amănunțite despre 
ța tineretului român, am 
contact cu tinerii acestei 
Ne-a impresionat puternic 
na „Electroputere" din Craiova, 
uzină in care organizația de ti
neret desfășoară o intensă acti
vitate. Am fost oaspeții taberei 
de odihnă de la Bușteni, ceea 
ce ne-a permis să cunoaștem 
modalitățile turismului pentrn 
tineret. O convorbire interesan
tă am purtat la Sibiu, la comi
tetul județean al U.T.C. unde 
ni s-a relatat despre contribu
ția tineretului la îndeplinirea 
înainte de termen a planului 
cincinal, despre munca patrio
tică a tinerilor etc. De aseme
nea, discuția avută la Centrul 
de cercetări pentru problemele 
tineretului ne-a oferit prilejul 
de a aprofunda cunoștințele 
noastre despre România. în în
cheierea vizitei putem sublinia 
cu satisfacție că Partidul Co
munist Român are o grijă re
marcabilă față de tineret, de 
aspirațiile sale.

• Evocînd impresiile 
din România, pe care din 
ele ați fi tentat să o pla
sați pe primul plan ?

— M-a surprins plăcut rapi
da dezvoltare economică a Ro
mâniei. Ceea ce am văzut mi-a 
format imaginea unei industrii 
moderne, cu un ritm înalt de 
creștere. Dacă adaug buna im
presie produsă de unitatea agri
colă cooneratisiă pe care am vi- 
zitat-o lingă Craiova, pot afir
ma că economia românească 
este solidă, sănătoasă.

• Cum apreciați rela
țiile cu U.T.C.?

— Am fost primiți cu multă 
căldură, iar discuțiile avute au 
fost foarte fructuoase. încă 
o dată am putut aprecia utilita
tea de a avea strînse legături cu 
organizații ca U.T.C., din expe
riența cărora se pot extrage în
vățăminte, 
prietenești 
noastre să 
departe.

Convorbire consemnată de
EUGENIU OBREA

in- 
via- 
avut 
țări, 
uzi-

neofascist
Mari manifestații anti

fasciste au avut loc, luni, 
în principalele orașe ita
liene, ca urmare a che
mării lansate de Federa
ția Unită a centralelor sin
dicale italiene (C.G.I.L., 
C.I.S.L., U.I.L.).

rindurile demonstranților 
aflat numeroși reprezen- 
ai partidelor politice și ai 

cercurilor antifasciste

La 5 august, ambasadorul Re
publicii Socialiste România. Teo
dor Dițulescu, a prezentat scri
sorile de acreditare președinte
lui Republicii Indonezia, general 
Suharto. Cu această ocazie, am
basadorul român a transmis pre
ședintelui Suharto, din partea 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
un mesaj de prietenie și urări 
de prosperitate pentru poporul 
indonezian, precum și dorința de 
dezvoltare, în continuare, a rela
țiilor de colaborare dintre Româ
nia și Indonezia.

La rindul său, președintele 
Suharto a transmis președinte-

lui Nicolae 
sale mulțumiri 
urări de prosperitate, precum și 
dorința de a îmbogăți continuu 
conținutul concret al bunelor ra
porturi de stat româno-indone- 
ziene. în interesul cauzei păcii 
și colaborării internaționale.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, șeful statului indone
zian s-a intreținut cordial 
ambasadorul român.

La ceremonia prezentării 
sorilor de acreditare a 
parte ministrul de 
Adam Malik.

Ceaușescu caldele 
pentru mesaj,

cu

scri- 
luat 

externe,

Sner ca relațiile 
dintre organizațiile 
se întărească pe mai

în 
s-au 
tanți 
tuturor 
din Italia. Aceste ample mani
festații au fost organizate în 
semn de protest față de atacul 
cu bombe pus la cale de orga
nizația neofascistă „Ordinul ne
gru" asupra expresului „Itali- 
cus". atentat soldat cu 12 morți 
și 48 de răniți. Reprezentanții 
sindicatelor au exprimat, cu 
acest prilej, indignarea munci
torilor față de „noul atentat 
monstruos, care poartă cu clari
tate pecetea fascistă" — trans
mite agenția Ansa.

