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Angajamentele asumate în cinstea 
Congresului al XI-lea al partidului 

au devenit realitate
Au îndeplinit planul de producție pe întregul 

cincinal
Cinci unități economice din județul Prahova au raportat pînă 

acum îndeplinirea planului de producție pe întregul cincinal, 
lui 
ju-

Colectivele acestor întreprinderi vor realiza pînă la finele 
1975 o producție-marfă suplimentară în valoare de peste o 
mătate de miliard Iei.

Producții suplimentare
• Satu Mare

Unitățile economice din mu
nicipiul Satu Mare, care reali
zează peste 70 la sută din pro
ducția industrială a județului, 
și-au îndeplinit de pe acum 
sarcinile de plan pe primii pa
tru ani ai cincinalului. Pro
ducția suplimentară realizată 
în perioada care a trecut de la 
începutul cincinalului se cifrea
ză la peste 1,2 miliarde lei.

® Timiș
Un număr de 16 mari între

prinderi din județul Timiș au 
anunțat pînă acum îndeplini
rea planului pe primii 4 ani 
ai cincinalului. Pină la finele lui 
1974, aceste unități vor putea 
livra, suplimentar, mașini de 
ridicat și transportat, motoare 
electrice, materiale de con
strucții, mase plastice, țesă
turi, laminate și alte produse 
în valoare de peste 650 milioa
ne Iei.

prinderii „Tehnometal“ din 
mișoara au atins înainte 
termen parametrii proiectați, 
ceasta va,permite colectivului 
de aici să obțină un avans sub
stanțial in îndeplinirea planului 
cincinal și să realizeze mai de
vreme decît era planificat spo
rul anual de 600 baterii avicole.

Cu două luni mai 
devreme, la parametrii 

proiectați
Secția de acizi grași sintetici 

distilați, pusă de curînd în 
funcțiune la fabrica „Chimica"

Ti
de 

i. A-

din Mărășești, și-a atins, cu 
două luni mai devreme decît 
era stabilit, parametrii proiec
tați. Succesul este rodul preo
cupărilor specialiștilor de aici 
pentru buna exploatare a utila
jelor și perfecționarea tehnolo- 

- giilor de lucru.
A început asamblarea 

instalației de foraj 
maritim

La Șantierul naval din Galați 
început asamblarea pe cală a 

' ' ---------- Z____v.i de
foraj maritim. Destinată lucră
rilor pe platforma continentală 
din apele noastre teritoriale, 
instalația este concepută ca o 
navă cu structură întărită, pe 
care vor putea lucra în condiții 
optime 72 de sondori.

a
primei instalații românești

Raportul constructorilor
Constructorii de pe șantierul 

marelui complex hidroenergetic 
din Munții Sebeșului au înde
plinit angajamentele asumate 
in cinstea Congresului al 
XI-lea al partidului, . Utilizînd 
cu randament sporit modernele 
utilaje de care dispun, ei au 
executat suplimentar lucrări 
în valoare de peste 6 milioane 
lei, efectuînd un volum sporit 
de excavații la galeriile viitoa
relor hidrocentrale de la Șu- 
gag și Gîlceag.

Capacități noi de 
producție

Noile capacități intrate recent 
tn funcțiune in cadrul între

in dezbaterea națiunii
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU

• Avind drept cadru peisajul pito

resc al munților Bucegi, vizita la 
Cota 1400 și la Vîrful cu Dor a 
constituit un bun prilej de a releva 
înalților oaspeți sirieni frumusețile 
naturale ale patriei noastre, dez
voltarea impetuoasă a unei noi și 
importante ramuri economice — 
industria turismului

Cei doi șefi de stat, întîmpinați de 
locuitorii orașului Sinaia cu calde 
sentimente de stimă și respect

Relatarea vizitei
in pagina a Il-a

Astăzi, în jurul orei 11,15, posturile noas
tre de radio și televiziune vor transmite 
direct solemnitatea semnării documentelor 
oficiale româno-siriene, iar în jurul orei 
12,30 - ceremonia plecării secretarului ge
neral al Partidului Baas Arab Socialist, pre
ședintele Republicii Arabe Siriene, Hafez 
El-Assad, împreună cu soția, Anisse El-Assad, 
care, la invitația secretarului general cl 
Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, au efectuat o vizită oficială de 
prietenie în țara noastră.

Un continent imens
de teme și subiecte

MIRCEA HORIA SIMIONESCU

Cine cunoaște îndeaproape și 
a adîncit nu numai cu mintea, 
dar și cu inima, litera de aur 
a cronicii poporului român, de 
la alcătuirea ființei naționale, 
sub arcul încordat al Carpați- 
lor, pînă la zilele luminoase de 
azi, știe cît de viu, cît de in
tens a ars întotdeauna în sufle
tul njaselor largi populare — ca 
într-o sfîntă vatră — flacăra 
dorului de libertate, de rieatir- 
nare, de dreptate socială >și fe
ricire. care-i definesc și carac 
terizează lapidar personalitatea

Aceste fierbinți doruri și 
îna.lte aspirații, supuse necon
tenit la aprige încercări, s-ac 
constituit de timpuriu, alături d< 
celelalte bogății ale acestui pă 
mint, intr-un depozit spiritua1 
de o valoare inestimabilă, do
care și-au tras sevele civiliza
ția și cultura noastră, de o vi
goare și originalitate cum rai 
se întilnesc aiurea.

Este marele merit al Partidu
lui Comunist Român de a fi 
înțeles, încă de la începuturile

9 Ministrul afacerilor externe a] Republicii Filipine

activității sale, că pe această 
vaitră se întemeiază firesc orice 
proiecție în viitor a ființei na
țiunii.

De unde, necesitatea de a 
cerceta, a descătușa nesecatele 
izvoare, care îi hrănesc națiunii 
caracterele specific și de a-și 
fundamenta întreaga operă po
litică și de edificare a 
noi, a socialismului, pe 
liile de putere ale 
noastre tradiții.

Din fiecare paragraf 
'iecare cuvint al Proiectului de 
Program al partidului nostru 
ie făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism, 
sinteză teoretică cu infinite con
secințe în planul practicii con
strucției în viitorii 20—25 de
ani, se desprinde limpede ideea 
-•u valori perene că și trăsătu
rile noastre specifice legitimea
ză — și dau — un profund sens

vieții 
teme- 

nobilei

și din

(Continuare în pag. a IlI-a)
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(Agerpres)

In cronica marii întreceri socialiste se înscriu cu fapte de muncă exemplare și tinerii constructori 
ieșeni din echipa lui Grigore Pipirig. In aceste zile eforturile lor sint dedicate glisării unui nou bloc 

ț

• Secretarul permanent al Uniunii Progresiste Senegaleze

Relatarea primirilor in pagina a 2-a

Solemnitatea decernării premiu
lui Fundației „Guvernator Emile 
Cornez" pe anul 1974 președin
telui României, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU

Joi, la Palatul Guvemoratu- 
Iui provinciei Hainaut din ora
șul belgian Mons a avut loc 
ședința solemnă de remitere a 
premiului pe anul 1974 al Fun
dației „Guvernator Emile Cor-

nez“, decernat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România.

IN PAGINA a 6-a

Ultimele pregătiri

Conștiința
necesitățiiI B

de ACULIN CAZACU

pentru prima zi de școală
Am intrat de mai multe 

zile in luna care inaugurează 
evenimentele autumnale. U- 
nul — mereu repetat, 
mereu 
ani și ani plasat la mijlo
cul lui septembrie : ziua ca
re adună sub aripa ocroti
toare a școlii un sfert din 
populația țării. Mai 
zece zile pînă la 
dată.

Strădaniile pentru 
tul unui nou an școlar sint 
marcate, de o anume sem
nificație : prin ele, lumea 
școlii aduce în plus argumen ■ 
te ale receptivității în fața 
marilor sarcini pe care par
tidul le-a încredințat învă- 
țămîntului. Știm, anul șco
lar 1974-1975 este conceput 
prin importante documente

dar
inedit — ii știm de

de partid și de stat, 
proiectul Directivelor 
greșului al XI-lea al 
dului și, recent, prin 
iectui Programului

avem 
această

începu-

prin 
Con- 

parti- 
pro- 

Parti- 
dului Comunist Român, să 
fie un an școlar de excepție, 
el deschizînd o nouă etapă 
in evoluția școlii românești.

Ne pregătim să consemnăm 
în 15 septembrie începerea 
generalizării primei trepte 

’ de liceu, obiectiv prevăzut a 
fi finalizat în 1980 cînd se 
trece la liceul generalizat de 
12 clase. Slujitorii școlii lu
crează intens, intr-un spirit 
de responsabilitate comunis
tă, pentru asigurarea tuturor 
condițiilor care presupun în
făptuirea acestui act națio
nal de cultură. Generației ti 
nere a țării îi este creată

condiția să urmeze, obligato
riu, zece clase, pregătindu-se 
pentru muncă și viață la ni
velul cerințelor epocii mo
derne prin tipuri și profile 
de licee diversificate potrivii 
nevoilor societății socialiste. 
Se preconizează, așa ----
subliniază 
gramului, 
puternică 
practic, a 
invățămînt și producție, șco
lile tinzînd să devină unități 
de învățămînt și producție, 
șzo.ala-uzină fiind simbolul 
noului promovat de către

cum
și proiectul Pro- 

accentuarea mai 
a caracterului 

legăturilor dintre

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare în pag. a IV-a)

Am răsfoit, zilele acestea, 
caietele mele de însemnări 
și m-am oprit cu privirea 
peste fila unei după-amieze 
aprinse din iulie 1967. Eram 
la Slatina, angrenat în cer
cetări de teren, cu echipele 
de studenți. Notasem, cu 
scris grăbit, așezat pe plat
forma t'-nui electrocar, con
vorbirea cu un tînăr venit să 
se califice, la gura cuvelor, 
ca electrometalurgist. Discu
tam, lingă intrarea celei de-a 
doua hale de electroliză, cu 
un tînăr care iși căuta un 
rost anume, prins în mrejele 
unui fel aparte de inducție 
profesională, la izvoarele că
reia se aflau consăteni de-ai 
săi mai vîrstnici, deprinși 
de-acum cu licărul materiei 
aceleia pe care aveau să se 
imprime, în timp, cele patru 
litere ale semanticii presti
giului : ALRO. Discutam 
despre muncă, bani, nevoi, 
emanația de fluor și poluare, 
despre protecția muncii și 
consumul de sifon la orele 
de cumpănă ale încordării 
umane dintre cuvele de alu
miniu, despre distribuirea 
buteliilor de aragaz pântru 
cei care se stabiliseră în 
blocurile noi din Crișan. 
Purtam o convorbire pe un

(Continuare în pag. a IV-a)
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

0 Ministrul afacerilor externe

al Republicii Filipine

Vineri la prînz, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Arabe Si
riene, Hafez El-Assad, și doam
na Anisse El-Assad au făcut o 
vizită la două din obiectivele 
turistice ale stațiunii montane 
Sinaia — Cota 1 400 și Vîrful 
cu Dor.

Cei doi șefi de stat au fost 
Însoțiți de Emil Drăgănescu, 
viceprim-ministru al guvernului, 
Abdul Halim Khaddam, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul afacerilor ex
terne al Siriei, George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor ex
terne. ,

Vizita — avind drept cadru 
peisajul pitoresc al Munților 
Bucegi — a relevat înalților 
oaspeți sirieni frumusețile natu
rale ale patriei noastre, modul 
în care s-a dezvoltat o nouă și 
importantă ramură economică 
— industria turismului. Exem
plul stațiunii Sinaia, al celor
lalte localități turistice ale Văii 
Prahovei este deosebit de eloc
vent din acest punct de vedere. 
Beneficiind de o bază materia
lă mereu sporită, turismul este 
practicat astăzi de sute de mii 
de bameni ai muncii, ceea ce 
constituie o nouă mărturie a 
preocupării partidului și statu
lui român pentru continua îm
bunătățire a nivelului de viață 
al celor ce muncesc. pentru 
creșterea bunăstării întregului 
nostru popor.

Ca și în ziua precedentă, pre

ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Hafez El-Assad au fost salutați 
cu ovații de locuitorii Sinaiei, de 
turiști aflați aici în mare nu
măr. Se scandează numele ce
lor doi președinți, se aplaudă cu 
căldură pentru prietenia dintre 
România și Siria, pentru dialo- 
,gul la nivel înalt româno-si- 
rian, menit să dezvolte și mai 
mult relațiile de colaborare, și 
cooperare dintre cele două 
partide și țări, dintre cele două 
popoare.

Se străbate apoi șoseaua care 
șerpuiește printre pădurile 
seculare de brazi spre Cota 1 400. 
La fiecare serpentină, în fața 
ochilor se deschid mereu noi și 
noi priveliști încîntătoare. Oas
peții sirieni admiră larga pa
noramă a Văii Prahovei cu nu
meroasele sale stațiuni turistice, 
cu obiectivele sale industriale, 
rod al politicii de dezvoltare 
social-economică a tuturor re
giunilor și localităților patriei.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Hafez El-Assad. tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna 
Anisse El-Assad sint salutați cu 
căldură, la sosirea lor la hote
lul alpin de la Cota 1 400. de 
Ion Catrinescu. președintele 
Consiliului popular județean 
Prahova, de Constantin Neagu, 
primarul municipiului Sinaia, 
de alte oficialități locale.

Se face apoi un scurt popas 
pe terasa hotelului, de unde se 
desfășoară panorama orașului 
Sinaia și a împrejurimilor sale 
pitorești.

în zare se profilează' nume

roasele hoteluri și vile ale ora
șului’ care primesc anual apro
ximativ 500 000 de turiști ro
mâni și străini. Sinaia fiind 
una din stațiunile preferate pen- y 
tru zilele de vacanță, pentru a- 
matorii sporturilor de iarnă..

Momente de o deosebită în
semnătate pentru dezvoltarea 
orașului Sinaia și a altor sta
giuni de pe Valea Prahovei 
le-au constituit vizitele de lu
cru în această regiune ale to
varășului Nicolae Ceaușescu, vi
zite in cadrul cărora secretarul 
general al partidului a analizat 
schița de sistematizare și ex
tindere a unor localități turis
tice, dezvoltarea în general a tu
rismului. Pe baza indicațiilor și 
sarcinilor trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Ministerul 
Turismului și edilii acestor sta
țiuni au elaborat un plan de 
perspectivă, vizînd moderniza
rea și dezvoltarea bazei mate
riale a turismului. De atunci, 
la Sinaia a început construcția 
a două noi hoteluri care vor 
mări capacitatea de găzduire a 
stațiunii cu aproape 1 000 de 
locuri pe serie. Primul dintre a- 
cestea — Hotelul ..Montana" — 
dispunînd de 335 locdri, de res
taurante’,. magazine, un garaj 
subteran și o piscină acoperită 
— se află într-o fază avansată, 
urmînd a fi dat în folosință la 
mijlocul anului viitor. Tot la 
Sinaia a fost inaugurată o linie 
teleferică de mare capacitate, 
pînă la Cota 1 400 și. mai de
parte, la Vîrful cu Dor. o pîrtie 
de schi, urmînd, de asemenea, 

să fie construită o pîrtie de 
bob, ceea ce sporește atracția pe 
care o exercită stațiunea asupra 
turiștilor români și străini.

De la Cota 1 400, oaspeții 
urcă, apoi, cu ajutorul moder
nului teleferic, la Vîrful cu 
Dor, loc de recreere și destin
dere pentru numeroși turiști, 
unde au făcut o scurtă prome
nadă.

Revenind la Cota 1 400 pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, pre
ședintele Hafez El-Assad și

ÎNTÎLNIRE
Tovarășii Ion Pățan. vice

prim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice interna
ționale, Gheorghe Oprea, vice
prim-ministru al guvernului, au 
avut întrevederi cu Mouhămmad 
Haydar, vicepreședintele Consi
liului de Miniștri pentru pro
bleme economice al Republicii 
Arabe Siriene.

La convorbiri au participat 
din partea română Ioan Avram, 
ministrul industriei construc
țiilor de mașini grele. Angelo 
Miculescu, ministrul agriculturii, 
industriei alimentare și apelo’r. 
Bujor Almășan, ministrul mi
nelor petrolului și geologiei, 
Vasile Pungan, consilier al pre
ședintelui Republicii Socialista 
România, membri ai conducerii 
unor ministere și instituții cen
trale. 

doamna Anisse El-Assad se 
opresc din nou la Hotelul Alpin 
unde asistăm la noi manifesta
ții de caldă simpatie și cordia
litate din partea celor aflați în 
drumeție.

La reîntoarcerea reședințe
le prezidențiale, situate in pito
rescul parc natural al Peleșului, 
la Sinaia, cei doi șefi de stat au 
fost salutați cu aceleași senti-* 
mente calde de stimă și respect 
de către miile de locuitori ai 
orașului.

DE LUCRU
Din partea siriană, au luat 

parte Mouhammad Al-Imadi, 
ministrul economiei și comerțu
lui exterior, Chteoui Seifo, mi
nistrul industriei, Muhsem Sa- 
yadi, însărcinat cu afaceri ad- 
interim.

în cadrul convorbirilor, des
fășurate într-o atmosferă de 
caldă prietenie au fost stabilite 
măsuri concrete pentru trans
punerea în practică a prevede
rilor acordurilor și înțelegerilor 
convenite cu ocazia vizitei din 
februarie a președintelui Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. în Republica 
Arabă Siriană. S-au examinat, 
de asemenea, căile și mijloacele 
pentru extinderea în continuare 
a relațiilor economice româno- 
siriene.

(Agerpres)

Vineri, 6 septembrie, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, la Sinaia, 
pe ministrul afacerilor externe 
al Republicii Filipine, general 
Carlos P. Romulo, care face o 
vizită oficială în țara noastră.

La întrevedere a participat 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe.

A luat parte, de asemenea, 
Luis Moreno Salcedo, ambasa
dorul Republicii Filipine la 
București.

Exprimînd călduroase mulțu
miri șefului statului român pen
tru cinstea de a-1 fi primit, oas
petele a arătat că-i revine onoa
rea de a fi mesagerul sentimen
telor de profundă cordialitate și 
prietenie pe care președintele 
Republicii Filipine, Ferdinand 
Marcos, le transmite președinte
lui Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu urări de progres și noi 
succese poporului româr..

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a rugat pe ministrul filipinez să 
transmită președintelui Ferdi
nand Marcos un cald salut prie
tenesc, iar poporului filipinez 
multă fericire și bunăstare.

Ministrul afacerilor externe, 

Carlos P. Romulo, a înminat in
vitația adresată în scris de pre
ședintele Republicii Filipine 
prin care președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sint rugați să viziteze 
această țară. Mulțumind, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
spus că acceptă cu plăcere a- 
ceastă invitație de a vizita Re
publica Filipine.

In timpul întrevederii, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
ministrul Carlos P. Romulo au 
avut un schimb de vederi in 
probleme privind evoluția actu
ală și în perspectivă a relațiilor 
bilaterale. Convorbirea a .relevat 
satisfacția comună față de dez
voltarea, în diverse domenii, a 
raporturilor dintre România și 
Republica Filipine, precum și 
hotărîrea celor două țări de a 
amplifica colaborarea dintre ele, 
de a conlucra mai strîns, în fo
losul și spre binele ambelor po
poare, în interesul cooperării și 
înțelegerii internaționale.

în acest context, s-a apreciat 
că vizita ministrului afacerilor 
externe filipinez reprezintă o 
contribuție la întărirea relații
lor prietenești dintre cele două 
țări.

S-au trecut, de asemenea, în 

revistă o serie de aspecte ale 
actualității politice internaționa
le. S-a evidențiat necesitatea de 
a fi depuse în continuare efor
turi pentru aprofundarea și con
solidarea cursului pozitiv spre 
destindere, securitate și coopera
re, considerindu-se că aceasta 
corespunde pe deplin aspirațiilor 
și năzuințelor tuturor popoare
lor. S-a relevat ca un imperativ 
al vieții internaționale, creșterea 
rolului O.N.U. și participarea e- 
gală a tuturor statelor, indife
rent de mărimea lor, la rezolva
rea problemelor majore care 
confruntă omenirea contem
porană.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a reafirmat voința României de 
a-și aduce și în viitor o contri- . 
buție activă la edificarea unei i 
lumi mai bune și mai drepte, 
la cauza destinderii, securității și 
cooperării, la promovarea unei 
noi politici, la instaurarea unor 
noi relații, democratice, între 
state, care să asigure pacea, in
dependența, dezvoltarea liberă a 
fiecărei națiuni, dreptul de a fi 
stăpină pe bogățiile naționale, 
pe destinul său.

întrevederea a decurs-- Intr-o 
ambianță de caldă cordialitate.

