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Salutat de tovarășul Nicolae Ceausescu,
ieri si-a încheiat vizita in tara noastră 

tovarășul Georges Marchais
Luni după-amiază, tovarășul 

Georges Marchais, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Francez, și-a încheiat vizita pe 
care a făcut-o in țara noastră 
la invitația tovarășului Nicolae

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

La plecarea din stațiunea Nep- 
tun. oaspetele a fost salutat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co

munist Român, de tovarășa 
Elena Ceaușescu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., și de tovarășul Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.

W'
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ARGUMENTUL CONVINGĂTOR
FAPTELE NOASTRE DE MUNCA

Propuneri valoroase, La „Electromagnetica"

judicios fundamentate
Ne aflăm în plină etapă de 

desfășurare a adunărilor genera
le ale oamenilor muncii din în
treprinderi și unități economice, 
adunări ce se desfășoară în con
dițiile unei atmosfere de puter
nică efervescență creatoare, de 
muncă rodnică și avîntată care 
dinamizează energiile creatoare 
ale tuturor colectivelor de oa
meni ai muncii, în acest an bogat 
in evenimente politice de mare 
însemnătate pentru viața po
porului nostru. Expresia cea mai 
înaltă a amplului proces de dez
voltare și adîncire a democrației 
socialiste in viața economică, 
adunările generale constituie 
prilejul unei puternice afirmări 
și răspunderi din partea fiecărui 
muncitor, inginer și tehnician, 
tinăr sau virstnic, atit pentru 
propria muncă cit și pentru în
treaga activitate a întreprinde
rii. în același timp, dezbătînd cu 
înaltă exigență aria largă și

complexă a problematicii pro
ducției, adoptînd măsuri menite 
să asigure realizarea și depă
șirea sarcinilor de pian pe 1974

Adunările generale
ale oamenilor

■ ■

tribună a democra
ției muncitorești

și pregătirea temeinică, amănun
țită a planului pe anul viitor, 
adunările oamenilor muncii 
constituie unul din factorii ac
tivi, dinamizatori, de primă în
semnătate pentru înfăptuirea cu

ARAD:

ÎNTRECERE TINEREASCĂ

PENTRU „TROFEUL CALITĂȚII

succes a mărețului angajament 
național : cincinalul înainte de 
termen.

Practic, în prezent, nu există 
domeniu de activitate în care 
tinerii să nu își poată aduce o 
contribuție valoroasă, utilă. Iată 
de ce mai mult ca oricind se aș
teaptă ca și în adunările genera
le tinerii, uteciștii să prezinte 
prețioase idei și propuneri me
nite să ofere soluții optime, 
viabile, de perfecționare și îm
bunătățire a activității economi
ce, de ridicare pe un plan su
perior a eficienței producției. De 
la măsuri și inițiative vizind 
desfășurarea ritmică a produc
ției și îndeplinirea planului fizic 
pe sortimente și pină la redu
cerea cheltuielilor materiale, 
modernizarea producției și creș
terea productivității muncii — 
toate oferă un cimp nelimitat de 
afirmare a capacității fiecărui 
tinăr muncitor sau specialist. Și, 
nu se poate spune că, cel puțin 
pină la această dată cind în ma
joritatea întreprinderilor s-au 
desfășurat deja adunările oame
nilor muncii, aportul tinerilor nu 
s-a bucurat de o largă audiență 
și interes în rindul celor che
mați să decidă și să răspundă 
de bunul mers al producției, de

CONSTANTIN DUMITRU

PRODUSE PESTE PLAN
La întreprinderea „Electro

magnetica" din București pla
nul pe primii patru ani ai cin
cinalului a fost îndeplinit Ia 31 
iulie. Fină la finele anului, în
treprinderea va realiza o pro
ducție suplimentară în valoare de 
peste 620 milioane lei. Cei 4 200 
de tineri din întreprindere 
contribuie astfel la livrarea către 
beneficiari, înainte de termen, a 
unor importante cantități de 
instalații, stații telefonice și a- 
parate de măsură. Planul anual 
la sisteme de curenți purtători, 
de exemplu, a fost realizat in
tegral in primele 6 luni. In

acest fel, vor putea fi date în 
folosință mai devreme noi sta
ții telefonice pentru convorbi
rile interurbane. „între altele — 
ne spunea secretarul comitetu
lui U.T.C., Florea Diaconescu — 
am livrat in avans 429 relee de 
protecție, 1 463 aparate de mă
sură, însemnate cantități de re
dresori și stații telefonice de 
diferite tipuri. în cinstea zilei 
de 23 August vom organiza o 
săptămină a producției record, 
Ia care participă, cu angajamen
te concrete, toți tinerii.

ÎNTRE RAMURILE DE BAZĂ 
• ALE ECONOMIEI NAȚIONALE, 

CHIMIA CUNOAȘTE ÎN PRE
ZENT CELE MAI SPECTACU
LOASE RITMURI DE DEZVOL
TARE. CONSOLIDÎNDU-ȘI IN 
CONTINUARE POZIȚIA SA DE 
RAMURĂ „DE VIRF", ÎN PERIOA
DA 1976-1980, INDUSTRIA CHI
MICĂ VA ÎNREGISTRA O CREȘ
TERE DE 1,6-1,8 ORI COMPA
RATIV CU 1975, ASIGURÎND 
ASTFEL VALORIFICAREA SUPE
RIOARĂ A MATERIILOR PRIME 
INTERNE Șl FABRICAREA UNEI 
GAME LARGI DE PRODUSE.

REALIZAREA ÎN PERIOADA 
1976-1980 A UNOR PRODUCȚII

AGRICOLE NET SUPERIOARE 
MEDIEI ANILOR 1971-1975, PRE
SUPUNE O AMPLĂ DEZVOLTA
RE Șl MODERNIZARE A BAZEI 
TEHNICO-MATERIALE. ACEASTA 
ESTE DE ALTFEL SI RAȚIUNEA 
CARE A STAT LA BÂZA ALOCĂ
RII ÎN VIITORUL CINCINAL A 
UNUI VOLUM DE INVESTIȚII DIN 
FONDURILE STATULUI DE 78 
MILIARDE LEI. AGRICULTURA VA 

• DISPUNE ASTFEL LA SFÎRSITUL 
CINCINALULUI URMĂTOR DE O 
GAMĂ DIVERSIFICATĂ DE TRAC- 

I TOARE Șl MAȘINI AGRICOLE
CARE VA PERMITE ACCELERA- 

t REA RITMULUI MECANIZĂRII LU-
I CRĂRILOR.

PREZENTARE IN PAGINA A III-A

Asumindu-și angajamente 
mobilizatoare, tinerii din în
treprinderile municipiului 
Arad au inițiat acțiuni cu 
caracter educativ pentru în
deplinirea lor exemplară. în 
aceste zile de insuflețitoare 
întrecere, tinerii își fac bi
lanțul înfăptuirilor cu care 
intimpină aniversarea a 30 
de ani de la eliberarea pa- 

Ț triei și cel de-al XI-lea Con
gres al partidului. Inițiativa 
constructorilor de strunguri 
intitulată „Trofeul calității 
și al productivității" a fost 
preluată de numeroase co
lective, de tinerii de la va
goane, de cei ce lucrează in 
industria ușoară. în fiecare 
lună numele tînărului care 
a obținut cele mai mari rea
lizări însoțește trofeul (stema 
U.T.C. sculptată în lemn). Ia 
gazeta „Reflector". Organiza
ția U.T.C. acordă din fondu
rile proprii un premiu. La 
întreprinderea de vagoane a 
fost inițiată mișcarea „Sens 
interzis risipei". Colective de 
tineri au verificat sursele de 
risipă a metalului, timpului, 
combustibilului, făcind pro

puneri, acționind operativ 
pentru realizarea lor. „Priete
nii noului încadrat" a spri
jinit integrarea tinerilor in 
procesul de producție. Un 
singur exemplu : la între
prinderea textilă numărul ti
nerilor care nu-și realizează 
sarcinile de plan a scăzut la 
o treime. Acum, cind facem 
adunarea, cifrele-i recomandă 
pe bunii gospodari. Pină a- 
cum tinerii de la „Strungul" 
au economisit 620 213 lei, cei 
de la întreprinderea de va
goane aproape 3 milioane Iei, 
tinerii de la I.T.A. raportează 
991495 lei și peste o jumă
tate de milion cei de Ia „Tri
coul roșu".

Răspunzînd chemării orga
nizațiilor U.T.C. peste 6 000 
de tineri au realizat prin 
muncă patriotică o producție 
în valoare de 978 940 Iei. In 
primele rinduri sînt cei de 
la întreprinderea de vagoane, 
întreprinderea de calapoade 
și încălțăminte, „Libertatea" 
și Combinatul de prelucrare 
a lemnului.

LIDIA POPESCU

IUSTIN MORARU

ÎN NUMĂRUL
DE AZI

PAGINA A VI-A

• Lucrările Confe-

rinței internaționale a

tineretului pe proble

mele populației

• „Un larg schimb

de opinii" (Partici(Continuare în pag. a lll-a)

VÎLCEA

în 23 de ore, întreaga 

producție a anului 1938 !
Industrializarea socialistă, în

cepută încă din primii ani de 
după naționalizare și continua
tă, apoi, pe scară din ce in ce 
mai largă și mai intensă, a spo
rit considerabil potențialul eco
nomic, al județului Vîlcea, pri
vat odinioară de o activitate 
economică capabilă să-i poată 
asigura o dezvoltare armonioa
să. întreaga producție globală a 
anului 1938 se realizează, acum, 
în numai 23 de ore.

Mai întii a apărut o modernă 
întreprindere de încălțăminte, 
apoi s-au înălțat unitățile ma
relui Combinat pentru prelucra
rea lemnului, Fabrica de con
serve de la Rîureni și Uzina de 
produse sodice de la Govora —

care deschide seria marilor o- 
biective ce alcătuiesc în pre
zent Centrala industrială de 
produse anorganice din Rîmni- 
cu Vîlcea. Pe harta economică 
a județului au fost înscrise a- 
poi întreprinderea minieră și 
cea de foraj, întreprinderea de 
talpă și încălțăminte din cau
ciuc de la Drăgășani, care au 
completat profilul industrial 
complex al județului. în zi
lele premergătoare marii săr
bători de ,1a 23 August,
va fi conectat înainte de 
termen cel de-al 3-lea și ulti
mul agregat al hidrocentralei 
de pe Lotru, care va funcționa, 
astfel, la întreaga sa putere de 
510 MW.

pant la Conferință 

vorbesc ziarului nos

tru).
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• Repere pentru 
stilul de muncă al ac
tivistului U.T.C.

• Consfătuirea pe 
țară a tinerelor cres
cătoare de păsări

PAGINA A IV-A

• Cultură

însemnări de POP SIMION

în urntă cu puține săptămini convorbeam 
cu tinerii mei cititori pe o temă de ei su
gerată : fusesem invitat să le spun de ce re
vin, din zece în zece ani, asupra uneia și a- 
ccleiași drumeții — Paralela 45 — căreia îi 
dedic cărți de reportaj in succesiune. Cum 
întrebarea lor mă iscase, convorbirea a luat 
o turnură sentimental-confesivă, am vorbit 
despre resorturile intime care fac necesară 
această drumeție neîntreruptă în peisajul 
geografic și spiritual al patriei. Sensul răs

punsului meu : a fi mereu in mijlocul rea
lității, ascultînd glasul țării și al oamenilor 
pe noi și noi inele ale spiralei dezvoltării, 
ceea ce înseamnă cunoaștere perpetuă, exer
cițiu de cetățean și scriitor comunist. Am 
promis, cu acel prilej, să revin în paginile 
acestui ziar vara, memorabilul august, cu noi 
peregrinări pe Paralela 45, moșia mea de su
flet. Mă țin de' cuvînt.

P. S.

„ARTA ȘI
între contribuțiile românești actuale la 

discutarea percutantă a unor tendințe ale 
artei moderne, cele ale profesorului Edgar 
Papu, „Arta și umanul", sînt de o remarca
bilă valoare. Cititorului nu-i va scăpa „a- 
mănuntul" esențial că în vreme ce destu
le studii, pe măsură ce înaintează în anali
za fenomenelor artistice, adîncesc tot mai 
mult dificultatea cuprinderii lor, eseurile 
semnate de Edgar Papu parcurg drumuî 
invers : ele aleg de la început o temă ex
trem de încărcată de varietatea interpre
tărilor, temă ce urmează a fi elucidată în 
etape riguros trase unele din 
altele și expuse într-un ritm 
catedratic. Esteticianul a re
nunțat, în expunere, la rit
mul febril imprimat de sur
priza iminentei descoperiri :
nu comunică revelațiile prime ci relațiile 
finale între lucruri ș'i idei. Este stilul expu
nerii care, nerenunțînd la aspectele mai 
subtile, are în vedere necesitatea educării 
gustului și orientării publicului. Calitatea 
superior pedagogică a scrisului esteticia
nului Edgar Papu constituie o trăsătură mai 
rar întîlnită azi, cînd graba asimilării atîtor 
noutăți estompează accentul instructiv al 
publicisticii și criticii de artă. Ne place să 
semnalăm în aceste eseuri, pe iîngă alte 
înalte însușiri, ținuta superior didactică, 
cantitatea nu de informații, dar de învăță
turi pe care le conțin. între acestea e de 
remarcat, poate în primul rînd, un anumit 
fel de a înțelege și propune sincronismul -

C. STĂNESCU

______ ________________ _ A

UMANUL"
idee abordantă în cultura noastră. Urmă
rind într-un remarcabil eseu cîteva particu
larități ale „tipului creativ românesc" auto
rul constată viziunea „inițial artistică" și 
„inițial rafinată" : „Cu ce costume și în ce 
decoruri somptuoase apar atîția din „gîn- 
dițorii" și din „melancolicii" Renașterii I 
Gînditorul de la Hamangia, care-i precedă 
pe toți cu mii de ani, este, însă, simplu, 
despuiat, apăsat de griji. Și totuși prezin
tă imaginea evoluată a omului adînc re
flexiv, în contrast cu restul condiției sale...", 
în contrast cu alte orientări, „tipul creativ 

românesc", susține Ed. Papu, 
creează nu prin separarea 
de natură ci, invers, adîn- 
cind în interiorul ei o 
abia întrevăzută ipostază ide
ală, o natură care începe să-si

asume unele funcțiuni specific umane. Cul
tul naturii ca monument reprezintă în acest 
caz o glorificare a modului uman în care 
natura tinde să ne privească, recunoscînd 
acolo ceea ce altfel ne-ar rărhîne, în noi, 
necunoscut și neîmplinit. Subtila întrepă
trundere dintre om și natură, cu un carac
teristic transfer de valori, se relevă deplin 
doar în cele mai reprezentative opere ar
tistice românești de la Miorița la începutul 
lumii de Brâncuși. Acest tip de mesaj al 
unei arte aflate la granița confuză ca o 
deltă cu natura și nu separată de ea mai 
poate constitui, crede Ed. Papu, un specific 
răsunet în lume.

• ARO—UN BUN 
AMBASADOR

AL INDUSTRIEI
SOCIALISTE
ROMÂNEȘTI»

Un automobil străbate lumea, 
fiind în competiție cu sine în
suși. Performanțele neconteni
tului său raliu sint victorii a- 
supra naturii stihinice : se lup
tă cu deșertul, cu nisipurile 
fierbinți, cu mlaștinile hămăsit- 
bolborositoare, cu relieful acci
dentat, cu apele, cu soarele de 
magneziu al tropicelor, cu alti
tudinile cutezătoare si, desigur, 
se luptă cu celelalte mașini de 
tip similar, pe care le învinge 
— de o vreme încoace — rind 
pe rind, lăsind în urma sa o 
diră, la propriu și la figurat,
trena sincerei admirații care

însoțește acest marș triumfal. 
E vorba de automobilul de te
ren ARO, opera unei uzine de 
la Paralela 45 : IMM-Cimpu- 
lung Muscel. Performanțele au
tomobilului nu sint exclusiv 
tehnice. Sint materializarea u- 
nor valori omenești, motiv pen
tru care mașina trebuie privită 
din unghiul celor ce o produt, 
din unghiul omeniei care înno
bilează structurile sale metalice.

Fluviul muncitoresc al dimi
neților noastre ! Sint orele șa
se fără citeva minute: schimbul 
unu al uzinei intră in lucru. 
Știința afirmă că într-o pică

tură de apă se regăsește ocea
nul. Adevărul trebuie să fie 
valabil și în cazul oamenilor. 
Notez, de aceea, pe întiia filă a 
carnetului de reporter trei nu
me care oferă (cred eu) semni
ficații aparte :

— Gheorghe Măgureanu, me
canic auto, douăzeci și unu de 
ani.

— Victor Frintu, inginer, 
douăzeci și unu de ani.

— Victor Naghi, directorul 
general al uzinei, douăzeci și 
unu de ani.

Nu, nu este o eroare. Două
zeci și unu de ani este vîrsta

sentimentală a celor trei, care 
o surclasează real și frumos pe 
cea biologică. E media de virs- 
tă a uzinei muscelene, care ii 
iradiază pe cei trei pină în fi
bră. Ii aduce la numitorul co
mun al tinereții uzinei. Pe ei, 
ca și pe ceilalți șase mii. Un 
fluviu impetuos, plin de vitali
tate, puternic și tinăr. Un flu
viu de voință și creație mate
rială. Gîngania cunoscută sub 
numele de ARO este o sinteză 
de creație tehnică, autohtonă, 
unul din bunii ambasadori ai 
industriei socialiste românești.

(Continuare in pag. a 111-a)
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MULT NU ÎNSEAMNĂ

ÎNTOTDEAUNA Șl BINE

a avut

Consfătuirea pe țara
a tinerelor crescătoare

de păsări

FRUNTAȘII

HOLDELOR BOQATE

Nu este poate prea multă 
vreme, însă sînt totuși doi sau 
trei ani de cind un secretar al 
unui comitet județean U.T.C. îmi 
mărturisea că în aprecierea 
muncii activistului U.T.C. există 
(sau exista pe vremea aceea) un 
procedeu mai mult decît nepo
trivit. „N-am văzut încă, îmi 
spunea el, un activist sancționat 
sau măcar sever criticat pentru 
că nu i-a reușit o acțiune de 
muncă patriotică sau una cultu- 
ral-distractivă, așa cum se în- 
tîmplă cu promptitudine dacă 
nu se țin toate adunările gene
rale sau nu se achită în între
gime cotizația în sectorul de 
care răspunde". Fenomenul, așa 
cum era semnalat și explicat pe 
atunci, destul de aproximativ, 
nefixat încă în chingile unei 
formule de sinteză, pentru că nu 
era nici în practica activității 
îndeajuns de cristalizat, a 
ceput apoi treptat să capete con
tururi mai exacte. Timpul, care 
se pare că nu ajută doar la șter
gerea din memorii a unor eve
nimente și întîmplări, ci le și 
stimulează procesul de acumu
lare lentă, a contribuit și el la 
încadrarea fenomenului în pa
rametrii unei posibile definiții. 
Acum putem spune cu certitu
dine că, in asemenea împreju
rări care se mai ivesc intr-un 
loc sau altul, este vorba în ul
timă instanță de raportul dintre 
cantitate și calitate.

Iată, de pildă, ce-mi spunea, 
mult mai recent, într-o altă 
parte a țării, un prim-secretar 
de comitet județean U.T.C,, cu 
privire la același neajuns, acut 
sesizat de data aceasta : „Din 
păcate, efortul și rezultatele 
unui activist sînt încă apreciate 
deseori după un singur criteriu, 
nu după mai multe, cum ar fi 
firesc. în destule împrejurări, 
pentru întocmirea unor situații 
care se cer la diferite nivele, se 
pune prea mult accentul pe la
tura cantitativă a activității. De 
aceea și noi îi întrebăm poate 
mai des pe activiști cit au rea
lizat sau cîți au participat la o 
acțiune de muncă patriotică și 
nu cum a fost concepută, cum 
s-a desfășurat; îi întrebăm cite 
adunări generale sau primiri în 
U.T.C. s-au făcut, și nu adău
găm întotdeauna încă o între
bare : dacă, după părerea lor, 
și-au atins intr-adevăr scopul 
politic. Din cauza aceasta ne lo
vim uneori de o înclinație exa
gerată către aspectele „pipăi
bile", cele cu rezultate imediate, 
ale muncii în dauna celor de 
perspectivă, mai- trainice".

Din aceste observații rezultă 
limpede că uneori relația canti- 
tate-calitate iși modifică centrul 
de greutate, iar cei doi termeni, 
între care ar trebui să existe un 
echilibru perfect, iși răstoarnă 
proporțiile. Acolo unde se mai 
ivesc astfel de situații, și țin să 
repet acest lucru deoarece, evi
dent, ele nu pot apărea pretu
tindeni, se statornicește și o ne
firească preferință pentru o sin
gură latură a muncii, de Obicei 
cea cantitativă. Iar această în
clinare a balanței într-o singură

parte nu este, nici ea, deloc în- 
timplătoare. De cele mai multe 
ori, criteriul de apreciere canti
tativ este sinonim cu rămînerea 
la suprafața lucrurilor, înseam
nă cel mult consemnarea unui 
rezultat final, și este desigur 
mult mai ja îndemînă să te păs
trezi comod undeva la jumătate 
decît să pătrunzi în profunzimea 
unui proces, în intimitatea sa, 
scormonindu-i astfel calitățile.

Consecințele posibile ale unor 
asemenea exagerări servesc, in 
același timp, și drept demon
strație care avertizează asupra 
pericolelor ce nu întirzie să a- 
pară în cazul apăsării excesive 
pe o singură pedală. In munca

în- Repere pentru
stilul de munca
al activistului

U. T. C.

brigadier. Altfel, dintr-o negli
jență în alta, dintr-o atenție re
petat acordată mai curind for
mei exterioare decît conținutu
lui, se ajunge aproape inevitabil 
la o substituire aproape totală 
a termenilor, activistul fiind el 
însuși încredințat că mult este 
unul și același lucru cu bine.