Pe de altă parte, presa ita
liană a evidențiat, astăzi, în 
paginile sale, semnificația și 
consecințele gestului criminal 
care a zguduit țara.

Astfel, ziarul „L’Unită", orga
nul Partidului Comunist Italian, 
sublinia : „Minia și indignarea 
se alătură in acest moment ce
rerii de a vedea activitatea 
„bandelor negre" anihilată, ca 
urmare a sprijinirii pe un obiec
tiv antifascist coerent. în final, 
vom face dovada că există forța 
necesară pentru a denunța și 
zdrobi aceste rețele de conivență 
și complicitate, care au făcut 
posibile, in ultimii cinci ani, de
lictele purtind semnul bestiali
tății naziste".

Ziarul ,.Avânți", organul Par-, 
tidului Socialist, arăța, la rîn- 
dul său. că „guvernul va trebui 
să utilizeze toate mijloacele de 
care dispune, pentru a pune ca
păt subversiunii fasciste și acti
vității reprezentanților și susți
nătorilor săi financiari".

Mâniîestâri consimte
Sârbâtorii României

BRAZZAVILLE

în cadrul manifestărilor în
chinate sărbătoririi Zilei de 
August, 
sadorul 
România 
vorbit i 
importanta națională și interna
țională a actului de la 23 Au
gust 1944. A urmat apoi un 
spectacol de gală, in cadrul că
ruia au fost prezentate filme 
documentare privind vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu in 
R. P. Congo, in martie 1972, și 
cea a președintelui Marien 
N'Gouabi in România, in iulie 
1973, precum șl scurt-metrajele 
..Delta Dunării" și „Memoria 
trandafirului".

Au luat parte Henri Lopes, 
membru al Biroului Politic al 
Comitatului Central al Partidu
lui Congolez al Muncii, prim- 
ministru al guvernului R. P. 
Congo, și alte personalități

23
Gh. Stoian, amba- 
Republicii Socialiste 

la Brazzaville, a 
despre semnificația și

congoleze, membri ai corpu
lui diplomatic, reprezentanți ai 
organizațiilor internaționale, co
respondenți ai presei străine și 
un numeros public.
CARACAS

PE SCURT»PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

Hiroshima a comemorat, 
marți, 29 de ani de la bom
bardamentul atomic in care 
și-au pierdut viața 200 000 de 
oameni. Peste 40 000 de per
soane au participat la mani
festările comemorative des
fășurate în Parcul memorial 
al păcii. La ora 8 și 15 minu
te — cind, cu 29 de ani în 
urmă, asupra Hiroshimei 
căzut bomba atomică —

a 
a 

fost păstrat un moment de 
reculegere în memoria victi
melor.

★

în aceeași zi, la Hiroshi
ma au continuat lucrările 
Conferinței internaționale 
împotriva bombelor atomice 
și cu hidrogen, organizată de 
Consiliul japonez împotriva 
bombelor atomice și cu hi
drogen — Gensuikyo. în ca
drul dezbaterilor, Gensuikyo 
a propus conferinței trimi
terea unei delegații la viitoa
rea sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. .pentru a ce
re încheierea unui acord in
ternațional, in vederea inter
zicerii complete a armelor 
nucleare și organizarea unei 
conferințe mondiale, în au
gust anul viitor, pentru rea
lizarea unui astfel de acord.

• SENTINȚELE de condam
nare la moarte a unui civil și a 
trei militari, pronunțate la mij
locul săptăminii trecute de către 
Consiliul de război al forțelor 
aeriene chiliene (F.A.C.H.), au 
fost comutate, luni seara, in 
pedepse cu privațiunea de li
bertate pe 30 de ani — trans
mit agențiile de presă. Printre 
cei condamnați se află Carlos 
Lazo, membru al Partidului So
cialist din Chile.

Secetă în Venezuela
• ÎN URMA SECETEI PU

TERNICE care bintuie in. re
giunea centrală a Venezuelei, 
144 000 de acri de orezării au 
fost compromise și au pierit 
20 000 de vite. Autoritățile esti
mează că seceta va duce la 
pierderea unei cantități de 
140 000 tone de orez, pagubele 
cifrindu-se la 100 milioane de 
dolari.