Tinerii făurari
Dînd expresie sentimente

lor lor puternice de adeziu
ne la mărețul Program al 
partidului, tinerii vilcerii 
și-au intensificat în aceste 
zile eforturile orientate spre 
realizarea integrală a obiec
tivelor cincinalului, spre de
vansarea termenelor de pu
nere în funcțiune a unor noi' 
și importante capacități de 
producție.

Brigadierii șantierului na
țional al tineretului de la 
Lotru s-au angajat să în- 
tîmpine Congresul XI al 
partidului cu un nou succes 
de seamă : punerea în func
țiune a celui de-al treilea și 
ultim hldroagregat de 170 
Mgw din centrala subterană 
de la Ciunget. Prin racorda

rea acesteia la sistemul, ener
getic național hidrocentrala 
de la Lotru va atinge puterea 
instalată proiectată de 510 
Mgw cu aproape un an mai 
devreme.

— în toate punctele de lu
cru de pe raza grupului de 
șantiere, ne-a declarat tova
rășul’Ion Nistor, comandan
tul șantierului național al ti
neretului, brigadierii se află 
în primele rînduri. Pe aduc- 
țiunile secundare, pe Petri- 
manu, Galbenu, Jidoaia, Lo- 
tru-pompaj, tinerii de la be
tonieră au turnat prin muncă 
patriotică 8 lamele în corpu
rile barajului. Maeștrii adîn- 
curilor de stîncă au obținut 
și realizări de seamă. La 
Luncavăț s-a realizat un re-

pe Lotru și Olt se afirmă
cord național de înaintare în 
subteran. Prin eforturi sus
ținute tinerii brigadieri de 
la Gura Latoriței au reușit să 
reducă prețul pe metru cub 
de agregat, realizînd astfel 
importante economii. O par
te din tinerii noștri au în
ceput să lucreze în aval de 
Ciunget, pe șantierele hidro
centralelor de la Malaia și 
Brădișor prin a căror intrare 
în funcțiune puterea totală 
instalată pe Lotru se va 
ridica la 643 Mgw.

Succese de seamă au obți
nut și. constructorii șantiere
lor luminii de pe Olt. După 
ce cu puțin timp în urmă, in 
cinstea celei de-a 30-a ani
versări a eliberării, ei au 
realizat punerea în funcțiune

a primei turbine a hidrocen
tralei de la Rm. Vîlcea sem- 
nînd astfel actul de naștere 
a viitoarei constelații energe
tice a Oltului, ei lucrează 
intens la terminarea monta
jului celei de-a doua turbine 
care va" produce primii Kw 
și îi va pulsa în arterele sis
temului energetic național 
tot în cinstea Congresului 
partidului.

Toate acestea vorbesc de 
la sine despre dăruirea cu 
care tinerii prezenți pe șan
tierele Lotrului și Oltului în
țeleg să întâmpine mărețul 
eveniment din 25 noiembrie, 
să contribuie la edificarea 
patriei de miine, a socialis
mului pe pămîntul românesc.

DORU MOȚOC

ACȚIUNE DE MODERNIZARE 
A UNITĂȚILOR COMERCIALE
Organizațiile comerciale bucu- 

reștene desfășoară. în’ ultimii 
ani, o largă și gospodărească 
acțiune de modernizare a uni
tăților comerciale, de intro
ducere a formelor noi de pre
zentare și desfacere a mărfuri
lor. Numeroase magazine, în- 
sumînd zeci de mii de metri 
pătrați; au fost reamenajate și 
modernizate. Numai în cursul 
anului trecut, de pildă. s-au 
construit și pus la dispoziția 
bucureștenilor unități co
merciale insumînd peste 40 000 
mp. Anul acesta înscrie în a- 
genda comerțului de stat bucu- 
reștean cele mai mari ' reali
zări din întreaga sa istorie. Se 
vor da în folosință, printre al
tele, spații noi’ însumînd 52 000 
mp.

0 Secretarul permanent al Uniunii

Progresiste Senegaleze

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit vineri dimineața Ia Si
naia, pe Lamine Ba, secretar 
permanent al Uniunii Progresis
te Senegaleze, care ne vizitează 
țara.

Cu acest prilej, oaspetele a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un călduros salut pri
etenesc din partea președintelui 
Republicii Senegal, secretar ge
neral al Uniunii Progresiste Se
negaleze, Leopold Sedar Sen- 
ghor, cele mai bune urări po
porului român în edificarea noii

orînduîri, împreună cu dorința 
de a consolida și dezvolta rela
țiile dintre cele două țări și po
poare.

La rindul său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat 
cordiale salutări prietenești pre
ședintelui Leopold Sedar Sen- 
ghor, iar poporului senegalez 
urări de noi succese pe calea 
progresului economic și social, 
odată cu dorința de a extinde 
și diversifica raporturile româ- 
no-senegaleze pe multiple pla
nuri.

In timpul întrevederii s-a a- 
preciat cu satisfacție că relații--

le de prietenie, solidaritate și 
colaborare dintre România și 
Senegal, dintre Partidul Comu
nist Român și Uniunea Progre
sistă Senegaleză, cunosc o evo
luție mereu ascendentă și a fost 
exprimat deplinul acord pentru 
adinclrea și extinderea în conti
nuare a acestor legături, în in
teresul celor două țări și po
poare, al tuturor forțelor anti- 
imperialiste, al cauzei păcii, coo
perării și înțelegerii interna
ționale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie, de înțelegere reciprocă.

TINERETUL -FACTOR ACTIV ÎN ÎNDEMREA CINCINALULUI ÎNAINTE DE TERMEN!

ION ANDREIȚĂ. v.ravescu, o. marian

Traseele oamenilor — traseele 
timpului nou, socialist

Zid Botoșani - și zici slovâ de letopiseț în care cronicarul 
Ureche, atestînd pentru prima oară locul, menționează cum 
în acel an 6947 (1439) au venit tătarii „și du arsu și tîrgu Bo
toșanii" ; și zici popas al lui Ștefan cel Mare în drumurile sale 
de la Suceava spre Hîrlău și lași; „ocol" al lui Petru Rareș, 
cu semnificația primei peceți, reprezentată printr-un păun.

Zici Botoșani - și zici esența unică ce-a zămislit geniul lui 
Enescu și lorga,ce-a impregnat un anume duh pînzelor lui 
Băncilă ; zici Eminescu și izvoare repezi.

Dar, mai ales, zicînd Botoșani - zici timp al oamenilor, tot
deauna în neodihnită curgere, niciodată mai bogat ca astăzi, 
cînd îndrăzneala gindului și perseverența faptei acestor oa
meni, alături de întreaga țară, înaltă în oțel, în piatră și în 

cuvint imn libertății.
Pe acest traseu al timpului nou, socialist, reporterul încear

că depistarea citorva „borne", specifice capacității de dăruire 

și afirmare a oamenilor din Țara de Sus.

1948
• în, 1948, la naționali

zare, industria județului 
Botoșani număra 4 unități 
— și anume : un atelier 
mecanic pentru reparații, 2 
mori, o presă de ulei. Nu
mărul total al lucrătorilor: 
mai puțin de 100.

• în același an; starea 
agriculturii se prezenta ast
fel : 321 tractoare (peste 
1 200 ha pe tractor), 480 
batoze. Numai 40 la sută 
din numărul gospodăriilor 
posedau plug.

• Viața spirituală : peste 
70 la sută din populația 
adultă era analfabetă.

1974
• Județul numără 19 u- 

nități industriale, din care 
13 de interes republican. 
Producția industrială a 
crescut în perioada 1950— 
1973 de peste 15,5 ori.

• Agricultura. Pe tere
nurile celor 6 I.A.S.-uri și 
131 C.A.P.-uri lucrează 
3 328 tractoare (92 ha pe 
tractor), 1464 semănători, 
816 combine, alte mașini 
și utilaje agricole.

• în învățămîntul de stat 
funcționează în anul școlar 
1973—1974 un număr de 
364 grădinițe. A crescut 
numărul școlilor și al li
ceelor de cultură generală 
și de specialitate.

1976-1980
• Datorită alocării a nu

meroase investiții se va 
dezvolta puternic industria, 
producția industrială a ju
dețului urmînd să crească 
în 1980 de 3,1 ori față de 
1975 și de aproape 6 ori 
față de 1970.

• -Pe lingă industria u- 
șoară, constructoare de ma
șini și a materialelor de 
construcții, se vor dezvolta 
ramuri noi : electrotehnica 
și chimia.

• La 5 locuitori va re
veni un încadrat în muncă, 
numărul total al celor re- 
tribuiți ajungînd în anul 
1980 la aproape 95 000 — 
de două ori mai mare față 
de 1970.

Doi tineri muncitori: lăcătușul Gheorghe Ștefan și țesătoarea Vioriaca, Burac, două exemple de 
practicare a profesiunii la cotele înalte ale dăruirii fi entuziasmului

TIMP AL HĂRNICIEI
Puțini își mai amintesc cum, 

cu un an înaintea acestui secol 
trepidant, la Expoziția Universa
lă de la Paris, făina de Boto
șani obținea marea medalie de 
aur. Astăzi zîmbim poate cu in
dulgență evenimentului, naivi in 
a-1 considera naiv, uitînd că la 
acea vreme acesta era singurul 
domeniu în care locuitorii unei 
țări „eminamente agricole" iși 
puteau verifica hărnicia și pri
ceperea. Desigur, altceva în
seamnă cind maistrul Vasile 
Bejan, de la întreprinderea 
textilă „Moldova" susține că 
„astăzi se verifică adevăratul 
timp al hărniciei". Vrea să ne 
spună maistrul că această cali
tate, profund specifică români
lor, își găsește in anii de Viață 
liberă, socialistă, deplina forță 
de afirmare. Dfept exemplu ne 
oferă unitatea in care lucrează. 
La început — o întreprindere 
modestă, cu utilaje provenite 
din comasarea altor ateliere. An 
de an au loc extinderi, moderni

zări ale procesului de producție, 
în prezent, filatura produce 
8 300 tone fire pe an, iar țesăto- 
ria 46 milioane metri pătrați 
țesături, statornicind la Botoșani 
una din cele mai mari și mai 
moderne întreprinderi de profil 
din tară. In tot acest timp a 
avut loc o competiție a omului 
cu munca. hărnicia cunoscind 
cotele adevăratei măiestrii. „In- 
tii ne-am format aici muncitori 
de nădejde, competenți — ne 
spune directorul Augustin Cor- 
doș — intre care aș aminti pe 
Irina Oanea. Maria Andreescu, 
Natalia Corneanu, Mihai Hriscu, 
Vasile Dănâlache, Vlad Geor
gescu, Petru Sumănaru, Mihai 
Tănase ori pe inginera Maria 
Neagu. fostă muncitoare, azi 
specialistă in programarea pro
ducției". Azi,' in întreprinderea 
botoșăneană se pregătesc iadre 
pentru unitățile nou înființate, 
în ultimii doi ani, peste 2 000 de 
muncitori s-au calificat aici ; 
odată cu cunoștințe temeinice, 
ei duc spre locurile de baștină
— Cîmpulung Moldovenesc, Sla
tina, Gura Humorului, Giurgiu
— și ceva din dragostea de

muncă, din hărnicia deprinse 
aici. Discutăm cu țesătoarea Vio
rica Burac, care în ciuda vlrstei 
foarte tinere anul trecut și anul 
acesta a fost evidențiată lună 
de lună. „Tinereții nu-i stă bine 
nemunca — ne spune. Am'învă- 
țat aceasta acasă. în școală, aici, 
in mijlocul comuniștilor". A- 
ceeași replică o primim șl din 
partea tinerelor ei colege Geno- 
veva Andronic, Licuța Janciuc, 
Eugenia Lazăr, Viorica Alexan- 
droaie. Hărnicia acestor oameni 
se măsoară și în modul în care 
știu să-și îndeplinească angaja
mentele asumate. In cinstea 
Congresului al XI-lea al parti
dului, colectivul de la filatură 
s-a angajat să realizeze pește 
plan 25 tone fire — la această 
oră au realizat peste 60 tone ; 
cel de la țesătorie — 30 000 me
tri pătrați țesături, obținînd 
pînă în prezent peste 150 000 
metri pătrați, La ultima aduna
re generală, reprezentanții oa
menilor muncii au hotărit să 
îndeplinească cincinalul la 30 
martie 1975, cu 9 luni mai 
devreme. Substanțialele spo
ruri obținute pînă acum asi
gură trăinicie convingerii că 
hotărîrea va fi realizată cu 
succes.

TIMP AL INIȚIATIVEI
Ne aflăm în locul de unde, 

in urmă cu doi ani, se lansa 
acțiunea „Mișcarea 4 000“. Ute- 
ciștii de la ferma zootehnică a 
cooperativei agricole de produc
ție din Bucecea semnau atunci 
inițiativa — totodată o chemare 
la întrecere — de a se obține 
4 000 litri lapte anual, de 
la fiecare vacă furajată. Presa 
a consemnat la timpul cuvenit 
evenimentul, a urmărit rezul
tatele. Astăzi, tinerii zootehniști 
din Bucecea sint recunoscuți 
in întreaga țară. „Nu este vor
ba de muncă și atit — ne asi
gură tehnicianul veterinar Va
sile Alexa, secretarul organiza
ției U.T.C. In mare, se știe că 
pentru obținerea unei asemenea 
performanțe trebuie să-ți asi
guri un efectiv de animale cu 
un potențial biologic ridicat, 
să te îngrijești de o furajare 
complexă, corespunzătoare, să 
urmărești întocmai progra
mul de grajd. Eu susțin că 
pe lingă toate acestea se impu
ne și spirit de inițiativă, con
știința că ceea ce ai făcut as
tăzi bine, poți face miine mai 
bine. Iar cînd acest bine este spre 
folosul tuturor, conștiința a- 
ceasta de care vorbeam ca
pătă, cred, valențe comuniste. In 
acest fapt constă plusul de 
noutate, ca să zic așa. care 
ne caracterizează pe noi, cei

din Bucecea". Prin cuvinte, 
dar mai ales prin faptele lor, 
ne-au făcut această demonstra
ție mulți tineri de aici. In 
1972, Grigore Moraru a obți
nut 4 020 litri lapte pe cap 
de vacă, rezultat ce i-a adus 
Ordinul Muncii clasa a IlI-a. 
în 1973, Ion Barbălată, Dumi
tru Hrițcu, Grigore Moraru, 
Vasile Goian șl alții au obți
nut, fiecare, peste 4 000 litri. Și 
fiecare a avut în grijă un lot de 
cel puțin 14 vaci. La această oră, 
tinerii zootehniști au livrat de
ja între 2 500—2 800 litri de la 
fiecare vacă, angajați ca de la 
același efectiv de animale (500 
de vaci și 200 juninci) să dea 
în plus 800 hectolitri de. lapte. 
Pentru înaltele producții obți
nute, ei au cucerit trei ani la 
rînd — 1971, 1972, 1973 — locul 
I pe țară, fiind de trei ori dis
tinși cu Ordinul Muncij clasa 
I — fapt care-i determină să 
candideze și în acest an, cu 
reale șanse de izbîndă. Co
muna însăși, în întrecerea so
cialistă, de bună gospodărire 
și înfrumusețare a obținut, în 
ultimii doi ani, Ordinul Muncii 
clasa I, și a III-a. Este pilda 
de dăruire, inițiativă și con
știință pe care țăranii din 
acest colț al patriei, tineri și 
vîrstnici, o dau în acest an 
jubiliar.

TIMP AL CREAȚIEI
Cităm de pe un panou aflat 

într-una din secțiile întreprin
derii de utilaje și piese de 
schimb : „Creșterea cu 1 la 
sută a indicelui de utilizare a 
timpului de lucru se materiali
zează într-o producție supli
mentară in valoare de mi
lioane lei". Consemnăm, apoi, 
că unitatea a intrat în produc
ție de numai un an, că ma
joritatea lucrătorilor sint cali
ficați prin cursuri de scurtă du
rată. că din cei 40 de ingineri 
și subingineri doar 6 au depășit 
perioada stagiaturii. In sfîr- 
șit, subliniind că, în ciuda de
butului, planul se realizează 
ritmic, că acel procent citat 
mai sus constituie obiectul

permanentei atenții — subliniem 
de fapt, opinia că acest tînăr 
și talentat colectiv respiră un 
timp al creației. „Altfel — 
susține și inginerul șef Petru 
Ungureanu — n-am fi avut a- 
semenea rezultate, cu atit mai 
mult, cu cit vîrsta medie la 
noi este sub 24 de ani, iar 
aceasta, cu tot entuziasmul cu
venit, presupune și o deloc 
neglijabilă lipsă de experien
ță".

Pe care, adaugă reporterul, ti
nerii de aici au ținut s-o su
plinească prin competență, 
prin studiu continuu, perseve
rent. Un exemplu îl oferă in
ginerul Eugen ConsUmtinescu, 
care, deși cu numai șase luni de 
producție, răspunde de activi
tatea unei secții. „Țin să le 
mulțumesc profesorilor din Iași, 
care au făcut din noi buni spe
cialiști". Unul din profesori, 
Vitalie Belousov, a venit in vară 
la fabrică să-și vadă discipolii 
la lucru. Șapte ingineri tineri 
și opt subingineri s-au bucurat 
de aprecierile dascălului. Mai 
mult, ei au pus în aplicare o 
invenție a profesorului — o 
freză frontală — care dă rezul
tate foarte bune în producție. 
Piatra de încercare a capacității 
de creație a colectivului a con
stituit-o, însă, .asimilarea nou
lui tip de război de țesut. 
Cea mai grea răspundere a a- 
păsat pe umerii tineri ai ingi
nerului Ion Ianoș, locțiitor al 
secretarului U.T.C. Primele răz
boaie au plecat deja spre țesă- 
toriile de la Slatina și Cala
fat, de unde au sosit cuvinte 
de apreciere asupra calității 
lor. Ion Ianoș, însă, nu ne 
vorbește despre el. „învățăm 
din mers — spune — avem ti
neri receptivi la nou, price- 
puți să-l promoveze". Și ne 
dă exemple : Gheorghe Ștefan, 
Alexandru Mateiuc, Ștefan 
Șoptea, Constantin Oloerul, 
Gheorghe Botoșneanu, Constan
tin Vătafu, Ion Aramă — 
strungari, frezori, rectificatori 
— tineri care, zi de zi, se 
întrec pe ei înșiși în compe
tiția cu producția, cu sarcinile 
de onoare ale muncitorului a- 
nului 1974.

* *

Timp al hărniciei, al inițiativei și al creației - trei coordo
nate esențiale ale vremii noastre socialiste. La Botoșani, ca in 
întreaga țară, aceste trăsături iși găsesc pe deplin expresie în 
fapte de muncă și conștiință. Pentru că zicînd Botoșanii anului 
1974 - zici adevăratul timp al oamenilor, trei decenii de cînd 
românii scriu cu litere de foc istoria nouă a vieții libere, adău
gind valorilor trecutului frumusețea unor înfăptuiri ce depă
șesc în grandoare cele mai avintate visuri.

z
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Ce este, cum va arăta opera 
revoluționară pe care o înfăptuim

POLITICA AGRARA

Sub arcul de triumf
al recoltelor bogate

■w» -■ --......... ....................—- ——

MUL P

PE ADEZIUNEA NOASTRĂ FIERBINTE
VOM APLICA SIGILIUL FAPTEI!

&
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aarffi i

să vă informăm că do-

• ÎNTĂRIREA economico-organizatorică a tutu
ror UNITĂȚILOR AGRICOLE SI TRANSFORMAREA LOR IN 
PUTERNICE CENTRE DE PRODUCȚIE PE BAZE MODERNE.

• ÎNFĂPTUIREA PRINCIPIILOR SOCIALISTE DE REPARTIȚIE, 
PARTICIPAREA ȚĂRANILOR LA CONDUCEREA ACTIVITĂȚII 
ECONOMICO-SOCIALE, DEZVOLTAREA RELAȚIILOR DE CO
LABORARE Șl ÎNTRAJUTORARE DINTRE TOTI MEMBRII COO
PERATORI.

e 5 MILIOANE HECTARE IRIGATE, MECANIZAREA COM
PLETĂ A TUTUROR LUCRĂRILOR AGRICOLE DIN SECTORUL

VEGETAL SI ANIMAL, ASIGURAREA ÎNTREGII CANTITĂTI DE 
ÎNGRĂȘĂMINTE Șl ALTE SUBSTANȚE CHIMICE NECESARE.

• UTILIZAREA EFICIENTĂ A PĂMÎNTULUI Șl MIJLOACELOR 
MECANICE, PRACTICAREA PE SCARĂ LARGA A UNEI AGRI
CULTURI INTENSIVE, REALIZAREA PINÂ ÎN 1990 A CEL PU
TIN 1000-1200 KG CEREALE PE LOCUITOR, 10 MILIOANE BO
VINE, 20 MILIOANE OVINE.

• TRANSFORMAREA MUNCII AGRICOLE ÎNTR-O VARIAN
TĂ A MUNCI! INDUSTRIALE, ȘTERGEREA TREPTATĂ A DEO
SEBIRILOR CONDIȚIILOR DE VIAȚĂ DINTRE ORAȘ Șl SAT.