Implicațiile pot merge uneori 
chiar mai departe, răsfrîngîndu- 
se nu numai în limitarea inter
vențiilor unora dintre colectivele 
de uteciști, ci și în stilul de 
muncă al activistului însuși. 
Simpla rămînere la latura can
titativă este sinonimă cu o înre
gistrare pasivă, făcută cel mult 
cu intenția de a fi raportată 
mai departe. Printr-o optică de 
sursă comodă informarea capătă 
uneori un aspect strict statistic, 
i se cere cel mult să fie corectă 
și exactă, însă nu presupune, 
sau se crede că nu presupune, 
și implicarea directă a activis
tului, intervenția și participarea 
sa activă pentru modificarea în 
esență a stărilor de lucruri în- 
tilnite, adică tocmai ceea ce nu 
poate fi în nici un caz despărțit 
de statutul unui activist. Am și 
cunoscut, din cînd în cînd, ac
tiviști care, odată intrați în co
mună sau în sediul comitetului 
U.T.C., începeau să ceară „do
cumente" : caiete de evidență, 
caiete de propagandiști, situații 
și tabele nominale etc. Din ca
ietele puse la dispoziție, el iși 
nota sirguincios intr-un alt ca
iet, al său. Transferate din 
niște pagini în altele, 
tinerilor deveneau 
tineri ați primit în 
treba el, eventual, 
pundea : cinci sau
nou iși trecea în caiet 
cifra. Nu întreba cum se desfă- 
șuraseră adunările acelea de 
primire, cum fuseseră pregătiți 
tinerii, dacă mai sint și alții care 
ar dori să devină uteciști. Nu 
trebuia, probabil, să informeze 
la județ decît cifra. Dar dacă ar 
fi insistat și asupra altor amă
nunte, dacă ar fi intrat mai a- 
dinc în conținutul și calitatea 
procesului de primire, poate că 
și cifra aceea ar fi fost alta, 
mai mare.

Situațiile înfățișate dovedesc 
o dată mai mult cit de necesar 
este ca de fiecare dată, lingă În
trebarea cîți sau cite să-și gă
sească locul cuvenit și cum. 
Pentru că numai cantitatea sin
gură nu este capabilă să reflec
te întreaga valoare a unei munci, 
împreună cu ea, calitatea este 
aceea care îi dă profunzime și 
dezvăluie însuși spiritul de res
ponsabilitate cu care a fost dusă 
la îndeplinire. MULT poate și 
trebuie să însemne intotdeuna 
și BINE, cu condiția ca efortul 
să nu urmărească doar atinge
rea unui rezultat statistic, ci să 
Însoțească fiecare etapă a pro
cesului de devenire, în drumul 
său spre ținta finală. Cu atît 
mai mult, cu cit, în munca po
litică îndeosebi, atunci cînd vor
bim despre calitate ne gindim 
în primul rînd la oameni.

numele 
cifre. „Cîți 
U.T.C. ?“, in- 
Și i se răs- 
șapte. Și din 

numai

unor 
nu-i 

ele 
im-

unui activist U.T.C. ele sînt cu 
atît mai păgubitoare, cu cit ii 
pot diminua simțitor reușita e- 
forturilor întreprinse. Chiar cel 
de al doilea interlocutor preciza, 
de exemplu, că în felul acesta 
sînt sacrificate uneori rezulta
tele de perspectivă, mai trainice, 
în folosul celor imediate, dezvă
luite mai prompt dar numai la 
o primă vedere de cifre. Poate 
că afirmația este prea tranșantă, 
poate că trebuie nuanțată mai 
atent, deoarece este incontesta
bil că și cifrele, cantitățile deci, 
reprezintă adeseori valori dura
bile, sînt expresii fidele ale 
salturi de conținut. Dar 
mai puțin adevărat că nu 
sînt întotdeauna singurele
portante. In cazul unei adunări 
generale, de pildă, contează, de
sigur, dacă sînt prezenți, pe cit 
posibil, toți membrii organiza
ției, însă trebuie analizat tot
odată și ce anume s-a discutat, 
dacă problema pusă în discuție 
este de o reală însemnătate în 
viața colectivului, apoi nivelul 
atins de dezbateri, hotărîrile 
care au fost adoptate. Este, prin 
urmare, important nu numai 
dacă s-a ținut, indiferent cum, 
ci și utilitatea ei concretă. De 
asemenea, în cazul unei acțiuni 
de muncă patriotică, din nou nu 
ne poate fi indiferent dacă mo
bilizarea s-a soldat cu mulți 
participanți s-au numai cu ciți- 
va, însă în același timp nu pot 
fi pierdute din vedere nici cele
lalte componente : ecoul trezit 
în conștiința tinerilor de lucră
rile îndeplinite, efectul lor pe 
planul educației patriotice, emu
lația declanșată de prezența u- 
nui steag și a unui cîntec de D. MATALĂ

paralela 15.
(Urmare din pag. I) aici, oricare din Comitetul Oa

menilor Muncii poate prelua, la 
o adică, postul de director. Mă 
poate înlocui. Nu unul — zece ! 

întreb nedumerit : și el ? (A- 
răt spre Gheorghe Măgureanu, 
un puștan).

Victor Naghi : „Da, și el. Un 
posibil director în devenire. Un 
mînz care iși însușește exem
plar școala aspră și de neînlo
cuit a uzinei".

Mecanicul auto Gheorghe Mă
gureanu este unul dintre cei 
trei mii de tineri ai uzinei. A 
fost ales, nu demult, secretar 
al Comitetului U.T.C. al uzinei. 
Fiu de țăran din imprejurimi, 
el este atrâs de uzină prin fas
cinația pe care aceasta o exer
cită asupra tineretului. Pe pa
noul de la intrarea în --1-* 
scrie: „Facultatea cea
înaltă este' fabrica".

Este adevărul pe care 
confirmă și> Măgureanu: „1 
ne făurește ca oameni. Uzina^ e 
școala muncii și școala-școală".

La I.M.M. Cimpulung-Muscel 
învață peste două mii de elevi- 
muncitori, se pregătesc pentru 
toate meseriile necesare fabricii.

Continuă Măgureanu: „Edu
cația începe cu deprinderea de 
a avea două batiste în buzunar: 
una să-ți ștergi nasul, alta să te 
ștergi de sudoare".

Sint oaspetele clubului „Prie
tenii noului încadrat" care cul
tivă climatul de întrajutorare 
muncitorească pentru cel aflat 
la începutul drumului. Entu
ziasm, cutezanță, elan tineresc, 
bărbăție. Așa se țese, încă din 
primul an, omenia muncitoreas
că, omenia fabricii. Ml se arată 
o tipăritură, scrisoarea tip adre
sată noului încadrat, un mani
fest al omeniei fabricii. Tînărul 

____  ______ _____ ___  încadrat este primit cu un cald 
mai frecventă a vieții directe- „bun venit" și ia cunoștință, pe 
rului se leagă - de enigmaticul această cale ^tipărită, de rigorile 
și mult-expresivul C.O.M. : con- " ’
fruntarea cu oamenii, conduce
rea colectivă, principiul funda
mental al vieții publice româ
nești. Un obicei aparte : fieca
re ședință C.O.M. este condusă,t 
rînd pe rînd, de către alt mem
bru al său, care este așezat, 
fain-frumos, în capul mesei, 
îmi spune motivul chiar Victor 
Naghi :

„Fiecare trebuie să se deprin
dă cu practica conducerii. Azi,

In corpul suplu, robust, elegant 
și eficace al acestei mașini se 
concretizează fantezie, talent, 
soluții optime, necontenite ame
liorări, mobilitate de concepție, 
execuție solidă, bun gust, sete 
de afirmare și experiență cu 
carul. Este substanța intimă a 
performanțelor atinse.

întreprinderea Mecanică Mus
cel s-a intemeiat în anul unu 
al naționalizării, an în care 
muncitorului Victor Naghi i 
s-a încredințat sarcina de 
director de fabrică. Nu aici. La 
o fabrică din București. Curind 
însă avea să fie detașat la 
Cimpulung Muscel pentru șase 
luni. Și detașat a rămas ! E al 
șaptesprezecelea an de cînd du
rează această nimerită detașa
re. Oamenii de soi prind rădă
cini precum copacii, asanează 
și sfințesc pămintul pe care 
stau. Este cazul directorului- 
muncitor trimis la Cimpulung 
Muscel, urbe pe atunci leșinat- 
mic-burgheză, a cărei avuție 
erau cîrciumile, pensionarii, ca
fenelele, oile pe maidane, bu
levardul „Pardon", 
„Mersi" și cam atît. 
sosea’ aici era un 
bucureștean get-beget, 
pina unei familii de 
cu brațele, a cărei l 
se regăsește pe parcursul a 500 
de ani, cum îi place lui Victor 
Naghi să spună. El venea aici 
mistuit de ambiția de a con
strui nu atit mașini, pe cit 
viață muncitorească, spirit di
namic, creator, conștiință de 
clasă. -Nu există „miracolul 
Victor Naghi", există spirit de 
inițiativă, dăruire, fermitate, 
inteligență practică, persuasiu
ne și multă omenie. Scena cea

parcul 
Cel care 
muncitor 
din tul- 
truditori 

genealogie

uzină 
mai
mi-1 

.Uzina

etice și profesionale ale colec
tivității în care intră, de portre
tul caracterologic al uzinei.

Există apoi un alt manifest al 
omeniei uzinei: diploma de 
onoare decernată celui care se 
pensionează. Mi-o arată o bă- 
trinică, nevasta unuia dintre 
veteranii uzinei, azi pensionar. 
Scrie pe acea diplomă:

„Vă mulțumim din suflet pen
tru activitatea dumneavoastră 
înfloritoare, pentru dăruirea cu

Din inițiativa Comitetului Cen
tral al U.T.C., vineri și sîmbătă 
a avut loc, la Titu, a doua Con
sfătuire pe țară a tinerelor frun
tașe în creșterea păsărilor și a 
specialiștilor stagiari din ferme
le avicole. Au fost două zile de 
program încărcat. Cei două sute 
cincizeci de participanți 
tat trei complexe dintre
___ __ __ , au vizi
tat trei complexe dintre cele cu 
rezultate foarte bune, s-au în- 
tîlnit cu specialiști din producție 
și cercetare, au vizionat seturi 
complete de diapozitive ce re
dau activitatea depusă de îngri
jitorii din complexele de tip in
dustrial de-a lungul unui ciclu 
de producție, noile tehnologii a- 
părute și impuse în țară și pe 
plan mondial, procedee de pro
ducere, preparare și administra
re a furajelor. Iar discuțiile pur
tate au permis efectuarea unui 
larg schimb de idei vizînd ex
periența acumulată de către or
ganizațiile U.T.C. în recrutarea, 
permanentizarea și pregătirea ti
nerilor din mediul sătesc în sec
toarele zootehnice — sarcină de 
mare importanță reieșită și din 
cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința 
cadrelor de conducere din unită
țile agricole, cit și din prețioa
sele indicații date de secretarul 
general al partidului la întîlnirea 
cu Biroul C.C. al U.T.C. și Bi
roul Comitetului Executiv al 
U.A.S.C.R. S-a insistat pe crește
rea responsabilității față de mun
că a tinerilor crescători de ani
male și pe integrarea tuturor 
celor ce lucrează în aceste ade
vărate uzine zootehnice în ampla 
întrecere socialistă pentru înde
plinirea înainte de termen a pre
vederilor actualului cincinal. 
S-a subliniat eficiența prac
tică a unor acțiuni apăru
te în anii din urmă, valoarea 
schimburilor de experiență și 
a învățămîntului agrozooteh
nic de masă. Preluată și ge
neralizată, inițiativa apărută la 
I.A.S. Mihăileștî, județul Il
fov, „Toate fermele la nive
lul celor mai bune" s-a fina
lizat, în cei doi ani și jumă
tate de la declanșarea ei, în 
obținerea peste plan a unor pro
ducții de ouă și de came te-~

chivalente cu sarcina pentru un 
an a unui întreg complex. Acțiu
nea „Cel mai îngrijit sec
tor de activitate", declanșată de 
către tinerele crescătoare de pă
sări de la Șimnic, județul Dolj, 
s-a materializat, în final, într-un 
spor mediu de 15-18 la sută la 
producțiile de carne și ouă obți
nute pe unitatea de suprafață spa
țiu acoperit. în județele Bihor, 
Dîmbovița, Brăila, Constanța și 
Arad, și aproape în toate fermele 
avicole din țară, se vorbește des
pre efectul inițiativei „Zilnic, sar
cinile de plan depășite cu 1 la 
sută", ceea ce, la nivelul țării, 
a însemnat sporuri anuale de 
circa un milion de ouă.

S-a insistat foarte mult asupra 
modalităților de acțiune care să 
asigure sporirea contribuției fie
cărui tînăr zootehnist la reali
zarea sarcinilor mari ce revin pe 
planul înfăptuirii programului 
național de dezvoltare a zooteh
niei. Iar la „masa rotundă", la 
care au fost invitați să participe 
specialiști stagiari, secretarii unor 
organizații " 
cătoare de 
tat despre 
ganizațiilor 
varea unor 
lificarea și 
celor ce au hotărît să practice 
meseria de zootehnist, stimularea 
acțiunii de perfecționare a mun
cii, de îmbunătățire a tehnologii
lor printr-un program bine con
ceput de cercetări, inovații și ra
ționalizări. Transformarea fie
cărui loc de muncă al tinerilor 
zootehniști într-unul model este 
mijlocul cel mai eficace prin 
care organizațiile U.T.C. pot și 
trebuie să sprijine acțiunea de 
sporire a producțiilor și 
realizare a unor beneficii 
mai mari. Pentru că, așa cum 
se subliniază în documentele de 
partid, încă din primii ani ai 
cincinalului următor întreaga pro
ducție de carne de pasăre și de 
ouă se va produce de către uni
tățile socialiste numai în com
plexe — mijloc de mare eficien
ță, privind utilizarea cu un ran
dament sporit a investițiilor și 
muncii depuse.

GH. FECIORU

U.T.C. și tinere cres- 
păsări, s-a discu- 

sarcinile ce revin or- 
U.T.C. pentru rezol- 
probleme privind ca- 
certificarea calificării

de 
cit

SĂPTAMlNA PRODUCȚIEI RECORD
în cinstea celei de-a XXX-a aniversări a eliberării patriei și 

Congresului al XI-Iea al partidului, Comitetul municipal Arad 
al U.T.C. organizează între 12 și 18 august „Săptămîna produc
ției record". La chemarea lansată în acest sens de către orga
nizația municipală de tineret au răspuns peste 11000 de tineri 
din întreprinderile de vagoane, textilă, strunguri, „Libertatea", 
confecții, „Tricoul roșu", întreprinderea de ceasuri și „Ară- 
deanca".

în cadrul „Săptămînii producției record" tinerii și-au propus 
următoarele obiective : să realizeze și să depășească sarcinile 
de plan Ia toți indicatorii, să facă economii de materiale prin 
reducerea consumurilor normate, să organizeze 6 schimburi de 
onoare, nici un tînăr cu absențe nemotivate, nici un tinăr cu 
întîrzieri. Acțiunea a demarat cu un deosebit interes din partea 
tinerilor arădeni.

EMIL ȘIMANDAN

vara, ta august
care ați lucrat In mijlocul nos
tru și vă dorim același elan cu 
care ne-ați obișnuit și în mijlo
cul familiei, care v-a ingrijit și 
înțeles, pregătindu-vă condiția 
sănătoasă și necesară de a 
munci cu sirguință, în special 
soția, tovarășa de necazuri și 
bucurii"...

Automobilul de teren ARO se 
naște într-o ambianță de fru
musețe și armonie: alei inun
date de 
zooparc. 
reva: ce 
peisajul 
bun explozia florală

trandafiri, zonă verde, 
Se va fi întrebat ca- 
caută vietățile astea în 
sobru al uzinei ? La ce 

a două
sprezece mii de trandafiri aici? 
De ce o atît de meticuloasă zonă 
verde ? Ne răspund chiar be
neficiarii acestor ambianțe: 
muncitorii. Transcriem suita 
răspunsuri spontane:

— „A spori frumusețea 
orice preț"

— „A te destinde"
— „A uita de mîhniri și 

cazuri"
— „A-ți îmbucura ochiul"
— „A-ți împrospăta mintea"
— „A-ți risipi încordarea"
— „A te relaxa cu adevărat"
— „A redeveni ceea ce ești: 

om natural, om al naturii"...
Automobilul de teren ARO 

are citeva trepte de virstă, are 
niica 
vom 
acest 
bilul 
lung 
a devenit mereu altul. Parcurg 
galeria acestei succesiuni, vizi- 
tind expoziția permanentă din 
curtea uzinei. Văd aici toate 
tipurile de autoturisme fabricate 
de-a lungul anilor.

In destinul inginerului Vic
tor Frintu vibrează aripa isto
riei. De ce? Pentru că bărba
tul acesta poate să spună: 
„Am lucrat la proiectarea pri
mului automobil românesc. Sînt 
martor și, totodată, participant 
activ la toate fazele, la toate 
prototipurile".

Inginerul Victor Frîntu < 
„oltean de gradul doi", cum 
place să-și spună. deoarece 
nu-i craiovean-mehedințean, 
adică de la „muica", ci e vîlcean, 
de undeva de sub munte, de la 
granița cu ardelenii. Drumul 
parcurs de el este de maximă 
deschidere de compas: de la

de
ru

ne-

și marea lui istorie. Nu o 
derula, vom rosti doar 
adevăr: an de an automo
de teren fabricat la Cimpu- 
Muscel a fost îmbunătățit,

muncitor, la funcțiunea de ingi
ner al programelor uzinei.

Scurt dialog cu acest parte
ner avizat;

— „Cum se obține presti
giul?", întreb.

— „Nu știu. Noi nu producem 
prestigiu. Noi facem mașini. 
Ele, mașinile, nasc prestigiu", 
răspunde inginerul Frîntu.

— „în cite țări exportăm 
automobilul de teren ARO"?

— „în aproape cincizeci. Și 
sînt altele în curs despre care 
veți lua act curind-curînd".

— „Cam cite exemplare însu
mează herghelia mașinilor din 
rasa Cimpulung Muscel?

— „Peste cincizeci de mii".
Privesc 

depozit, unde stau aliniate 
sutele mașinile noi. Trei 
meni, trei destine, strîns împle
tite în destinul mare și demn, 
de trei decenii, al uzinei. Ma
șini, flori, oameni, tinerețe, 
timpi comprimați, creație con
știentă, dăruire, curaj, fel de a 
Ii, a gindi, a trăi, a munci, a 
simți într-una din celulele sem
nificative ale industriei socia
liste

Un 
fiind 
suși.

El 
muncitoresc. Fluviu de gîndire 
și simțire. Fluviu de

Fluviul muncitoresc 
neților noastre.

Fluviul muncitoresc 
amiezilor noastre.

Fluviul muncitoresc 
lor noastre.

Este continuitatea și perma
nența clasei care creează, a cla
sei care conduce, a clasei care 
cutează, a clasei care învinge, a 
clasei care veghează.

fascinat platforma- 
cu 

oa-

•••

mai mari bazine ale mărului 
din România sau, altfel spus, 
„fructiera țării", metaforă ac
ceptată și de către oamenii ști
inței pomicole. Ne aflăm la 
Paralela 45’, pe Dîmbovița, in 
zona submontană, la Voinești, 
unde ființează de 25 de ani Sta
țiunea Experimentală Pomicolă. 
„Noi sintem constructori de 
livezi și nu de pomi" afirmă 
cu nereținută mindrie inginerul 
Gheorghe Moruju, un poet al 
pomiculturii și totodată vetera
nul acestui loc. în spusa lui se 
concentrează întreaga rațiune 
de a fi a stațiunii t cercetarea de 
laborator este imediat făcută 
palpabilă, i se dă trup, se aștern 
livezi intensive, loturi de colec
ție, pepiniere, selectînd, educind, 
modelind, consolidînd și amelio- 
rînd perpetuu, decantînd valorile 
pomicole, spre a le difuza apoi 
în livezile țării. Oamenii aceștia 
pornesc de la grăuntele de po
len, de la stigmatul unei flori, 
ca să ajungă unde ? la copacul

A intrat in tradiție ca la cumpăna dintre 
vară și toamnă, cind rodul holdelor a fost 
strins in hambare, cind pămintul simte din nou 
fierul plugului șl miriștea întoarsă așteaptă să 
hrănească altă sămință, o zi să fie hărăzită 
sărbătoririi celor care, pe întreg cuprinsul țării 
sporesc cu meșteșugul și hărnicia lor forța fer
tilă a ogoarelor.

Duminică, reporterii noștri s-au aflat printre 
cei cărora efortul organizatoric al Comitetului 
județean Ilfov al U.T.C., formațiile artistice de

LA CĂLUGĂRENI, unde tine
rii au venit imbrăcați în fru
moase costume naționale, sărbă
torirea fruntașilor a prilejuit și 
o rememorare a bătăliei lui Mi
hai Viteazul din urmă cu aproa
pe patru secole, pentru neatîrna- 
re națională. Meleagurile care a- 
cum cunose veselia concursu
rilor sportive ale tinerilor din 
Călugăreni, Vărăști, Băneasa,' 
Buftea și Giurgiu, cadrul natu
ral al pădurilor in care s-au re
citat versuri, s-a cîntat și unde, 
pe scenă au dansat artiștii ama
tori din Colibași, Domnești, Ur- 
ziceni, Giurgiu sau din Capi
tală stăruia și cu alte amintiri 
in privirile celor ce se bucurau 
de cuvenita cinstire adusă mun
cii.

LA OLTENIȚA, pe malul Du
nării, intr-un minunat cadru na
tural, au fost sărbătoriți frunta
șii holdelor bogate din 19 co
mune din imprejurimi. Au par
ticipat țărani cooperatori, forma
ții artistice ale căminelor cultu
rale și invitați din Capitală: fan
fara și taraful Uzinei Vulcan. 
Programul cultural-artistic a fost ■ 
punctul forte al zilei. Timp de 
șapte ore, pe scena amenajată în 
aer liber, dansul și cîntecele 
populare, dedicate celor mai 
harnici artizani ai ogoarelor, au 
transformat ziua senină de vară 
intr-un adevărat festival de fol
clor, într-o întrecere între artiș
tii amatori din diferite comune 
care au oferit spectatorilor nu
meroase momente de artă au
tentică.