în unele localități, din cauza 
secetei, a fost raționalizată apa 
potabilă. .

• ÎN PREZENT, în Polonia 
se al'lă in construcție circa 340 
de noi obiective școlare. Pină 
la începerea noului an școlar se 
va termina construcția a peste 
150 de școli, sute de laboratoa
re și de ateliere școlare și al
tele. Internatele școlilor medii 
poloneze vor dispune, la înce
putul anului școlar, de aproxi
mativ 5 500 locuri.

• FERMIERII OLANDEZI au 
continuat, in acest început de 
săptămînă, manifestațiile de 
protest împotriva înrăutățirii 
situației lor economice. Ca și 
in zilele precedente, ei au blo
cat circulația rutieră. Luni, ac
țiunile s-au desfășurat mai ales 
în sudul tării. Pe de altă parte, 
in capitală, 
agricoli au 
pe străzile 
du-se spre 
lui, pentru 
supra absentei măsurilor cores
punzătoare în acest sector din 
partea autorităților.

» fost deja recunoscută de peste 
80 de țări, este membră a Or
ganizației
(O.U.A.) și are statut de obser
vator pe lingă O.N.U.

Unității Africane

sute de producători 
mers cu tractoarele 
orașului, îndreptin- 
sediul Parlamentu- 
a atrage atenția a-

„Cosmos-670"
LA 8 AUGUST, in Uniu- 
Sovietici a fost lansat sa-nea 

telitul artificial al Pămîntului 
„Cosmos-670“. Agenția T.A.S.S. 
anunță că el este destinat con
tinuării explorării spațiului oos- 
mic.

• UN GRUP de 40 de state a- 
fricane au adresat, luni. Consi
liului de Securitate o scrisoare 
prin care cer acestui organ al 

să recomande, la cea 
întrunire a sa, 

Guineei-Bissau în 
Națiunilor Unite, 

agenția Associated

O.N.U. 
mai apropiată 
admiterea 
Organizația 
informează 
Press.

In documentul menționat se 
precizează că Guineea-Bissau

SUCCESE ALE 
PATRIOȚILOR 

CAMBODGIENI

oa-

Forțele patriotice de elibe
rare cambodgiene au bom
bardat, in noaptea de luni 
spre marți, pentru a treia 
oară intr-un interval de 72 
de ore. obiectivele lonnoliste 
din Pnom Penh, provocind 
inamicului pierderi în
meni și materiale de luptă.

Lansate din imediata ve
cinătate a capitalei, de pe 
malul estic al Mekongului — 
zonă asupra căreia trupele 
regimului de la Pnom Penh 
au încercat zadarnic. în ul
tima vreme, să obțină con
trolul — 
obiective 
circa 300 
dința lui

rachetele 
lonnoliste 
de metri 

Lon Noi.

au lovit 
aflate la 
de reșe-

țgnema
ROMAN VESEL: Victoria (orele 

#.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: ~ * • - --
11,15; 13.45;
București
16; 18,30; vri.ciui.uci jl/iucuum
(ora 20); Grădina București (ora 
20).

FARA 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 - • -
20).

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

URMAREȘTE-MA!: Favorit (ore
le 9,15: 11.30; 13.45: 16; 18,15: 20.30); 
Casa Filmului (orele 10; 12.15; 18; 
20.15).

DUELUL:
18: 20 15).

CONTESA
(orele 9.30;
Lira (orele . . .
dina Lira (ora 20.15).

TARA LUT SANNIKOV- Bucegi 
(orele 16: 18,15): Drumul Sării (o- 
rele 15.30: 18: 20.15); Grădina Bu- 
cegi (ora 20,15).

TUNURILE DIN NAVARONE: 
Feroviar (orele 9: 12,30; 16; 19,30); 
Gloria (orele 9; 12.15; 15,30; 18.45); 
Modern (orele 9; 12,15; 16; 19.15); 
Grădina Titan (ora 20); Grădina 
Modern (ora 20).