Cum a rodit Bărăganul ? Dar 
Banatul,... Ardealul,... Crișul 7 
Moldova cum a ieșit ? Oamenii 
se string în jurul cifrelor. Me
tamorfoza este însă evidentă : 
de la calculul aritmetic al cifre
lor la marginea miriștii pe un 
petic de hîrtie mototolită și 
prăfuită, la strălucita clipire 
nervoasă a beculețelor din flu
xul electronic al calculatoarelor 
in atmosfera condiționată. Și 
operația se repetă .'a grîu, cînd 
aerul dogorește a pîine. la po
rumb, în mirosul înțepător al 
mustului, la fructe — o altă me
tamorfoză : de la podul casei la 
silozurile gigant cu climă con
trolată — la bovine, ’a ovine, la 
porcine. Și operația se repetă 
în fiecare an, gospodărește...

întrebarea revine ca un fer
ment al muncii, ca o fereastră 
deschisă spre noi orizonturi. 
Răspunsurile au simplitate. In 3(1 
de ani cifrele s-au amplificat, 
dar gesturile, răminînd aceleași, 
au căpătat noi semnificații pen
tru a fi in ton cu dulcea povară 
crescîndă a rodului pămîntului 
românesc. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia in cuvînta- 
rea la Conferința pe țară a ca
drelor de conducere din unită
țile agricole de stat si coopera
tiste : „...plenara din 3—5 mar
tie 1949 a Comitetului 
al partidului a hotărit 
la făurirea sectorului 
în agricultură, mareînd 
rea organizării pe baze noi a

Central 
trecerea 
socialist 
incepe-
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Larg perimetru de
afirmare a

Am citit, am studiat, am 
discutat și comentat împreu
nă cu colegii mei de muncă 
proiectul Programului Parti
dului Comunist Român. Este 
un îndemn spre cutezanță, 
spre certitudini. Se adresea
ză direct nouă, celor chemați 
să-l ducem la îndeplinire. 
Din viață, din proprie expe
riență, știu că politica parti
dului nostru este expresia fi
delă a intereselor vitale ale 
întregului popor, că în cen
trul ei au stat permanent în
florirea țării, bunăstarea și 
fericirea omului, dezvoltarea 
multilaterală a personalității 
umane. Nouă, tinerilor care 
am crescut în anii socialis
mului ni s-au creat condiții 
minunate de viață și învăță
tură. Am putut să ne reali
zăm, să ne împlinim profe
sional și uman. Programul 
partidului ne arată viitorul, 
un viitor perfect conturat, ne 
indică drumul; pe care va tre
bui să-l parcurgem prin mun
că și creație, prin eforturi și 
dăruire .Acest document de 
covîrșitoare însemnătate ideo
logică și politică, teoretică, 
și practică ne dă totodată 
imaginea României, ce se va 

vieții și muncii țărănimii din 
România. Acum... putem privi 
cu îndreptățită mindrie marile 
succese obținute în organizarea 
socialistă a agriculturii, in creș
terea producției agricole, in ri
dicarea nivelului dt Mâță și ci
vilizație al întregii țărănimi. 
Putem spune că drumul arătat 
de partid s-a dovedit pe deplin 
just, că el corespunde năzuințe
lor țărănimii, ale întregului 
popor".

Baze noi, producții noi ; baze 
mai puternice, producții tot mai 
mari. în mii de tone : cifrele 
au evoluat în acești ani ai agri
culturii socialiste de ,'g 5 000 la 
10 000 și apoi 16 000 cereale 
boabe ; 500. 1 300, 1 690 carne ; 
în mii hectolitri lapte de la 
20 000 la 40 000. iar ouă de la 
1100 miliarde la 4 300 miliarde 
bucăți. De două ori, de trei ori... 
multiplicarea rămine deschisă, 
așa cum scrie în Programul 
partidului, adine întipărit in 
conștiința lucrătorilor din agri
cultură. Angajamentul e simplu, 
bărbătesc : „vom face pentru că 
ne stă în puteri". Puterile agri
culturii, științific dirijate de 
partidul comuniștilor, înseamnă 
mecanizare, chimizare, irigare 
Cifre fără comparații : 215 mii 
tractoare, 44 mii combine, 50 
mii semănători, 1 363 000 hectare 
irigate, 
1 584 000 
800 000 tone substanță activă în
grășăminte chimice. Se vor mul-

1 315 000 indiguite, 
ha desccnte, circa

tinerilor
situa în rîndul celor mai 
prospere țări din lume și 
m-am întrebat care va fi con
tribuția mea, a noastră, a ti
nerilor muncitori, care lucrăm 
în industria construcțiilor de 
mașini-unelte și răspunsul 
l-am găsit în sarcinile ce ne 
stau în față, în îndeplinirea 
lor exemplară. Proiectul de 
Directive ale Congresidui al 
Xl-lea al Partidului Comunist 
Român jalonează cu exacti
tate matematică drumul pe 
care îl are de străbătut sub- 
ramura noastră, purtătoare a 
tehnicii de vîrf în perioada 
1976—1980. Și am înțeles și 
mai bine că preocupările 
noastre trebuie îndreptate 
spre mai buna folosire a ma
teriei prime și materialelor, 
spre ridicarea rodniciei mun
cii, spre obținerea unor pro
duse de valoare și calitate 
înaltă. în întreprinderea în 
care lucrez se vor realiza în 
anul acesta, pentru prima 
oară în tară, aparate de con
trol activ și pasiv. Nomen
clatorul produselor anilor vi
itori cuprinde tot mai multe 
produse de complexitate teh
nică.- Iată un perimetru larg 
de afirmare a tinerilor de la

României. 
al tutu- 

proletaria- 
cu detașa

pentru 
vitale

triumf 
aceste 

construcției 
in-

tiplica, așa cum ne .asigură, pla
nificat Programul dezvoltării vi
itoare, Programul 
Programul nostru, 
ror ! Pentru că 
tul. în frunte 
mentul de avangardă al comu
niștilor, care conduce destinele 
țării pe drumul luminos al pro
gresului, este un- aliat puternic 
al țărănimii în lupta sa ----
satisfacerea aspirațiilor 
de muncă și de trai.

Așezînd sub arcul de 
al holdelor bogate numai 
coordonate, actul 
agriculturii socialiste este 
complet, pentru că progresul 
este legat de muncă, în primul 
rînd de muncă trainică, plină de 
dăruire și pasiune. Pe ogoarele 
României socialiste, munca a- 
gricolă a primit un nou abece
dar. Lecțiile s-au învățat 
școala producției, unde 
proape totul, cu excepția 
mintului, au fost premiere : __ 
iuri și hibrizi, rase productive, 
mașini'noi, substanțe chimice 
noi, toate conjugate în principii 
tehnologice și de organizare ne
cunoscute. S-a studiat, se stu
diază, se va studia, pentru că 
procesul Înnoirilor nu s-a în
cheiat : 30 000 ingineri și specia
liști cu pregătire superioară, 
25 000 cu pregătire medie, 39 de 
stațiuni experimentale, 1 140 
cercetători științifici, 4 institute

la
a- 

pă- 
so-

„Mecanica fină", care prin 
rezultatele muncii lor devin 
solii inteligenței tehnice ro
mânești. Pentru a putea răs
punde acestor cerințe, fieca
re dintre noi avem datoria să 
ne pregătim, să fim perma
nent la curent cu noutățile 
domeniului nostru de activi
tate. In proiectul de Program 
al partidului se subliniază 
că munca fizică se va apro
pia tot mai mult de munca 
intelectuală.

Inestimabil îndreptar 
în munca de instruire
și educare

Alături de toți cetățenii ță
rii, militarii armatei noastre 
populare continuă să-și ma
nifeste cu entuziasm deplina 
satisfacție și atașamentul to
tal față de conținutul proiec
tului de Program al Partidu
lui Comunist Român.

Iată gîndurile și simțămin
tele cîtorva dintre ei.

— In acest document de 
importanță istorică, în Carta 
fundamentală ideologică^ teo
retică și politică a partidului 
— spunea maiorul Petre Goia, 

agronomice cu 12 000 studenți, 
72 licee de specialitate și 116 
școli profesionale și de maiștri 
unde se învață aproape 50 de 
meserii specifice agriculturii, 
700 000 țărani care urmează 
cursurile agrozootehnice. Noul 
pătrunde și se aplică pe spații 
și domenii largi pentru a spori 
rodnicia pămintumi românesc, 
rodnicie care a zdruncinat din 
temelii teoria capacității limi
tate a universului uman.

Spiritul iscoditor și nobila 
muncă au reașezat personalitatea 
țăranului pe treptele devenirii. 
Grandioasele 
nute 
de 
tivă 
cerea 
mico-sociale, 
unităților socialiste, la elabora
rea și aplicarea deciziilor, in 
dubla lor calitate de producători 
și proprietari ai mijloacelor de 
producție, ca o cerință a pro
gresului multilateral al țârii. 
Dezvoltarea continuă a demo
crației socialiste, ca parte inte
grantă făuririi societății socia
liste, a comunismului in viito
rul apropiat, implică și mai pu
ternic acest aport așa cum pre
vede Proiectul de Program al 
Partidului Comunist Român.

Succesele obținute in dezvol
tarea producției agricole vege
tale și animale, întreaga politică 
a partidului de ridicare econo
mico-socială a țării, s-au râs- 
frînt nemijlocit in condițiile de 
viață ale țărănimii, in ridicarea 
nivelului său de trai, material și 
cultural. Drumul agriculturii 
socialiste s-a dovedit a fi dru
mul bunăstării și belșugului, ai 
muncii libere, al unei vieți lu
minoase și fericite pentru în
treaga țărănime. .,Spune-mi cit 
produci, să știu cum-.trăiești" — 
un proverb nou, al zilelor noas
tre socialiste. Veniturile reale 
ale țărănimii, provenite din 
munca in agricultură au fost 
in 1973 de 3,2 ori mai mari față 

' de 1949. S-au construit 1 450 000 
locuințe, 12 800 școli generale, 
141 licee, 7 700 de cămine cul
turale, 5 600. cinematografe, a 
fost lichidat analfabetismul, nu
mărul medicilor a crescut de 
două ori. Odată cu dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale, perfec
ționarea conducerii și organiză
rii producției agrare, asa cum 
prevăd ca clarviziune Directi
vele Congresului al Xl-lea și 
Programul partidului, in munca 
și viața țărănimii, in întreaga 
existență a satului se vor pro
duce schimbări tot mai ample, 
pe multiple planuri ; producția 
agricolă va deveni o variantă a 
muncii industriale, iar satul se 
va apropia tot mai mult, ca 
nivel de civilizație și de viață, 
de oraș. Este un proces obiectiv 
al societății noastre socialiste 
care se desfășoară sub ochii, și 
mai ales, sub mîinile noastre, 
un proces care va continua in 
viitor.

Drumul luminos al comunis
mului trece și pe sub bolțile 
arcului de triumf ale recoltelor 
bogate...

ȘTEFAN DORGOȘAN

realizări obți- 
sint legate indisolubil 

participarea largă și ac- 
a țăranilor la condu- 
intregii activități econo- 

la gospodărirea

Muncitorul modern va fi 
posesorul unui volum tot mai 
mare de cunoștințe, un om 
cu o cultură generală și pro
fesională ridicată. Ca tînăr 
muncitor știu că mai am 
multe de învățat, că mai am 
multe trepte de urcat, dar 
într-o societate ca a noastră, 
nil depinde decît de tine să 
te realizezi în viață.

VASILE RUBILOAIE 
frezor la Întreprinderea 

Mecanică fină București.

■

a ostașilor
dintr-o unitate mecanizată — 
este întruchipat spiritul nou, 
creator, pe care secretarul 
general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, îl 
promovează în întreaga viață 
a partidului și a țării. Ines
timabila bogăție de idei, ex
primată în proiectul de Pro
gram, va constitui o prețioasă 
și indispensabilă călăuză în 
munca noastră de instruire și 
educare a tinerilor ostași.

— Regăsesc în prevederile 
proiectului de Program, sinte-

Participanții la plenara Co
mitetului județean Neamț al 
P.C.R., dezbătînd cu profunzime 
și răspundere comunistă pro
iectele de documente ale apro
piatului Congres al partidului, 
iși exprimă, in numele comu
niștilor, al tuturor oamenilor 
muncii din județ, adeziunea de
plină și unanimă față de boga
tul conținut al acestora, față de 
întreaga 
ternă a 
nostru.

Dorim 
cumentele apropiatului Congres 
al partidului sînt primite în 
tot județul, ca și in întreaga 
țară, cu deosebită bucurie, sa
tisfacție și mîndrie patriotică, 
în ele găsindu-se conturate cu 
claritate perspectivele minunate 
ale zilei de mîine; ale viitoru
lui, ale tuturor zonelor țării, 
tuturor localităților, pentru fie
care dintre noi. Tocmai de a- 
ceea, apariția și dezbaterea a- 
cestor documente dau un nou 
impuls întrecerii socialiste con
sacrate devansării cincinalului, 
amplifică activitatea tuturor or
ganizațiilor de partid, la toate 
nivelele și în toate 
vieții județului.

Plenara cu activul 
tului județean Sibiu 
exprimînd interesul viu și sen
timentul de profundă adeziune 
cu' care comuniștii, toți oamenii 
muncii, români, germani, ma
ghiari din această parte a țării 
au primit proiectul de Program 
al Partidului Comunist 
și proiectul de 
Congresului al 
înaltă apreciere acestor

politică internă si ex- 
partidului și statului

Român 
Directive ale 
Xl-lea, dă o 

docu
mente istorice — se spune în 
telegrama Comitetului județean 
de partid Sibiu.

Apreciem că cele două do
cumente fundamentale ale Con
gresului al Xl-lea sint expresia 
vie a stadiului de dezvoltare la 
care a ajuns țara noastră, ca și 
a politicii cutezătoare și realiste 
a partidului, a spiritului revo
luționar și constructiv al clasei 
noastre muncitoare, al țărăni
mii și al intelectualității.

Exprimind cele mai sincere 
sentimente de prețuire și ad
mirație ale comuniștilor, ale tu
turor celor ce muncesc din ju
dețul Sibiu — români, germani, 
maghiari — plenara dă o inaltă 
apreciere aportului esențial și 
hotărîtor al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care a lucrat nemij
locit la elaborarea documente
lor Congresului al Xl-lea, pu- 
nindu-și și de această dată in 
slujba partidului și a națiunii 
clarviziunea sa științifică și deo
sebita capacitate de sinteză, pa
triotismul fierbinte și internațio- 
nalisrriul consecvent, intransi
gența revoluționară îmbinate cu 
un profund umanism. Vom va
lorifica la maximum capacitatea 
noastră creatoare, rezervele ma
teriale și condițiile de care dis
punem și vom face ca fiecare 
comunist, fiecare cetățean să fie 
un militant activ pentru tradu
cerea în viață a documentelor 
Congresului al Xl-lea al parti
dului, nu vom precupeți nici un 
efort pentru a întări continuu 
rolul partidului de forță condu
cătoare a întregii noastre vieți 
social-economice.

Plenara Comitetului județean 
Buzău al P.C.R. dă o inaltă 
apreciere documentelor pe care 
urmează să le adopte Congre
sul al Xl-lea al partidului, se 
spune în telegrama Comitetului 
județean P.C.R.

Comuniștii, toți cetățenii 
dețului Buzău își exprimă 
treaga lor adeziune față 
aceste istorice documente.

Alături de întregul nostru . 
por sîntem profund recunoscă
tori partidului comuniștilor, to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
care are meritul istoric in fața 
clasei muncitoare, a țărănimii 
și intelectualității, a întregii na
țiuni socialiste române pentru 
faptul că a militat să se asigure 
Partidului Comunist Român un 
program atît de luminos, clar și 
măreț, științific fundamentat.

Subliniind cu satisfacție că în 
cei 30 de ani care au trecut de 
la eliberarea patriei, sub condu
cerea partidului comuniștilor, 
s-au obținut succese remarca- 

ju- 
in- 
de

po-

tic exprimată, grija pe care 
partidul o poartă armatei, 
continua sa preocupare pentru 
întărirea capacității de apă
rare a patriei — spunea loco- 
tenentul-major Nicolae Dră- 
gan. Voi răspunde acestei 
griji dăruindu-mi toate forțe
le instruirii temeinice a mi
litarilor subordonați, formării 
lor ca luptători pricepuți, a- 
părători de nădejde ai patriei 
socialiste.

— Proiectul de Program — 
iși exprima gîndurile sergen- 
tul-major Ion Agapie — con
stituie și pentru mine, ca 
pentru toți fiii țării îmbră- 
cați în haină militară, un în
flăcărat îndemn de a-mi în
deplini cu abnegație îndato
ririle ce-mi revin, de a în
tîmpina cel de al Xl-lea Con
gres al partidului cu rezulta
te superioare în întreaga mea 
activitate.

— Ca militar în termen, 
din proiectul de Program des
prind cu claritate că am da
toria să-mi însușesc temeinic 
toate cunoștințele și deprin
derile ostășești — afirma, la 
rîndul său, soldatul Marius 
Barna. Ca muncitor, mă an
gajez ca, după trecerea în 
rezervă, să-mi fac cu aceeași 
cinste și demnitate datoria și 
in producție. Așa înțeleg 
să-mi aduc contribuția la 
transpunerea în viață a pre
vederilor mobilizatoare ale 
proiectului de Program al 
partidului.

Lt. major
GH. MARIN 

bile și în dezvoltarea economi- 
co-socială a județului Buzău, 
plenara evidențiază încă o dată 
hotărirea comuniștilor, a tuturor 
oamenilor de a munci cu și mai 
multă dăruire și abnegație pen
tru 'a înfăptui neabătut sarci
nile ce le revin din programul 
general de dezvoltare a țării.

Interesul unanim, prețuire^ și 
totala adeziune cu care comu
niștii, toți cetățenii Gorjului au 
primit proiectele documentelor 
de excepțională însemnătate ale 
istoricului congres, climatul de 
efervescență și angajare stator
nicit în întreaga țară iși au ex
plicația în faptul că ele izvorăsc 
din năzuințele și optimismul po
porului pe care partidul nostru 
le materializează, transformîn- 
du-Ie în realități și certitudini, 

domeniile

a Comite- 
al P.C.R.,

Telegrame adresate CC. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către 

participanții la ampla dezbatere a proiectelor 
documentelor de istorică însemnătate ale

Congresului al Xl-lea al P.C.R
se arată în telegrama Comite
tului județean Gorj al P.C.R.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii — se spune în telegrama 
Plenarei Comitetului județean 
Teleorman al Partidului Co
munist Român — au privit cu 
vie satisfacție programul clar 
și luminos in care se regăsesc 
trecutul românesc, acoperit de 
glorie nepieritoare, prezentul 
bogat în împliniri socialiste, vi
itorul comunist al României. 
Participanții la plenară, in nu
mele tuturor teleormănenilor, 
au apreciat inestimabila valoare 
teoretică și practică, rigurozita
tea științifică a programului, 
realismul cu care abordează 
problemele economice și sociale 
ale României, clarviziunea cu 
care cristalizează într-o viziune 
de largă perspectivă obiectivele 
strategice și orientările tactice 
ale partidului în viitorii 20—25 
de ani pe plan intern și inter
național.

Este o fericire pentru noi, co
muniștii, pentru cei toți 550 mii 
teleormăneni să ne însușim și 
să ne consacrăm toate forțele 
pentru înfăptuirea unui ase
menea program grandios, plin 
de măreție, in care se întru
chipează minunat năzuințele și 
aspirațiile noastre, tot ce gin- 
dim și dorim pentru patrie, 
pentru județ, pentru fericirea 
noastră, pentru înflorirea națiu
nii și avem deplina încredere 
că prevederile programului se 
vor îndeplini, pentru că in 
fruntea poporului se află Parti
dul Comunist Român, capabil 
să conceapă și să conducă o o- 
peră socială de proporțiile și 
însemnătatea celei pe care o 
prefigureZă documentele Con
gresului al Xl-lea.

Făcîndu-se ecoul celor mai 
înălțătoare ginduri și sentimen
te ale comuniștilor, ale tuturor 
oamenilor muncii, teleormăneni, 
participanții ,1a plenara noastră 
își exprimă deplina lor aproba
re și adeziune față de conținu
tul celor două documente pro
gramatice, față de linia politică 
internă și externă a partidului 
și se angajează, scumpe tovară
șe Nicolae Ceaușescu. să parti
cipe cu toată dăruirea ființei

Un continent imens de teme
(Urmare din pag. 1) 

actului de transformare structu
rală a societății noastre t- pen
tru ca pe acest pămint româ
nesc. să_ triumfe și să înfloreas
că socialismul și comunismul, 
visul de aur al generațiilor 
care ne-au precedat.