LA GHIMPAȚI a fost dumi
nică o zi calmă, cu nori străve-

amatori, echipele de sportivi le-au omagiat 
rezultatele dobindiie in muncă. La Oltenița, 
Călugăreni și Ghimpați, venind din zeci de co
mune învecinate, au petrecut laolaltă oameni 
pe care îi uneau deopotrivă bucuria culesului 
împlinit, satisfacția că trăiesc intr-o țară liberă 
și bogată, aflată acum in pragul a două mari 
evenimente — a XXX-a aniversare a elibe
rării de sub dominația fascistă și cel de al XI-lea 
Congres al partidului.

zii. dispărind grăbiți, cu vint ve
nind dinspre ape, o zi binemeri
tată la capătul celor citeva săp- 
tămini de soare torid. Săptâ- 
mîni de griu, săptămîni de su
doare, săptămini de țăraiii — 
cum spunea unul din cei pre- 
zenți, deoarece, dacă priviți, 
cimpul nu stă singur nici azi, 
cind se cheamă că cinstim o 
bere in cinstea noastră.

„Bine ați venit", scrie la in
trarea in parcul din Ghimpați și 
întimpinarea asta simplă, de gos
podari invitindu-și oaspeții în 
casă, dă siguranță pasului și vor
bei. Nimic din fardul ceremonii
lor puse la punct in detaliu, din 
convenția obositoare a ordinii 
de zi, conform căreia trebuie să 
decurgă „programul". „Sărbătoa
rea holdelor bogate" le prileju
iește oamenilor să mai afle des
pre familiile lor, despre cine se 
însoară, dacă a lui cutare e ade
vărat că-și face casă cu etaj, 
care cutare?, că și fii-miu... Ta
raful din Ghimpați învirte me
lodii neauzite în nici un 
curs, 
noi", zice unul din „vioriști", în 
capătul celălalt al parcului fot
baliștii aleargă precum la 200 
metri plat, pe alei tineret 
douăsprezece comune, dar maț 
ales cei care s-au hotărit — 
băieți și fete — să vadă lumea 
că ei sint împreună, pe scenă 
se perindă formații de dansa
tori, cintăreți de muzică popu
lară și ușoară, se aplaudă, acum 
se spun cuvinte despre mecani
zatori și ei, bărbații tineri, as
cultă ce au făcut și cum au fă
cut la recoltat și cind aud că așa

con-
„cîntecele noastre, pentru

din

și pe dincolo, monomul se des
face ca la comandă. „Păi, ce nai
ba era să facem, decît să-1 re
coltăm? Și pentru atîta lucru ne 
pun in cîntec?"

Mecanizatori evidențiați, coo
peratori evidențiați, citesc eu cî- 
teva pagini dintr-o informare : 
Oprea Ion, Calițoiu Dumitru, 
Cristea Nicolae, Călărețu Ion, 
Petcu Stancu, Voicu Gheorghe, 
Turcu Stan, Uțeanu Gheorghe 
— 3 100 kg griu la hectar, față 
de 2 300 cit era planificat — 
Pascu Pavel, Florea Jeana. Pir- 
van Florea. Balașa Ion, Daicu 
Ioana... Bărăganul Ilfovului a dat 
anul ăsta cea mai mare recoltă 
de griu și datorită lor. Mulți din 
ei sint aici, alții in cîmp, ei vor 
veni mai înspre seară, „le-am 
pus berea la gheață". Parcul din 
Ghimpați a fost ca o casă în 
care oamenii se simt bine, vor
besc despre ale lor cu ai lor, 
vine porumbul, vin arăturile de 
toamnă, dar pină atunci, azi. se 
bucură și ei pentru griu. se plim
bă, dansează și beau o bere rece 
cu gîndul la arșița prin care au 
trecut bărbătește.

Serbările cîmpeneștî de la Ol
tenița, Ghimpați și Călugăreni 
s-au încheiat seara, tîrziu, iri a-, 
cordurile orchestrelor de muzi
că ușoară 
voie bună 
rești.

în atmosfera plină de 
a carnavalurilor tine-

Reportaj realizat de 
LIDIA POPESCU, 
T. POGOCEANU, 

N. ADAM

Propuneri valoroase,
judicios fundamentate

(Urmare din pag. 1)

viitorul întregii activități a în
treprinderilor. Ce ne oferă in 
acest sens bilanțul adunărilor 
oamenilor muncii desfășurate in 
două unități bucureștene ?

ÎNTREPRINDEREA
DE MAȘINI-UNELTE

Șl AGREGATE
Pe bună dreptate se poate 

afirma că în activitatea acestei 
întreprinderi, anul 1974 a marcat 
un moment de reală cotitură 
comparativ cu anii precedenți, în 
ce privește rezultatele economice 
înregistrate după primul semes
tru al anului. Astfel, după 6 
luni din acest an s-a obținut o 
producție marfă cu 45 la sută 
mai mare decît în aceeași pe
rioadă a anului 1973, fapt ce

echivalează cu fabricarea în plus 
a 111 mașini-unelte. Pornind de 
la asemenea incontestabile 
succese oamenii muncii, tinerii 
analizînd cu spirit critic și auto
critic neajunsurile existente încă 
in propriile sectoare de activita
te, au evidențiat noi rezerve de 
suplimentare a producției, expri- 
mindu-și cu fermitate voința și 
hotărîrea obținerii în continuare 
a unor realizări tot mai bune. 
De un real folos în continuarea 
strategiei viitoare de acțiune 
s-au dovedit soluțiile oferite de 
numeroși tineri muncitori, refe
ritoare la îmbunătățirea activi
tății de ansamblu a întreprin
derii ca și propunerile unor ca
dre cu experiență referitoare 
la munca cu tinerii. Intre a- 
cestea inginerul Viorel 
cu releva necesitatea 
tării tinerilor muncitori 
aparatele de măsură și control 
necesare încă din primul mo
ment al încadrării lor în produc
ție, in vederea obținerii de la 
început, a unei productivități a 
muncii sporite, precum și înfiin
țarea unui banc de probe pen-

tru testarea panourilor de auto
matizare livrate de întreprinde
rea „Automatica11 din București, 
în scopul eliminării din timp a 
eventualelor defecțiuni și nu, în 
momentul finalizării agregatelor 
cărora le sînt destinate.

Demnă de reținut, observația 
maistrului Ilie Petculescu, după 
care înzestrarea atelierelor- 
școală trebuie să se facă cu ma
șini și utilaje moderne, de mare 
randament pentru ca viitorii 
ucenici să poată cunoaște și mi- 
nui cu pricepere tehnica moder
nă de care dispune la această 
dată întreprinderea.

ÎNTREPRINDEREA
Las- 

do- 
cu

„INOX“

ce încorporează un întreg destin 
vegetal. 11 ridică amplu, mare și 
fecund, ca dintr-o retortă. Peste 
1000 de soiuri au intrat în stu
diul stațiunii în ultimul sfert ție 
veac, răstimp în care s-au reali
zat circa 100 000 hibrizi, care au 
fost propulsați liberei competiții 
în întregul spațiu pomicol națio
nal. Asta înseamnă că Voinești 
nu-i doar aici, pe valea Dîmbo
viței, Voinești este azi pretutin
deni. Am în mină un măr de 
Voinești : nu-i al păcatului sau 
al discordiei. E mărul concordiei. 
E frumosul de Voinești, unul 
din „patentele" stațiunii, omolo
gat ca soi și înscris astfel în no
menclatorul internațional, e o- 
drasla originală, bine definită și 
configurată genetic, larg cunos
cută în lume. I se adaugă alte 
două soiuri produse aici : Tim
puria de Dîmbovița și Tuleul 
Dulce. Sint fructe ale trudei si
sifice de a cerne și discerne sute 
și mii de indivizi vegetali, spre 
a-i impune ca fond biologic sta
bil, de maximă valoare caracte
rologică. O experiență de anver
gură în curs: Pirus Serotina, 
exemplar vegetal obținut din- 
tr-un păr sălbatic, originar din 
extremul orient, domesticit aici, 
prin succesive încrucișări și a- 
meliorări. O muncă ce durează 
de șaptesprezece ani. Para obți
nută este sferică, aduce a por
tocală. Un exemplar de acesta

este comparabil cu ceea ce — 
in cazul cărților — se numește 
„ediție princeps". De aceea și 
sint tezaurizate aceste soiuri ne
pereche : Voinești beneficiază de 
privilegiul de a fi sediul și cus
todele Colecției Naționale a Mă
rului. Peste 400 de soiuri, din
tre care 40 autohtone. E banca 
națională a acestui fruct. Ce con
centrează ea : mult soare, fluxuj 
implacabil al timpului, dulceața 
pămîntului, migală de 
perseverență de catîr, 
de poet, dragoste de om. 
ales dragostea de om. Toate 
sele de aici s-au înălțat 
mere. Viața însăși stă aici sub 
semnul mărului, e clădită 
mere, din mere și pentru mere. 
E ora la care zările Voineștiului 
rid într-o uriașă explozie de 
fructe, etalind diluviul de roade 
din vară și toamnă.

Bucureștii se află la 100 de 
kilometri de aici, în direcția sud, 
pe cursul acestui rîu, care po
goară ață spre Capitală. Tot ast
fel curg la vale și merele acestui 
bazin, unde trăiesc silențios, în
floresc și se umplu de fruct un 
milion și jumătate de pomi. 
Pune urechea și vei auzi cum 
circulă seva în fibră și suie în 
fructele pămîntului românesc.

Un om și un pom. Un om în 
soare, un pom în floare. Un om 
gindind, un pom rodind.

artizan, 
fantezie 

Mai 
ca- 
din

P«

după-al

al nopți-

moderne, 
automobil străbate lumea, 
în competiție cu sine în-

creație, 
al

descinde dintr-un fluviu

dimi-

pom. UnUn om și un .
în soare, un pom în floare. Un 
om gindind, un pom rodind.

Și aici se întinde moșia mea 
de suflet. Cit vezi cu ochii nu
mai pomi. E unul dintre cele

Și aici, bilanțul primelor 6 luni 
se dovedește la fel de bogat în 
rezultate. Faptul că producția 
marfă a fost îndeplinită în pro
porție de 107 la sută, iar pro
ductivitatea muncii, de 101 la 
sută — constituie premise certe 
că angajamentul întreprinderii 
de a realiza pînă la finele anu- Z' 
lui o producție suplimentară du' 
20 milioane lei va fi respectat 
întocmai. Punctul central asuprit 
căruia s-au focalizat majoritatea 
intervențiilor oamenilor muncii 
în cuvîntul lor, l-a constituit 
diversificarea mai rapidă a ga
mei sortimentale a producției, 
creșterea calității și reducerea 
consumurilor specifice. Am re
ținut din multitudinea interven
țiilor una singură care prin na
tura implicațiilor ei asupra îm
bunătățirii radicale a activității 
economice a întreprinderii, se 
dovedește extrem de semnifica
tivă și de utilă. Este vorba de 
propunerile formulate de tînărul 
matrițer Gelu Constantinescu 
care au Întrunit unanima apro
bare a întregului colectiv. Prima
se referă la statornicirea unei 
mai strînse colaborări între sec
torul de proiectare și atelierele 
productive in realizarea și 
aplicarea unor tehnologii de 
fabricație îmbunătățite, de mare 
randament, precum și in găsirea 
soluțiilor de reducere a consu
murilor specifice de materii pri
me și materiale și de diminuare 
a rebuturilor. Cea de a doua, 
vizează exclusiv problema orga
nizării fluxului în atelierul de 
matrițe. în acest sens, pornind 
de la constatarea că actuala or
ganizare — pe trei brigăzi, fie
care avind scule proprii și 
aprovizionindu-se separat cu 
materii prime — duce la iro
sirea zilnică în cele trei schim
buri a cite 3—4 ore cu rezol
varea unor asemenea probleme, 
propune constituirea unei sin
gure brigăzi, fapt ce ar permite 
o singură aprovizionare zilnică 
cu SDV-urile și materialele ne
cesare.

★
Desigur, sint numai eîteva 

exemple care demonstrează însă 
în suficientă măsură, rolul hotă- 
rîtor pe care îl pot avea tinerii 
printr-o mai mare investiție de 
inițiativă și pasiune în rezol
varea unor prbleme ce vizează 
nemijlocit activitatea întreprin
derilor din care fac parte. Fără 
îndoială, bilanțul in propuneri și 
inițiative a adunărilor oameni
lor muncii va fi cu mult mai 
bogat. Important este insă ca 
organizațiile de partid și U.T.C. 
din întreprinderi să vegheze 
neabătut pentru materializarea 
lor operativă în producție.
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SPECTACULOASELE
RITMURI ALE CHIMIEI

BAZA DE LA CARE PORNIM

1980......158-168
1975........ .....100

Dezvoltarea industriei chimice ocupă un loc 
aparte, privilegiat, în geografia vastă a împli
nirilor din acești 30 de ani ciți sărbătorim a- 
cum de la eliberare. într-un timp record — nici 
trei decenii — chimia românească a parcurs 
drumul de la micile întreprinderi cu carac
ter artizanal și laboratoare sărăcăcioase, la ma
rile și modernele platforme chimice de astăzi. 
Indicatorul industriei românești din 1941, editat 
de Ministerul economici naționale, arată că in 
acea vreme existau doar 30 de întreprinderi chi
mice cu o forță motrică instalată mai mare 
de 100 C.P. Acesta este nivelul de la care s-a 
pornit. Acum, în 1974, întreaga producție chimi
că a anului 1938 se realizează in numai două 
zile. După preluarea puterii politice și econo
mice de către clasa muncitoare, chimia a de
venit, în scurt timp, ramura cu cel mai înalt 
ritm de dezvoltare în cadrul industriei.

Ritmul mediu anual realizat în perioada 1950— 
1973 de industria chimică este de peste 21 la 
sută — ritm superior celorlalte ramuri ale in
dustriei. De la un an la altul, de la un cinci
nal la altul, fondurile de investiții alocate pen
tru dezvoltarea chimiei au fost tot mai mari. 
De 17 ori mai mari în 1970 față de 1950 ; de 
3,2 ori în ’70 față de '60. între 1961—1970 au 
fost alocate pentru industria chimică peste 30 
miliarde de lei. în acest deceniu supranumit 
,,al chimiei" s-au pus în funcțiune 300 noi ca
pacități de producție. Astfel au fost construite 
importantele combinate chimice de la Făgăraș. 
Piatra Neamț, Tg. Mureș, Craiova, Turnu Mă
gurele și Năvodari ; complexele petrochimice 
de pe platformele Borzești, Ploiești-Brazi, Pi
tești și Rîmnicu-Vîlcea, Uzinele de fire și fibre 
sintetice de la Săvinești, Iași și Brăila ; Uzi
nele do mase plastice de la Buzău, București, 
Iași, Orăștic, întreprinderea de anvelope Danu
biana — București, uzine de medicamente la 
Iași, București și Cluj etc. Șantiere de proporții 
pe care au muncit an de an mii de tineri au 
devenit în scurt timp cetăți ale chimiei. Insta
lații complicate, platforme chimice întregi au

fost preluate și puse în funcțiune de tineri. La 
Săvinești, de exemplu, media de vîrstă a oa
menilor care au pus în funcțiune combinatul 
era de 23 de ani. în fiecare an, din deceniul al 
7-lea s-au încadrat în unitățile Ministerului In
dustriei Chimice peste 20 000 de tineri. Acum, 
în anii actualului cincinal, numărul lor va de
păși 30 000 prin intrarea în funcțiune a 360 de 
obiective și noi capacități de producție. Nu
mai în acest an vor debuta 140 de capacități 
noi. O industrie tinără, mînuită de tineri. Da
torită chimiei au apărut orașe fără bătrîni — 
orașe in care media de vîrstă a locuitorilor este 
sub 30 de ani — Gheorghe Gheorghiu-Dej, Vic
toria ele. La pupitrele de comandă, la posturile 
cheie de marc răspundere ale instalațiilor chi
mice intilnim aproape fără excepție oameni ti
neri, formați ca operatori sau specialiști de 
înaltă calificare în acești ani. Fondul de ca
dre și înzestrarea tehnică de care dispune chi
mia Ia ora actuală sînt tot atîtea premise cer
te ale unei creșteri la fel de spectaculoase în 
anii următori. Fină în 1980. așa cum prevede 
proiectul de Directive, producția industriei chi
mice va fi de 1,6—1.8 ori mai mare 
decît in 1975. Se va asigura astfel o valorificare 
superioară a resurselor de materii prime inter
ne, se va putea fabrica o gamă largă de pro
duse necesare economiei naționale. Se va du
bla producția de mase plastice, fire și fibre sin
tetice, iar producția de cauciuc sintetic va de
veni de 2,5—2,7 ori mai mare. Și toate acestea, 
în numai cinci ani. In același timp se va asi
gura o dezvoltare accentuată a.chimiei de sin
teză fină și de mic tonaj, producția de colo- 
ranți și pigmenți organici. O atenție deosebită 
se va acorda producției de medicamente. In- 
grășămintele chimice vor avea în 1990 un volum 
de trei ori mai mare ca în 1975. Sînt creșteri 
importante care se vor realiza, ca și pînă acum, 
în condițiile unei tot mai înalte eficiențe econo
mice.

I. MORARU

Capacități 
de producție 
din premierele 

anului 1974
• Pe platforma petrochimică 

de la Brazi a intrat în funcțiu
ne — la 8 aprilie — instalația 
D.M.T.-2. Pe aceeași platformă 
a început să producă — luna 
trecută — la întreaga capacitate 
prima instalație de paraxilen.

• Au început să producă noi 
linii destinate fabricării super- 
fosfaților Ia Combinatul chimic 
de la Valea Călugărească.

• La Săvinești a intrat in 
funcțiune instalația Relon IV.

• De la Combinatul de îngră
șăminte azotoase din Slobozia 
ni se comunică că cele două 
instalații de amoniac și uree au 
trecut startul producției și 
funcționează normal. Alta, cea 
de azotat, va începe și ea. în 
curind, să producă.

• Alte premiere : o instalație 
de fibre poliesterice la Iași, 
două capacități de prelucrare a 
maselor plastice — una la Bu 
zău, alta ia Victoria — dublarea 
capacității instalațiilor de cau
ciuc sintetic — Caron 60.

In total, in acest an vor in
tra in funcțiune 140 noi capa
cități de producție.

Produse noi
In acest an sînt programate 

să intre in producție industrială 
240 produse chimice noi și 680 
noi repere din cauciuc și mase 
plastice. Printre 'produsele noi 
ce se introduc în fabricație în 
1974 se numără : 10 tipuri de 
medicamente, 7 tipuri de colo- 
ranți, 5 tipuri de pesticide etc. 
In domeniul petrochimiei se vor 
produce noi rășini, uleiuri pen
tru transmisii automate, inter
mediari pentru fabricarea pielei 
sintetice, acilonitril pentru cau
ciuc și fibre sintetice etc. 
Nomenclatorul produselor noi 
va mai înregistra un nou tip 
de. anvelopă de tractor cu car
casă radială.

Sortimentele noi și reproiec- 
tate reprezintă în acest an 
peste 25 la sută din valoarea 
producției globale, cu aproape 
10 la sută mai mult ca anul 
trecut. Peste 90 la sută din to

talul produselor noi și reproiec- 
tate au la bază rezultate ale 
unor cercetări românești.

Cercetarea
La început au fost doar 15 

cercetători, acum sint peste zece 
mii. Aceasta este schimbarea 
petrecută in cercetarea tehno
logică românească din domeniul 
chimiei în anii de după elibe
rare. Dispunem astăzi de 6 in
stitute importante de cercetări 
în care lucrează 15 grupe de 
cercetători, specializați în mo- 
nomeri și produși de sinteză or
ganică, polimeri, fire și fibre 
chimice, catalizatori, detergen‘i 
etc. Pe lîrigă aceștia mai există 
peste 6000 de specialiști care 
desfășoară activitate de cerce
tare în cadrul marilor combi
nate chimice din țară. Eforturile 
făcute în acest domeniu sînt 
enorme. S-a creat baza mate
rială — institute de cercetări și 
laboratoare dotate cu utilaje, 
aparatură și instalații moderne, 
s-au format cadre de cercetă
tori — în număr suficient și de 
o inaltă calificare. De regulă, 
peste 40 la sută din totalul bre
vetelor ce se acordă în Româ
nia într-un an aparține chimiei.

De la un an la altul valoarea 
producției obținute prin cerce
tări proprii este tot mai mare. 
Cu instalațiile bazate pe pro
cese tehnologice originale ce au 
intrat sau vor intra in func
țiune în acest cincinal se va 
obține o producție de peste 2 
miliarde Iei. Cercetătorii de 
care dispunem la ora actuală 
sînt în măsură să rezolve prin
cipalele probleme ale produc
ției chimice. Sînt in curs de va
lorificare peste 120 de teme de 
cercetare încheiate, dintre care, 
28 au dus la realizarea unor 
instalații noi.

Invențiile românești s-au im
pus in cadrul unor prestigioase 
competiții mondiale ale inteli
genței tehnice. In ultimii trei 
ani inventatorilor din domeniul 
chimiei li s-au acordat 26 me
dalii de aur. Lucru cert, dacă 
industria chimică de la noi din 
țară s-a dezvoltat într-un ritm 
atît de înalt, în condiții de efi
ciență sporită, dacă tehnologiile 
românești se bucură de interes 
pe piața mondială, acest lucru 
se datorește, în mare măsura 
succeselor, tot mai mari, tot 
mai prestigioase din cercetare.

Dinamica exportului
Diversificarea și creșterea 

continuă a producției acestei 
ramuri a permis ca volumul 
exportului de produse chimice 
să ajungă în 1974 de 55 de ori 
mai mare decît în 1950. Româ
nia livrează azi peste 300 de 
produse și grupe de produsb 
chimice, într-o gamă variată de 
sortimente, în 85 de țări.