Scala (orele 8,45; 
16,15; 18 45; 21.15);

(orele 8.45; 11,15; 13,30; 
20,45); Grădina Dinamo

Festival (ora

Capitol (ore-
20.30); Grâdl-

Viitorul (orele 15,30;

WALEWSKA: Central 
12; 14,45; 17,30; 20.15); 
15.30: 18: 20.30); Gră-

FRAȚII JDERI: popular (orele 
15.30; 19).

VÂND ANA: Excelsior (orele 
12,30; 16; 19,30): - ■ •
12,15; 15,45; 19); 
12,30; 16; 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 ACUZĂ: Unirea 
(orele 15,30; 18); Grădina Unirea 
(ora 20.15).

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

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

DUEL PE AUTOSTRADĂ: Bu- 
zești (orele 9: 11; 13; 15; 17; 19); 
Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45: 
18; 20.15): Grădina Buzești (ora 20).

JOE LIMONADA: Moșilor (orele 
15,30: 18); Grădina Moșilor (ora 
20.15).

CIDUL: Ferentari (orele 15,30: 19).
APAȘII: Arta (orele 15.15; 17.30; 

19.45): Grădina Arta (ora 20.15).
CHITTY. CHITTY. BANG BANG: 

Glulești (orele 15.30: 19): Cotroceni 
(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:

9; 
s;
9;

Tomls (orele 
Melodia (orele

Tomis

Vitan

(orele

nimeni; Rahova (orele 16; 18; 20). 
18; 20.30).

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

11,15: 13.30: 16; 18).
INAMICUL PUBLIC NR. 1: Fla

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

(orele 15.30: 18: 20,15).
VALEA: înfrățirea (orele 16; 18; 

20).
PACALA: Grădina Vitan (ora 

20,15).

18,55 Melodia 19,00 în di
rect... de la Reșița. 19.30 Știri. 19.35 
Casa de discuri ,,Balkanton“. 20.00 
Lectură dramatizată în foileton : 
,,Mapa cenușie1* — seria I — adap
tare după romanul Lidiei Igiroșea- 
nu. 21,00 Radio-fono-rama — mu
zică ușoară de peste hotare. 22,00 
O zi într-o oră. 23.00 Vedete ale 
muzicii ușoare. 23.15 Poetica. Tara 
și Partidul. 23.55—24,00 Ultimele

RECOM- 
9; 11,15;

FLORI:
PROGRAMUL III

9.00 Știri. 9.05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei: „Oțelarii cîntă parti
dul" de Vasile Popovici. 10,00 Me
ridian-club. 11.00 Profil pe porta
tiv: dirijorul Constantin Bobescu. 
11.30 Selecțluni din opereta ..Mi
kado" de Sullivan. 12.00 Știri. 12.05 
Luna culturii muzicale românești. 
12.55 Melodia zilei. 13,00 închiderea 
emisiunii. 17,00 Știrile după-amie- 
zii. 17.05 Alo. Radio! muzică ușoa
ră la cerere. 17,50 Tineri ni-s anii, 
tînăr ni-1 cîntul — emisiune adre
sată formațiilor corale de tineret. 
13.00 Șapte zile, șapte arte. Arte 
plastice. 18.10 Dublu recital: Olim
pia Panciu și Roger Whittaker.

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală: Muzeele

Inventatori români : H. Coandft 
(Muzeul științific al Academiei 
R.S.R.). Antologie literară. Cena
clul Teleșcoală. Poezia patriotică 
(II). 10,00 Virstele peliculei — ma
gazin de cultură cinematografică. 
Ediție specială: Chipul comunistu
lui in filmul artistic românesc. 
10.55 Legile țării — legile noastre ! 
11.05 Soare, mare și... operetă. 11,30 
Biblioteca pentru toți. Repere: 
Tradițiile revoluționare, democra
tice șl patriotice ale literaturii 
române. 16.00—17,00 Matineu de va
canță. Film serial : „Verișorii de 
pe Constanța" —- producție a Ra- 
diotelevlziunii franceze. 17.30 Telex. 
17,35 Jurnal de bord. 17.55 Luna

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : București. Piața „Scinteli*. Tel : 17 60 1». 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzorll din tntreprlnderl șl Instituții 
Cititorii din străinătate pot face abonamente prin ..ROMPRESFILATELIA" — Serviciul Import Export Presă — București — Calea Grlvițel ur. 64—66 P.O.B. _ 2001.