Coordonatele și exigențele 
vieții contemporane, ale revo
luției tehnico-științifice. marile 
imperative ale secolului nostru 
nu numai că ne găsesc astfel 
deplin pregătiți pentru a cîști- 
ga bătălia cu timpul, dar și în
zestrați cu toate mijloacele și 
energiile pentru a inaugura o 
adevărată Renaștere a. civiliza
ției și culturii românești. Nu 
este domeniu al vieții sociale 
și al construcției în oare aceas
tă idee să nu rodească mira
culos.

Scriitorul zilelor noastre, a 
cărui inimă bate impetuos in 
aerul tare al acestei idei, a că
rui conștiință (parte a conștiin
ței colective a poporului) vi
brează puternic văzîndu-și vi
sele cele mai îndrăznețe prin- 
zînd aievea contur, se simte 
implicat pină la cea mai intimă 
fibră a ființei lui în această 
uriașă operă de construcție a 
viitorului. Nici o linie de forță 
a proiectului de Program și 
nici un detaliu nu-i poate fi 
indiferent, ele sint realități de
opotrivă latură și articulații ale 
aceleiași realități în continuă, 
complexă pre_facere dialectică. 
Cum arama în care gravează 
scriitorul este și va .fi întotdea
una realitatea, un continent 
imens de teme și subiecte, de 
visare și acțiune, de meditație -s-.— , ? deschide

deschiderea 
viitoarelor decenii a 
program inițiat, e- 
declanșat cu o rară 
gindirea partidului 

și cintec inspirat se 
înainte, odată cu < 
sub arcul 
mărețului 
laborat și 
forță de 
nostru.

Scriitorului, partidul îi cere 
în numele poporului pe care îl 
slujește, să se aplece atent, cu 
toți porii ființei sale deschiși, 
asupra noilor realități ale pa
triei. Literatura și arta — spu-

lor la înfăptuirea grandiosului 
program de edificare a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și inaintare a Republicii 
Socialiste România pe calea co
munismului.

Dind expresie celor mai înăl
țătoare ginduri și sentimente, 
comuniștii, toți locuitorii aces
tor meleaguri — se subliniază 
în telegrama plenarei Comite
tului județean Olt al P.C.R. — 
exprimă totala lor adeziune și 
atașamentul ferm față de ideile 
și tezele cuprinse in proiectul 
Programului partidului și pro
iectul Directivelor Congresului 
al Xl-lea.

însuflețirea cu care membrii 
de partid au primit aceste do
cumente, ampla dezbatere ce 
are loc în organizațiile de par
tid, propunerile izvorîte din do

partidului — 
de pe acum 
primii patru 

de mai multe 
desfășurarea

rința de a contribui la edifica
rea noii societăți sînt o garan
ție că prevederile stabilite vor 
deveni fapte, temelii trainice 
ale progresului și civilizației.

Folosim și acest prilej pentru 
a vă exprima recunoștința fier
binte a tuturor locuitorilor pen
tru tot ceea ce ați făcut și faceți 
pentru ca și acest județ să se 
dezvolte odată cu țara. Consti
tuie un motiv de satisfacție 
pentru noi faptul că preocupa
rea statornică a partidului de 
repartizare judicioasă a forțelor 
de producție este consfințită și 
în aceste documente ‘programa
tice ca element prioritar.

Pornind de Ia mărturii grăi
toare ale atașamentului la poli
tica înțeleaptă a 
îndeplinirea încă 
a prevederilor pe 
ani ai cincinalului 
unități economice, 
optimă a campaniei agricole — 
activul comitetului județean de 
partid, în numele comuniștilor, 
al tuturor locuitorilor județului, 
asigură conducerea partidului, 
pe dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că va face 
totul pentru înfăptuirea măre
țelor și luminoaselor prevederi 
ale documentelor, aducîndu-și 
contribuția, cu elan patriotic, la 
edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltat?, la îna
intarea scumpei noastre patrii 
spre cea mal dreaptă orînduire 
socială — comunismul.

Participanții la plenară — se 
arată în telegrama Comitetului 
județean Botoșani al P.C.R. — 
aprobă pe deplin aceste docu
mente de însemnătate excepțio
nală pentru activitatea partidu
lui și statului, pentru destinele 
națiunii noastre socialiste.

Studiind aceste documente de 
neasemuită valoare teoretică și 
practică, comuniștii, oamenii 
muncii din județul Botoșani, 
adine pătrunși de sentimentul 
mindriei pentru trecutul nostru 
milenar de luptă, pentru minu
natele realizări obținute sub 

ne proiectul — „exprimă tran
sformările care au loc neîncetat 
în societate, cuceririle forțelor 
revoluționare, progresiste, gin- 
direa înaintată n fiecărei 6poci. 
Literatura și arta sînt rodul 
forței creatoare a societății, ex
presia genialului și a sensibili
tății poporului insuși — pe care 

le întru- 
Ade- 
intot- 

in

adevăratele talente „ 
chipează în operele lor. 
vărata artă a exprimat 
deauna realitatea socială 
procesul dezvoltării ei istorice".

Un. enunț mai cuprinzător și 
totodată mai concis al înaltei 
misiuni a scriitorului în am
plul angrenaj al vieții noi, care 
se construiește pe pămîntul pa
triei noastre, nu poate fi închi
puit, pentru că în el sînt cu
prinse rodul și scopul arfei, 
sensul și conținutul bperei lite
rare. misiunea ce-i revine scrii
torului in efortul general al so
cietății și gradul pină unde poa
te urca valoarea operei in 
funcție de influența pe care 
cartea, povestea, romanul, pie
sa de teatiru, poezia o exercită 
firesc asupra conștiinței oame
nilor cărora li se adresează.

Literatura, arta in general, 
parte integrantă a activității i- 
deologice se specifică în Proiect 
„trebuie să aibă drept țel fău
rirea omului nou, cu conștiința 
înaintată, făuritor al societății 
socialiste multilateral dezvolta
te, al comunismului. Activitatea 
ideologico-educativă trebuie să 
fie pătrunsă de spiritul umanis
mului, al concepției noaJtre re
voluționare, să pună in centrul 
ei omul".

La ce culmi mai înalte ale 
misiunii sale poate aspira scrii
torul, decit să concureze alături 
de cele mai subtile și mai 
elevate mijloace de înrîurire, la 
plăsmuirea unui om nou, 13 
acea mutație pe care numai so
cialismul o poate realiza și 
prin care, omul, care a cunoscut 
exploatarea, amputările lipsei 
de libertate, depersonalizarea 
redevine ființa mîndră și. dem
nă. de personalitate integră, în 
stare să stăpînească și să se 
bucure de roadele creației sale. 

conducerea partidului în ulți« 
mele trei decenii, încearcă o in. 
dreptățită incredere in viitorul 
pe care ele îl configurează șt 
care vor asigura făurirea cu suc
ces a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, trecerea trep
tată Ia înfăptuirea comunismului 
pelpămîntul scump al patriei.

Vă mulțumim din inimă, iu- . 
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru această minunată cartă 
pe care o puneți in mîinile par- • 
tidului, ale harnicului nostru 
popor spre a ne călăuzi activita
tea viitoare către socialism șl 
comunism. Vă asigurăm că oa
menii muncii din județul Bo
toșani, avîndu-i mereu în frunte 
pe comuniști, acționează cu fer
mitate pentru înfăptuirea sar
cinilor ce le revin in realiza
rea prevederilor planului pe 
anul 1974, a angajamentelor 
asumate in întrecerea pentru în
făptuirea cincinalului înainta, de 
termen, că sînt hotărîți să facă 
totul pentru ca sarcinile ce le 
revin din documentele ce vor 
fi aprobate de către Congresul 
al Xl-lea al partidului să de
vină fapte, să contribuie la 
continua întărire și înflorire * 
României socialiste.

Plenara Comitetului județean 
Dîmbovița al P.C.R., exprimînd 
voința și totala adeziune a co
muniștilor, a tuturor cetățenilor 
din județ, dă o înaltă și stră
lucită apreciere acestor docu
mente care prefigurează viitorul - 
de aur al patriei noastre și înar
mează partidul și poporul ro
mân cu un program clar de < 
acțiune. Plenara vede în con
ținutul acestor documente în
truchiparea clară a personali
tății comuniștilor români, a ce
lui care conduce destinele par
tidului și poporului român, to
varășul Nicolae Ceaușescu, care 
si-a adus o contribuție determi
nantă la elaborarea acestor do
cumente.

Comitetul județean Dîmbovi
ța al P.C.R., activul său, toate 
organele și organizațiile de 
partid, vor acționa cu fermitâte 
pentru ca dezbaterea acestor is
torice documente, întreaga pe
rioadă de pregătire a Congresu
lui al Xl-lea, să constituie un 
prilej de analiză temeinică, cri
tică, și autocritică, muncii 
depuse de fiecare organizație 
de partid, de fiecare membru 
ai partidului, să ducă la întă
rirea rolului conducător al or
ganizațiilor de partid, la creș
terea răspunderii comuniste 
pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor încredințate de partid 
în toate domeniile de activitate 
economico-socială, ideologică și 
politico-organizatorică.

Plenara asigură conducerea 
partidului, pe secretarul gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
că organizația județeană Dîm
bovița a P.C.R., comuniștii, toți 
oamenii muncii vor depune în
treaga lor energie și capacitate 
creatoare in slujba înfăptuirii 
neabătute a politicii interne și 
externe marxist-leniniste a 
partidului, că își vor înzeci efor
turile 
de-al 
dului 
cese, 
a-.și aduce cit mai deplin con
tribuția la vasta operă a po
porului nostru, închinată edifi
ciului luminos al socialismului 
și comunismului pe pămîntul 
României.

A

pentru 
Xl-lea 
cu noi 
că vor

a întîmpina cel 
Congres al parti- 
și însemnate suc- 
face totul pentru

Unealta meșteșugului literar 
și viziunea luminoasă asupra 
cărora ele sint chemate să-și 
exercite stăruința, capătă în lu
mina ideilor cuprinse in pro
iectul de Program o funcție re
voluționară sporită, oe măsura 
perspectivelor pe care ele le 
deschid. Omul, munca lui, epo
calele lui infăptuiri — prin care 
se explică și se statornicește 
noua poziție in societate și in 
lume a titanului și făuritorului 
tuturor bunurilor materiale șl 
spirituale — iată obiectul de 
studiu, iată subiectul eroic ■ al 
tuturor înfăptuirilor scriitorului. 
In iureșul fierbinte al vieții, 
cuvîntul soris, situația și perso
najele plăsmuite creator, ajung 
la deplinătatea expresiei artis
tice, elogiază plenar persona
litatea umană și realizările ei 
pe măsura dimensiunilor acestei 
personalități.

Ca scriitor angajat în acest 
uriaș marș către viitor, .marșul .. 
socialismului și al comu»ismu- - 
lui victorios simt că cea mai 
importantă datorie ce-mi ■ revine 
alături de toți creatorii patriei 
noastre este de a studia mai a- .. 
tenț și mai partinic viața nouă a 
societății în care trăiesc, de a in- — 
țelege mai bine, mai revoluție- - 
nar complexele procese care au w 
loc în toate sectoarele de acti
vitate, de a concentre mai 
strins. ca intr-un focar, darurile 
artistice moștenite asupra lu
minării nucleelor de adevăr și 
de frumusețe ale realității care 
mă înconjoară. De la procesele 
diurne de muncă, de invenție 
și creație ale maselor, pină la 
marile, seismicele mișcări revo
luționare care ne apropie de țel 
— un imens cimp de activita
te inspirat se întinde ademeni
tor — tot astfel cum gradele 
împlinirii noastre iși așteaptă 
cronicarul inspirat. A urma cu
vîntul înțelept al partidulu- pe 
acest drum spre comunism în
seamnă pentru scriitor a în
țelege marile proiecții către vii
tor ale poporului său și a urma 
calea luminoasă către împlini
rea idealurilor lui cele mal 
scumpe.

hț

R
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Cintăm tare pentru
a masca diletantismul

Mă opresc in fața Casei de 
cultură a sectorului 6, o clădire 
frumoasă, impunătoare și citeșc 
afișul : „Casa de cultură a sec
torului 6 organizează luni, marți, 
miercuri, joi, vineri — Seri de 
dans pentru tineret, la discote
că. Ultimele noutăți din muzica 
ușoară. Petreceți o seară plăcu
tă în compania formației vocal- 
instrumefttale «Jupiter», condu
cerea muzicală Niky Vlădescu". 
Intru. Interior plăcut. Mă con
duce un tovarăș cu ordinea. A- 
proplindu-mă de lbeul dansului, 
trebuie să ridic glasul ca să mă 
înțeleg cu însoțitorul meu. Or
chestra compusă din chitare 
bas, s’olo, armonie și baterie, 
răsună în două difuzoare imen
se, cu intensitatea dată Ia 
maximum. Tinerii dansează. 
Vorbesc cu cîțiva dintre ei des
pre muzică, despre formație, 
despre ei înșiși. — îți place re
pertoriul orchestrei ? — Oare
cum. — De ce oarecum ? — 
Pentru că este mereu același, în 
fiecare seară.

Mă adresez unei fete de lingă 
noi : — „Tu ce părere ai despre 
orchestră ? Nu cîntă prea tare ?
— Nu, așa ne place. — Cîți ani 
ai ? — 17. — Lucrezi, înveți ? — 
Nu, am terminat anul trecut 
clasa a IX-a la școala 126. Am 
intrat un timp la fabrica „Pio
nierul", la ambalaje, dar m-au 
mutat la bandă, nu mi-a con
venit și am plecat. Stau acasă.
— Părinții tăi știu unde ești
acum ? Continui discuțiile. îmi 
notez păreri, răspunsuri : „în 
lipsă de altceva, să’ ne omorîm 
timpul; nu ne place, dar ve
nim, preferăm muzica de chi
tare electrice, bateria"... Un pu
blic format elevi, dar și

*din tineri ocupație, cu
școala pe jumătate, cu o pregă
tire de nivel mediocru sau chiar 
submediocru, mulți ieșiți de 
sub controlul părinților.

Butoanele stației sînt date la 
maximum, difuzoarele ne asur
zesc : pentru că așa le place 
unora. Așadar, o primă cauză a 
zgomotului ar fi, in acest caz, 
plăcerea, satisfăcută cu ușurin
ță de gazde, activiști ai clubu
rilor, oameni de ordine etc. 
Dacă-i plăcerea lor, .trebuie sa
tisfăcută, nu ? Ce contează că 
nu e și părerea celor mai mulți, 
ce importanță are că riscurile 
acestei plăceri a unui grup le 
înfruntă 'nu numai cei care au 
„comandat" o muzică auzită 
peste șapte străzi ? ! Oricum, 
numai’ să' fie cum vrem noi ! 
în al doilea rînd, am constatat 
că interpret! cu o insuficientă 
pregătire muzicală și tehnică 
vocală, caută să placă cu orice 
preț prin 
dacă nu pot prin altceva, dar 
ignorînd însușirea cunoștințelor 
obligatorii, ocolind astfel succe
sul adevărat, asigurat numai de 
calitatea repertoriului și a in
terpretării. Ne-am adresat tova
rășului Vasile Selea, directorul 
casei de cultură : — Cine asi
gură calitatea repertoriului și a 
interpreților ? — Cine poate să 
aprecieze exact valoarea și ni
velul de pregătire al formației ?
— Dar ați solicitat o îndrumare

- periodică, din partea specialiști
lor ? — ? f...

patetism strident,

Casa 
punde 
compozitori, a organizat aici 
medalioane cu George Grigoriu, 
Temistocle Popa, Aurel Giro- 
veanu. Petre Mihăeseu, dar nu 
i-a consultat în- privința reper
toriului formației sale. Forma
ția „Jupiter" este considerată o 
formație bună. Are premii și 
medalii la concursurile republi
cane ale formațiilor artistice de 
amatori, a participat la festiva
lul cîntecului angajat de la 
Berlin, aici au crescut frații 
Georgescu și „Trubadurii pri
măverii". Orchestra coboară insă 
la nivelul cerințelor 
dintre 
serile 
trivă, 
să le formeze gustul prin reper
torii frumoase și prin execuții 
artistice de calitate.

La Ateneul tineretului, seară 
de dans. Formația „Triumph" 
își face „datoria". Același bom
bardament sonor al difuzoare- 
lor ne întîmpină încă de la in
trare. Am stat de vorbă cu me
todistul Romeo Săndulescu :
— Spuneți-mi, credeți că inten
sitatea volumului stației de 
amplificare este o condiție sine 
qua non a muzicii de chitare 
electrice 7 Muzica de chitare și 
baterie este sinonimă cu stri
dența, cu zgomotul ? — Bineîn
țeles că nu. Dar tinerii le con
fundă se pare și preferă muzi
ca foarte ritmată, cu efecte so
nore spectaculoase. — Sala de 
dans este destul de mică și sta
ția este exagerat de tare. Dacă 
ați da butonul la moderat, cre
deți că tinerii ar pleca de la 
dans ?... ? !... întrebarea o re
pet citorva tineri : Ghibu Ion, 
tehnician, Ivan Marilena, tele- 
grafistă, Pascu Gabriel, elev, 
Mindrilă Savu, ostaș, Graculesi 
Eugenia, studentă și alții, răs
pund : Dacă este muzică bună, 
modernă, bine interpretată, ve
nim.

Deci rămine undeva o neînțe
legere, un decalaj între posibi
lele preferințe și ceea ce se ofe
ră în chip concret. O 
cu acțiuni educative 
eficiență, cu frumoase 
tari muzicale, privește 
cu oarecare ușurință 
distracției tinerilor. De ce ? Lu
cruri asemănătoare putem spu
ne și despre clubul 303 din Co- 
troceni. Formația vocal-instru- 
mentală ,,Memphis", cunoscută și 
apreciată în palmaresurile festi
valurilor muzicale studențești, 
cîntă cu destulă acuratețe. Și 
totuși... calitatea repertoriului și 
a interpretării trece pe planul 
secund în fața forței difuzoare- 
lor.

Cineva este de părere că „zgo
motul acesta muzical deformea
ză caracterul", ceea ce ne face 
să zimbim. însă iată și o expli
cație plauzibilă : „Orchestra 
noastră este bună, dar știm că 
în general, formațiile de ama
tori pun stația la maximum ca 
să-și ascundă defectele. Este o 
modă care deja începe să fie 
depășită. Preferăm muzica de 
microgrup". Interlocutori : Dan 
Drobotă — automatică. Victoria 
Stoic — biologie, Emil Tunaru
— construcții, Gheorghe Covaci
— electrotehnică, Gina Dragu, 
Ina Stan — filologie.

de cultură — ni se răs- 
— a colaborat cu mulți 

a organizat

__ unora 
tinerii că frecventează 
de dans, în loc, dimpo- 
ea să le facă edufație,

instituție 
de mare 
manif es
se pare 
condițiile

Nu vrem să facem legături 
simplificatoare, însă este un fapt 
că zgomotul muzical este cerut 
de regulă de tineri cu școala pe 
jumătate, fără o minimă cultu
ră muzicală, amatori de distrac
ție continuă, de orice fel de ca
litate. Sînt și mulți nemulțu
miți de cîștigul de cauză pe 
care-1 au, în unele cluburi, a- 
depții sonorității maxime.

Compozitorul Laurențiu Pro- 
feta ne-a spus : — Nu este vor
ba de o criză a muzicii ușoare, 
ci de practicarea muzicii de 
către oameni fără pregătirea și 
îndrumarea necesară. Cel care 
cred că muzica înseamnă numai 
ionul de forță nu înțeleg însăși 
esența muzicii. Nuanța. Expre
sia muzicală nu poate exista 
fără nuanță. Acest lucru nu-1 
știu sau îl uită gălăgioșii care 
cîntă numai în fortissimo, care 
acoperă lipsa de elementare cu
noștințe și aptitudini muzicale 
sub o perdea de fum. Și anu
me, ascund o armonie greșită, 
lipsa unui real simț al orches
trației. Totul se limitează la 
percuție, la ritm, la zgomot. 
Se cunosc în lume cazuri de 
surzenie, de dezechilibru nervos 
al unor astfel de muzicanți. 
Există la noi și numeroase for
mații valoroase, de muzică folk 
care cultivă expresia lirică. Din 
păcate, există și multe formații 
care nu sint îndrumate de ni
meni. Instrumentiștii și soliștii 
vocali nu știu să citească no
tele, cîntă după ureche, dar fără 
cunoștințe elementare de armo
nie, de orchestrație, de impos- 
tație vocală, nu vor rămîne 
decît în afara artei muzicale. 
Fenomenul diletantismului ar 
trebui să dea de gîndit institu
țiilor de artă, conducerilor clu
burilor și caselor de cultură, or
ganizațiilor de tineret asupra 
eticii distracției. Țin să eviden
țiez inițiativa foarte frumoasă 
a Ecran-Clubului de a face un 
studio al tinerilor interpreți 
amatori. S-a creat acolo un nu
cleu de îndrumare a formațiilor 
de muzică ușoară sub condu
cerea lui Jonny Răducanu. A- 
ceastă idee ar trebui preluată și 
la alte cluburi, iar colaborarea 
cu specialiștii, cu instituțiile de 
artă profesioniste ar trebui să 
ia cît mai repede forme con
crete.