(100/

1980. ...180-192
1975...........100

1980...... 185 204
1975................100

Deși doar cîteva cifre, ele semnifică, totuși, înalta atenție pe care partidul 
și statul nostru o acordă dezvoltării prioritare a acestei ramuri de bază a 
economiei naționale care, într-un timp relativ scurt, a reușit să dețină 
o pondere însemnată în totalul producției globale industriale a țării. 
Și, ceea ce este important, ritmurile accelerate de creștete nu sînt spe
cifice numai ramurii în ansamblu, ci și principalelor ei subramuri: petro

chimia, îngrășăminte chimice, chimia de sinteză, medicamente.

MECANIZAREA — pîrghie 
principală în dezvoltarea intensivă a agriculturii

In obținerea unor producții 
sporite, alături de fertilizare, iri
gare și folosirea unor soiuri de 
calitate, mecanizarea lucrărilor 
agricole are o importanță deose
bită. Cercetarea a demonstrat că 
circa 40 la sută din sporurile de 
producție intră în răspunderea 
mecanizării. De aceea, partidul 
și statul nostru fac eforturi deo
sebite pentru înzestrarea agri
culturii cu mijloace tehnice din 
cele mai avansate. în actualul 
cincinal, de pildă, âu crescut 
mult fondurile de investiții alo

Anul

Nr. uti
laje

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1980 
(total)

Tractoa
re cultu
ră mare 69 813 72 153 72 410 74 976 77 826 82 032
Tractoa
re legu
micole 2 971 4 228 4 461 4141 4 332 4 589

100 000 
(din care 
2 219 trac
toare de 
180 C.P.)

Tractoa
re pomi
cole 966 1 460 1 462 1 449 1 864 2 109
Tractoa
re viti
cole 1 178 1 837 2 025 1 980 2 441 2 782
Combine 
autopro
pulsate 
pt. ce
reale 285 1 131 2 455 4 285 7 371 10 957 18 456

Remorci 
tractor 22 205 22 309 21 949 23 555 29 876 30 000

un număr 
aproape 
dublu

în anii cincinalului actual, au 
fost introduse în producție, în 
fiumăr corespunzător, combinele 
te cereale C-12 „Gloria”, presele 

cate stațiunilor pentru mecaniza
rea agriculturii în vederea do
tării lor cu utilajele necesare. 
Un exemplu: anul acesta crește
rea este de 77,8 la sută față de 
1970. Concomitent a crescut la 
peste 400 numărul de tipodimen- 
siuni ale tractoarelor și utilajelor 
agricole.

Iată cum evoluează în actualul 
cincinal, și în perspectiva anu
lui 1980, baza energetică și prin
cipalele mașini agricole din do
tarea stațiunilor pentru mecani
zarea agriculturii : 

de balotat de mare productivita
te, combinele de recoltat sfeclă, 
combinele de recoltat cartofi, 
combinele de recoltat furaje și

SUPRAFAȚA ARABILA 
PE UI TRACTOR
FIZIC (hectare)

creșterea producției 
de cereale
(media anuală în milioane tone)

gag igigi
SUL

19761
l9W

Sio ;1"8-'
1970

o gamă variată de mașini pen
tru legumicultură, pomicultură, 
viticultură și pentru mecaniza
rea lucrărilor din zootehnie. Da
torită creșterii parcului de trac
toare și mașini agricole, stațiu
nile pentru mecanizarea agricul
turii au avut posibilitatea să ex
tindă gama de lucrări agricole 
executate la cooperative. Astfel, 
dacă in anul 1970 stațiunile pen

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1980

Volum de lu
crări expri
mat valoric
în mii lei (în
procente) 100 116,2 124,4 140,0 141,1 150,7 170

tru mecanizarea agriculturii exe
cutau mecanizat un număr de 86 
lucrări agricole, la sfîrșitul cin
cinalului vor executa un număr 
de 110 lucrări agricole, iar în 
1980 se va ajunge la peste 130. 
Corespunzător acestor lucrări e- 
xecutate, cresc și realizările de 
producție ale stațiunilor pentru 
mecanizarea agriculturii.

Și, paralel cu creșterea verti
ginoasă a parcului de tractoare 
și mașini agricole, productivitatea 
pe tractor a cunoscut o curbă 
accentuat ascendentă. Astfel, 
dacă în anul 1970 s-a realizat o 
productivitate de 60 114 lei pe 
tractor. în anul 1973 s-a ajuns la 
74 998 lei pe tractor, iar în anul 
1975 se estimează 77 943 lei pe 
tractor.

Creșterea productivității mun
cii pe fiecare mecanizator a fă
cut posibilă creșterea retribuției 
medii Ia mecanizatori. Retribuția 
medie a crescut de la 1 389 lei 

ția medie a mecanizatorilor va 
ajunge la 1 787 lei lunar.

Ridicarea calificării mecaniza
torilor — in paralel cu creșterea 
nivelului tehnic al utilajelor fo
losite de aceștia — a condus la 
creșterea calității lucrărilor exe
cutate și, implicit, la obținerea 
unor recolte din ce în ce mai

în perioada următorului cinci
nal. potrivit proiectului de Di
rective ale Congresului al XI- 
lea, agricultura va primi in do
tare un număr deosebit de mare 
de tractoare și utilaje cu per
formanțe tehnice la nivelul ță
rilor celor mai avansate. în anul 
1980, de pildă, stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii vor de
ține un număr de 100 000 trac
toare fizice din cele 125—130 de 
mii de care va dispune agri
cultura. Creșterea reală față 
de anul 1975 a numărului de 
tractoare este cu mult mai mare 
dacă se are în vedere faptul că, 
dintre acestea, 2 219 tractoare 
sint de 180 C.P., adică de trei 
ori mai puternice decît cele ac

lunar în anul 1970, la 1 597 lei 
lunar în anul 1973. în anul 1975, 
ținînd seama și de îmbunătăți
rea retribuirii care urmează să 
se aplice în agricultură, retribu

Anul 1975 1976 1977 1978 1979 1980

Creșteri de plan 
(in procente) 100 103,7 108,1 112,5 117,0 120,7

mari. Dacă se analizează numai 
producția de cereale — ce de
ține o pondere importantă în 
planul de cultură al cooperati
velor și la care lucrările se exe
cută aproape în totalitate meca
nizat — rezultă următoarele 
creșteri de producții medii a- 
nuale : 

tuale și că acestea vor acționa 
utilaje complexe care vor exe
cuta simultan mai multe lucrări. 
Nivelurile de mecanizare vor 
crește în perioada următorului 
cincinal astfel incit, la sfîrșitul 
anului 1980, cultura mare, legu
micultura, pomicultura și viticul
tura vor fi mecanizate în tota
litate. Totodată, în mecanizarea 
sectorului zootehnic se va mer
ge pe linia automatizării proce
selor de alimentare cu apă și cu 
furaje, a executării mecanizate a 
mulsului și a eliminării dejecții
lor. Pe total, activitatea stațiu
nilor pentru mecanizarea agri
culturii va cunoaște următoa
rele creșteri de producție :

Cincinalul următor va defini
tiva unele acțiuni începute încă 
din actuala perioadă. Astfel, se 
vor extinde suprafețele luate în 
răspundere totală de către me
canizatori atît în cultura mare 
cit și în celelalte sectoare: legu
micultură, viticultură, pomicul
tură. De asemenea, stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii 
vor prelua în totalitate o serie 
de activități cum ar fi cele de 
fertilizare, erbicidare și comba
terea dăunătorilor, pentru a se 
asigura o corelare corespunză
toare a mecanizării cu reducerea 
personalului ocupat în agricul
tură. Integrarea secțiilor de me
canizare ca sectoare mecanice ale 
cooperativelor deservite va cu
noaște o formă superioară în 
cincinalul viitor. Stațiunile pen
tru mecanizarea agriculturii vor 
introduce în perioada 1976—1960 
industrializarea agriculturii la 
cooperativele deservite, astfel in
cit producțiile prevăzute la sfîr
șitul anului 1980 — care depă
șesc cu circa 14 la sută pe cele 
de la sfîrșitul actualului cincinal 
— să fie realizabile.

ing. GHEORGHE MANCIU 
secretar general în M.A.I.A.A.

PERSPECTIVA 
1976-1980

• în vederea executării 
mecanizate a lucrărilor agri
cole la termenele optime ale 
fiecărei culturi, se vor asi
gura parcul de tractoare ți 
întregul set necesar de ma
șini agricole.

• Se va diversifica și 
spori substanțial înzestrarea 
cu mașini și utilaje a zoo
tehniei, accelerîndu-se rit
mul mecanizării lucrărilor.

• La sfîrșitul anului 1980, 
agricultura va dispune de 
125-130 mii de tractoare, de 
tipuri diferite și cu puteri 
unitare sporite.

• Se va extinde utilizarea 
energiei electrice în produc
ția agricolă, mai ales în do
meniul creșterii animalelor 
și al irigațiilor.
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crurifA
„Avem obligația patriotică și morală 

de a valorifica scenic izbînziie literaturii

IPOSTAZE

COMPLEMENTARE)

dramatice
în discuția pe care am avut-o 

cu Petre Bucșa, directorul Tea
trului Național din Cluj, interlo
cutorul nostru a ținut să ne vor
bească mai întii despre pregăti
rile ce le face instituția pe 
care o conduce în vederea apro
piatei „stagiuni a lui august".

— Asemenea tuturor teatrelor 
din țară, ne-a spus Petre Bucșa, 
și noi dorim să sărbătorim cele 
două mari evenimente ale aces
tui an printr-o seamă de mani
festări menite să vorbească pu
blicului — desigur, prin inter
mediul limbajului specific artei 
pe care o practicăm — despre 
mărețele realizări ale poporului 
nostru condus de partid în cei 
30 de ani ce au trecut de la in
surecția națională antifascistă 
armată. Astfel, începînd de la 8 
august, se vor juca unele dintre 
cele mai reușite spectacole ale 
teatrului nostru, spectacole în 
care un loc de frunte îl va avea 
piesa din dramaturgia națională. 
Totodată, pregătim un recital 
de poezie patriotică cu versuri 
din creația lui Lucian Blaga, Za- 
haria Stancu, Mihai Beniuc, Ioan 
Alexandru, Nichita Stănescu, 
Cezar Baltag, Ion Brad, Adrian 
Păunescu, Mircea Micu, Aurel 
Rău și a altora. O notă aparte 
a recitalului o constituie moda
litatea regizorală t de concepție 
a sa : datorită simplității mij
loacelor folosite, el va putea fi 
susținut nu numai în sala noas
tră de spectacole, ci și în că
mine culturale, pe șantiere, în 
tabere pionierești.

— Am dori să prefigurați și 
debutul apropiatei stagiuni 1974- 
1975.

— V-am vorbit mai înainte 
despre acțiunile dedicate de noi 
aniversării eliberării patriei și 
Congresului al XI-lea al parti
dului ; Clujul sărbătorește in a- 
ceastă toamnă și împlinirea a 
1850 de ani Me la atestarea sa 
documentară. Din dorința de a 
omagia evenimentul amintit, 
vom deschide stagiunea ’74—75 
într-un mod deosebit : printr-o 
Săptămînă a dramaturgiei na
ționale. Primul spectacol va fi o 
premieră cu Zodia Taurului de

EDIȚIE JUBILIARĂ

„DECADA
Ieri la prinz, în prezența to

varășilor Ion Dodu Bălan, vice
președinte al Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste și 
Gheorghe Trandafir, director ge
neral al Centralei cărții, librăria 
Mihai Eminescu a găzduit festi
vitatea deschiderii Decadei cărții 
românești. Dedicată în acest an 
celei de-a XXX-a aniversări a 
zilei eliberării și Congresului, al 
XI-lea, decada prilejuiește o 
nouă și semnificativă retrospec
tivă a uneia dintre cele mai no
bile activități: aceea de răspin- 
dire a ideilor și cunoștințelor, a 
adevărului și frumosului, prin 
intermediul cuvîntului scris. O 
activitate de multiseculară ante
cedență, de valoroasă tradiție în 
țara noastră (de menționat că 
prima carte tipărită la noi, „Li- 
turghierul lui Mâcarie", apărea 
în 1508, la numai 63 de ani de 
la inventarea tiparului), dar, 
mai ales, una care în ultimii 30 
de ani a căpătat o extraordina
ră extindere. Este un fapt ates
tat, pe de o parte, de limbajul 
auster al cifrelor că România 
se numără printre primele 15 
țări din lume care publică cel 
mai mare număr de cărți la un 
milion de locuitori și, pe de alta, 
de însuși interesul mereu cres- 
cind al populației față de cuvîn- 
tul scris (în 1973 valoarea cărți
lor vîndute cititorilor este de 16 
ori mai mare decit în anul 1951).

Sigur, zecile de expoziții care 
s-au deschis în librăriile din toa
te reședințele de județ și în 
multe întreprinderi din țară, în- 
tilnirile pe care scriitori și edi
tori le vor avea cu publicul, lan
sările unor noi titluri, primele 
zile de difuzare a unor lucrări, 
toate manifestările dedicate căr
ții în biblioteci și tabere pionie
rești, în întreprinderi și institu
ții vor prilejui un dialog viu și 
fructuos din care editori și citi
tori nu vor avea decit de ciști- 
gat. Acest colocviu fertil va con
tribui la găsirea unor noi și 
eficace căi de apropiere a pu
blicului de carte, de educare a 
acestuia prin intermediul cărții.

Activitatea editorială și de di
fuzare circumscrisă procesului 
complex și continuu de eflores
centă culturală pe care Româ
nia îl trăiește în ultimele trei 
decenii, se detașează prin mul
titudinea direcțiilor ei de dez
voltare, prin caracterul de masă, 
prin preocuparea de a răspun
de sarcinilor majore ale con
strucției socialiste, prin promo
varea valorilor autentice ale cul
turii naționale și universale, con
tribuind Ia formarea multilate
rală a personalității omului nou 
al României socialiste. Astfel, 
caracterul de masă al producției 
noastre naționale este confirmat, 
printre altele, și de faptul că 
numărul cărților editate în 1973 
a fost de cinci ori mai mare de
cit în 1949. iar tirajul a crescut 
de peste 13 ori; s-au publicat, 
în ultimii 25 de ani, peste 3100 
de cărți pentru copii și tineret, 
într-un tiraj .total de 109 138 000 
exemplare, iar operele clasicilor 
literaturii române și universale, 
tipărite numai în ediții pentru 
copii, au atins tiraje de masă 
(Ion Creangă — 7 milioane e- 
xemplare; Eminescu — 2 mili
oane exemplare; Sadoveanu — 
4 milioane exemplare). Locul și 
rolul important ce revine cărții 
românești în peisajul culturii in
ternaționale este confirmat de 
faptul că, în ultimii 30 de am, 
au apărut în diverse țări ale lu
mii peste 2 000 de cărți repre- 
zentind creații în domeniul lite
raturii, științei și artei noastre. 
Cartea românească a fost tra
dusă, în aceeași perioadă, în 49 
de țări.

Cifrele care să vorbească des
pre atenția acordată în anii edi
ficării societății socialiste cuvîn
tului scris sint, desigur, multe.

din anii socialismului^
INTERVIU CU 

PETRE BUCȘA, 
despre repertoriul 
Teatrului Național 

din Cluj

Mihnea Gheorghiu, apoi vor ur
ma Meșterul Manole de Blaga, 
Singurătatea trăgătorului la țin
tă de Vasile Rebreanu și Pasă
rea Shakespeare a lui D.R. Po
pescu.

Va avea loc, de asemenea, un 
mare spectacol inaugural în aer 
liber, al cărui text este semnat 
de Vasile Rebreanu și de mine. 
Tot în cinstea acestor evenimen
te vom mai susține spectacole 
de poezie militantă cu versuri 
din poeți clujeni. Printre ei a- 
mintesc pe Aurel Rău, Nicolae 
Prelipceanu, Ion Rahoveanu, Ion 
Cocora, Mircea Vaida, Cornel 
Udrea, Adrian Popescu, Letây 
Lajoș, Negoiță Irimie, L. Ala- 
dar. Totodată, pentru luna sep
tembrie, am invitat o seamă de 
oameni de teatru din întreaga 
țară la simpozionul cu tema 
Teatrul și valențele lui sociale.

— Este un repertoriu în care 
un loc important revine piesei 
românești. De altfel, dacă nu 
mă înșel, și in stagiunea trecu
tă din 9 premiere, 4 au fost cu 
piese autohtone, la Teatrul Na
țional din Cluj. Ce rol credeți 
că are spectacolul cu piesa ro
mânească în cadrul afișului unui 
teatru ?

— După părerea mea, un tea
tru în general, și unul național 
în special, are obligația patrio
tică și morală de a valorifica 
scenic ceea ce este mai valoros 
din literatura dramatică a aces
tor ani. Spun asta, plecînd de la 
rolul pe care-1 are teatrul în 
contextul societății noastre, de 
la sarcinile sale ideologice, po
litice, estetice. Dacă vrem ca

CÂRTII ROMÂNEȘTI

Decada cărții românești — ce 
se desfășoară în aceste zile in 
toată țara — constituie un mij
loc direct și convingător de pu
nere în valoare a impresionan
telor succese ce au marcat dru

Un colocviu

despre

tînăra familie
Aseară, în cadrul manifes

tărilor reunite sub egida 
„Decadei cărții", la Librăria 
Mihail Sadoveanu din Capi
tală a fost lansată lucrarea 
„Familia tînără" (recent apă
rută în Editura politică).

Concepută ca un colocviu 
deschis, antrenant între citi
tori și autori, cartea are me
ritul de a pune în discuție o 
problemă de mare actuali
tate și interes care este cea 
a familiei tinere, a răspun
derilor ce-i revin în con
textul obligațiilor sociale, 
educative cu care o confrun
tă viața și societatea. Ba
zată pe un bogat material de 
viață, cartea este menită in 
același timp să stimuleze 
reflecția tinărului. să-i pună 
întrebări, ajutindu-1 să le 
afle, el singur, răspunsurile. 
Dacă Ia aceasta vom adăuga 
și faptul că între autorii căr
ții figurează un psiholog — 
Luminița Ghivirigă, un me
dic — dr. Dan Abulius și 
cîțiva cunoscuți publiciști — 
vom avea un motiv în plus 
să recomandăm această apa
riție editorială cititorilor 
noștri ca pe un ghid instruc
tiv și competent.

C. ȘERBAN 

prin arta spectacolului să con
tribuim la dezvoltarea conștiinței 
socialiste, atunci o putem face 
cu deplin temei și corespunză
tor in primul rind prin interme
diul operelor din dramaturgia 
noastră contemporană, opere în 
care sînt dezbătute probleme ale 
realităților noastre, de pe pozi
țiile concepțiilor noastre filozo
fice. Tocmai de aceea socotesc 
că Teatrul Național clujean tre
buie să aibă în fiecare stagiune 
un număr de lucrări valoroase 
din dramaturgia românească 
contemporană.

— V-am ruga, tovarășe direc
tor, să fixați în cîteva cuvinte 
jaloanele după care vă ghidați 
atunci cînd întocmiți repertoriul 
Teatrului Național din Cluj.

— Cred că a judeca un teatru 
in abstracto este o mare greșea
lă, orice teatru trebuind să știe 
că își desfășoară activitatea în
tr-un anume loc, că răspunde 
unor anume realități, că se adre
sează unui anumit public. Re
pertoriul său nu poate să nu ți
nă seama de aceste realități 
concrete care-i determină, in ul
timă instanță, profilul. In acest 
sens, Teatrul Național din Cluj 
e necesar să-și creeze un re
pertoriu diferit față de oricare 
altul din țară. Cred că una din
tre sarcinile teatrului nostru 
este de a face posibil accesul 
la cultură, prin intermediul ar
tei spectacolului, al maselor de 
cetățeni de la sate. Ca atare, 
ne-am gindit să includem în re
pertoriu și spectacole adecvate 
preocupărilor acestei categorii 
de spectatori. Vom pregăti, ast
fel, spectacole cu piese într-un 
act, într-o montare specială care 
să permită susținerea lor la sate. 
O altă problemă este promo
varea talentelor locale. Specta
colele cu piese de D.R. Popes
cu, de Vasile Rebreanu nu vor 
fi singurele de acest fel. Avem 
in studiu și alte opere dramatice 
scrise de clujeni. Sperăm ca 
astfel să aducem în sala de 
spectacole un public cît mai nu
meros.

MIRUNA IONESCU 

mul transformării cărții într-un 
mijloc activ de educare a cetă
țenilor României socialiste.

M. NOVACEANU

la clubul 
Întreprinderii Vulcan:

La clubul întreprinderii 
Vulcan, din Capitală, s-a 
deschis în cinstea celei de a 
XXX-a aniversări a eliberă
rii patriei și a Congresului 
al XI-lea al' Partidului Co
munist Român, o expoziție 
de artă plastică avînd ca te
mă viața și activitatea tine
retului. Ea a fost organiza
tă de către Muzeul Simu, 
cu lucrări aflate în patri
moniul său. Remarcăm toto
dată că această inițiativă se 
situează pe linia unei mai 
vechi, consecvente și rodni
ce colaborări intre „Muzeul 
Simu" și clubul întreprin
derii Vulcan (unde s-a or
ganizat, în timp, numeroase 
expoziții tematice, atît cu lu
crări ale unor prestigioși ar
tiști contemporani, cit și cu 
lucrări ale unor clasici ai 
picturii noastre).