Tiparul ■ Combinatul poligrafic uCasa Sclntell".

între 30 iulie și 2 au
gust, in statul Tachira, in 
aria Anzilor venezueleni. s-au 
desfășurat o serie de manifes
tări consacrate celei de-a XKX-a 
aniversări a eliberării României 
de sub dominația fascistă. In 
cadrul acestora,, in localitățile 
La Grita, El Capacho. La Fria, 
exploatarea minieră Lobaterra 
și altele, ambasadorul României 
in Venezuela, Petrache Dănilă. a 
făcut o serie de expuneri pri
vind realizările obținute de po
porul român după eliberare. De 
asemenea, au fost prezentate fil
me documentare în legătură cu 
dezvoltarea petrochimiei româ
nești. imagini pe de Litoral și a 
fost deschisă o expoziție cu ima
gini fotografice din diferite re
giuni ale țării noastre.

Autoritățile locale, numerosul 
public prezent la aceste mani
festări și-au exprimat stima și 
admirația față de președintele 
României, Nicolae Ceaușescu, 
fată de marile succese dobindite 
de poporul român in cei treizeci 
de ani de la eliberare. Luind 
cuvîntul in cadrul manifestării 
care a avut loc in San Cristobal 
— capitala statului —. Luis Mo
gollon Carrillo, guvernatorul 
statului Tachira. și-a exprimat 
satisfacția că România se află 
printre prietenii Venezuelei, 
precum și dorința ca relațiile pe 
multiple planuri dintre celR, 
două țări și popoare să se lăr- ‘ 
gească și mai mult.
ALGER

Cu prilejul celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării țării noas
tre de sub dominația fascistă, 
sub auspiciile Centrului algerian 
de cultură si informații și ale 
Ambasadei române din. Alger. în 
marea sală ..El Mouggar", din 
capitala algeriană, s-a deschis o 
expoziție de fotografii înfâțișind 
principalele momente ale luptei 
pentru libertate și independență 
duse de poporul nostru, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, in transformarea econo
mică și socială a patriei, in ridi
carea continuă a nivelului de 
trai material și cultural al ce
lor ce muncesc. în prim plan, 
sint prezentate imagini din 
timpul vizitelor întreprinse în 
Algeria de președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, precum și din cadrul 
vizitelor făcute la București de 
unele personalități algeriene.

culturii muzicale românești. 18,25 
Film serial pentru copii: „Năzdră
vanul Dennis". 18.50 cîntec nou in 
țară nouă. 19,05 Tribuna TV. 
Cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român — document de excepțio
nală însemnătate teoretică și prac
tică. 19,30 Telejurnal. Itinerar 
XXX. 20,00 File noi la o cronică 
veche. 20.15 Telecinemateca. Un 
mare cineast: Lindsay Anderson. 
„Viața sportivă" — o producție a 
studiourilor cinematografice engle
ze. 22,20 24 de ore. O zi din 30 de 
ani.
PROGRAMUL II

20.00 Telerama. 20,30 Reporter ’74. 
21;00 Telex. 21,05 Luna culturii 
muzicale românești. 21,30 Prin mu
zee și expoziții. 21.50 „Vacanțele 
domnului Hulot" cu Jacques Tati.

Teatrul Național (Sala Mică): 
DONA DIANA — ora 19,30; (Tea
trul de vară Herăstrău): ADIO
CHARLIE — ora 20 : Teatrul
,.C. I. Nottara" (Sala Studio) : 
A OPTA ZI — DIS DE DIMINEA
ȚĂ — ora 19; Teatrul Giulești (la 
Arenele Romane): CASA CARE A 
FUGIT PE UȘĂ — ora 20: Teatrul 
„C. Tânase" (Sala Savoy): PAR
DON... SCUZAȚI... BONSOAR! — 

. ora 19.30: (la Grădina Boema): UN 
BĂIAT DE ZAHĂR... ARS! — Ora 
20; Circul București: 
MARE DIN MOSCOVA 
19.30.

CIRCUL
— ora

40 362