Necesitatea intensificării acti
vităților de educație muzicală 
in cluburi și case de cultură, a 
îndrumării formațiilor vocal- 
instrumentale de către specia
liști, a ofensivei împotriva 
prostului gust, a ieșirii de 
sub „controlul estetic" al publi
cului de ocazie, iată cîteva con
cluzii la care am ajuns în urma 
raidului nostru. Cui îi revine 
datoria de a face ordine ? Noi 
credem că activul din cluburi și 
case de cultură trebuie să fie 
mai intransigent — o intransi
gență bazată pe buna pregătire 
de specialitate, pe colaborarea 
cu cei competenți, — să nu ac
cepte orice în numele „cîștigă- 
rii“ publicului, ci oferind Țjrin 
programele instituțiilor lor au
tentice acte de cultură și de 
divertisment.

ALINA POPOVICI

Săptămîna T.V. de la 8 la 14 septembrie
DUMINICA. 8 SEPTEMBRIE 1974

PROGRAMUL I

8,30 Gimnastica pentru toți. 8.40 
Cravatele roșii. 9,35 Film serial 
pentru copii : DAKTARI. 10.00
Viața satului. 11,15 Ce știm și ce 
nu știm despre... 11,45 Bucuriile 
muzicii. Viața capodoperelor. 12,30 
De strajă patriei. 13,00 
duminical. 15,00 Magazin sportiv. 
Rugbi : Dinamo—Steaua '*
A) ; Marele Premiu al orașului 
Roma la călărie. 16,25 Avanpre
mieră. 16,30 Film artistic : BO
NANZA. ,Atit de întuneric cit 
să vezi stelele". 17,20 Publicitate. 
17,25 Cîntec nou în țară nouă. 
17.45 Drumuri în Istorie. Program 
mele în istoria mișcării muncito
rești din țara noastră. 18.05 Film 
serial pentru tineret : CIREȘARII. 
Episodul V : „Un meci de box". 
18,50 Desene animate. 19,00 Lumea 
copiilor. Gong ! Teatrul 
Creangă" vă invită. 19.30

Album

(divizia

„Ion 
_____ _ ______ . Tele- 
jurnaL Săptămîna politică internă 
șl internațională în imagini. 20.10 
Reportaj TV. București, 1974, Arta 
de a construi. 20.30 Film artistic : 
CĂSĂTORIE IN STIL ITALIAN — 
coproducție franco-italiană, cu 
Sophia Loren, Marcelo Mastroiani. 
Aldo Puglisi și alții. 22.00 Tele
jurnal. Duminica sportivă.

tistic : DIMINEȚILE UNUI BAIAT 
CUMINTE. 12,10 Legile țării — 
legile noastre. 12,20 Imn muncii. 
Program de cîntece. 16.00—17,00 
Matineu de vacanță. Film artistic 
pentru copii : LA ORA 5 DIMI
NEAȚA. 17,30 Telex. 17,35 Steaua 
polară. Emisiune de orientare 
școlară și profesională. Specialiș
tii din chimie. 17.55 Scena — emi
siune de actualitate și critică tea
trală. 18,10 Cum vorbim ? 18,30
Film serial pentru copii : NĂZ
DRĂVANUL DENNIS. 18,55 Tra
gerea Pronoexpres. 19,00 Tribuna 
TV. Programul partidului, pro
gramul accelerării progresului e- 
conomico-social. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. Prin faptele pre
zentului asigurăm viitorul comu
nist al patriei. 20.00 Sub flamuri 
de partid, cîntece. 20.15 Colocviu 
despre viitor. In dezbatere publi
că : Proiectele Documentelor Con
gresului al XI-lea al P.C.R. Po
litica agrară a partidului. 
Telecinemateca. Ciclul 
neuitat : HUMPHREY 
EDIȚIE SPECIALA — 
pe țară. 21,55 Surprize 
ecran. 22.15 24 de ore.

t
JOI. 12 SEPTEMBRIE 1974 f

PROGRAMUL I

20,30 
vedete de 
BOGART, 
premieră 
pe micul

Dinamo (Divizia A). 17,45 Caleido
scop cultural-artistic. Emisiune de 
informație șl actualitate literară, 
teatrală, cinematografică și plas
tică. 18.05 Cronica faptului divers. 
Selecțiunl din partea a Il-a a 
spectacolului de poezie. muzică, 
pantomimă, proză satirică. 18.35 
Din țările socialiste. 18,45 Partidu
lui un cîntec fierbinte. Cîntece și 
versuri închinate patriei și parti
dului în cinstea celui de al XI-lea 
Congres. 19,15 Publicitate. 19.20 
1001 de seri. 19.30 Telejurnal. în 
întîmpinarea Congresului al XI-lea 
un puternic 
efervescentă
20,00 Avanpremieră. 20.05 Tteleen- 
ciclopedia. 20,45 Film serial : UN 
AUGUST ÎN FLĂCĂRI. Ultimul 
episod al serialului ..Răfuiala", 
rezolvă destinele personajelor. 
21,40 Telejurnal; Săptămîna spor
tivă. 22,00 IEȘIREA PRIN SĂRIN
DAR — spectacol unjorlstic-satiric 
de Fred Firea. 22.35 Satul in care 
m-am născut — romanțe.

LUNI, 9 SEPTEMBRIE 1974

PROGRAMUL I
limba maghia- 
TELEVIZIUNH 

1001 de seri, 
dezbaterea în- 
întregului po- 

pentru Con-

■16,00 Emisiune în 
ră. 17.30 SEARA 
BULGARE. 19,20 
19.30 Telejurnal. In 
tregului partid, a 
por : documentele 
greșul al XI-lea. 20.00 Revista li- 
terar-artistică TV. 20,40 SEARA 
TELEVIZIUNII BULGARE — Film 
artistic : AFECȚIUNE — premieră 
TV. 22,15 24 de ore.

MARTI, 10 SEPTEMBRIE 1974

PROGRAMUL I

16,00—17.00 Teleșcoală. 17,30 
lex. 17.35 Teleglob : Imagini 
heze. 17.55 Agroenciclopedia. 
Atenție la... neatenție. 18,55 
bllcitate. 19,00 Familia. 19,25
de seri. 19.30 Telejurnal. Proiec
tul de Program pe masa de lucru, 
de studiu a întregii națiuni. 20,00 
SEARĂ 
Viitorul 
vocația 
Muzică
jazz. 20,15 24 de ore.

VINERI, 13 SEPTEMBRIE 1974

PENTRU TINERET — 
comunist al patriei — 

generației noastre. 21.50 
ușoară, dans, operetă,

PROGRAMUL I

Cer — pe cît de tardive, pe atît de sincere — scuze 
tuturor cititorilor și corespondenților rubricii de față 
pentru faptul că, vreme de o lună, mi-am îngăduit o 
vacanță. Renunț la a înșira motivele obiective, ele sînt 
nenumărate, dar primul și cel mai temeinic este acela . 
că nu-s posesorul nici unui asemenea motiv. Trec di
rect la cele subiective, Horațiu amintindu-mi că, odi
nioară, îmi plăcea să-i scandez versul „Ridentem dicere 
verum quid vetat?" („Ce mă oprește să spun adevărul 
rîzînd?") M-am uitat într-o zi la muntele de plicuri 
de pe masă și mi s-a făcut dor de un munte adevărat; 
am citit într-o zi o scrisoare din Constanța, cu miros 
de soare și de alge, și mi s-a făcut dor* de mare. E 
grav ce mi s-a întâmplat, recunosc, dar am circum
stanța atenuantă că dorurile mele au ilustrat în chipul 
cel mai legal cu putință articolul din Constituție pri
vind dreptul la odihnă al fiecărui om al muncii. Asta-i 
tot. Oricum, dacă vacanța a trecut — scuzele rămîn!tot. Oricum, dacă vacanța

M. I., București :
„Tovarășe redactor, 

numele meu are mai puți
nă însemnătate și, cu voia 
dv., îmi permit să trec 
peste ceva mai puțin în
semnat. Sint absolvent (pe 
diploma examenului de 
bacalaureat părinții, rude
le, cunosctiții și necunos- 
cuții pot citi media 8,50) 
al liceului „Mihai Vitea

zul" și în momentul de 
față lucrez la I.M.F.- 
București ca muncitor co- 
ordonatist. Deși vechi ci
titor al rubricii „De la om 
la om", simt abia acum 
nevoia să vă scriu — e 
o nevoie de destăinuire și 
nici pe departe una de a 
primi un sfat. Voi încer
ca să fiu cit mai cursiv, 
însă vă avertizez de la 
început că n-am stofă de 
scriitor (ceea ce s-ar pu
tea să vă bucure, deoare
ce scăpațl de un concu
rent!).

Pe la mijlocul lui au
gust, ieșind de la uzină, 
mă întîlnesc în Piața Ian- 
cului cu un fost profesor 
și fost diriginte. îl salut 
respectuos și dau să trec 
mai departe, dar domnia- 
sa mă oprește și între noi 
se înfiripă următorul dia
log:

— Ce mai faci M.... ? 
Care ți-e viața?

— Mulțumesc, tovarășe 
profesor. Totul e-n regulă.

— Unde ești student?
— Nu-s student. ~
— Ai dat și ai căzut?

să nu

Băiat

nici

crezut

— N-am dat ca 
cad.

— Tocmai tu? 
așa de bun...

— Păi, nu-s rău 
acum.

■— Zău, n-aș fi 
că nu ești student..

■— V-am spus: nu-s 
fiindcă n-am încercat să 
fiu. Poate... știu eu?... 
dacă încercam...

— Și ce faci?
— Sînt muncitor.
— Tu? Muncitor?
îl văd făcînd o mutră 

de parcă i-aș fi spus că 
sînt proaspăt ieșit din 
pușcărie, bișnițar, tăietor 
de frunze la cîini... și mă 
enervez:

— De ce vă mirați 
așa, domnule profesor? 
Oare nu și dumneavoas
tră, în orele de dirigenție, 
cînd ne întrebați ce dorim 
să devenim, iar noi, copii 
necopți, vă înșiram tot 
soiul de profesii dobîndi- 
te după studii superioare, 
ne spuneați: „Măi băieți, 
gîndiți-vă bine, calcula- 
ți-vă exact puterile, nu vă 
irosiți vlaga bătînd La 
porți care se deschid 
greu; nu toți veți putea 
pătrunde sau termina o 
facultate; de ce nu vă 
gîndiți să intrați direct in 
producție, să vă faceți un 
rost și pe urmă..."? Am eu 
oare o memorie atît de 
slabă sau și dumneavoas
tră ne-ați sfătuit așa?

începe să se bîlbîie pe
nibil:

— Sigur... și eu... dat 
primesc și eu dispoziții de 
mai sus... nu-s de capul 
meu... Multe spune omul 
cînd primește dispoziții...

Mi-a fost profesor trei 
ani și m-am gîndit la res
pectul pe care i l-am 
purtat în acești trei ani. 
Altfel m-aș fi răsucit pe 
călcîie și aș fi plecat fără 
să-l mai salut. Din res
pectul (de altădată!) l-am 
mai întrebat:

— Vasăzică, dumnea
voastră personal ne-ați 
mințit. De ce ne-ați min
țit?

Și-mi întinde mîna pc 
care nu din lașitate i-o 
string, ci din același res
pect pe care i l-am pur
tat trei ani. în fond, re
pet, acum e important să 
mă ocup de viața mea...

Dar, tovarășe redactor, 
poți trăi azi, aici, la noi, 
ocupîndu-te numai de pro
pria ta viață? Punîndu-mi 
această întrebare și răs- 
punzîndu-mi printr-un NU 
categoric, mă simt obligat 
să vă reamintesc că v-am 
relatat un adevăr, n-am 
compus o schiță literară 
ambiționînd nu știu ce
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— Ești prea tînăr M... 
ca să le înțelegi pe toate!

Izbucnesc în rîs:
— Vi se pare. îmi pare 

rău pentru dumneavoas
tră că ne-ați mințit, 
exact: că necrezînd 
tr-un adevăr nu 
sfiit să ni-l trîmbițați. Din 
punctul meu de vedere, 
mă bucur că v-am soco
tit cinstit și v-arn ascultat 
sfatul. Sînt mulțumit de 
viața mea. Și acum e im
portant să ntă ocup de 
viața mea. N-am vreme și 
de viața dumneavoastră.

îl apucă un jalnic tre
murat și nu rezistă să nu 
mă facă impertinent. li 
răspund — pentru prima 
oară — impertinent:

— Eu? Băiatul 
așa de bun? Nu 
confundați cu 
tentul?

1— Bine... La

Mai 
în- 

v-afi

acela 
cumva mă 
S... repe-

revedere...

generalizări. Și dovada cea 
mai bună este că, fiind 
într-o seară cu tatăl meu 
la restaurantul „Izvorul
rece", m-am întîlnit cu 
alți doi foști profesori
care auzind ce fac, unde 
lucrez, nu numai că nu 
s-au mirat, dar s-au bucu
rat din toată inima, mi-au 
lăsat numerele lor de te
lefon cd să-i sun și să 
ne mai vedem, m-au tra
tat ca pe un om matur, 
au acceptat chiar să le o- ' 
fer eu cite un coniac (era 
în 26 și luasem chenzina), 
iar cînd tata le-a spus că 
el m-a îndemnat să intru 
direct în producție, unul 
dintre ei, profesorul Al. C. 
i-a replicat zîmbind:

— Ei, poate că au mai 
fost și alții...

V-am plictisit destul, 
nu-i așa?"

Cumplit m-ai plictisit. Atît de cumplit, încît îmi do
resc încă vreo cîteva mii de scrisori asemănătoare! Nu 
mă refer, desigur, la „faptul încriminat", ci la maturi
tatea de gîndire pe care o degajă misiva ta.

AURELIA SUCIU, 19 
ani, jud. Vaslui:

„(...) pînă la urmă 
mi-am găsit un loc de 
muncă, vă mulțumesc că 
m-ați ajutat’ și dv.' prin 
Comitetul județean U.T.C. 
(...) în penultima scrisoa
re, din 15 mai a.c., vă 
spuneam că am fost pri
mită intr-o audiență la

un funcționar tînăr de la 
forțele de muncă care m-a 
ascultat foarte plictisit. II 
am mereu în fața ochilor 
chiar și acum cînd situa
ția mea s-a rezolvat. De 
ce era atît de plictisit? 
Tot timpul cit îi vorbeam 
despre necazul meu, ba
tea cu degetele în masă 
și se uita pe pereți (...)“

întrebarea este, deci, de 
cunosc motivele și 
le-aș‘ cunoaște. N-am 
imaginez că e un om nepotrivit

ce era atît de plictisit, 
nu i le-aș aproba chiar

altă soluție decît
pentru lo-

Nu-i 
dacă 
să-mi 
cui pe care il ocupă. Uită — sau n-a știut niciodată — 
că cei ce vin la el n-o fac pentru a-i anunța o mare 
bucurie. Nimeni nu se deplasează pînă la el ca să-i 
comunice că s-a îndrăgostit, că i s-a aprobat o inovație 
sau că a făcut într-un timp record înconjurul țării pe 
bicicletă. Cei care vin la el, vin cu necazuri. Și cei 
care au necazuri își amintesc mai greu ca alții lecția 
despre stilul concis, povestesc pe îndelete, dau amănun
te, se repetă cu voie sau fără voie, se scotocesc prin 
buzunare și scot diverse hîrtii ce le pot sluji ca argu
mente, mă rog, nu-s cei mai distractivi oameni de pe 
pămînt, nu din spusele lor s-ar putea face la televi
ziune o emisiune de divertisment. Au cerut să fie pri
miți în audiență, încrezători că la cel ce le-a acordat-o 
vor găsi înțelegere, o privire omenească, o atenție în 
stare să le confirme un adevăr pe care îl știu de mult: 
acela că, la noi, dacă ai dreptate, cel sau cei care pot 
să ți-o dea sînt obligați s-o facă, și e mai mult decît 
o obligativitate „de serviciu", e una născută dintr-o 
echitabilă etică socială. Ai dreptate cînd spui — te ci
tez iar : „Mi se pare că se discută prea puțin (și prea 
cu mănuși) despre atitudinea acelor funcționari care, 
obligați să acorde audiențe, o fac abordind o plicti
seală ce strecoară In sufletele oamenilor veniți să vor
bească despre necazurile lor, nu doar un sentiment de 
singurătate (și acesta inadmisibil în familia colectivită
ții noastre, o.p.-i). dar și unul de uimire că, deodată, 
se trezesc pe altă lume 1“ Da, cred și eu că se discută 
cu atari plictisiți prea cu mânuși. Ar pricepe mai bine 
spunîndu-li-se pe șleau : Dumneata ești un om insen
sibil, prin prezența dumitale denigiezi climatul nostru 
de omenie — și asta ne indignează. E folositor să afli 
că, atunci cînd ne indignăm, noi nu sîntem niciodată 
plictisiți. Dimpotrivă. Ne zbatem, apelăm la ultimele 
picături de energie ca să îndreptăm-un lucru strîmb. 
Și-l îndreptăm !

Pe sîmbăta viitoare!

Conștiința necesității
» > J

(Urmare din pag. 1)

evantai larg de teme, dar in
terlocutorul meu mă trăgea 
mereu spre ceea ce — fie-mi 
permisă conceptualizarea — 
aveam să consemnez mai tîr- 
ziu în fișele mele de obser
vație, sub rubrica „spațiul 
de atribute ale meseriei".

Am înțeles bine, de atunci, 
nevoia lui imperioasă de a 
dobîndi cu sirg o calificare 
și de a-și construi viața, in 
continuare, pe temeiul ei. al 
brățării de aur pe care ți-o 
dă meseria. Dar mi s-a pă
rut temerară și neobișnuită, 
cel puțin în împrejurarea în 
care se afla, replica lui, 
dată intr-o frîntură de-o cli
pă : „Nu mă las, fie ce-o 
fi, pînă nu învăț tot ce se 
face în uzina asta, și la 
anozi, și la turnătorie, și la 
electrică, și la atelierul me
canic..." Am crezut că spunea 
asta într-o doară, minat de 
vreo ambiție ascunsă și ju
venilă. Dar a repetat-o 
apoi de cîteva ori, cu glas 
ferm, care mi-a spulberat 
dubiile, dar nu și neîncrede
rea. Și l-am găsit peste un 
an, în cea de-a doua cam
panie de cercetări, lucrînd și 
în schimbul următor, la pre
pararea anozilor. Avea me
seria lui, dar „fura" și de 
la alții, ineurcîndu-mi eșan
tionul de anchetă : același 
nume (și același om) îmi 
apărea de două ori, la două 
secții diferite...

Mi-am oprit privirile 
fila cu însemnări

bine 
pul- 
avea

1987 — și am reconstituit 
episodul temerității unui ti- 
năr care simțea acolo, intre 
stivele de aluminiu, mai 
decît mi-aș fi închipuit, 
sul vremilor pe care le 
in față.

Și imediat privirile mi-au 
alunecat alături, pe masa de 
lucru, acolo unde am — așa 
cum au toți concetățenii mei 
— marea Cartă a perspecti
velor României. Acolo unde 
mi se deschide, la ora de 
cumpănă a meditației, pro
iectul Programului partidului. 
Citesc : „Policalificarea, ca
pacitatea de a trece mai ușor 
de la o specialitate la alta, 
de Ia o activitate la alta, va 
reprezenta o schimbare, cali
tativă în caracterul diviziunii 
muncii, contribuind atit la 
dezvoltarea liberă a 
nalității umane, cit și 
tisfacerea în condiții 
rioare a intereselor și 
țelor generale ale societății.'

Tinărul acela, venit din
tr-o comună aflată la îm
preunarea Oltului cu Cîm- 
pia, pentru a răspunde pre
zent la chemarea marii in
dustrii, își construia compor
tamentele pe coordonate ale 
anticipației. Intuia perspec
tiva și se străduia s-o do
mine prin voință. Programul 
partidului, sinteză superioa
ră a nenumărate experiențe 
asemănătoare, ii dă acum și 
conștiința necesității depline 
a cutezanței sale.

perso- 
la sa- 
supe- 
cerîn- 

a «

ULTIMELE PREGĂTIRI
(Urmare din pag. 1)

partid în politica învățămin
tului nostru

Acestda sint, în fapt, cele 
două obiective fundamentale 
care se situează in prim plan 
pe agenda pregătirilor pen
tru noul an. Eforturile tre
buie sporite pentru a se asi
gura buna funcționare a cla
selor din prima treaptă do 
liceu, a tuturor unităților, fie 
ele cu tradiție ori nou în
ființate, fie ele licee — bază 
ori filiale ale acestora. E ne
voie să se accelereze, totoda
tă, ritmul transformării ate
lierelor școlare — și expe
riențe există in acest sens 
— în ateliere productive, în 
stare să asigure elevilor po
sibilitatea însușirii unor me
serii în calitate de producă
tori de bunuri materiale, să 
aducă foloase întreprinderi
lor patronatoare, producției, 
precum și beneficii materiale 
învățămintului, să se facă 
pași mai curajoși pentru 
transformarea școlii in unita
te productivă care se autofi- 
nanțează.