Expoziția actuală și-a pro
pus a -releva. în fața unui 
public cu precădere munci
toresc ipostaze semnificative 
din viața și activitatea tine
retului, pe ogoare, pe șan
tierele muncii patriotice, mo
mente din activitatea sporti
vă și culturală a tinerilor, 
ca și imagini simbolice ale 
aspirațiilor lor. Lucrările, 
semnate de reputați ar
tiști plastici contemporani, 
între care am aminti, de 
pildă, pe Brăduț Covaliu, 
Ion Pacea, Traian Brădean, 
Alexandru Cumpătă, Gabrie
la Pătulea-Drăguț, Georgeta 
Năpăruș, Vladimir Șetran, 
Hie Pavel, Sultana Maitec, 
Mihai Rusu, Lia Szasz, Con
stantin Crăciun, impun prin 
limpezime, prin profunda 
cunoaștere a mediului evo
cat, prin mesajul vibrant pe 
care îl transmit, într-un cu- 
vînt, prin puterea lor de 
convingere. Lucrările, baza
te pe atentă observație, de- 
gajînd un viu sentiment al 
participării, au atras și vor 
continua, desigur, să atragă 
prin aceste calități, publicul,

Critica literară, așa cum o 
practică Aurel Martin în Me
tonimii (Editura Eminescu), im
plică opțiunea pentru demersul 
polivalent. Literatura este a- 
bordată din variate perspective 
(sociologică, estetică, psiholo
gică), printr-o pluralitate de 
metode ce conlucrează coerent 
in vederea descoperirii sem
nificațiilor implicate in opere, 
stabilirii configurației interne a 
acestora. Analistul (remarca
bil I) este dublat de un teore
tician fascinat de problemele 
actualității, criticul înțelegind 
să nu rămînă in examinarea 
creațiilor literare prizonierul 
opticilor revolute, ci să pri
vească totul de la altitudinea 
ideologică și estetică proprie 
anilor noștri. Ceea ce s-ar pă
rea că lipsește examenului — 
mereu lucid și scormonitor — 
ar fi alura polemică, un anume 
coeficient de intransigentă în 
susținerea opiniilor. într-un in
terviu din secțiunea Pro domo 
este avansată chiar ideea inu
tilității Violenței polemice, so
cotită incongruentă cu clima
tul nostru spiritual : „... teore
tic, polemica ar trebui să con
ducă la descoperirea, prin con
fruntare de opinii, a adevăru
lui. Confruntarea nu presupune 
neapărat efortul de a-1 anihila 
pe adversar, supunîndu-1 unui 
război psihologic. Ar fi de do
rit ca ea să se desfășoare în 
limitele «fair-plai»-ului, ca in
tre «gentlemeni»". în realitate 
Aurel Martin nu este chiar atit 
de indulgent cu susținătorii 
unor puncte de vedere socotite 
inadecvate, dacă nu nocive. Cri
ticul știe să fie radical și ferm, 
deoarece este conștient că de
mersul analitic nu presupune 
numai comprehensiunea, ci și 
confruntarea. Nu vom găsi în 
textele sale specioase „discur
suri asupra metodei", genufle
xiuni în fata unor metodologii 
infailibile. Iată, nu mai de
parte, ni se pare foarte nimeri
tă ironia superioară cu care 
Aurel Martin amendează su
perstițiile „științifice" ale exe- 
geților nuvelei eminesciene 
„Sărmanul Dionis". Celor care 
încearcă să deschidă porțile 
literaturii cu un instrumentar 
exterior acesteia, criticul le 
atrage atenția : „Nu o dată (și 
tendința persistă !) în cazul ce
lei dintîi, interpretii, uitînd că 
aveam de-a face cu o ficțiune, 
subordonează discuția unor ste
rile exegeze care ignorează di
mensiunea cardinală : fantasti
cul. I se atribuie lui Eminescu 
teze ba kantiene, ba schopen- 
haueriene (cu privire la timp 
și spațiu), neglijîndu-se împre
jurarea că acestea (în formulă
rile lor confuze) îl caracterizau 
pe Dionis și că prozatorul, re- 
latînd tribulațiile persosiajului, 
se delimitează ironic de fante
ziile lui metafizice". (Fantasti
cul în proza lui Eminescu).

întregul volum are această 
turnură de perpetuă chemare la 
realitate, la măsură, la rațional. 
Criticul își asumă mai în glu
mă, mai în serios, rolul de a 
trage de mînecă pe cei tentați 
să alunece pe panta exagerări
lor, a sofismelor și subtilități
lor pîcloase. Aurel Martin vede 
critica literară investită cu o 
funcție directoare. Dar cu una 
deschisă ideii de diversitate. 
Astfel îneît o afirmație pre
cum : „De ce îmi cereți să op
tez pentru o culoare, cînd ador 
curcubeul ?" poate fi extinsă din 
domeniul preferințelor literare, 
în cel metodologic. Ceea ce îl 
atrage constant pe autorul Me
tonimiilor este reliefarea, mar
carea în culori vii, persistente, 
a semnificațiilor cognitive ale 
viziunii estetice. De aceea, un 
bun, capitol al cărții ni se pare 
chiar cel intitulat Metonimii.

Expoziția de artă plastică
„Din viața și activitatea tineretului"
publicul tînăr, care se recu
noaște astfel în cele mai 
semnificative ipostaze. A- 
ceasta ne demonstrează con
cret că lucrările de artă 
ai căror eroi îi oferă viața 
sint și cele care interesează 
in mod spontan publicul, ce
le care oferă girul unei rea
le autenticități.

Imaginea generală a expo
ziției dă contur unei tine
reți însuflețite de patosul 
muncii, de mari și specifice 
elanuri constructive, de o 
mare energie și putere de 
dăruire, de o trăire la fel 
de intensă în toate împreju
rările existenței cotidiene. A 
unei tinereți care știe cu lu
ciditate a-și găsi și croi dru
mul, a distinge cu maturita

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

BĂIATUL CU UN CAL ALB : 
Lumina (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 
18,15; 20.30).

O PICĂTURA ÎN MARE : Doina 
(orele 11,15; 13,15; 15,45; 18; 20,15 
— la ora 9.45 — program de desene 
animate pentru copii).

36 DE ORE : Scala (orele 8.45; 
11.15; 13,45; 16,15; 18.45; 21,15),
București- (orele 8.45; 11.15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45), Grădina Dinamo 
(ora 20), Grădina București (ora 
20).

FĂRĂ UN ADIO : Patria (orele 
9.30; 11,45: 14; 16.15; 18.30: 20,45),
Festival (orele 9,15; 11.30: 13,30; 16; 
18,30; 21), Favorit (orele 9.15; 11.30; 
13,45; 16; 18.15; 20,30), Grădina
Festival (ora 20), Grădina Luceafă
rul (ora 20).

APARTAMENTUL : Capitol (ore
le 9.30; 12: 15.30; 18; 20.30), Casa 
Filmului (orele 10: 12.30; 15,30;
18; 20.30). Grădina Capitol (ora 20).

TARA LUI SANNIKOV : Buzești 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18).

URMĂREȘTE-MĂ ! : Feroviar (o- 
rele 9; 11.15; 13.30; 15.45; 18; 20.15), 
Modern (orele 9: 11,15: 13,30; 16; 
18; 20,15), Grădina Modem (ora 
19,45).

Aici criticul dezbate probleme 
la ordinea zilei. El discută ju
dicios, la obiect, mereu tentat 
(in tradiția învățaților ardeleni) 
de exactitate, de definiția la
pidară, despre „Constante, as
pecte, tendințe ale literaturii 
române" (realizînd o plauzibilă 
sinteză) sau despre „Permanen
țele" literaturii noastre. Co
mentatorul are o platformă 
ideologică materialistă, vizibilă 
și din fermitatea cu care res
pinge autotelismul artei, și din 
căldura, aerul rezolut, cu care 
pledează pentru comunicabili- 
tate : „Istoria nu cunoaște însă 
exemple de universalitate și de 
supraviețuire întemeiate pe ig
norarea de către scriitor a pos
tulatului comunlcabilității".

Despre rațiunea debutului li
terar sînt pronunțate fraze la 
care se poate subscrie inte
gral : „Orice debut e un risc. 
Orice carte e o aventură. E 
însă în puterea autorului și a 
editorului să împuțineze șan
sele negative și să confere a- 
venturii un destin pozitiv" 
(Despre debut). Surpriza mare 
este să descoperi frecvent, chiar 
și în plină perorație culturală, 
preocuparea pentru dimensiunea 
estetică. într-un text despre 
Vasile Alecsandri evocarea bio
grafică este întreruptă pe ne
așteptate de interesul pentru 
stilul Alecsandri, pentru for
mula Alecsandri. Criticul exa
minează precaut, fără ieremia
de, operele, ciocănind meticulos 
toate porțiunile zidirii literare, 
pentru a afla sonoritățile calpe. 
Este o dovadă că pentru Aurel 
Martin critica de tip cultural, 
demersul istoric-literar și foi- 
letonistica la zi sînt fațete — si
multan autonome și interferen
țe — ale unei structuri proto- 
,tipice.

A doua secțiune a tomului, 
Incidențe, este dedicată unor 
probleme de istorie literară re
feritoare la Alecsandri și Bo- 
lintineanu, Creangă și Emines
cu, Delavrancea, Ion Pillat. 
Distonant, sub nivelul general 
al comentariilor, este aici stu
diul Ecouri ale operei lui Ro
main Rolland în România, stu
diu afectat de excesul factolo
gic. A treia secțiune. Fiziono
mii, este dedicată contemporani
lor. Observații de invidiabilă 
finețe pot fi exceptate din mai 
fiecare studiu. Excelent ni se 
pare V. Voîculescu, romancier, 
unde perspectiva analitică cu
rentă e inversată subtil : „Sem- 
nificind lumina și nu întuneri
cul, orbul voiculescian e o re
plică adusă mizeriei morale, de 
la scara insuficienței fiziologice. 
Răsturnare, prin urmare, a pla
nurilor existențiale. Din un
ghiul unor adevăruri, simbolic 
vorbind, superioare. îneît ZA- 
HEI ORBUL se putea intitula, 
la fel de sugestiv, și ,,ZAHEI 
ILUMINATUL".

Parcimonia editorială a lui 
Aurel Martin trebuie regretată.

IOAN ADAM
*) Aurel Martin: Metonimii 

(Editura M. Eminescu).

te perspectivele. Este ima
ginea tinereții în haine de lu
cru.

Această expoziție ne apa
re, inclusiv sub aspectul ca
lității artistice, o reușită. Ea 
continuă inițiative devenite 
tradiționale, și anume acelea 
de a organiza manifestări 
culturale în chiar incinta 
unităților productive. Expe
riența a demonstrat cu pri
sosință interesul publicului 
muncitoresc pentru aseme
nea manifestări, dorința sa 
de a se întilni cu oameni de 
artă, creatori sau critici, de 
a cunoaște diverse aspecte 
ale muncii de creație.

C.R. CONSTANTINESCU

ROMAN VESEL - Drumul Sării 
(orele 15.30; 18; 20,15).

TUNURILE DIN NAVARONE : 
Excelsior (orele 9; 12.30; 16; 19,30), 
Melodia (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Tomis (orele 9; 12,15; 15.45; 19). 
Grădina Tomis (qra 20), Grădina 
Aurora (ora 20).

DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CU
MINTE : Floreasca (orele 15,30; 
18; 20.15).

ȘAPTE PĂCATE : Victoria (ore
le 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18.15; 20.30), 
Grădina Bucegi (ora 20).

CEL MAI BUN OM PE CARE ÎL 
CUNOSC : Progresul (orele 16; 
18: 20).

CLEOPATRA : Gloria (orele 9; 
13; 17), Grădina Titan (ora 19.45).

INIMĂ PE FRÎNGHIE : Cotro- 
ceni (orele 14; 16: 18: 20).

PORȚILE ALBASTRE ALE 
ORAȘULUI : Pacea (orele 15,30; 
17.45; 20).

VANDANA : Grivița (orele 9; 
12.30 16; 19.30) Volga (orele 9;
12 15; 15,45: 19), Flamura (orele 9; 
12,30; 16; 19.30).

PĂMÎNTUL PĂRINȚILOR NOȘ
TRI : Bucegi (orele 16; 18).

50 000 DE DOLARI RECOMPEN
SA : Dacia (orele 9; 11.15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

Cine și cum le urează tinerilor 
din municipiul Reșița 

„poftă bună“ la micul dejun?
„Acum cîțiva ani, îmi spunea 

tovarășul dr. Nicolae Vuia, me
dic specialist în boli interne la 
Policlinica1 nr. 1 a municipiului 

Î Reșița, noi am făcut un studiu 
asupra felului în care se hrănesc 
muncitorii nefamiliști, în special 
tinerii. Constatam atunci că ma
joritatea își gătesc sau se gospo
dăresc singuri și că regimul ali
mentar nerațional le aduce, cî- 
teodată, necazuri".

Pornind de la aceste consta
tări am încercat să aflăm ce s-a 
întreprins în vremea din urmă la 
Reșița, pentru ca tinerii îndeo
sebi să se poată hrăni în condi
țiile unei depline igiene 'alimen
tare. Tovarășul Ion Ardeleanu, 
inspector șef la Inspectoratul co
mercial, ne-a vorbit despre mă
surile organizatorice luate la ni
velul rețelei de alimentație pu
blică, în așa fel îneît pretutindeni 
să existe, la orice oră din zi, pre
parate pe gustul fiecăruia, des
pre cantinele nou înființate în 
principalele secții ale celor două 
uzine. „Este adevărat însă, a 
mai precizat dînsul, noi ne-am 
preocupat prea puțin să le fa
cem publicitate și din această 
pricină tinerii mai preferă să 
mănînce pe unde apucă".

Noi știm însă că un lucru bine 
făcut atrage și singur atenția, do- 
bîndind numaidecît prestigiu și 
popularitate, stîmind afluență 
în jurul lui. Ce spun în acest 
sens tinerii, de ce mai preferă 
ei să mănînce pe unde apucă ? 
Cînd discuți cu ei îți dai repe
de seama că publicitatea nu e cu 
nimic vinovată pentru calitatea 
și cantitatea mîncărurilor oferite 
în special la cantine, pentru mo
dul nu tocmai civilizat în care 
ești servit acolo, pentru unifor
mitatea bucatelor etc. Deși au 
regim de cantine restaurant, u- 
nitățile de alimentație publică la 
care ne referim sînt departe de 
eforturile firești capabile să sa
tisfacă preferințele abonaților. 
Interlocutorilor noștri le-a fost 
greu să precizeze cînd și unde li 
s-au oferit mai mult de două 
meniuri, ca să nu mai vorbim de 
preparatele pentru cei cărora li 
se recomandă regim alimentar. 
„Așa că, a încheiat unul din ei, 
eu, cel puțin, prefer să mă gos
podăresc singur, căutînd în cel 
mai bun caz o cantină sau un 
bufet expres pentru masa de 
prfnz".

Șl, TOTUȘI, CE OFERĂ UNITĂ
ȚILE DE ALIMENTAȚIE PU

BLICA ?

Imediat după ora 6 dimineața, 
însoțiți de tovarășul Ion Ardelea
nu, am pășit pragul unității cu 
autoservire „Carpați". La li
nie găseai ceai, cafea, unt, gem, 
iaurt, mîncăruri calde, iar în stra
dă, pentru cei care se grăbeau la 
lucru, într-o vitrină, se aflau 
deja preparate potrivite pentru 
micul dejun. Am putea doar su
gera ca ele să fie gata ambala
te în pachet, împreună cu pli
nea și ceapa, roșia ori ardeiul, 
după preferință. Ceea ce meri
tă a fi reținut în cazul acestei 
unități, în fruntea căreia se află 
Nicu Ștuican, este că atunci cînd 
există spirit gospodăresc, disci
plină, chibzuință și simț comer
cial există și afluență, plan fi
nanciar îndeplinit etc.

Următorul popas, braseria „Ti
mișul". Intrăm prin spate, obloa
nele n-au fost încă trase, așa că... 
Abia după alerta de rigoare se 
execută grabnic această primă și 
elementară obligație. Pînă să 
constatăm’ noi că, de fapt, șefa 
de unitate, Constantina Boțilă, 
era absentă, pînă să vedem că 
în magazie nu se află decît un 
litru de lapte, iar ceaiul nu fu
sese, încă, pregătit, pe ușă au 
și năvălit cei dintîi clienți. Cî
teva clipe mai tîrziu, unul are 
în față paharul cu rachiu, celă
lalt „jumătatea" de vin. Tînărul 
Aurel Grigoriu, zidar la I.J.C.M., 
ceruse un cîmăcior și un pahar 
cu citronadă. După cîmăcior, 
trebuia să mai aștepte, iar în lo
cul citronadei i se putea oferi, 
în cel mai bun caz, un sifon. în

FELIX ȘI OTILIA ! Viitorul (o- 
rele 15,30; 19).

AFACEREA DOMINICI 5 Unirea 
(orele 15,30; 18). Grădina Unirea 
(ora 20,15).

COLUMNA : Munca (orele 9; 13; 
16; 19).

JUDO : Lira (orele 15,30; 18).
CONTESA WALEWSKA : Giu- 

lești (orele 15.30; 18; 20.30).
CEAȚA : Rahova (ora 15,30).
MAREA HOINĂREALĂ : Rahova 

(orele 18; 20,30).
LUMINILE ORAȘULUI î Feren

tari (orele 15,30; 18; 20.15).
PLIMBARE ÎN PLOAIA DE PRI

MĂVARĂ : Miorița (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15).

ODISEEA GENERALULUI JOSE î 
Flacăra (orele 16; 18: 20).

DUEL PE AUTOSTRADĂ : Arta 
(orele 15.30; 18: 20,15).

WALTER APĂRĂ SARAJEVO : 
Popular (orele 15,30; 18; 20.15).

ANONIMUL VENETIAN : Moși
lor, (orele 15,30; 18; 20), Grădina 
Moșilor (ora 20.15).

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

CAT BALLOU : Crîngași (orele 
16: 18.15).

FATA CARE VINDE FLORI : Vi- 
tan (orele 15.30; 19). Grădina Vitan 
(ora 20). 

schimb, Maria Rusan, barmană, 
era supărată foc că de cîteva 
zile nu i se onorează comanda 
făcută pentru coniac, vodcă și 
alte băuturi cu mare dever.

Mai departe, „la cantina-res- 
taurant a căminului „23 August", 
în cea mai mare măsură ceea 
ce ne-au spus tinerii se dove
dește a fi adevărat. Pe masa din 
magazia de alimente am găsit 
împachetat 1,650 kg. carne de 
porc. Explicațiile magazionerei 
Maria Nagy, lungi și dezlînate, 
nu ne-au putut convinge că este 
vorba de o comandă specială ce
rută de casa de oaspeți a
I.C.M.R.  Dealtfel, neregula 
ne-a fost confirmată și de discu
ția telefonică pe care am avut-o 
cu administratorul încriminatei 
case de oaspeți. Interlocutorul 
de la celălalt capăt al firului 
ne-a confirmat că s-a făcut o 
comandă de carne, dar nu știa 
pentru ce cantitate, doar asa 
„cît pot tovarășii", comenzile 
scrise întocmindu-se, „potrivit o- 
biceiului", după aceea. De ce 
este admis sistemul aprovizionă
rii dintr-o cantină cu care casa 
de oaspeți n-are nici în clin, nici 
în mînecă și nu prin desfacerea 
cu ridicata ? între o asemenea 
practică și cele ce urmează nimeni 
nu ne împiedică să descifrăm o 
oarecare rudenie. După ce am 
cîntărit 10 porții de carne din 
meniul zilei respective, am pu
tut deduce cu totul altceva de
oarece fiecare fusese dijmuită în 
medie cu 10 gr., medie ro
tunjită doar de bucățile cu os, 
fiindcă celelalte variau între 45— 
55 gr! La 765 de porții, facem 
soooteala, s-au volatilizat 7,45 kg 
de carne.

CE AM MAT REȚINUT DIN 
ACEASTA ANCHETA ?

• Buna tendință a unor can- 
tine-restaurant de a deschide fi
liale la locul de muncă și

EDILITARE

La pasajul C. F. Bd. Scînteii-

Jiului se lucrează intens
Constructorii lotului 152, Șan

tierul 15, al Centralei de Con
strucții Căi Ferate pregătesc o 
nouă premieră: darea in folosin
ță, cu trei luni mai devreme, a 
pasajului C.F. Bd. Scînteii—Jiu
lui, format din 4 tronsoane de be
ton monolit. In devans sînt și lu
crările la pasajul rutier care va 
înlesni deplasarea celor ce locu
iesc în cartierul Pajura spre cen
tru într-un timp extrem de scurt, 
distanța redueîndu-se față de ve
chiul traseu cu circa 6 km. Șan
tierul îți reține atenția prin păien
jenișul de rețele, prin tenacita
tea cu care se lucrează. Fiecare 
zi, fiecare oră are aici o încăr
cătură deosebită, de beton și pa
siune. O lucrare de mari propor
ții în suprastructura căreia intră 
peste 1200 mc beton, 310 tone 
fier beton, pentru care s-au exe
cutat circa 2 000 m sudură.

Discut cu ing. Iulian Bercuș, 
șeful lotului, și cu Victor Cornea, 
maistru specialist, despre lucra
rea în sine. Interlocutorii îmi 
spun că pasajul C.F. va avea 4 
linii (constructorii de la Șantie
rul 14 le și montează); pasajul 
rutier este lung de 45 m. Pe sub 
el vor circula autobuze și trolei
buze. Pentru pietoni vor exista 
două trotuare, iar între acestea 
spațiu verde.

— Lucrarea s-a impus, conti
nuă discuția ing. Bercuș, din ne
cesitatea de a descongestiona o 
seamă de artere principale, între 
care Șoseaua Kiseleff, Calea Gri- 
viței, podul Grant etc., de a u- 
șura accesul celor din Pajura

Teatrul de Operetă (la Arenele 
Libertății) : MĂTUȘA MEA,
FAUSTINA — ora 20; Teatrul Na
țional (Sala Mică) : TREI FRAȚI 
GEMENI VENEȚIENI — ora 19.30; 
Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : ÎNTR-O SIN
GURA SEARĂ — ora 19,30; Tea
trul Maghiar din. Sf. Gheorghe (la 
Teatrul Mic) : CITITORUL DE 
CONTOR — ora 20; Teatrul „C. 
Tănase“ (Sala Savoy) : PARDON... 
SCUZAȚI... BONSOAR — ora 
19,30; (la Grădina Boema) r UN 
BĂIAT DE ZAHĂR... ARS ! — ora 
20: Ansamblul ,.Rapsodia Româ
nă") : ȚARĂ BOGATĂ-N FRUMU
SEȚI — ora 18,30.

PROGRAMUL 1
9.00 Teleșcoală. Mens sana in 

corpore sano (VII); Cu cartea in

chioșcuri alimentare nu este tot
deauna urmată de verificări a- 
tente, de controale exigente ale 
celor în drept să le facă și să a- 
dopte măsuri. La chioșcul de la 
poarta 15-C.S.R. — am constatat, 
două zile consecutiv, că, în afară 
de salam vechi, șnițel și pîine, 
muncitorii nu mai. găseau ni
mic. Doar produse de patise
rie și dulciuri foarte puțin so
licitate.

• Responsabilii comerțului au 
o optică de-a dreptul alarmantă 
despre căile îndeplinirii planului 
la încasări. Potrivit ei, băuturile 
precumpănesc în rafturile unită
ților de alimentație publică.

• O cvasitotală lipsă de edu
cație în materie de igienă ali
mentară. Și de aici consecințe 
asupra sănătății.

• Organizațiilor U.T.C., prin/ 
reprezentanții lor, le-a „scăpat" 
cu totul problema în discuți. 
De la dreptul de a controla 
corectitudinea personalului din 
cantine și pînă la desfășurarea 
de acțiuni complexe pe teme de 
educație sanitară sau de deser
vire în unitățile comerciale. Nu 
este mai puțin adevărat că nici 
factorii de răspundere din ca
drul întreprinderii de stat pen
tru alimentație publică nu s-au 
prea omorît cu firea în a urmă
ri dacă unitățile din subordine 
își onorează întru totul menirea. 
Controalele, amenzile, sancțiuni
le par să fie, mai degrabă, 
paravanul protector al celor pen
tru care principalul obiectiv tre
buie să-l constituie satisfacerea 
integrală a consumatorilor, nu 
simplul act formal al întocmirii 
unor teancuri de procese verba
le de constatare.

ION DANCEA

spre Gară. După cum vedeți, po
dul este executat din beton mo
nolit, economisindu-se astfel în
semnate cantități de metal. 75 la 
sută din lucrări sînt terminate, 
turnăm ultimul tronson, așa că 
la 23 August vom raporta că 
ne-am respectat angajamentul.

Ca să ajungă să rostească 
te cuvinte, constructorii au l 
în condiții adeseori anevoioase1. 
„La cota 4 m, îmi spunea mais
trul specialist Cornea, am dat de 
banda de nisip; la 7 m — de pîn- 
ză de apă. S-a lucrat 1 m în apă 
în paralel cu epuizmente de apă". 
Nimeni n-a spus că e greu. Și 
poate că era cel mai spectaculos 
act al construcției. Trei schim
buri neîntrerupte, fără a privi 
ceasornicul, așa s-a lucrat la tur
narea tablierelor, un tablier avînd 
incorporați 240 mc de beton. In 
împrejurări dificile s-au montat și 
grinzile tablierului în secțiuni 
transversale de 2 m. Oamenii 
care lucrează aici si-au lăsat sem
năturile în betonul Aerogării „M. 
Kogălniceanu", al Hangaru
lui — Băneasa, dl Teatru
lui „N. Bălcescu". De 15 ani, Joia 
Răducu conduce o brigadă cu 
care a executat podurile de la 
Dalnic, Miercurea Ciuc, Scăioși, 
autogara Militari și alte nume
roase obiective. Și tot de atâția 
ani, s-a aflat alături de el mais
trul specialist Victor Cornea. Oa
meni ai șantierelor, tenaci și în
cercați, pentru care cuvîntul dat 
înseamnă o obligație morală.

LIDIA POPESCU

IMWIWIBWW»»
vacanță: Janos Bolyai. 10,00 Tele- 
rama. 10,25 Preferințele dv. muzi
cale... sînt și preferințele noastre... 
11,00 Film artistic: „Verișoara mea 
Rachel". 16,00—-17.00 Matineu de 
vacanță : Film serial ,.Iată satul 
meu" — producție a studiourilor 
sovietice. Episodul III. 17.30 Telex. 
17,35 Vîrstele peliculei — ediție 
specială. Lumea satului românesc 
în cinematografia noastră socialis
tă. 18,10 Biruit-au gîndul... „Sînt 
suflet din sufletul neamului 
meu...", George Coșbuc. 18.30 Le
gile țării — legile noastre 1 18,40 
Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură. 19.30 Telejurnal. Mare
lui jubileu — omagiul țării. 20,00 
Revista economică TV. 20.35 Seară 
de teatru. Ciclul „Oameni ai zile
lor noastre" : „Hora întreruptă" 
de Constantin Popa. Premieră pe 
țară. 22.15 24 de ore. O zi din 30 
de ani.

PROGRAMUL II
20,00 Film serial : ..Căsătorii de 

conveniență" — producție a stu
diourilor de televiziune cehoslova
ce. Episodul VIII. 20.45 Muzică 
populară. 21,05 Telex. 21,10 Avan
posturi ale științei șl tehnicii 
românești (I). 21,40 Roman foile
ton : ,.Jurnalul doctorului Finlay*». 
Episodul VIII — ,.Bomboane pen
tru Alee",
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COMUNICAT SI’OIW • SPORT
TELEGRAME

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit din partea președintelui Republicii 
Venezuela, CARLOS ANDRES PEREZ, următoarea telegramă:

în numele guvernului, al poporului venezuelean, precum și 
Bl meu personal, mulțumesc Excelenței Voastre pentru mesajul 
de felicitare pe care mi l-ați transmis cu prilejul celei de-a 164-a 
aniversări a independenței naționale.

Folosesc acest prilej pentru a vă reînnoi dorința_ fermă a 
Venezuelei de a strînge din ce în ce mai mult legăturile de 
prietenie și înțelegere care unesc popoarele și guvernele noastre.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So
cialiste România, a primit din partea președintelui Republicii 
Ecuador, general dc Jrigadă GUILLERMO A. RODRIGUEZ 
LARA, următoarea telegramă :

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru mesajul de prietenie pe 
care ați binevoit să mi-1 adresați cu ocazia sărbătorii naționale 
a Republicii Ecuador. .

La rindul meu, transmit urări pentru prosperitatea poporului 
român și fericirea dv. personală.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So
cialiste România, a primit din partea lui W. TOLBERT JR-, 
următoarea telegramă :

Guvernul și poporul Liberiei au primit cu cordialitate amabi
lul și prietenescul dumneavoastră mesaj de felicitare, trimis cu 
ocazia celei de-a 127-a aniversări a independenței.

îmi face deosebită plăcere de a vă transmite dumneavoastră, 
guvernului și poporului marii dv. țări sincerele noastre apre
cieri și mulțumiri.însoțesc acestea de urări de sănătate pentru Excelența .Voas
tră, de pace și continuă prosperitate Republicii Socialiste 
România.

„CUPA TINERETULUI44

SOSIRI
Luni dimineața, a sosit în 

Capitală o delegație a Partidu
lui Congolez al Muncii, condusă 
de Martin M’Beri, secretar al 
CC al P.C.M., care, la invita
ția C.C. al P.C.R., va efectua 
o vizită de prietenie in țara 
noastră.

La sosire, delegația Partidu
lui Congolez al Muncii a fost 
salutată de tovarășii Leonte 
Răutu. membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședinte al Consiliului de con
ducere, rector al Academiei 
„Ștefan Gheorghiu". Constantin 
Potingă și Constantin Vastliu, 
adjunct! de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

*Luni după-amiază a sosit în 
Capitală o delegație a Uniunii 
generale a țăranilor palesti
nieni. condusă de Hussein Sa
lim Aii, președintele uniunii, 
care, la invitația Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole 
de Producție, va face o vizită 
de documentare în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată 
de Aldea Military, președintele 
U.N.C.A.P., de alte persoane o- 
ficiale. A fost prezent Abdin 
Imad, reprezentantul permanent 
al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei la București.

OMAGIU
Sub genericul „Omagiu 

partidului și tării !“, la Cimpu- 
lung-Muscel a fost inaugurată, 
luni, o săptămînă cultural-ar- 
tistică dedicată apropiatei ani
versări a 30 de ani de la eli
berarea patriei de sub domina
ția fascistă și Congresului al 
XI-lea al P.C.R.

Cu acest prilej vor fi orga
nizate mai multe simpozioane 
și expuneri despre semnificația 
actului insurecțional organizat 
și condus de partid în vara anu
lui 1944, prefacerile economice 
și sociale petrecute în cele trei 
decenii de viată liberă pe me
leagurile muscelene, expoziții 
documentare, fotografice, de 
pictură și de artă populară, în- 
fățișînd aspecte din munca și 
viata locuitorilor din această 
parte a tării, spectacole susți
nute de formații artistice de 
amatori din localitate.

ALBUM
La Botoșani ■ fost editat al

bumul de fotografii „Botoșani 
XXX“ închinat împlinirii a trei’ 
decenii de la eliberarea patriei 
și Congresului partidului.

Alcătuit di>ntr-o suită de 
imagini semnificative din mun
ca și realizările oamenilor din 
această zonă a Moldovei, albu
mul constituie o adevărată cro

nică a prefacerilor înnoitoare 
petrecute în viața satelor și 
orașelor botoșănene.

EXPOZIȚII
Luni după-amiază s-a deschis 

'„Expoziția realizărilor eoono- 
mi-co-sociale ale județului. Bo
toșani". manifestare dedicată 
celei de-a XXX-a aniversări 
a eliberării patriei și Congresu
lui partidului.

Expoziția cuprinde o bogata 
și diversă paletă de bunuri 
materiale, întregite de machete, 
grafice, panouri și fotografii 
reprezentind marile înfăptuiri 
înscrise de oamenii muncii de 
pe aceste meleaguri în anii 
care au trecut de la istoricul 
act de la 23 August 1944.

★
La Tg. Mureș, pe un mare 

platou din piața „7 Noiembrie" 
s-a deschis luni expoziția rea
lizărilor economiei județului 
Mureș. Gama bogată de pro
duse prezentate, machete și 
grafice oglindesc succesele de
osebite înregistrate de oamenii 
muncii din județ în ultimele 
trei decenii, transformările 
înnoitoare de pe aceste melea
guri. Numai în perioada 1960— 
1974 au fost construite și puse 
in funcțiune peste 100 impor
tante capacități de producție, 
întreaga producție a anului 
1948 se realizează acum în nu
mai 14 zile.

MANIFESTĂRI
Ansamblul „Rapsodia Româ

nă" a plecat într-un turneu de 
o lună de zile în U.R.S.S., R.S. 
Cehoslovacă și R.D. Germană, 
purtînd astfel peste hotare me
sajul bucuriei sărbătorești cu 
care poporul nostru întîmpină 
marea aniversare de la 23 Au
gust. Programele ce urmează să 
le prezinte în importante loca
lități din cele trei țări vor ilus
tra. prin cîntece și dansuri pa
triotice și revoluționare, prin 
melodii și jocuri folclorice, bo
găția și frumusețea artei po
porului nostru, vor exprima en
tuziasmul cu care întreaga țară 
așteaptă marele eveniment ju
biliar. La realizarea spectacole
lor își dă concursul un colectiv 
alcătuit din 146 de persoane, 
printre care figurează cunoscuți 
dirijori, regizori, maeștri de ba- 
1/șt, soliști vocali și instrumen
tiști, dansatori.

A apărut

VIITORUL SOCIAL 
revistă de sociologie 

și politologic 
nr. 3/1974

cu privire la vizita în România 
a tovarășului Georges Marchais, 
secretarul general al Partidului

Comunist Francez
în perioada 5—12 august 1974, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, a avut con
vorbiri in stațiunea Neptun cu 
tovarășul Georges Marchais, se
cretar general al Partidului Co
munist Francez.

La discuții a participat tova
rășul Ștefan Andrei, secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Georges Marchais au procedat 
la o informare reciprocă privind 
situația din cele două țări, ac
tivitatea P.C.R. și P.C.F. și au 
făcut un schimb de păreri cu 
privire la problemele situației 
internaționale actuale și ale 
mișcării comuniste și muncito
rești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
informat despre principalele 
preocupări ale Partidului Comu
nist Român, despre activitatea 
poporului român pentru constru
irea societății socialiste multila
teral dezvoltate, infățișînd bilan
țul realizărilor obținute în în- 
timpinarea celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării României 
de sub dominația fascistă și a 
celui de-al XI-lea Congres al 
P.C.R., precum și perspectivele 
dezvoltării viitoare a tării.

Tovarășul Georges Marchais 
a informat despre adincirea în 
toate domeniile a crizei societă
ții franceze, dezvoltarea lup
telor clasei muncitoare și ma
selor populare, perspectivele noi 
create de întărirea și succesele 
uniunii forțelor de stingă pe 
baza unui program de transfor
mări democratice profunde și 
despre activitatea Partidului 
Comunist Francez.

Cei doi secretari generali au 
subliniat importanța pe care o 
are cooperarea între România și 
Franța. Ei au evidențiat necesi
tatea explorării și folosirii tu
turor posibilităților existente în 
vederea intensificării și extin
derii relațiilor româno-franceze 
în domeniile politic, economic, 
științific, tehnic și cultural, ceea 
ce corespunde intereselor celor 
două popoare, slujește cauzei 
păcii și securității pe continen
tul european.

în legătură cu situația inter
națională actuală, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Georges 
Marchais au evidențiat profun

Expediția pionierească „Victoria44 
de-a lungul unui „drum lung,

bătut de gloanțe44

Luni de dimineață, un autobuz cu 17 pionieri, organizați in
tr-o expediție tip Cutezătorii, sub sugestiva denumire Victoria, 
a plecat de la Palatul pionierilor spre R.S. Cehoslovacă. La o 
distanță de timp de aproape trei decenii ei vor reface drumul 
lung bătut de gloanțe al ostașilor români care au luptat împotriva 
fascismului, pentru eliberarea Cehoslovaciei. Chiar dacă nu vor 
putea vizita cele 1 722 de localități eliberate de ostașii români, 
acolo unde vor poposi, vor căuta urme, vor discuta cu locuitorii 
martori ai războiului și — în numele celor două milioane de pio
nieri ai țării — pe care-i reprezintă, vor depune coroane, jerbe 
de flori. Membrii grupului vor face de gardă la monumentele 
eroilor români căzuți in lupte.

I. MIHALACHE 
Foto: GH. PREPELIȚĂ

dele mutații care au avut loc 
și continuă să se producă în 
viața internațională, ca rezultat 
al schimbării intervenite în 
raportul de forțe pe plan mon
dial. Ei au salutat progresele 
realizate pe calea destinderii 
internaționale și cooperării, a 
rezolvării prin negocieri a pro
blemelor internaționale litigioa
se, a promovării principiilor 
coexistenței pașnice in viața 
internațională. Ei au subliniat 
de comun acord că pentru a 
consolida și a face ireversibile 
progresele înregistrate pe caiea 
destinderii este indispensabil 
să se facă totul pentru a 
intensifica lupta tuturor forțelor 
iubitoare de pace, democra
tice și progresiste, pentru 
organizarea păcii, garantarea 

t securității popoarelor, pentru ca 
destinderea realizată în dome
niul politic să fie urmată de 
măsuri care să ducă într-o pri
mă etapă la limitarea și redu
cerea înarmărilor. Această luptă 
este cu atit mai necesară cu 
cit rezistența forțelor militariste 
și reacționare ostile destinderii 
și coexistenței pașnice continuă 
să se manifeste. Coexistența 
pașnică intre state cu orinduiri 
sociale diferite nu înseamnă 
deloc slăbirea luptei de clasă. 
Ea cere, dimpotrivă, o intensă 
luptă de clasă, politică și ideo
logică, împotriva imperialismu
lui. Cele două partide consi
deră că amploarea și complexi
tatea problemelor ce se pun în 
fața omenirii contemporane re
clamă participarea activă a tu
turor statelor la elaborarea și 
punerea în aplicare a unor so
luții conforme cu interesele tu
turor popoarelor.

Acordînd o atenție deosebită 
situației de pe continentul eu
ropean, cei doi secretari gene
rali s-au pronunțat pentru con
tinuarea efdrturilor în vederea 
încheierii cu succes a lucrărilor 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa și ținerea 
în cel mai scurt timp a celei 
de-a treia faze la cel mai înalt 
nivel. Ei au subliniat necesita
tea instaurării unei securități 
reale pe continent, a transfor
mării acestuia într-o zonă a pă
cii trainice, pe baza inviolabi
lității frontierelor de stat, a 
neamestecului in treburile in
terne, a independenței, egali
tății în drepturi, a renunțării la 

folosirea forței sau la amenin
țarea cu forța.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Georges Marchais au expri
mat sprijinul partidelor lor față 
de lupta dreaptă a popoarelor 
din Asia, Africa și America 
Latină împotriva imperialismu
lui, colonialismului, neocolonia- 
lismului și a rasismului, pentru 
libertate, independență națio
nală și progres social, pentru 
recunoașterea și respectarea 
dreptului fiecărei țări de a dis
pune în mod suveran de bogă
țiile sale naturale, pentru re
ducerea și înlăturarea decala
jelor dintre țările în curs de 
dezvoltare și cele avansate din 
punct de vedere economic, pen
tru instaurarea unor principii 
de dreptate și echitate în rela
țiile dintre toate națiunile.

Ei și-au reafirmat solidari
tatea militantă cu forțele demo
cratice din Spania și Chile care 
luptă împotriva dictaturii și au 
cerut punerea în libertate a se
cretarului general al Partidului 
Comunist din Chile, Luis Cor- 
valan, a celorlalți patrioți chi
lieni, a tuturor deținuților po
litici.

Cei doi secretari generali au 
afirmat hotărirea partidelor lor 
de a contribui la cauza unității 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale pe baza 
marxism-leninismului și inter
naționalismului proletar. a 
principiilor înscrise în Decla
rația Consfătuirii de la Mosco
va. din iunie 1969. Ei au subli
niat, totodată, însemnătatea co
laborării pe scară națională și 
internațională a comuniștilor cu 
celelalte organizații ale clasei 
muncitoare, mai ales cu parti
dele socialiste, social-democra- 
te, cu toate forțele care se pro
nunță împotriva imperialismului 
și reacțiunii, pentru înfăptuirea 
țelurilor nobile ale eliberării na
ționale și sociale, pentru demo
crație și pace și au afirmat ho- 
tărîrea lor de a contribui la u- 
nitatea tuturor forțelor demo
cratice și progresiste, a între
gului front antiimperialist. în 
prezent, în lume există posibi
lități noi pentru dezvoltarea 
luptei oamenilor muncii și a 
maselor populare în favoarea 
progresului social, a democra
ției, păcii și cooperării, pentru 
socialism. Aceste posibilități 
trebuie folosite cu îndrăzneală 
și spirit de inițiativă.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Georges Marchais au expri
mat satisfacția lor pentru rela
țiile frățești tradiționale dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Francez. Ei 
au considerat că întrevederile 
pe care le-au avut, desfășurate 
într-o atmosferă de prietenie și 
solidaritate frățească, vor con
tribui la adincirea și dezvolta
rea colaborării dintre cele două 
partide, la unitatea mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale, la prietenia dintre 
popoarele român și francez. De 
ambele părți a fost reafirmată 
voința de a dezvolta legăturile 
prietenești și de cooperare din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Francez.

A apărut

MUNCA
DE PARTID

nr. 12-1974
Din sumar : Hotărire privind 

convocarea celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român, ordinea de zi și norme 
de reprezentare Ia congres; Cri
terii ce trebuie să fie îndeplini
te de candidații propuși pentru 
organele centrale și locale ale 
partidului.

• VRANCEA

Sîmbătă și duminică pe ba
zele sportive din municipiul 
Focșani s-a desfășurat etapa 
județeană a Cupei tineretului, 
la handbal, atletism, oină și 
trîntă, pentru tinerii din me
diul rural, la care au partici
pat peste 350 sportivi dornici 
de afirmare. în urma desfășură
rii întrecerilor, primele locuri 
au fost ocupate după cum ur
mează : handbal băieți : Aso
ciația sportivă „Voința" Pău- 
nești ; handbal fete : Asociația 
sportivă „Victoria" Străoane ; 
oină — Asociația sportivă „Și
retul" Suraia ; atletism — bă
ieți : 100 m — Ionescu Mihai 
(Urechești) ; 1500 m — Bonțoi 
Constantin (Vidra) ; greutate — 
Săftoiu Lucică (Năruja) ; lun
gime — Chirciu Dumitru (Bog- 
za) ; atletism fete : 100 m. — 
Voicu Marițâ (Vulturul) ; 800
m — Hercea Petrița (Vizanta) ; 
greutate — Voicu Nitrița (Hîn- 
gulești) ; lungime — Năstase 
Lenuța (Vulturul) : trîntă : ca- 
teg. 55 kg — Boștioc Ion, Su
raia ; categ. 61 kg — Crăciun 
Petrică, Suraia ; categ. 68 kg — 
Atofanei Vasile, Vidra ; categ.
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Fostul internațional, dinamo- 
vistul Cornel Popa, care este 
proaspătul antrenor al promo
vatei în divizia B, Automatica 
Alexandria, nu scapă nici un 
meci al fostei sale echipe. Deci 
a văzut și meciul Dinamo — 
F.C.M. Reșița : „Nu mi-a plă
cut — ne-a declarat ieri. N-am 
rămas incintat de jocul nici 
uneia dintre echipe. Să al va
lorile lui Dinamo, să joci cu 
încetinitorul, să nu intri la e- 
fort. tu echipă care ai candidat 
la titlu, nu mi se pare normal". 
Alte păreri despre același meci : 
Robert Cosmoc, antrenor se
cund al naționalei : „Joc încil- 
cit, lipsit de precizie ; Dinamo 
a fost marcată ori de turneul 
din Turcia, ori de lipsa de re
venire pină la jocul de campio
nat. Execuțiile nu concordă cu 
valoarea de bază a jucătorilor".

DE CE A ABSENTAT 
SANDU GABRIEL ?

Sînt două versiuni. Prima — 
a clubului : Sandu Gabriel a 
fost accidentat, la antrenamen
tul de joi s-a resimțit și i-a 
luat locul Dobrău. A doua — 
a celor apropiați clubului : S. 
Gabriel n-a jucat pentru că 
antrenorii l-au trecut ca re
zervă iar el, observed, a pă
răsit colectivul. Care este totuși 
adevărul ?