Lingă aceste preocupări.

care centrează obiectivele de 
bază ale învățămintului, d<>- 
larizînd însemnate eforturi, 
stă, neindoios, grija pentru 
toate treburile gospodăreați 
ale școlii, pentru asigurarea 
tuturor condițiilor ca din pri
ma zi de școală învățătura și 
munca să înceapă firesc, din 
plin, fără acomodări de pri
sos, înlesnind elevilor și das
călilor posibilitatea să-și va
lorifice energiile acumulate 
pentru un an de învățătura.

Se simte în aer mirosul de 
var, de nou, venit de la se
diile învățăturii. Mirosul de 
cerneală tipografică transfor
mată in litera cărților de 
școală pe care. înmulțite cu 
milioane, le aflăm în depo
zitele școlilor, pentru a fi 
dăruite elevilor. Librăriile 
s-au aglomerat și ele, la fel 
și magazinele eu uniforme. 
Nu facem o descriere de pei
saj al primei luni de toam
nă. Subliniem numai o rea
litate : se lucrează intens 
pentru un . foarte bun debut 
de an școlar, se finalizează 
activitatea de-o vară pentru 
cele trei trimestre de muncă 
și învățătură asidue. Activi-

tatea se intensifică pe mă
sură ce ne apropiem de mo
mentul inaugural al anului 
școlar. în cancelarii, viața a 
intrat in normal. Slujitorii 
școlii, mai vechi și cei din 
promoția 1974, se află la post 
de la 1 septembrie. Numai 
elevii lipsesc : mai au cîteva 
zile de răgaz. Dar să nu gre
șim : elevii nu rezistă doru
lui de școală și, potrivit unei 
tradiții uteciste și pionie
rești, au început să se în- 
tilnească la sediul ei pentru 
a afla noutăți despre cum va 
fi în noul an și, mai cu sea
mă, pentru a da o mină de 
ajutor la isprăvirea ultime
lor treburi gospodărești. 
Foarte bine au procedat ace
le organizații U.T.C. și de 
pionieri care au asigurat un 
caracter organizat acestei re
întoarceri la școală a elevi
lor, mai devreme de prima zi 
de curs, pentru a lua parte 
la ultimele pregătiri, inițiind 
acțiuni de muncă patriotică 
acolo unde este 
brațe de lucru.
de acest fel pot 
generalizate.

nevoie de 
Inițiativele 
și trebuie

PENTRU ELEVI- _ _ _ _  UN BOGAT
SORTIMENT DE UNIFORME ȘCOLARE!

9,00 Teleșcoală. 10.00 Clntec nou 
în țară nouă. 10.20 Film artistic : 
Noapte cu ceață. 11,40 Un mare 
poet și muzicienii săi. 12,05 Pa
gini din Albumul duminical. 
16,00—17,00 Matineu de vacanță. 
Călătoriile tinărului Gulliver. Film 
de desene animate. 17.30 Telex. 
17,35 Vîrstele peliculei. Magazin 
de cultură cinematografică. Ediție 
specială 18,10 Biruit-au gîndul. 
Delavrancea : un scriitor, un ora
tor, un om. Film documentar. 
18 30 Legile țării, legile noastre ! 
18)40 Lecții TV. pentru lucrătorii 
din agricultură. 19.20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. Proiectul de Pro
gram, marea cartă a comuniști
lor, a întregii noastre națiuni. 
20,00 Revista economică TV. 20,20 
Seară de teatru : FEMEIA FERI
CITĂ de Corneliu -Leu. 22,15 24 
de ore.
MIERCURI, 11 SEPTEMBRIE 1974

16,00—17.00 Teleșcoală. 17,30 Emi
siune în limba germană. 19.10 Tra
gerea Loto. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. Documentele Congre
sului al XI-lea în dezbaterea co
muniștilor. a tuturor cetățenilor 
patriei. 20,00 ROMANIA DE AS
TĂZI, ROMANIA DE 
Revistă social-polltică 
Publicitate. 20,40 Film 
OICHI .ÎN PRIMEJDIE 
ducție a studiourilor 
grafice japoneze. Premieră 
țară. 21,55 Bijuterii muzicale. 22,15 
24 de ore.

SlMBĂTĂ, 14 SEPTEMBRIE 1974

PROGRAMUL I

PROGRAMUL I

9,00 Teleșeoaia. 10,00 
lunâ-n prag... Muzică 
10,15 Biruit-au gîndul 
Traian Demetrescu. 10.35

Răsârit-a 
populară, 
(reluare). 
Film ar

MtlNE... 
TV. 20.35 
artistic : 

— o pro- 
clnemato- 

pe

9.00 De la Alfa la Omega. Enci
clopedie pentru școlari. 9.30 Film 
serial pentru tineret : CIREȘARII 
(reluare). . 10,15 Refrene 
10,40 Meridiane literare. 
Telecinemateca (reluare).
Fotbal : Sportul Studențesc

pentru băieți: 
și pantaloni de 
I—XII) și cămăși 

caro (d. I—VIII).

avînt în muncă, o 
activitate politică.

ANUNȚA

uniforme 
costume 
stofă (ci. 
de zefir

ANUNȚ

CASA DE CULTURA
DIN SECTORUL 4

Str. Mircea Vodă nr. 5, telefon
21.54.96 — 22.24.94

ii rice.
11
16

deschiderea următoarelor 
cercuri si cursuri :

DACTILOGRAFIE 
STENOGRAFIE 
RADIO
TELEVIZIUNE 
CROITORIE 
COSMETICĂ 
BALET-COPil
FOTO alb-negru și color

• ARTĂ PLASTICĂ
• CULTURĂ PSIHO-SOMA-

TICA (HATHA-YOGA)
înscrieri și informații la Se

cretariatul Casei de Cultură 
din str. 'Mircea Vodă nr. 5, 
tramvai: 13, 14, 15, 23, 30 și 
autobuz: 42 și 111, zilnic în
tre orele: 9—12 și 17—20 și 
la telefon: 21.54.96 și 22.24.94.

pentru pionieri : cămăși 
de zefir alb și pantaloni 
din doc (cl. I—VIII).

uniforme pentru fete: 
rochițe din olandină pen
tru preșcolari, șorțulețe 
din olandină și rochițe 
din zefir caro (cl. I—IV) ; 
bluze din olandină (cl. V- 
XII), halate pentru

pentru pioniere 5 
din zefir alb și 
plisate (cl. I-Vlll).

prac-

bluze 
fuste

LICEUL DE TEXTILE Șl CONFECȚII Nr. 2 „DÎMBOVIȚA"
București, Str. Poet Cerna Nr. 1 - Verzișori Nr. 18-20 Sect. 5

Se aduce la cunoștința celor interesați că se fac înscrieri 
de candidați pentru Școala Profesională curs de zi - 
pentru anul școlar 1974-1975 la următoarele meserii :

• CISMAR (Confectioner încălțăminte din piele și înlo
cuitori) ;

• MAROCHINER ;
• OPERATOR LA PRELUCRAREA PRODUSELOR CHIMICE, 

MATERIALE PLASTICE Șl CAUCIUC ;
• STICLAR.

CONDIȚIILE CE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CANDIDAT 
SÎNT : e Să fie absolvent a 8 sau 10 clase ; • Să aibă 
vîrsta între 16-18 ani.

RECRUTAREA CANDIDAȚILOR SE FACE DIN MUNICIPIUL 
BUCUREȘTI Șl DIN TOATA ȚARA.

înscrierile se fac in perioada 1-10 septembrie 1974. In
formații suplimentare se dau la secretariatul școlii, telefon: 
22 5031.

4
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Decorări la Consiliul de Stat A XXX-a aniversare a victoriei

TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So

cialiste România, a trimis președintelui Republicii Federative a 
Braziliei, general ERNESTO GEISEL, următoarea telegramă :

Cu prilejul marii sărbători naționale a Republicii Federative 
a Braziliei —ziua proclamării independenței — îmi face_ o deo
sebită .plăcere să vă adresez, in numele poporului român și al 
meu personal, cordiale felicitări și cele mai calde urări de să
nătate și fericire, de progres și prosperitate pentru poporul 
brazilian prieten.

Doresc să folosesc această ocazie pentru a-mi exprima con
vingerea că, prin eforturi comune, relațiile de prietenie și co
laborare dintre România și Brazilia vor progresa continuu. _dez- 
voltindu-se pe multiple planuri, in folosul popoarelor român și 
brazilian, al cauzei păcii, înțelegerii și conlucrării fructuoase 
dintre națiuni.

VIZITE
O delegație a ziarului „Jen- 

minjibao" din R.P. Chineză, 
condusă de tovarășul Hsiao 
HanJ, a făcut, la invitația zia
rului „Scînteia", începînd cu 15 
august, o vizită de schimb de 
experiență în țara noastră.

Ziariștii din R.P. Chineză au 
participat la festivitățile prile
juite de sărbătorirea zilei de 
23 August, au vizitat unități in
dustriale și agricole din jude
țele Argeș, Olt, Dolj, Mehe
dinți, Brașov, Prahova și Mu
reș, s-au intilnit cu activiști ai 
comitetelor județene de partid 
și au avut convorbiri la Minis
terul Agriculturii Industriei Ali
mentare și Apelor, Ministerul 
Educației și învățămintului. Mi
nisterul Afacerilor Externe și 
la Marea Adunare Națională.

Ziariștii din R.P. Chineză au 
fost, de asemenea, primiți la 
C.C. al P.C.R. de tovarășul Cor
nel Burtică, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R. A parțici- 
pat tovarășul Li Tin-ciuan. am
basadorul R.P. Chineze la Bucu
rești.

★
La incitația ziarului „Scînte

ia", o delegație a ziarului „No- 
dom Sinmun" din R.P.D. Core- 
enă, condusă de tovarășul Ma- 
eng Gi Rok, redactor-șef ad
junct, a făcut, începînd de la 
21 august, o vizită de schimb 
de experiență in țara noastră.

Ziariștii coreeni au participat 
la manifestările prilejuite de 
cea de-a XXX-a aniversare a 
eliberării României de sub do
minația fascistă, au vizitat în
treprinderi industriale, unități 
agricole și așezăminte cultura
le din județele Vilcea, Sibiu, 
Brașov. Argeș și Constanța, 
s-au întîlnit cu activiști ai co
mitetelor județene de partid.

Delegația a fOst, de asemenea, 
primită la C.C. al P.C.R. de to
varășul Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R. La întrevedere a parti
cipat tovarășul Pak Zung Guc, 
ambasadorul R.P.D. Coreene Ia 
București.

RECEPȚIE
Cu prilejul celei de-a XXVI-a 

aniversări a creării Repu
blicii Populare Democrate Co
reene Pak Zung Guc, ambasa
dorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești a oferit vineri o recepție.

Au participat tovarășii Ilie 
Verdeț. Ion Pățan, Ștefan An
drei, Ilie Murgulescu, vicepre
ședinte al M.A.N., George Ma- 
cOvescu, ministrul afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu, vice
președinte al' Consiliului Națio
nal al F.U.S., Nicolae Agachi, 
ministrul industriei metalurgice, 
general-colonel Ion Gheorghe, 
prim-adjunct al ministrului apă
rării naționale, conducători ai 

«unor instituții centrale și orga-

Pentru dezvoltarea activității 

sportive de masă a tineretului 

A/b/ baze și terenuri
Pe harta sportivă a Capitalei, 

alături de „Cireșarii" din Giu- 
lești, „Voinicelul" din Balta 
Albă, „Străulești" și „Panteli- 
mon", recent au apărut noi 
locuri de agrement, cu nume
roase terenuri pentru jocuri in
dividuale și pe echipe, care cu
nosc, în această perioadă, o ani
mație deosebită.

în fostul parc „Vitan" din 
sectorul 4, s-a amenajat un am
plu și frumos complex sportiv, 
cultural, purtînd denumirea 
„Timpuri noi". El aparține tine
rilor din întreprinderea cu ace
lași nume, ca și elevilor Școlii 
profesionale „Timpuri noi", ca
re, de la începutul sezonului de 
primăvară, au contribuit prin 
muncă patriotică la amenajarea 
complexului. Astfel, în scurt 
timp, ei au pus bazele noului 
obiectiv sportiv, cu 4 terenuri 
de tenis, volei, baschet și hand
bal, ca și o popicărie. Alături 
s-a construit un bazin de înot, 
cu o plajă și dușuri, iar pentru 
cei mici s-au amenajat alte pa
tru terenuri de joacă, cu leagăne 
și balansoare. De asemenea, in 
cadrul acestui complex sportiv, 
tinerii au la dispoziție o biblio
tecă, dotată cu cărți și reviste, 
ca și o estradă pentru spectacole 
artistice.

Tot in sectorul 4 s-a dat in 
folosință un alt obiectiv sportiv 
și cultural, situat in cartierul „Ti
tan" și care cuprinde 12 tere
nuri asfaltate, unde se pot prac
tica cele mai diverse și atrac
tive discipline : volei, fotbal, 
handbal, baschet, tenis, gim
nastică etc. Pe cursul unui ca
nal navigabil se pot organiza 
întreceri nautice, cu diferite 
ambarcațiuni. Pentru amenaja
rea acestei frumoase baze spor
tive și de agrement, elevii și ti
nerii din întreprinderile secto
rului 4 au prestat peste două 
milioane de ore de muncă pa
triotică, avînd, acum, satisfac
ția că își pot petrece timpul li
ber in mod plăcut și util. Dealt- 
fdl, ei se numără printre frun
tașii complexului „Sport și să
nătate", trecînd cu succes pri
mele norme.

Zilele trecute s-a dat în folo
sință și baza sportivă „Victoria- 
C.F.R." aparținînd lucrătorilor 

nizații obștești, generali și ofi
țeri superiori, reprezentanți ăi 
vieții cultural-artistice și știin
țifice.

Âu luat parte șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

CONVORBIRI
în cursul zilei de vineri au 

continuat convorbirile oficiale 
intre ministrul afacerilor exter
ne al României, George Maco- 
vesctf, și ministrul afacerilor 
externe al Republicii Filipine 
general Carlos P. Romulo.

în timpul întrevederii, desfă
șurate într-o atmosferă caldă, 
prietenească, au fost abordate 
aspecte ale relațiilor bilaterale, 
reliefîndu-se posibilitățile mul
tiple de dezvoltare a acestora, 
precum și dorința ambelor părți 
de a-și,aduce contribuția la în
tărirea prieteniei dintre Româ
nia și Filipine.

★
în seara aceleiași zile, minis

trul afacerilor externe al Repu
blicii Filipine, Carlos P. Ro
mulo, a oferit un dineu în 
onoarea ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu.

Au participat Florea Dumi
trescu. ministrul finanțelor, 
loan Ursu. președintele Consi
liului Național pentru Știință și 
Tehnologie, Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Ion Iosefide, adjunct 
al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini grele, alte 
persoane oficiale.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

PLECARE
Delegația Uniunii Elvețiene 

pentru Comerț și Industrie — 
Vorot, condusă de Etienne 
Junod, președintele Uniunii, 
care ne-a vizitat țara la invi
tația Camerei de Comerț și 
Industrie a părăsit, vineri după- 
amiază. Capitala.

Pe aeroportul Otopeni. dele
gația a fost salutată de Roman 
Moldovan, președintele Camerei 
de Comerț și Industrie, de alte 
persoane oficiale.

A fost de față’ Pierre Henri 
Aubaret. ambasadorul Elveției 
la București.

SESIUNE
La Galați s-au deschis vineri 

lucrările unei sesiuni științifice 
organizate in cinstea Zilei Me
talurgistului. în cadrul sesiunii 
sint prezentate comunicări și 
referate privind perfecționarea 
tehnologiilor de elaborare a o- 
țelului și asimilarea unor teh
nologii noi, reducerea con
sumului de metal și feroaliaje, 
îmbunătățirea exploatării utila
jelor siderurgice și obținerea 
unor sortimente metalurgice cu 
caracteristici superioare.

de la Complexul C.F.R. Bucu- 
rești-Grivița. Situat pe str. Car- 
pați, din sectorul 8, acest nou 
obiectiv sportiv cuprinde tere
nuri de fotbal, volei, handbal, 
baschet, mese de tenis, aparate 
de gimnastică și un club pentru 
întreceri de șah. în decurs de 
trei luni de zile, tinerii lucră
tori de la Revizia-vagoane Gri- 
vița și de la Depoul București- 
coletărie au efectuat peste 
70 000 de ore de muncă patrio
tică.

în apropierea Școlii generale 
nr. 25, din str. Silvia, sectorul 
2, s-a amenajat un frumos ba
zin de natație, de dimensiuni o- 
limpice, utilat cu bloc-starturi, 
cu dușuri și o instalație auto
mată de primenirea apei. în a- 
propiere.se află o serie de tere
nuri de minifotbal, handbal, vo
lei și baschet., rezervate elevilor 
și copiilor.

M. L.

CAMPIONATELE EUROPENE DE ATLETISM
• Argentina Menis —medalie de argint

După o zi de repaus, pe „Sta- 
dio Olimpico" din Roma au 
continuat vineri întrecerile 
Campionatelor europene de 
atletism.

Primul titlu în cea de-a patra 
zi de concurs a fost atribuit în 
proba feminină de aruncarea 
discului, cîștigată de recordma
na mondială, sportiva sovietică 
Faina Melnik, cu un rezultat 
foarte bun : 69,00 m, realizat 
din prima încercare. Ca și la 
Jocurile olimpice de la Mun- 
chen, atleta româncă Argentina 
Menis a cucerit medalia de ar
gint, dovedind încă o dată că 
se numără printre cele mai bu
ne performere ale lumii în a- 
ceastă probă clasică.

Campioana României a reali
zat 64,62 m din a doua încerca
re, întrecîndu-le net pe Gabriel
le Hinzmann și Maria Vergova, 
două dintre candidatele la me
dalii.

La Palatul Consiliului de Stat 
a avut loc, vineri la amiază, so
lemnitatea înminării de ordine 
și medalii ale Republicii So
cialiste România, conferite prin 
decret prezidențial antrenorilor 
și componenților selecționatei 
studențești de fotbal a Româ
niei, pentru comportarea remar
cabilă și ocuparea locului I la 
cea de-a IV-a ediție a Campio
natului Mondial Universitar de 
Fotbal din 9—21 iulie 1974.

La solemnitate au participat 
tovarășii Ștefan Voitec, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, general-lo- 
cotenent Marin Dragnea, prim- 
vicepreședinte al C.N.E.F.S., Ion 
Traian Ștefănescu, prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului. 
Constantin Manolescu, adjunct 
al ministrului educației și învâ-

LUCRĂRILE CONGRESULUI
INTERNATIONAL DE STUDII SUD-EST

EUROPENE
Lucrările celui de-al III-lea 

Congres internațional de studii 
sud-est europene au continuat 
joi, caracterizîndu-se printr-un 
amplu schimb de opinii și infor
mații științifice. Abordindu-se 
diferite aspecte ale genezei po
poarelor sud-est europene și 
ale formării statelor medievale 
din această regiune, s-a relie
fat influența favorabilă a unor 
factori istorici ca persistența 
civilizației urbane în perioada 
de trecere de la antichitate la 
evul mediu, vitalitatea culturii 
materiale și spirituale romano- 
bizantine, rezistența populației 
romanizate de la nordul Dunării 
in contact cu elementele migra
toare, locul culturii slave în pe
rioada feudală timpurie.

O atenție deosebită a fost 
acordată mișcărilor sociale și 
naționale din țările balcanice in 
procesul de afirmare a conștiin
ței de sine a popoarelor, subli- 
niindu-se caracterul decisiv al 
emancipării acestora și rolul lor 
în destrămarea imperiilor mul
tinaționale, lupta lor comună 
pentru libertate și progres so

Manifestări omagiale consacrate 
sărbătorii poporului bulgar

în deschiderea „Zilelor filmu
lui bulgar", organizate de Con
siliul Culturii și Educației So
cialiste cu prilejul celei de-a 
30-a aniversări a victoriei revo
luției socialiste în Bulgaria, 
vineri seara a avut loc la Casa 
Filmului din Capitală un spec
tacol de gală cu filmul „Ultimele 
lor cuvinte", producție cinema
tografică inspirată din lupta 
antifascistă a poporului vecin și 
prieten.