DOMIDE - IN MARE FORMA
La Arad, la meciul U?T.A.— 

Jiul, observator federal a fost 
prof. Nicolae Petrescu, preșe
dintele Colegiului central de 
antrenori : „Meci modest. Am

Campionatul de rugbi 
intr-o nouă formulă 

de disputare
Ediția 1974-1975 a campionatu

lui de rugbi Începe pe data de 
18 august, după o formulă nouă: 
echipele primului eșalon sînt 
împărțite în două serii distincte. 
Astfel, din prima serie fac par
te Steaua, Sportul studențesc, 
Univ. Timișoara, Dinamo, C.S.M. 
Sibiu, Politehnica Iași, Gloria, 
Constructorul Buzău — iar din 
seria a doua — Grivița roșie, 
Farul, Știința Petroșani, TCIND 
Constanța (fostă Chimia Nă
vodari), Vulcan, Rulmentul Bir- 
lad, Agronomia Cluj, Rapid. în 
vederea desemnării titlului de 
campioană, se va desfășura un 
turneu final, între primele 
două clasate din fiecare se
rie (locul unu cu doi și doi 
cu unu, tur-retur). în parti

76 kg. — Postolache Ștefan, Vi
dra ; categ. 84 kg — Mihălcescu 
Aurel, Bodești ; peste 84 kg — 
Șerban Mitică, Suraia.

Ciștigătorilor primelor trei 
locuri li s-au înminat cupe, di
plome și premii. Ei vor repre
zenta județul la finala din 25— 
27 august care va avea lor la 
Craiova.

NICOLAE VÎLCAN

„Cupa
Eliberării"

< BUCUREȘTI

De cîteva zile s-a dat star
tul într-o amplă competiție de 
masă, „Cupa Eliberării", organi
zată de Comitetul muni
cipal București al U.T.C. și 
C.M.E.F.S., în cinstea celei de-a 
30-a aniversări a eliberării pa
triei. Timp de aproape o lună 
de zile, mii de tineri din în
treprinderi și instituții, elevi se 
vor întrece pe pistele de aler

bele echipe încearcă să combi
ne, să lege jocul, dar nu cu des
tul angajament. Din cauza a- 
ceasta in fazele de finalizare 
se bijbiie prea mult pentru a 
găsi o soluție. Cind U.T.A. a 
ieșit, cu aplomb, la atac, a spo
rit ritmul jocului, pe aripi, a 
marcat două goluri. Autor — 
Domide, in marc formă, cel 
mai bun de pe teren".

UTU - CONTRA MATEIANU
Cum se știe, divizionara B, 

echipa S.N. Oltenița a învins, 
pe Progresul, duminică dimi
neața, pe stadionul Republicii 
cu 1—0. învingătorii l-au pur
tat pe brațe pe noul lor antre
nor, Iuliu Uțu, în vreme ce un 
alt internațional de marcă. 
Viorel Mateianu. antrenorul 
Progresului, se retrăgea după 
acest duș rece în tăcere spre 
cabină. Nu înainte, însă, de 
a-1 felicita pe adversarul său. 
„Bucureștenii — ne-a declarat 
Uțu — au pierdut la mijlocul 
terenului unde ei au fost su
periori. De ce ? Pentru că au 
aglomerat jocul aici și l-au izo
lat, pe extremă, pe cel mai bun 
și periculos om al lor : Apos
tol. Dar meritele mari, pentru 
acest succes nu-mi revin mie, 
ci dr. Alexandru Vasile care a 
pregătit echipa înainte de a 
veni eu la cirma ei". Două do
vezi de fair-play !

37 DEBUTANȚI 
IN PRIMA ETAPA

Duminică și-au făcut debutul 
in prima divizie 37 de jucători, 
dintre care amintim pe funda
șul Stingă la A.S.A. Tîrgu-Mu- 
reș, provenit din campionatul 

dele finale rezultatele din se
rii nu vor fi luate in conside
rare. Și pentru celelalte echipe, 
ierarhizarea se va face după 
disputarea partidelor din turnee
le finale. Echipele de pe locu
rile 15 și 16 vor retrograda. 
Campionatul mai programează, 
in continuare, etapele din 25 
august, 1 și 8 septembrie, după 
care echipa națională va parti
cipa la Turneul internațional 
„Nisipurile de aur" de la Var
na. La această întrecere și-au 
anunțat participarea, echipele 
R. D. Germane, Poloniei, 
U.R.S.S., Iugoslaviei. Cehoslova
ciei, României, Bulgariei și o 
echipă din Italia.

GABRIEL FLOREA 

gări, la sectoarele de sărituri și 
aruncări, ca și pe terenurile a- 
menajate pentru jocurile spor
tive pe echipe. în programul a- 
cestei populare competiții sint 
cuprinse șapte discipline : atle
tism, natație, volei, handbal, 
tenis de masă, popice și fotbal. 
După întrecerile din etapa de 
masă, cei mai buni sportivi 
vor evolua la fazele superioare, 
pe sectoare și municipiu, pro
gramate între 11 și 25 august.

în sectorul I, prima etapă a 
„Cupei Eliberării" a debutat cu o 
serie de concursuri atractive or
ganizate de asociațiile sportive 
P.T.T., Electroaparataj (volei, 
tenis de masă și popice), 
A.M.C. Otopeni, C.P.B. (inot, 
popice, jocuri pe echipe). Tur
neul de handbal pe sector, la 
care s-au înscris’ 20 de echipe, 
a început cu o confruntare în
tre echipele C.P.B. și P.T.T., 
prilejuind o dispută echilibra
tă și care s-a încheiat cu vic
toria tinerilor tipografi : 19—17 
(12-7). ....

Săptămînă aceasta, pe Stadio
nul ..Tineretului", un număr de 
800 de tineri din întreprinderile 
sectorului I vor trece și pri
mele norme ale complexului 
„Sport și sănătate".

M. L.

județean, Gătej la F. C. Con
stanța și Demian la „U“ Cluj, 
din divizia C. Petrescu. V. Mus
tață la Chimia Rm. Vilcea, Fil- 
diroiu la Jiul, Vasiliu la „U“ 
Cluj. Bedea la U.T.A., Zamfir 
la Dinamo din divizia B, Cri- 
șan la Univ. Craiova etc. O 
remarcă : marea majoritate 
sint foarte tineri. în această 
etapă au evoluat 229 de jucă
tori, pe parcursul celor 9 par
tide fiind înlocuiți 31.

CARTONAȘELE GALBENE - 
VALOARE SIMBOLICĂ

Lupu (C.F.R. Cluj) a inaugu
rat lista jucătorilor penalizați 
cu cartonașul galben, urmat de 
Iordănescu (Steaua), Incze (Po
li Iași), Leac (U.T.A.). O. Io
nescu (Sportul studențesc), 
G.vorffi <Stea£ul roșu). Demian 
(„U Cluj). în timp ce Bojin 
(Poli Timișoara), a făcut cu
noștință cu cartonașul roșu din 
prima etapă și a fost eliminat 
de pe teren.

Dar în această ediție a cam
pionatului, cartonașele galbene 
au o valoare simbolică, jucăto
rii nu vor mai fi suspendați 
automat după acumularea unui 
număr de avertismente. Elimi
nările vor fi dictate de carto
nașul roșu, iar suspendările de 
comisia de disciplină a fede
rației.

TEW/S
Cuplul Ilie Năstase (Româ

nia), Jimmy Connors (S.U.A.) 
s-a calificat pentru finala pro
bei de dublu bărbați din cadrul 
turneului internațional de tenis 
de la Indianapolis. în semifi
nale, Năstase și Connors au în
vins cu 7—5, 7—5 perechea 
Guillermo Vilas (Argentina), 
Manuel Orantes (Spania), ur- 
mînd să întîlnească în finală 
cuplul Hans Pohmann, Jurgen 
Fassbender (R. F. Germania).

Proba de dublu femei a reve
nit jucătoarelor Gail Chanfreau 
(Franța), Julie Helman (S.U.A.) 
care au întrecut cu 6—3, 6—1 pe 
surorile Chris și Jeanne Evert 
(S.U.A.).

NATAȚIE
în ultima zi a campionatelor 

balcanice de natație de la Izmir.’ 
proba masculină de 400 m mixt 
a revenit lui D. Meternek 
(România). cronometrat in 
4’58”5/10. Cursa feminină de 100 
m spate s-a încheiat cu succe
sul sportivei românce Valeria 
Vlăsceanu, cu 2’35”l/10.

Institutul de construcții 

BUCUREȘTI
anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi didac
tice :

1. Asistent Ia catedra de Chimie $1 materiale de construc
ții, disciplinele : chimie și materiale de construcții, 
Materiale de construcții și Chimie și tehnologia mate
rialelor de construcții, poziția 15 din statul de func
țiuni.

2. Asistent la catedra de Poduri, drumuri și căi ferate, 
disciplinele : Beton armat și poduri de beton armat și 
Structuri speciale de pbduri masive, poziția 20 din sta
tul de funcțiuni.

Candidații la concurs vor depune la secretariatul rec
toratului institutului din București, B-dul Republicii 
176, în termen de 15 zile de la data publicării acestui 
anunț în Buletinul Oficial, cererea de înscriere îm
preună cu actele prevăzute de Legea nr. 6 privind Sta
tutul personalului didactic din R.S.R. publicată în Bu
letinul Oficial, Partea I nr. 33 din 15 martie 1969.
Cei care funcționează într-o instituție de învățămînt 
superior sînt obligați să comunice în scris, rectorului 
acesteia, înscrierea la concurs.
Concursul se va ține la sediul institutului in termenul 
legal.

vacanta *74
Sîntem în plin sezon de vacanță I
O vizită la magazinele de specialitate vă oferă posibilitatea 

de a cumpăra obiectele utile în excursia pe care intenționați 
s-o faceți:

CORTURILE „Alpin", „Litoral", „Dacia" pentru 2-3 sau 
4 persoane sînt confecționate din materiale rezistente la in
temperii, au un colorit variat și se pot monta foarte ușor. 
Prețul de vînzare — între 900 și 3 094 lei.

MOBILIER PENTRU CAMPING — scaune, mese și pa
turi pliante. Prețul de vînzare intre 49 și 300 lei.

ARAGA7.UL „TURIST" are două ochiuri și este ușor de 
transportat.

Dintre obiectele care nu trebuie să lipsească nici unui 
excursionist, vă mai recomandăm spirtiera de voiaj, lămpița cu 
baterie „Luceafărul" și cutiile turistice pentru păstrarea ali
mentelor.

Comitetul pentru cultură și educație socialistă al municipiului 
București

Casa de cultură a sectorului 4
Str. Mircea Vodă nr. 5, telefon 22 2494 

organizează cursuri de

STENOGRAFIE
Metodă modernă și rapidă

DACTILOGRAFIE
Curs rapid de 2 luni (2 ore zilnic) 

sau
4 luni, de 3 ori pe săptămînă 

și SECRETARIAT
SPECIALIȘTI CU ÎNALTĂ CALIFICARE

de la prima școală de stenodactilografie 
a statului

Informații și înscrieri, zilnic între orele 9—12 și 18—20 la 
secretariatul casei de cultură, tel. 21 54 96 sau 22 24 94

COOPERATIVA ELECTROBOBINAJ
cu sediul în București, str. Ghiocei nr. 20, sec

torul 2, telefon 123594

Execută pe bază de comandă
fără repartiții, în termen de 30 de zile, urmă

toarele produse :

AZI, ULTIMA ZI 
LA PRONOEXPRES

• polizoare monofazice de 
200, 350 W, trifazice de 300 
și 500 W.
• injectoare monofazice de 
2,9 1/h
• ventilatoare de perete de 
115 W.
• ventilator de plafon tip 
„tropical"
e transformatori de protec
ție de la 100-1 000 VA

• transformatori de sudură 
200-300-500 A și sudură 
prin puncte de la 8-12,5 
KVA
• corpuri de iluminat fluo
rescent de uz casnic, in
dustrial și public
• reflector naval
• sonerii polarizate
• electropompe de 1,1/2"

e electromotoare de 0,75 
W, 120W și de 1,1 kW
• declanșatori finali bascu- 
lanți
• prize trifazice de 25 A - 
500 A

• aparat electric pentru us
cat apa de pe miini
• ciocan de lipit electric de 
80-100 W
• aerotermă de 1 000 și 
2000 W

• reparații motoare elec
trice

• piese auto : Bobina AT, 
12 V - Disjunctor - Con- 
junctor 12 V - 35 A, Dinam 
Carpați, rotoare dinam 
Carpafi, releu pornire de- 
maror, claxon 12 V și 24 V.
• servomotor asincron 30- 
40 kgf.
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Lucrările Conferinței internaționale
a tineretului pe problemele populației

Luni au continuat lucrările 
Conferinței internaționale a 
tineretului pe problemele popu
lației (C.I.T.P.P.) în cele trei co
misii ale sale : Tineretul, popu
lația și dezvoltarea social-eco- 
nomică; Tineretul, populația, 
resursele și mediul înconjurător 
și Tineretul, populația, familia 
și bunăstarea.

Dezbaterile au prilejuit un 
larg, schimb de păreri privind 
procesele demografice din lu
mea contemporană și implica

„Un larg schimb de opinii*

Participant la Conferința internațională a tineretului 
pe problemele populației vorbesc ziarului nostru

O zi de intensă activitate : 
Conferința internațională a ti
neretului pe problemele popu
lației și-a continuat, ieri, lucră
rile în cadrul comisiilor. Amfi
teatrele universității bucurește- 
ne au găzduit un substanțial 
schimb de păreri, dominantă 
fiind preocuparea de a abor
da problemele populației în 
conexiune directă cu cele ale 
dezvoltării.

In pauzele dezbaterilor am 
solicitat mai multor participanți 
opiniile despre dialogul de la 
București și semnificațiile sale.

• ALEXANDER JON, 
secretar al Mișcării Inter
naționale a Tineretului și 
Studenților pentru Națiu
nile Unite (ISMUN), este 
primul nostru interlocu
tor :

— Consider drept esențială 
precizarea faptului că orice pro
blemă privind populația repre
zintă numai un element al pro
blemei fundamentale care este 
cea a dezvoltării sociale și eco
nomice a popoarelor de pretu
tindeni. Știți, desigur, că sînt 
exprimate opinii diferite despre 
cauzele sărăciei, bolilor, ale sub
dezvoltării. Se afirmă de către 
unii că suprapopulata ar fi o 
cauză importantă a subdezvol
tării. Consider că un asemenea 
punct de vedere pornește de la 
o analiză incorectă. Cauza reală, 
cea mai importantă, a sărăciei 
și a condițiilor inumane de exis
tentă constă în nedreapta și ne
democratica structură economi
că și politică care a generat si
tuația dificilă în care trăiesc mi
lioane și milioane de oameni. 
Dorim ca la Conferința noastră 
să se realizeze o analiză corec
tă a realităților, în sensul că 
problemele legate de populați® 
pot fi soluționate printr-o dez
voltare accelerată, prin schim
barea structurilor economice, 
sociale și politice.

— Ce rol atribuiți tine
retului pe acest plan ?

— Cred că într-o lume în care 
aproape 50" o din populație are 
o vîrstă sub 25 de ani .este de 
neconceput să se discute această 
problemă fără a se lua în con
siderare părerile tineretului. 
Cred că dacă Conferința Mon
dială a Populației dorește să 
adopte o strategie eficientă este 
necesar să includă participarea 
foarte activă a tinerilor. Mă 
gindesc nu numai la ceea ce se 
denumește planing familial, ci și 
Ia participarea tinerilor Ia dez
voltarea sistemului educațional, 
asigurarea locurilor de muncă, 
atragerea la decizia politică. Ti
neretul este un element vital 
pentru întreaga societate.

— Cum apreciați des
fășurarea Conferinței ?

— Am fost reprezentantul 
ISMUN în Comitetul inter

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

« M.A.E. AL R.D. VIETNAM 
a transmis un mesaj președin
telui Comisiei Internaționale de 
Control și Supraveghere din 
Vietnam, in care atrage atenția 
asupra recentelor ■ atacuri lansa
te de administrația de la Sai
gon impotriva capitalei provin
ciale Loc Ninh și a unor regiu
ni din provincia Tay Ninh — 
aflate sub controlul G.R.P. al 
R.V.S. Aceste acțiuni constituie 
grave violări ale Acordului de 
la Paris asupra Vietnamului.

Sediul unei organizații 
neofasciste descoperit în 
Italia
• POLIȚIA ITALIANA din 

orașul Bologna, însărcinată cu 
efectuarea anchetei privind des
coperirea autorilor atacului cu 
bombe îndreptat împotriva ex
presului „Italicus", soldat cu 12 
morți și 48 de răniți, a desco
perit, duminică seara, in plin 
centru al Bolognei, sediul or
ganizației neofasciste „Anno 
zero". Această descoperire este 
considerată drept un element 
important in ceea ce privește 
succesul anchetei asupra cazu
lui expresului „Italicus".
iyCosmos-672"

• « ’LUNI, a fost lansat, în V- 
niunea Sovietică, pe o orbită 
circîimterestră, satelitul artifi
cial al Pămintului „Cosmos— 
672"v avind la bord aparatură 
științifică destinată continuării 
cercetării spațiului cosmic — 
anunță agenția T.A.S.S.

Centrul de coordonare și cal
cul prelucrează informațiile fur
nizate de „Cosmos—672". Toate 
aparatele aflate la bordul sate
litului funcționează normal. 

țiile pe care acestea le au asu
pra condițiilor de viață și afir
mării tinerei generații.

Un mare număr de vorbitori 
au relevat legătura nemijlocită 
dintre problemele privind evo
luția populației și cele ale dez
voltării social-economice. S-a 
evidențiat, in acest context, că 
soluționarea reală a probleme
lor populației implică necesita
tea ca popoarele să decidă in
dependent asupra valorificării 
resurselor naționale, precum și

național de organizare. Prima 
mea impresie este că am reali
zat un obiectiv esențial — acela 
de a face posibilă o întîlnire 
largă și reprezentativă Ia care 
să ia parte tineri din aproape 
100 de țări. Este prea devreme 
pentru a vorbi despre rezultate 
precise, dar mi se pare clar de 
pe acum că este vorba de un 
profund schimb de păreri și că 
tinerii, în pofida deosebirilor pe 
multe planuri, au opinii comune 
in analiza problemelor. Dorim 
ca documentele finale și acțiu
nile ce vor rezulta din această 
Conferință să reprezinte o con
tribuție majoră a tineretului la 
construcția unei societăți mai 
drepte.

— Sînteți pentru prima 
oară la București ?

— Intr-adevăr. Mă bucură os
pitalitatea tineretului român și 
sînt bucuros că voi avea posibi
litatea de a lua parte Ia ani
versarea a 30 de ani de la eli
berarea tării. Doresc să relev că 
nu numai eu. ci și ceilalți par
ticipant! la Conferință au apre
ciat foarte mult analiza profun
dă și ideile constructive expri
mate în mesajul președintelui 
Nicolae Ceaușescu adresat Con
ferinței. Nu este pentru intiia 
dată cînd ne dăm seama de a- 
portul pozitiv al României la 
reglementarea problemelor im
portante ale lumii și în special 
de eforturile sale pentru destin
dere.

• Discutăm cu PAUL 
GADZINSKI, student la 
Facultatea de economie 
din Poznan (Polonia). 11 
întrebăm despre semnifica
ția pe care o atribuie Con
ferinței la care ia parte.

— Apreciez această Conferință 
drept un larg schimb de opinii 
între exponenții tineretului pe o 
problemă care vizează umanita
tea in întregul ei. Dezbaterile ne 
îngăduie să cunoaștem mai exact 
situația existentă în diferite țări, 
acțiunile preconizate, căile alese 
pentru a soluționa această pro
blemă. Contactele directe sînt 
foarte utile și pot stimula con
tribuția tineretului la găsirea 
modalităților celor mai eficiente 
in vederea rezolvării problemei 
populației. Există multe aspecte 
ce trebuie luate în considerare. 
Printre acestea amintesc valori
ficarea bogățiilor naturale și 
umane ale țărilor, formarea de 
cadre specializate indispensabile 
oricăror proiecte de dezvoltare, 
cultivarea conștiinței responsabi
lităților tineretului.

— Cum vă simțiți la 
București ?

— Am participat la mai multe 
reuniuni internaționale, dar tre
buie să spun că la București am 
fost plăcut impresionat de bu
nele condiții ce ne-au fost asigu
rate. Mă refer nu numai la grija 
pentru cazare, ci și la cadrul 
creat dezbaterii noastre.

Convorbiri 
Assad—Arafat

• LA DAMASC a avut loc, 
luni, o întrevedere între pre
ședintele Siriei, Hafez El Assad, 
și Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Pa
lestinei (O.E.P.).

Agenția M.E.N. subliniază că 
s-a procedat la un schimb de 
păreri asupra situației generale 
din țările arabe.

• LA LISABONA s-a săr
bătorit, duminică, „Ziua e- 
migranților". Cu acest pri
lej, a fost organizat un mare 
miting pe stadionul ..1 Mai" 
din capitală. Participanții 
și-au exprimat sprijinul față 
de forțele armate ale țării și 
guvernul provizoriu.

Vasco don Santos Goncal
ves, prinșii ministru al țării, 
luind cuvintul in- timpul mi
tingului, a făcut un apel in 
vederea depunerii de efor
turi susținute pentru recon
struirea unei noi Portugalii. 
Au mai rostit alocuțiuni ge
neralul Costa Gomes, in nu
mele Juntei de salvare na
țională, și reprezentanții 
partidelor coaliției guverna
mentale, ai centralei inter- 
șindicale.

Secretarul general al Parti
dului Comunist Portughez, 
Alvaro Cunhal, a fost, de a- 
semenea, prezent la miting.

Autoritățile apreciază că 
circa 300 000 de emigranți au 
venit în Portugalia, în a- 
ceastă perioadă, din diferite 
țări ale Europei pentru a-și 
petrece concediul de odihnă. 

in lichidarea subdezvoltării și 
a decalajelor economice.

Numeroase intervenții s-au 
referit la creșterea rolului activ 
al tineretului în rezolvarea pro
blemelor demografice și social- 
economice de care depinde vii
torul omenirii, înfăptuirea idea
lurilor de pace și progres so
cial, făurirea unei lumi mai bu
ne și mai drepte.