La manifestare au luat parte 
Ioali Jinga, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Exter
ne, oameni de cultură și artă, 
un numeros public.

Au participat Ivan Stefanov 
Abagiev, ambasadorul R.P. Bul
garia la București, alți șefi de 
misiuni diplomatice acreditați 
in România.

înainte de spectacol, Mircea 
Mureșan, vicepreședinte al Aso

BOX
• Reuniunile zonale ale 

campionatelor naționale de 
box vor avea loc între 17 și 
21 septembrie in orașele 
București, Oradea, Sibiu, 
Bacău, Pitești, Reșița, Brăila 
și Tg. Mureș. Finalele cam
pionatelor șe vor desfășura 
între 20 și 27 octombrie la 
București. La fazele de zonă 
nu participă cei 11 boxeri 
care ne-au reprezentat la 
campionatele mondiale de 
la Havana. Ei vor evolua 
direct în finale.

Sport pe micul ecran
Sîmbătă 7 septembrie : fi

rele 16 — Fotbal : Steagul 
Roșu — Steaua (divizia A). 
Transmisiune directă de la 
Brașov.

Duminică 8 septembrie 
1974 : Orele 15 — Magazin 
sportiv. • Rugby : Dinamo — 
Steaua (divizia A). Rezumat 
înregistrat de Ia stadionul 
Dinamo. • „Marele Premiu 
al orașului Roma" la călărie 
— sărituri peste obstacole. 
Transmisiune de la hipodro
mul din Piazza di Siena.

în vîrstă de 25 de ani, mem
bră a clubului sportiv Dinamo, 
Argentina Menis obține a doua 
medalie pentru culorile sportive 
românești la actuala ediție a 
competiției.

Iată clasamentul probei : 1. 
Faina Melnik (U.R.S.S.) — 
69,00 m : 2., Argentina Menis 
(România) — 64,62 m ; 3. Ga
brielle Hinzmann (R.D. Germa
nă) — 62,50 m.

în absența lui Valeri Borzov, 
titlul de campion european în 
proba de 200 m bărbați a re
venit sprinterului italian Pie
tro Mennea, cronometrat in 
20”60 100.

Iată cîștigătorii celorlalte 
probe : aruncarea greutății băr
bați : Hartmuth Briesenick
(R.D. Germană) — 20,50 m ; 
200 m femei : Irena Szewinska 
(Polonia) — 22”51/100 ; săritura 
cu prăjina : Vladimir Kiskun 
(U.R.S.S.) — 5,35 m ; 

țămîntului, Constantin Boștină, 
președintele U.A.S.C.R., Nicu 
Ceaușescu, vicepreședinte ăl 
U.A.S.C.R.

înminind înaltele distincții, 
tovarășul Ștefan Voitec, în nu
mele Consiliului de Stat, al to
varășului Nicolae Ceaușescu, a 
felicitat pe cel decorați, pentru 
succesele remarcabile obținute 
în confruntările internaționale, 
subliniind că acestea constituie 
dovezi ale traducerii în viață a 
hotărîrilor Plenarei Comitetului 
Central al P.C.R. cu privire la 
dezvoltarea continuă a educației 
fizice și sportului și le-a urat 
noi succese în munca pentru 
perfecționarea măiestriei spor
tive și jn cea universitară.

în numele celor decorați, au 
luat cuvîntul Constantin Cer- 
năianu, antrenor al echipei „U- 
niversitatea" Crăiova și al se
lecționatei universitare de fotbal 

cial. Analizînd situația statelor 
balcanice în contextul relațiilor 
internaționale din veacurile al 
XVIII-lea — al XX-lea o serie 
de comunicări s-au oprit asu
pra principalelor trăsături ;.‘e 
politicii altor state europene 
față‘ de programele înnoitoare 
ale națiunilor din spațiul balca
nic pentru crearea premiselor 
propășirii economice și cultu
rale. Intre problemele de etno
grafie istorică care au suscitat 
un viu interes consemnăm pe 
cele referitoare la unitatea și 
specificitatea culturii materiale 
a popoarelor balcanice.

Au fost puse in lumină, cu 
această ocazie, modele tradițio
nale ale organizării sociale și 
modul de reflectare a acestora 
in culturile naționale. în același 
cadru au fost semnalate noi as
pecte demografice generate de 
procesul activ de urbanizare și 
prefacerile intervenite in viața 
socială a popoarelor din zonă in 
epoca modernă și contemporană. 
Un alt punct de pe ordinea de 
zi l-au constituit creațiile juri
dice și instituționale în socie

ciației Cineaștilor, a salutat de
legația de cineaști bulgari care 
ne vizitează țara cu acest prilej. 
Vorbitorul s-a referit în conti
nuare la succesele artei și cul
turii bulgare în contextul dez
voltării generale a țării și a 
evocat relațiile de stimă și prie
tenie frățească, de cooperare și 
colaborare multilaterală, stator
nicite între România și Bulga
ria. în numele cineaștilor oas
peți a luat cuvîntul actorul Fi
lip Ivanov Trifonov.

*
Sub auspiciile Consiliului Cul

turii și Educației Socialiste, vi
neri la amiază, s-a deschis în 
București expoziția „Pictorii 
din Plovdiv", manifestare cu
prinsă în suita de acțiuni or
ganizate în țara noastră cu pri
lejul împlinirii a 30 de ani de 
la victoria revoluției socialiste

Dilema antrenorilor
Etapa văzută de

Oamenii veseli își termină 
undeva, afară, chicotitul 
suav al plăcerilor, E cald, 
aproape miezul nopții și, 
practic, de mîine, după noul 
calendar, serile ar trebui să 
fie mai reci, iar diminețile 
să se trezească in pîclă. în
cerc să dorm... Binecuvînta- 
rea lui moș Ene, părintele 
basmelor copilăriei noastre, 
nu-mi atinge pleoapele, iar 
camera de hotel mi se pare, 
după jocuri, un cavou pen
tru eternitate.

« Un zgomot cunoscut mă 
cheamă spre balcon. Specta
col... Patru puști aleargă o 
minge, unul contra unul, în 
dribling, evitînd cu tactul 
satisfacției farurile mașinilor 

. ce calcă terenul lor de joc, 
de fapt, o autostradă în 
construcție. Fascinația spor
tului rege... Mă intorc în 
pat, dar gîndul că iar se lo
vește fără înțelegere în amă- 
gitoarea și scurta noastră 
meserie mă săgetează. La 
Guadalajara am ințeles defi
nitiv că intre oamenii care 
scriu sport distanța este, u- 
neori, imensă. De la : „Băie
ții Angliei au făcut , totul", 
după ce Anglia pierduse me
ciul orgoliilor cu R.F.G. de 
la 2-0, pină la : „Sătmăreanu 
joacă din renume ca șoare
cele in cașcaval", „flegma cu 
care căpitanul echipei ste- 
liste..." este decalajul cu
noscătorului. Nu este timpul 
ca numele lui Dumitru și 
Dumitrache să fie scrise cu 
literă mică. O vor dovedi. 
Greșelile lor sint inspirate 
din greșelile noastre, ale ce
lor care alcătuim lumea fot
balului, deși cei adevărați ca 
apartenență sînt puțini.

Etapa, a Vl-a a campiona
tului dominat, pină acum, de 
Dinamo programează jocuri 
echilibrate, justificate atit 
de locul de disputare, cit și 
de posibilități.

F.C. Galați — A.S.A. Tg. 
Mureș. Poate fi o întîlnire 
istorică. Duelul dintre Dan 
Coe și antrenorul Coidum — 
aproape nerezolvabil, deoare
ce nu se știe încă cine și 
cum gîndește — poate aduce 
echipei locale, după patru 
sute cincizeci de minute de 
joc, și primul gol, dar nu și 

a României, și Gheorghe Mul- 
țescu, component al selecționa
tei universitare de fotbal, care 
au exprimat mulțumiri căldu
roase conducerii de partid și de 
stat, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru marea cinste 
ce li s-a făcut, expresie a grijii 
deosebite ce o poartă mișcării 
sportive din țara noastră, celor 
care se dăruiesc cu demnitate 
și cinste afirmării sportului ro
mânesc în întrecerile internațio
nale. Vorbitorii s-au angajat să 
nu precupețească nici un efort 
pentru a ridica tot mai mult 
prestigiul României pe tărimul 
sportului și să se pregătească 
temeinic pentru a contribui din 
plin la construcția societății 
socialiste multilateral dezvol
tate in patria noastră.

(Agerpres)

tățile sud-est europene, dreptul 
cutumiar, receptarea celui roma- 
no-bizantin și formarea siste
melor de drept modern.

Discuții fructuoase au prile
juit problemele interferențelor 
lingvistice și prezența elementu
lui românesc in limbile balca
nice, locul său important in 
cristalizarea unor trăsături co
mune ale acestor limbi. Au fost, 
totodată. relevate progresele 
cercetării științifice în acest do
meniu. ca urmare a aplicării 
unor noi metode de investigație 
ca statistica matematică, tipolo
gia cantitativă ș.a. Puncte de 
vedere interesante au fost ex
primate în legătură cu geneza 
romanului istoric în literaturile 
sud-est europene și apariția 
teatrului balcanic modern. S-a 
insistat asupra necesității apro
fundării studiului comparat al 
fenomenelor literare din această 
parte a lumii, asupra impor
tanței problemelor de ordin me
todologic în cercetarea unor cu
rente cum sînt iluminismul și 
romantismul. între personali
tățile evocate pentru contribu
ția lor teoretică la dezvoltarea 
literaturilor moderne a fost 
subliniat rolul lui C. Dobrogea- 
nu-Gherea.

Au mai fost abordate teme 
privind tezaurul folcloric sud- 
est european, varietatea motive
lor liricii populare, inventivita
tea și perenitatea epicii popu
lare, funcția ei mobilizatoare în 
lupta de eliberare națională.

Seara, in onoarea participan- 
ților a fost oferit un spectacol 
de folclor românesc.

în Bulgaria. Expoziția cuprinde 
o selecție de 62 de tablouri, 
semnate de 19 pictori care își 
desfășoară activitatea într-unul 
din centrele culturale cu vechi 
tradiții din ț,ara vecină și prie
tenă.

La vernisaj au participat loan 
Jinga, vicepreședinte al Consi
liului Culturii și Educației So
cialiste, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, 
artiști plastici, alți oameni de 
artă și cultură, un numeros pu
blic.

Au luat, de asemenea, parte 
Ivan Stefanov Abagiev, amba
sadorul Republicii Populare 
Bulgaria la București, șefi ai 
altor misiuni diplomatice acre
ditați în România, alți membri 
ai corpului diplomatic.

Au rostit alocuțiuni, cu acest 
prilej, Paul Erdds, vicepreședin
te al Uniunii Artiștilor Plastici, 
și Dimitar Nieolov Kirov, secre
tar al filialei din Plovdiv a 
Uniunii Artiștilor Plastici din 
Bulgaria.

CORNEL DINU
victoria. La Rm. Vilcea — 
un nou contrast. Arădanii 
sint o noutate în acest ținut 
și o vor arăta și in joc. O 
nouă promovată, Olimpia 
Satu Mare, va avea o sar
cină grea în fața zbuciuma
tei echipe constănțene. A- 
vînd un conducător atit de 
priceput, punctele pierdute, 
pină acum, pot fi recuperate 
ipotetic de F.C. Constanța 
încă de duminică. La Cluj 
se dispută cel mai echilibrat 
și sincer joc al etapei : 
C.F.R.—F.C.M. Reșița. Auri
că Beldeanu m-a asigurat că 
nu va pierde. Va mai prin
de, oare, același voleu feri
cit care la Istanbul, in jocul 
echipei naționale, ne-a făcut 
să uităm puțin că ritmul de 
joc scade in regim de vite
ză spre final ? Marea dilemă 
a antrenorilor români în 
momentul de față este : dacă 
viteza de joc o dau jucătorii 
sau circulația mingii !? în
fruntările studențești, ulti
mele din tur, se pot solda cu 
imprevizibile semne la... 
Pronosport. Cred în inteli
genta susținătorilor Sportu
lui studențesc și în tradiția 
Gaudeamus-ului clujean la 
Timișoara și Iași. „U“ Cra
iova, care suportă, acum, 
boicotul propriilor admira
tori și traversează o perioa
dă de restriște — normală, 
aș zice, după un marș care 
a depășit posibilitățile — 
forțează la Petroșani readap
tarea augustă. Jucind „in 
stilul clasic" poate antrena 
Jiul pentru Dundee United, 
dar nu poate lua și puncte. 
Brașovul poate rezolva ca
zul... Dumitru. Oricum fot
balul românesc are mare ne
voie ca jucătorii buni să 
joace. „La Steaua care-a ră
sărit...". Ne permitem să 
spunem că, respectînd ade
vărul, calea nu-i prea lungă. 
Singurul joc găzduit de Ca
pitală va aduce multă lume 
dornică de fotbal în tribu
nele din șoseaua Ștefan cel 
Mare. Vom încerca, in con
tinuare. chiar dacă pomul 
lăudat nu va fi onorat, să 
jucăm așa cum pot fi expri
mate în efort calitățile și 
posibilitățile jucătorilor noș
tri.

revoluției socialiste din Bulgaria

ADUNAREA FESTIVĂ
Vineri după-amiază, a avut 

loc, în sala teatrului „Rapsodia 
Română" din Capitală adunarea 
festivă consacrată celei de-a 
XXX-a aniversări a victoriei 
revoluției socialiste în Bul
garia, adunare organizată de 
Comitetul municipal București 
al Partidului Comunist Român 
și Consiliului municipal Bucu
rești al Frontului Unității So
cialiste.

Au participat tovarășii Gheor
ghe Rădulescu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. - al 
P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele păr
ții române in Comisia mixtă gu
vernamentală româno-bulgară, 
de colaborare economică și teh- 
pico-științifică, Tamara Dobrin, 
vicepreședinte ai Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, Maria Groza, vice
președinte al Marii Adunări 
Naționale, Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, general locotenent Con
stantin Opriță, adjunct al mi
nistrului apărării naționale, 
Constantin Mîndreanu, secretar 
al Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor, re
prezentanți ai unor ministere, 
instituții centrale și organizații 
obștești, ai vieții științifice și 
culturale, numeroși oameni ai 
muncii din intreprinderile și 
instituțiile bucureștene.

A luat parte ambasadorul 
R.P. Bulgaria la București, 
Ivan Stefanov Abagiev, și mem
bri ai ambasadei.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Bulgariei și României.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Constantin Nicolae, 
secretar al Comitetului munici-

I pal București al P.C.R.
Despre semnificația celei 

de-a XXX-a aniversări a vic
toriei revoluției, socialiste in 
Bulgaria a vorbit tovarășul 
Gheorghe Rădulescu. Arătînd 
că ne aflăm in ajunul unui 
eveniment remarcabil în viața 
Bulgariei socialiste, vecine și 
prietene — a XXX-a aniversa
re a victoriei revoluției socia
liste, vorbitorul a spus :

9 Septembrie 1944 repre
zintă un moment de cotitură în 
istoria poporului bulgar. Acest 
moment a marcat începutul 
procesului revoluționar de cea 

. mai mare întindere și profunzi
me jn istoria poporului bul
gar. în înfăptuirea actului re
voluționar de la 9 Septembrie 
1944, rolul principal l-a avut 
Partidul Comunist Bulgar, care 
a mobilizat forțele revoluționa
re și patriotice. întregul popor 
bulgar, la luptă pentru sfări- 
marea dictaturii monarho-fas- 
ciste și instaurarea puterii 
populare.

în anul 1944, un rol esențial 
în desfășurarea evenimentelor 
au avut marile victorii obținu- 

1 te pe front de armatele sovie
tice, care au dus greul celui 
de-al doilea război mondial. 
Armatele țărilor aliate obți
neau importante succese în lup
ta împotriva Germaniei. Lupta 
celorlalte popdare europene, co
tropite de Germania, a mișcări
lor de partizani și forțelor de 
rezistență din diferite țări, a 
maselor largi populare împotri
va fascismului infegistra un 
puternic avint. Victoria insu
recției naționale armate anti
fasciste și antiimperialiste de 
la 23 August în țara noastră și 
participarea României cu între
gul său potențial militar, ală
turi de armata sovietică. la 
lupta împotriva mașinii de răz
boi hitleriste au exercitat o 
puternică înriurire asupra des
fășurării evenimentelor în în
treg spațiul sud-est european, 
în mersul războiului în general.

în perioada imediat urmă
toare, ca rezultat al înaintării 
victorioase a armatelor sovieti
ce, a fost eliberată Bulgaria, 
creîndu-se astfel condițiile fa
vorabile pentru înfăptuirea re
voluției socialiste.

Importanța politică funda
mentală a victoriei revoluției 
socialist^ de la 9 Septembrie în 
Bulgaria, ca și a insurecției na
ționale armate antifasciste și 
antiimperialiste din România — 
a subliniat vorbitorul — constă 
în perspectiva clară pe care ele 
au deschis-o popoarelor celor 
două țări.

Drumul parcurs în acești 30 
de ani de poporul frate bulgar 
este drumul unor remarcabile 
izbînzi pe calea progresului e- 
conomico-social, a înfloririi pa
triei sale. Bulgaria frățească 
a cunoscut în această perioadă 
transformări profunde in toa
te domeniile vieții, prezentînd 
imaginea grăitoare a unei țări 
cu un puternic avint de dezvol
tare și cu un nivel de trai în 
continuă creștere. S-au produs 
radicale modificări în economi- 
e : dintr-o țară agrară înapo
iată, cum era înainte de cel 
de-al doilea război mondial, 
Bulgaria a devenit azi o țară 
cu o industrie și agricultură 
modernă.

Programul adoptat de cel de
al X-lea Congres și la Confe
rința Națională ale Partidului 
Comunist Bulgar indică direc
țiile dezvoltării necontenite a 
țării și stabilește ca obiectiv 
fundamental construirea soci
etății socialiste dezvoltate in 
Bulgaria.

După ce a făcut o trecere in 
revistă a prieteniei și colaboră
rii româno-bulgare în trecutul 
istorie relevînd lupta comună a 
popoarelor noastre împotriva 
dominației străine, pentru 
cucerirea independenței națio
nale, participarea armatei ro
mâne la războiul din 1877-1878, 
legăturile care au unit pe revo
luționarii din cele două țări, 
vorbitorul a spus : Este pildui
toare forța solidarității interna
ționaliste dintre mișcările mun
citorești și socialiste din cele 
două țări, dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Co
munist Bulgar și bătăliile duse 
împotriva reacțiunii și exploa
tării, a fascismului pentru apă
rarea intereselor vitale ale oa
menilor muncii.

în anii socialismului, relațiile 
româno-bulgare au căpătat noi 
dimensiuni și valențe, au intrat 
intr-un stadiu calitativ superi
or. Așa cum vechiul tratat în

cheiat la 16 ianuarie 1948 a a- 
dus o contribuție de seamă la 
adincirea relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre țările noas
tre, noul tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
din noiembrie 1970, încheiat in
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Bul
garia, constituie un document 
de importanță esențială pentru 
întărirea și dezvoltarea continuă 
a alianței frățești dintre cele 
două țări și popoare.

întilnirile și convorbirile 
fructuoase, devenite tradițio
nale, dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, ho- 
tăririle adoptate cu aceste pri
lejuri au constituit momente de
osebit de importante pe linia 
adincirii prieteniei româno-bui- 
gare.

Hotărirea privind folosirea po
tențialului Dunării în sectorul 
comun prin construirea comple
xelor hidrotehnice de la Turnu- 
Măgurele-Nicopole și Cernavo
da, precum și alte acțiuni .de 
cooperare, aflate in studiu, ex
primă cu putere hotărirea celor 
două partide, țări și popoare de 
a folosi tot mai deplin avanta
jele colaborării pentru accelera
rea dezvoltării lor economico-so- 
ciale. Partidul Comunist Român 
și guvernul Republicii Socialiste 
România sint hotărite să ampli
fice tot mai mult relațiile de 
prietenie frățească rOmâno-bul- 
gară, corespunzător intereselor 
ambelor popoare.

Amintind că recent poporul 
român a sărbătorit într-o at
mosferă de puternic entuziasm 
și avint creator cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei de 
sub dominația fascistă, vorbito
rul a spus : Bilanțul pe care po
porul nostru îl face acum evi
dențiază cu putere posibilitățile 
nelimitate de progres ale orîn- 
duirii noastre socialiste. Strins 
uniți în jurul partidului, al se
cretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, clasa munci
toare. țărănimea, intelectualita
tea, toți oamenii muncii din Re
publica Socialistă România, in
diferent de naționalitate, mun
cesc cu elan și pasiune revolu
ționară pentru continua înflorire 
și dezvoltare a patriei, bucurîn- 
du-se din plin de roadele mun
cii.