Lucrările conferinței continuă.

(Agerpres)

• Doi interlocutori din
Pakistan: PERVAIZ
RANA, președintele orga
nizației „Tineretul pentru 
planingul populației" și 
MEHTAB KARIM, demo
graf la Institutul pentru 
dezvoltarea economică.

— Am venit la Conferință 
pentru a cunoaște diferite puncte 
de vedere, ceea ce gindesc alte 
popoare în privința problemei 
populației și remediile preconi
zate. Cunoașterea altor opinii 
este extrem de importantă în 
efortul pe care îi desfășurăm 
spre a soluționa această proble
mă. Firește, țelul principal este 
acela de a elimina subdezvolta
rea, de a imbunătăți condițiile 
de viață ale celor 65 000 900 
pakistanezi. Sperăm ca dezbate
rile noastre să ajungă la conclu
zii folositoare, în mod deosebit 
în privința rolului tineretului. 
Primirea plină de amabilitate ce 
ni s-a făcut la București a pro
dus o impresie deosebită asupra 
noastră. Mesajul pe care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu l-a 
transmis participanților la Con
ferință l-am ascultat cu mult in
teres. Este un mesaj bo
gat în idei ce vor fi. fără în
doială, folositoare pentru dezba
terile noastre.

• KABORE BISSIRI, 
reprezentant al tineretului 
din Volta Superioară, s-a 
referit la mesajul pre
ședintelui NICOLAE 
CEAUȘESCU :

— Un mesaj foarte realist. Un 
mesaj al unui președinte tînăr 
adresat generației tinere, din 
care se înțelege cu claritate ce 
mare atenție acordă România 
tinerilor pe planul construcției 
naționale și ce mari responsabi
lități revin tineretului in rezol
varea problemelor internaționa
le. In acest context am reținut 
sublinierea din mesaj, ea ti
neretul este vital interesat 
în asigurarea condițiilor pen
tru participarea lui, cu drep
turi egale, la activitatea so
cială și politică, la con
ducerea societății, la făurirea 
conștientă a propriului viitor. 
Această realitate mă face să 
înțeleg mai bine participarea 
impresionantă a tineretului ro
mân la toate realizările politice 
și economico-sociaie ale Româ
niei, despre care aveam deja 
cunoștință din contactele ante
rioare cu Uniunea Tineretului 
Comunist. Mărturisesc că în a- 
celași spirit acționăm și noi as
tăzi în Volta Superioară, mobi- 
Iizind tineretul să participe la 
toate proiectele de dezvoltare a 
țării. In încheiere, aș dori să 
mulțumesc tinerilor români pen
tru primirea făcută participanți
lor la această Conferință.

Declarații consemnate de 
EUGENIU OBREA
GH. SPRINTEROIU 
IOAN TIMOFTE

• O DELEGAȚIE reprezen- 
tînd organizația „Comitetul 
prietenilor americani" a între
prins o vizită în zona eliberată 
a Vietnamului de sud, la invi
tația „Comitetului sud-vietna- 
mez pentru solidaritate cu po
porul american" — relatează a- 
genția „Eliberarea".

Delegația, condusă de Louis 
Schneider, secretar general al 
comitetului, a vizitat orașul 
Dong Ha și cîteva obiective so
ciale în districtul Trieu Phong, 
din provincia Quang Tri.

Seul: un fost președinte 
condamnat pentru acti
vități „antiguvernamen
tale"

• UN TRIBUNAL MILITAR 
sud-coreean l-a condamnat pe 
fostul președinte .sud-coreean, 
Yun Po Sun, la trei ani închi
soare, iar pe episcopul Daniel 
Chi, la 15 ani închisoare, sub 
acuzația de a fi desfășu

DOLARUL ÎN REVENIRE
Tranzacțiile efectuate luni la bursele de devize occidentale au 

fost marcate de o întărire a cursului dolarului. Experții apre
ciază că această evoluție a fost favorizată de recentul raport al 
Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare 
(O.E.C.D.), care a tras un semnal de alarmă în legătură cu 
nivelurile „fără precedent" atinse de rata inflației in Europa 
occidentală și Japonia.

Moneda americană a înregistrat plusuri semnificative față de 
marca vest-germană, francul francez și lira sterlină. Dintre pa
ritățile pe care, luni seara, dolarul ie avea pe diverse piețe, 
agențiile de presă menționează : 2.5990 mărci vest-germane, 
4,7590 franci francezi, 302,80 yeni. Lira sterlină a fost cotată la 
2,36975 dolari.

• Prețul aurului s-a menținut ridicat, uncia valorînd 151,75 do
lari la Londra, 153,78 dolari la Frankfurt pe Main și 156,43 
dolari la Paris.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

R. D. VIETNAM : La Uzina de reparat material rulant „Gia Lam" din Hanoi.

Evoluția situației 
din Cipru

• Negocierile de la Geneva continuă ® Garda 
națională cipriotă greacă se retrage din sate și 
cartiere turcești • Prizonieri turci eliberați
• S-au mai semnalat cîteva schimburi de focuri

La Palatul Națiunilor au continuat, în cursul zilei de luni, 
negocierile privitoare la Cipru, la care iau parte miniștrii de 
externe ai Angliei, Greciei și Turciei, precum și reprezentanții 
Ciprului — Glafkos Clerides și Rauf Denktaș.

Purtătorul de cuvînt al for
țelor O.N.U. din Cipru, Rudolf 
Stajduhar, a anunțat că garda 
națională cipriotă greacă s-a 
retras, luni, din două sate tur
cești din regiunea orașului Pa
phos, precum și din cartierele 
turce ale orașelor Larnaca și 
Paphos, in vestul și sud-vestul 
insulei. El și-a exprimat satis
facția in legătură cu faptul că 
paragraful trei al acordului de 
la Geneva din 30 iulie este apli
cat. Paragraful respectiv stipu
lează că toate enclavele turcești 
ocupate de forțele cipriote grece 
din Cipru trebuie să fie evacua
te. Totodată, el a anunțat că au 
fost eliberați 13 prizonieri de 
război turci.

Purtătorul de cuvînt a rele
vat că, luni dimineață, s-au fă
cut auzite schimburi de focur* 
in apropiere de Nicosia, precum 
și în regiunea Limassol.

Șeful Partidului Național-De- 
mocrat din Cipru, Takis Evdo-

• PREMIERUL ZULFICAR 
ALI BHUTO l-a primit, în 
vizită de prezentare, pe 
ambasadorul Republicii So
cialiste România în Republi
ca Islamică Pakistan, Lucian 
Petrescu.

Cu acest prilej, ambasado
rul român a transmis pre
mierului pakistanez, din 
partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, 
un mesaj de prietenie și cele 
mai bune urări de noi 
succese, fericire personală, de 
prosperitate poporului paki
stanez prieten precum și do
rința de a dezvolta pe multi
ple planuri relațiile de co
laborare între cele două țări 
și popoare.

Exprimind sincere mulțu
miri pentru mesaj, primul 
ministru pakistanez a trans
mis președintelui Republicii 
Socialiste România cele mai 
bune urări de fericire și noi 
succese.

rat activități „antiguverna
mentale" — anunță agențiile de 
presă. Grupul de intelectuali, 
din care făcea parte și fostul 
președinte, a acordat sprijin 
studenților in activitățile lor 
protestatare impotriva regimu
lui lui Pak Cijan Hi.

Ninsori în munții Tatra I
• ÎN NOAPTEA de 11—12 au

gust în munții Tatra a nins, aș- 
ternindu-se un strat de zăpadă 
de 4 centimetri. In același ma
siv muntos a fost înregistrată 
și temperatura de minus 3 grade 
Celsius, neobișnuită pentru a- 
ceastă perioadă a anului.

• PROGRAMUL ALIMENTAR 
MONDIAL (P.A.M.), instituit 
sub egida O.N.U. și a Organiza
ției Națiunilor Unite pentru ali
mentație și agricultură (F.A.O.), 
va acorda persoanelor care au 
avut de suferit de pe urma 
inundațiilor din Bangladesh un 
ajutor în valoare de 2,5 milioane 
dolari — s-a anunțat, luni', la 
Roma. 

cas, arată, într-un articol apă
rut în cotidianul „Ethniki", or
gan al partizanilor Enosis-ului 
(alipirea țării la Grecia), că o 
soluție în problema cipriotă, ba
zată pe autodeterminare, care ar 
duce la. unirea cu Grecia , ar fi 
„inoportună și nerealistă". „Noi 
trebuie să ne adaptăm ideile 
noastre la realitățile actuale, 
avind ca obiectiv principal secu
ritatea insulei, scrie Takis Ev- 
docas. Noi trebuie să cerem 
demilitarizarea totală a Cipru
lui, retragerea tuturor trupelor 
străine".

Observatorii politici de la Ni
cosia relevă importanța acestui 
articol, dat fiind faptul că parti
dul condus de Evdocas s-a pro
nunțat, pînă in prezent, pentru 
Enosis.

O GUVERNUL SUEDEZ a 
confirmat in mod oficial, la 9 
august, hotărirea de a spori 
efectivul batalionului de obser
vatori suedezi în Cipru, care 
ajunge, astfel, să numere 600 de 
oameni. Această hotărire a fost 
luată ca urmare a cererii secre
tarului general al O.N.U.

U R.S.S.: intr-un cerc de creație al taberei pionierești „Alba
tros" din R. S. S. Letonă.

Consiliul de Securitate
a recomandat admiterea în O.N.IL 

a Republicii Guineea-Bissau
Consiliul de Securitate al 

O.N.U. a recomandat in unani
mitate. luni seara, admiterea 
Republicii Guineea-Bissau în 
Organizația Națiunilor Unite. 
Recomandarea Consiliului va fi 
examinată de Adunarea Gene
rală a O.N.U., în cursul viitoa
rei sale sesiuni, care se va des
fășura incepind de la jumătatea 
lunii viitoare. Tinăra republică 
africană urmează a deveni al 
138-lea stat membru al Orga
nizației Națiunilor Unite.

Reuniunea de luni seara a 
Consiliului de Securitate consa
crată cererii Republicii Gui
neea-Bissau de a fi primită in 
O.N.U. a constituit încununa
rea unui proces de puternică a- 
firmare internațională a noii 
republici independente, care 
este recunoscută în prezent de 

• „COLUMBIA are, evident, 
dorința de a avansa nu nu
mai în procesul unei mai 
bune cunoașteri, al strîngerii 
relațiilor de prietenie dintre 
popoarele columbian și ro
mân, ci și pe calea amplifi
cării schimburilor comerciale 
dintre cele două țări" —, 
ne-a declarat, imediat după 
formarea noului guvern co
lumbian, ministrul de exter
ne, Indalecio Lievano Agui
rre.

„Vizita președintelui Al
fonso Lopez Michelsen in 
România, care i-a lăsat cele 
mai frumoase impresii, a 
constituit, totodată, un nou 
prilej pentru dezvoltarea ce
lor mai bune relații între ță
rile noastre in următorii ani 
și privesc cu optimism posi
bilitățile de a realiza o cola
borare și cooperare economi
că reciproc avantajoase, ca 
și permanente contacte di
plomatice și culturale" — a 
arătat ministrul de externe 
columbian.

S.U.A.: După instalarea
președintelui

• NOUL PREȘEDINTE al 
Statelor Unite, Gerald Ford, a 
avut duminică la Casa Albă 
consultări cu un grup de con
silieri și lideri ai Congresului, 
în vederea desemnării vicepre
ședintelui S.U.A.

După cum a declarat un pur
tător de cuvînt al Casei Albe, 
propunerea pentru viitorul vi
cepreședinte al Statelor Unite 
va fi prezentată spre confir- 

aproximativ 100 de state ale 
lumii.

Printre țările care au dat pu
blicității în ultimele zile decla
rații oficiale privind recunoaș
terea diplomatică Și stabilirea 
de relații cu tînărul stat inde
pendent african se află Franța, 
R.F. Germania, Italia, Marea 
Britanie, Belgia, Olanda, Dane
marca, Irlanda, Austria, Cana
da și S.U.A. în documentul a- 
nunțînd hotărirea guvernului 
american, președintele Gerald 
Ford și-a exprimat satisfacția 
în legătură cu acordul de prin
cipiu intervenit între Portugalia 
și Partidul African al Indepen
denței din Guineea-Bissau și In
sulele Capului Verde (P.A.I.G.C.), 
precum și speranța Statelor U- 
nite de a dezvolta cu no.ul stat 
independent relații „rodnice și 
prietenești".

La Caracas s-a constituit

Institutul venezuelean 
de prietenie cu România

La 8 august 1974, în prezența 
unei asistențe numeroase, s-a 
constituit, la Caracas, Institutul 
venezuelean de prietenie cu 
România (I.V.A.R.), care are ca 
obiectiv prezentarea în Vene
zuela și în România a realizări
lor culturale, științifice, artisti
ce și sociale din cele două țări, 
promovarea schimbului de ex
periență in domeniul cultural- 
științific, întărirea relațiilor din
tre cele două state.

I.V.A.R. a luat ființă din ini
țiativa unor personalități mar
cante din viața politică și cul
turală a Venezuelei și numără, 
printre primii săi membri, emi- 
nenți profesori universitari, scri
itori, poeți, personalități din 
conducerea unor partide politi
ce venezuelene etc.

Maria Tereza de Otero Silva,

Manifestări consacrate
sărbătorii

în întimpinarea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă, la Consulatul român de 
la Bratislava a avut loc, luni, 
o conferință de presă. Au luat 
parte redactori ai presei cen
trale, radioului și televiziunii 
slovace.

Consulul general al României, 
Carol Cozma, a prezentat im
portanța actului de la 23 Au
gust 1944. rezultatele dobîndite 
de poporul român în construi
rea societății socialiste multila
teral dezvoltate, perspectivele 
ce . le deschid dezvoltării eco
nomice și sociale a României 
prevederile cuprinse în proiec
tul de Directive ale Congresului 
al XI-lea al Partidului Comu
nist Român.

La Ambasada română din 
Berlin a avut loc, luni, o con
ferință de presă, în cadrul că
reia Vasile Vlad, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
în R.D. Germană, a vorbit des-

Gerald Ford
mare Congresului înainte de 
sfîrșitul acestei săptămini.

• PREȘEDINTELE GERALD 
FORD a conferit, duminică, cu 
secretarul de stat, Henry Kissin
ger, a anunțat purtătorul de cu
vînt al Casei Albe, Jerald Ter- 
horst. întrevederea a prilejuit 
o amplă abordare a problemei 
cipriote — a precizat el —, sub
liniindu-se îndeosebi necesitatea 
menținerii încetării focului în 
insulă.

Terhost a adăugat că pre
ședintele Gerald Ford este pe 
deplin încrezător că lucrările 
Conferinței de la Geneva în 
problema Ciprului vor putea a- 
vansa datorită spiritului de 
bunăvoință al părților interesate.

• CAMERA REPREZENTAN
ȚILOR a S.U.A. a aprobat un 
proiect de lege privind reforma 
finanțării campaniilor electora
le. Documentul prevede limita
rea contribuțiilor aduse de per
soanele particulare sau diver
sele organizații și a cheltuieli
lor pe care candidații le vor pu
tea face în cursul campaniilor, 
precum și acordarea unor sub
sidii federale pentru desfășura
rea convențiilor naționale ale 
partidelor politice.

întruCit față de versiunea a- 
doptată de Senat există unele 
deosebiri, proiectul de lege ur
mează să fie reexaminat în ca
drul unei comisii mixt^a celor 
două camere.

• SENATORUL democrat 
Henry Jackson i-a cerut pre
ședintelui Gerald Ford, într-un 
raport cu privire la recenta sa 
vizită la Pekin, să grăbească 
procesul de normalizare a rela
țiilor cu R. P. Chineză. Agenția 
Reuter, care transmite această 
știre, precizează că, după păre
rea lui Henry Jackson, „în pre
zent este oportun să fie recu
noscută diplomatic R. P. Chi
neză". Ca un prim pas, senato
rul sugerează deschiderea unei 
ambasade a S.U.A. la Pekin.

• SUB ÎNGRIJIREA Aso
ciației indiene pentru stu
diul populației a fost dată 
publicității la Delhi o volu
minoasă lucrare intitulată 
„Populația în dezvoltarea In
diei 1947—2000“.

înmănunchind opiniile și 
contribuția unui larg număr 
de specialiști, lucrarea men
ționată pornește de la ideea 
esențială a legăturii directe 
intre factorul demografic și 
dezvoltarea economică în

com-
diversitatea

unei politici

promovarea progresului ge
neral al societății. Este pen
tru prima dată cînd proble
mele demografice indiene își 
găsesc reflectarea intr-un 
studiu de o mai largă abor
dare, subliniindu-se 
plexitatea și 
factorilor care pot concura 
la elaborarea 
demografice adecvate, avin- 
du-se în vedere strategia 
globală, cit și condițiile spe
cifice ale fiecărei țări. Sint 
examinate șj alte aspecte re
feritoare la impactul migra- 
țiunii și urbanizării asupra 
procesului demografic.

Recenzind lucrarea, preșe
dintele Indiei, Varahagiri 
Venkata Giri, a apreciat că 
„planificarea familiei trebuie 
privită ca parte a unei largi 
activități pentru regenerarea 
națională, in care creșterea 
populației să poată deveni 
un factor de avuție a țării". 

promotoarea acțiunii și pre
ședinta Comitetului de condu
cere al institutului, a relevat că 
înființarea I.V.A.R în preajma 
sărbătoririi celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării României 
de sub dominația fascistă con
feră acestui act semnificații deo
sebite. Prietenii venezueleni ai 
poporului român doresc să do
vedească și în acest mod afec
țiunea și stima lor pentru Româ
nia socialistă, pentru președin
tele Nicolae Ceaușescu, a cărui 
vizită, în septembrie 1973, în 
țări latino-americane a produs 
o profundă impresie.

Mulțumind pentru călduroasa 
manifestare de prietenie, am
basadorul român Petrache Dă- 
nilă a urat succese in activita
tea institutului.

României
pre semnificația zilei de 23 Au
gust. Cu acest prilej, au fost 
relevate succesele obținute de 
poporul român in cei treizeci 
de ani care au trecut de la eli
berarea României de sub domi
nația fascistă, precum și princi
palele direcții ale etapei urmă
toare de edificare în țara noas
tră a societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Au participat 
ziariști reprezentînd principalele 
sectoare de presă din capitala 
R.D. Germane.

La Ambasada Republicii So
cialiste România la Haga — în 
cadrul manifestărilor consacrate 
celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării României de sub do
minația fascistă — a avut loc o 
intîlnire cu reprezentanții pre
sei și radioteleviziunii olandeze. 
Ambasadorul țării noastre, Mi
hail Bujor Sion, a evocat sem
nificația actului istoric de la 23 
August 1944 și succesele remar
cabile obținute de poporul ro
mân sub conducerea Partidului 
Comunist Român în cele trei 
decenii de Ia eliberarea țării.

Referindu-se la relațiile ro- 
mâno-olandeze, ambasadorul ro
mân a subliniat că un moment 
de o importanță deosebită în 
evoluția ascendentă a acestora 
l-a reprezentat vizita oficială în 
Olanda, în aprilie 1973, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România.

în cadrul manifestărilor con
sacrate împlinirii a 30 de ani 
de la eliberarea României de 
sub dominația fascistă, la Bi
blioteca . națională din Dar Es 
Salaam s-a deschis expoziția fo
tografică „România la a XXX-a 
aniversare".

In alocuțiunea rostită cu 
acest prilej, J. Malecela, mi
nistrul afacerilor externe al Re
publicii Tanzania, a evidențiat 
evoluția favorabilă a relațiilor 
româno-tanzaniene, evocind im
portanța vizitei întreprinse în 
Tanzania de președintele Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, șl convorbi
rile fructuoase avute cu pre
ședintele Julius Nyerere.

în cadrul manifestărilor con
sacrate celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării României de 
sub ’ dominația fascistă, în ca- 

• pitala Republicii Ghana s-a des
chis o expoziție de fotografii în 
căre sînt înfățișate succesele 
remarcabile obținute de poporul'1 
român în cele trei decenii. Cu 
acest prilej, locotenent-colonel 
D. J. A. Felii, membru al Con
siliului Redeșteptării Naționale, 
ministrul planificării economiei 
din Ghana, a vorbit celor pfe- 
zenți despre realizările Româ
niei, scoțind in evidență perso
nalitatea și activitatea tovară
șului Nicolae Ceaușescu.

Acțiuni 
ale patrioților 

cambodgieni
Ultimele activități militare 

din Cambodgia atestă noi suc
cese ale patrioților khmeri. în 
urma unor atacuri susținute a- 
supra pozițiilor de apărare art 
trupelor lonnoliste, ia 43 km 
sud-est de Pnom Penh, patrioții 
au reușit să preia controlul a- 
supra șoselei nr. 1, care leagă 
capitala de baza maritimă mili
tară de la Neacluong. Patrioții 
acționează cu succes și în pro
vincia Battambăng, regiune bo
gată în culturi de orez, și își 
continuă înaintarea către cen
trul provincial Siemreap, situat 
la 230 km nord-vest de Pnom 
Penh. Forțele de eliberare au 
supus atest oraș unui puternic 
atac cu aruncătoare de mine. 
Ei au bombardat, de asemenea, 
un alt centru provincial, Prey- 
veng, la 43 km vest de capitală.

Artileria de coastă a patrio
ților a bombardat, de asemenea, 
la 70 km sud de Pnom Penh, un 
convoi de transporturi militare 
al forțelor lonnoliste. care îna
inta în amonte pe Fluviul Me
kong.

Cu prilejul unei conferințe de 
presă desfășurate luni la Pekin, 
Penn Nouth, președintele Bi
roului Politic al C.C. al Fron
tului Unit Național al Cambod- 
giei (F.U.N.C.), primul ministru 
al Guvernului Regal de Uniune 
Națională al Cambodgiei 
(G.R.U.N.C.). a subliniat suc
cesele multilaterale obținute de 
poporul khmer în vasta zonă e- 
liberată a țării, care cuprinde 
peste 90 la sută din teritoriul 
național și peste 80 la sută din 
populația cambodgiană.
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