Se înfăptuiesc marile obiec
tive stabilite de Congresul al 
X-lea al P.C.R. pentru dezvol
tarea continuă, intr-un ritm in
tens a industriei și agriculturii, 
a bazei tehnico-materiale a ță
rii în vederea edificării societă
ții socialiste multilateral dez- 
voltate, a ‘egalizării cit mai 
rapide a nivelului de dezvol
tare a României cu al țărilor 
socialiste avansate, apropierii 
de statele cele mai dezvoltate 
din punct de vedere economic 
ale lumii. Succesele deosebite 
ale primilor trei ani ai actua
lului cincinal și realizările re
marcabile obținute de oamenii 
muncii în cele opt luni ale anu
lui în curs constituie o dovadă 
elocventă a abnegației cu care 
poporul român, întreaga noastră 
națiune, acționează pentru atin
gerea obiectivelor stabilite și a 
hotăririi oamenilor muncii de 
a îndeplini planul cincinal îna
inte de termen.

Peste cîteva luni va avea loc 
Congresul al XI-lea al partidu
lui, care va marca un moment 
nou pe calea înfăptuirii politi
cii de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate. 
Congresul XI va adopta Pro
gramul Partidului Comunist 
Român privind făurirea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea României 
spre comunism, al cărui proiect 
a fost supus recent dezbaterii 
întregului popor, precum și Di
rectivele cu privire la planul 
cincinal 1976—1980 și liniile di
rectoare ale dezvoltării econo- 
mico-sociale1 a României în pe
rioada 1981—1990.

Prefacerile profunde în viața 
economică, socială și culturală 
a țării s-au reflectat și în acti
vitatea internațională a Româ
niei socialiste, a spus în conti
nuare, tovarășul Gheorghe Ră
dulescu. în politica sa externă, 
țara noastră militează cu hotă- 
rire pentru afirmarea tot mai 
puternică în lumea contempo
rană a voinței popoarelor de a 
trăi libere și suverane, de a se 
dezvolta independent și de a 
promova raporturi bazate pe 
respectarea principiilor egalității 
în drepturi, neamestecului în 
treburile interne și respectului 
reciproc. România desfășoară o 
activitate neabătută pentru 
abolirea vechilor raporturi de 
inegalitate, dominație și dictat, 
a politicii imperialiste, colonia
liste și neocolonialiste.

Republica Socialistă România 
situează în mod constant in 
centrul politicii sale externe 
dezvoltarea prieteniei și a rela
țiilor de strînsă colaborare, pe 
plan politic, economic, tehnico- 
științific și cultural, cu toate 
țările socialiste.

Promovăm, în același timp, o 
politică de extindere a relații
lor cu statele care urmează 
calea dezvoltării independente, 
sprijinim eforturile acestora de 
a valorifica în interesul pro
priu resursele naționale. Po
porul român sprijină activ 
mișcările de eliberare națională, 
militează cu hotărire pentru li
chidarea utimelor vestigii ale 
colonialismului, a oricăror po
litici imperialiste de domina
ție și asuprire.

Politica externă promovată 
de Partidul Comunist Român 
și de Republica Socialistă 
România corespunde intereselor 
naționale ale poporului român 
și se află în deplină armonie 
cu interesele generale ale socia
lismului. progresului și păcii, 
ale înțelegerii și cooperării în
tre toate popoarele lumii.

în încheiere, vorbitorul a 
transmis comuniștilor bulgari, 
întregului popor bulgar cele 
mai calde felicitări pentru iz- 
bînzile sale pe calea înfloririi 
patriei, în cei 30 de ani glo
rioși de la eliberare și a adresat 
cele mai bune urări de noi șl 
tot mai mari succese în înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al 
X-lea și ale Conferinței Națio
nale ale P.C. Bulgar.

A luat apoi cuvîntul ambasa
dorul R.P. Bulgaria, Ivan Ste
fanov Abagiev, care a mulțumit 

pentru frumoasele cuvinte ros
tite la adresa partidului și po
porului bulgar la adunarea fes
tivă consacrată celei de-a 
XXX-a aniversări a victoriei 
revoluției socialiste in Bulgaria.

însuși mersul istoriei — a spus 
vorbitorul — a așezat aniversa
rea ,dv. cu cîteva zile mai de
vreme, ceea ce ne-a permis să 
fim martorii marilor dv. festivi
tăți, martorii entuziasmului și 
bucuriei oamenilor muncii ro
mâni, mindri de succesele ob
ținute. îngăduiți-mi de pe a- 
ceastă înaltă tribună încă o dată 
Să felicit în numele Bulgariei 
poporul român pentru marile 
sale succese obținute în opera 
de edificare a societății socia
liste.

Relevînd schimbările radicale 
survenite ,în viața poporului 
bulgar, ambasadorul a spus :

In cele trei decenii de putere 
socialistă, sub conducerea parti
dului, Bulgaria s-a transformat 
intr-un stat industrial-agrar dez
voltat.

Producția industrială a cres
cut de 50 de ori. Astăzi indus
tria bulgară dispune de o bază 
tehnico-materială solidă și mo
dernă .O dezvoltare impună
toare s-a înregistrat în ramura 
construcțiilor de mașini, în plin 
proces de specializare in ramu
rile cele mai importante. Un 
impuls puternic a căpătat in ul
timii ani industria chimică.

Pină la 9 septembrie 1944 
agricultura noastră era una 
dintre cele mai înapoiate, acum 
ea este comasată, modernizată, 
specializată. în cei 30 de ani 
producția agricolă a crescut de 
peste două ori și jumătate.

Pină Ia 9 septembrie 1944, în 
ciuda_ hărniciei sale și interesu
lui său față de_ știință, poporul 
nostru era lipsit' de posibilitatea 
de a învăța, de a dezvolta o 
adevărată activitate culturală și 
științifică. Acum 65 la sută din 
tineret termină școlile de învă- 
țămînt mediu. Institutele de în- 
vățămînt superior sînt frecven
tate de peste 100 mii de student!.

Plenara C.C. al P.C. Bulgar 
din 1972 a adoptat un program 
național de ridicare a nivelului 
de trai al poporului.

în fața noastră — a spus mai 
departe vorbitorul — se pun. 
sarcini noi, de amploare, in edi
ficarea societății socialiste ma
ture. Recent, la Conferința na
țională a partidului nostru, to
varășul Todor Jivkov a formu
lat drept sarcină națională ridi
carea productivității sociale a 
muncii. Partidul urmărește mo
dernizarea accelerată a econo
miei noastre, ridicarea calității 
produselor noastre, pentru a fi 
la nivel mondial și de mare 
competitivitate.

Partidul nostru este pe deplin 
conștient de răspunderea sa is
torică. Marii noștri conducători 
— Dimităr Blagoev și Gheorghi 
Dimitrov — ne-au lăsat îndru
mări neprețuite și o mare 
moștenire revoluționară. în noi
le condițiuni, opera lor este 
continuată de tovarășul Todor 
Jivkov — prim secretar al 
P.C.B., președintele Consiliului 
de Stat al Repubțicii Populare 
Bulgaria. Aflat de'20 de ani în 
fruntea C.C. al partidului, tova
rășul Jivkov acționează cu clar
viziune și pricepere, plecînd de 
la interesele poporului și ale 
socialismului. Partidul conduce 
țara cu fermitate și pricepere.

Țara noastră acordă o mare 
atenție politicii sale internațio
nale. Ea pune în centrul atenției 
sale colaborarea cu țările co
munității socialiste, participarea 
sa la C.A.E.R. și la Tratatul de 
la Varșovia. >

Vorbitorul a relevat Întărirea 
prieteniei și dezvoltarea pe toa
te planurile a colaborării bulga- 
ro-sovietice, subliniind în acest 
context aportul multilateral al 
U.R.S.S. prin împărtășirea ex
perienței frățești în făurirea so* 
cialismului.

Vorbind despre colaborarea 
dintre țările socialiste, a spus în 
continuare ambasadorul, noi re
levăm cu deosebită satisfacție 
linia ascendentă a relațiilor din
tre Bulgaria și România. Se 
dezvoltă legăturile economice și 
culturale dintre cele două state, 
ia amploare schimbul de expe
riență. Noi apreciem după me
rit faptul că cu ajutorul Româ
niei frățești realizăm o parte 
importantă din schimburile 
noastre. Prin teritoriul român 
trec magistrale de transport de 
importanță pentru Bulgaria. — 
sînt în exploatare 3 linii de 
transport de energie electrică, 
iar zilele trecute s-a dat în fo
losință conducta de gaze. Prin 
aceste magistrale, țara noastră 
primește din U.R.S.S. anual 
peste 3 miliarde kW/h energie 
electrică și 3 miliarde metri 
cubi gaze naturale. îngăduiți-mi 
să exprim recunoștința noastră 
conducerii de partid și de stat 
a României vecine și prietene, 
pentru înțelegerea de care dă 
dovadă față de interesele, țării 
noastre.

Viitorul relațiilor noastre re
ciproce este mai luminos și mai 
îmbucurător. Avem de depus 
împreună o marș activitate în 
realizarea unor noi obiective, în 
înfăptuirea unei adevărate 
cooperări și specializări în do
meniul producției, de importan
ță pentru ambele țări. S-a și 
convenit ca intr-un viitor apro
piat să înceapă lucrările de 
construcție a marelui complex 
hidroenergetic Nicopole — Turnu 
Măgurele, pe Dunărei

Vom lupta umăr la umăr 
pentru pace și colaborare in lu
mea întreagă, pentru întărirea 
colaborării frățești dintre țările 
comunității socialiste. Sîntem în 
fața unor noi înfăptuiri în fo
losul cauzei marxism-leninîsmu- 
lui și socialismului.

Nu demult, cu prilejul întîl- 
nirii lor în Bulgaria, tovarășii 
Todor Jivkov și Nicolae 
Ceaușescu au reafirmat dorința 
comună de dezvoltare și întărire 
pe toate planurile a relațiilor 
bulgaro-române.

în încheiere, ambasadorul 
Ivan Stefanov Abagiev a urat 
oamenilor muncii români noi 
cuceriri pe drumul făuririi so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în România.

în încheierea adunării a fost 
prezentat un frumos și bogat 
program artistic.

(Agerpres)

propiere.se
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Solemnitatea 
decernării premiului 

Fundației „Emile Cornez" 
pe 1974 președintelui 

NICOLAE CEAUSESCU 
-s. *

Joi, la Palatul Guvernatorului provinciei Hainaut din 
orașul belgian Mons a avut loc ședința solemnă de remitere 
a premiului pe anul 1974 al Fundației „Guvernator Emile 
Cornez", decernat tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România.

Prestigioasa fundație belgiană decernează în fiecare an 
acest premiu în semn de omagiu acordat unei personalități 
care a adus servicii eminente societății umane. Este pentru 
prima oară cind fundația conferă această înaltă distincție 
unui șef de stat.

La solemnitate au luat parte Joseph Michel, ministrul afa
cerilor interne, Leo Collart și Louis de la Vinelie, miniștri 
dff stat, A. Knoops, ministru secretar de stat, reprezentanți 
personali ai primului ministru, Leo Tindcmans, și ministrului 
afacerilor externe, R. van Elslande, guvernatorul provinciei 
Hainaut, Emilien Vaes, primarul orașului Mons, Abel Dubouis, 
primari ai altor localități belgiene .senatori și dcputați, con
silieri provinciali, membri ai conducerii Partidului Comunist 
din Belgia, Partidului Social-Creșlin, Partidului Liberal, Par
tidului Socialist Belgian, președintele Universității Muncito
rești „Paul Pastur", rectori ai altor instituții de invățămint 
superior, oameni de afaceri și cultură, ofițeri superiori, repre
zentanți ai presei și radioteleviziunii. Au participat, de ase
menea, ambasadori și alți membri ai corpului diplomatic.

A fost prezent Alexandru Lăzăreanu, ambasadorul țării 
noastre Ia Bruxelles.

In cuvintul lor, Richard Slievcnart, deputat permanent, 
președintele Consiliului provincial Hainaut, președinte al 
Fundației „Guvernator Emile Cornez", și Robert Urbain, de
putat, secretar parlamentar al secției belgiano-române a 
Uniunii Interparlamentare, secretar al Fundației, au evocat 
personalitatea șefului statului român, subliniind contribuția 
sa remarcabilă, in fruntea partidului și statului, la propășirea 
și dezvoltarea multilaterală a României socialiste, la creșterea 
nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.' 
Vorbitorii au dat o înaltă apreciere activității neobosite a 
președintelui Nicolae Ceaușescu în favoarea destinderii, 
securității și păcii, pentru făurirea unei lumi mai bune și 
mai drepte.

în încheierea ședinței solemne, au fost intonate imnurile 
de stat ale Republicii Socialiste România și Regatului 
Belgiei.

Asistența a ovaționat îndelung, călduros, pentru președin
tele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

NICOSIA

REPREZENTANTUL .
PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI

PRIMIT DE VICEPREȘEDINTELE 
RAUF DENKTAȘ

NICOSIA 6. — La 6 septem
brie, Mircea Malița, ministru 
secretar de stat, reprezentantul 
personal al președintelui Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a fost pri
mit de Rauf Denktaș, vicepre
ședintele Republicii Cipru, că
ruia i-a transmis un mesaj_ din 
partea șefului statului român.

Vicepreședintele cipriot a 
mulțumit pentru mesaj și a dat 
o deosebită apreciere interesu
lui României față de soluționa
rea justă și durabilă a situației 
existente in Cipru.

La Întrevedere au participat 
Ion Anghel. însărcinatul cu a- 
faceri a.i. al României la Nico-

sia, și colaboratori ai vicepre
ședintelui cipriot.

în aceeași zi, Mircea Malița a 
avut întrevederi cu ministrul de 
externe cipriot, Ioannis Christo- 
phides, cu reprezentantul O.N.U. 
în Cipru, Luis Weekmann Mu
noz, și cu Prem Chand, coman
dantul forțelor O.N.U. din 
insulă.

• LA BRNO au avut loc 
convorbiri intre Bohuslav 
Chnoupek. ministrul afaceri
lor externe al R. S. Ceho
slovace, și Erich Bielka- 
Karltreu, ministrul de exter
ne al Austriei. întîlnirea s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
constructivă, favorabilă, ca
racterizată de dorința de a se 
obține rezultate pozitive, re; 
levă agenția C.T.K. Miniștrii 
au constatat că legăturile bi
laterale dintre Cehoslovacia 
și Austria se extind, cores- 
punzînd pe deplin eforturilor 
guvernelor celor două țări, 
îndreptate spre consolidarea 
atmosferei internaționale de 
pace și înțelegere reciprocă.

Ei au discutat, de aseme
nea, despre unele noi propu
neri privind dezvoltarea con
tactelor în diferite domenii. 
Cei doi miniștri au acordat o 
mare atenție soluționării 
problemelor deschise, finan
ciare și de proprietate, între 
cele două țări și au hotărît 
să informeze despre rezulta
tele convorbirilor purtate 
guvernele țărilor lor și să 
continue convorbirile pentru 
a soluționa definitiv. în vii
torul apropiat, problemele 
încă deschise.

Situația
Reprezentanții celor două co

munități din Cipru, președintele 
interimar, Glafkos Clerides, și 
vicepreședintele Rauf Denktaș, 
au ajuns, vineri, la un acord 
privind persoanele deținute în 
cursul recentelor lupte și re- 
fugiații. Potrivit unui comu
nicat difuzat la Nicosia și reluat 
de agențiile United Press Inter
national și Associated Press, 
acordul prevede stabilirea unor 
liste complete a prizonierilor și 
persoanelor reținute, liste care 
vor fi înmînate reprezentanților 
Crucii Roșii. Acordul prevede, 
de asemenea, un plan pentru 
eliberarea generală a prizonie
rilor și a persoanelor reținute. 
Purtătorul de cuvînt al O.N.U. 
a precizat ca acordul nu speci
fică dacă sînt incluși și prizo
nierii greci deținuți de armata 
turcă.

Clerides și Denktaș au con
venit, de asemenea, să se întil- 
nească o dată pe săptămînă sau 
chiar de mai multe ori dacă va 
fi necesar în vederea discutării 
problemelor referitoare la si
tuația celor peste 200 000 de re- 
fugiați, precum și la alte aspecte 
cu caracter umanitar. Prima 
reuniune a fost fixată pentru 
vineri 13 septembrie.

Un purtător de cuvînt al Or
ganizației Națiunilor Unite a 
anunțat eliberarea unui grup de 
60 de prizonieri ciprioți greci de 
către forțele turcești din Fa
magusta. Cei 60 de prizonieri au 
fost eliberați la 4 septembrie în 
urma negocierilor desfășurate

PE SCURT • PE SCURT• PE SCURT

RELUAREA 
CONVORBIRILOR 
S.A.L.T.

• DUPĂ CUM TRANSMITE 
AGENȚIA TASS, la Moscova 
s-a anunțat oficial că guvernele 
U.R.S.S. și S.U.A. au convenit 
asupra ^reluării, Ia 18 septem
brie. la Geneva, a convorbirilor 
sovieto-americane în problema 
limitării armamentelor strate
gice.
• DELEGAȚIA G.R.P. al Re

publicii Vietnamului de Sud la 
consultările celor două părți 
sud-vietnameze de la Paris a 
dat publicității o declarație de 
protest împotriva recentei vizite 
la Saigon a comandantului for
țelor maritime militare ale 
S.U.A. din Pacific, precum și a 
pregătirii în Statele Unite de 
piloți militari pentru forțele ar
mate de la Saigon.

în declarație se cere aplipa- 
rea cu strictețe a acordurilor de 
la Paris cu privire la Vietnam 
și încetarea tuturor formelor de 
amestec în Vietnamul de sud.

• CANCELARUL HELMUT 
SCHMIDT a exprimat îndoieli, 
intr-un interviu acordat televi
ziunii vest-germane. în legătură 
cu posibilitatea realizării Uniu
nii economice si monetare, ca 
și a celei politice, a țărilor Pie
ței comune in termenul stabilit 
(sfîrșitul anului 1980).

WALLACE E. ROWLING, 
PRIM-MINISTRU AL 
NOII ZEELANDE

• WALLACE E. ROWLING 
a fost ales lider al Partidului 
laburist (de guvernămint) din 
Noua Zeelandă, devenind in 
acest fel noul prim-ministru al 
țării. Rowling, care pînă acum 
deținuse funcția de ministru de 
finanțe, este în vîrstă de 46 de 
ani — cel mai tînăr premier din 
istoria Noii Zeelande. El îi suc
cede lui Norman E. Kirk, care 
a decedat, săptămînă trecută, in 
urma unui atac de cord. Noul 
prim-ministru l-a infrint în ale
geri pe fostul vicepremier Hugh 
Watt.

R.P.D. COREEANĂ : Muncitorii de la între prinderea de aparaie electrice „5 Octombrie" 
obțin importante succese în muncă.
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La O.N.U. a fost dată publicității

Introducerea la Raportul
lui Kurt Waldheim

In introducerea la raportul asupra activităților anuale ale Or
ganizației Națiunilor Unite — document care reflectă, in mod 
tradițional, concluziile, recomandările și opiniile secretarului 
general al O.N.U. — Kurt Waldheim arată că „în prezent, co
munitatea internațională este confruntată cu o serie de proble
me globale, față 
și puternică ar fi 
rezolve cu succes

de care nici o națiune — oricit de bogată 
— nu poate spera să le înfrunte sau să le 
de una singură.

care con- 
Organizația

Principala problemă 
fruntă în prezent 
Națiunilor Unite și membrii săi 
este necesitatea depunerii, la 
timp, de eforturi politice, îna
inte ca problemele comune ca
re ne confruntă să devină de 
nerezolvat". Abordînd, în acest 
context, problema dezarmării, 
Kurt Waldheim a lansat un a- 
pel pentru încheierea unui a- 
cord general privind încetarea 
tuturor experiențelor nucleare, 
cerînd, totodată, să se acorde 
„prioritate absolută limitării 
înarmărilor strategice".

El lansează un apel pentru 
reluarea cit mai urgentă a lu
crărilor Conferinței de la Ge
neva pentru pace in Orien
tul Apropiat. Evocînd „faptele 
pozitive și încurajatoare" obți
nute pină acum în acest ca
dru, rezultatele diplomației bi
laterale și multilaterale, precum 
și rolul O.N.U.. Waldheim a- 
preciază că acordurile de dez
angajare militară egipteano-is- 
raelian și siriano-israelian re
prezintă măsuri preliminare 
care asigură „răgazul necesar 
pentru rezolvarea principalelor 
aspecte ale conflictului arabo- 
israelian". ■

în legătură cu situația din

între reprezentanți ăi O.N.U. și 
ai Turciei. Pină in prezent, am
bele părți implicate — greacă și 
turcă — au pus in libertate, prin 
intermediul Crucii Roșii, mici 
grupuri de prizonieri bolnavi și 
răniți. Acesta este primul grup 
mai mare de prizonieri elibe
rați.

Ministrul de externe al Gre
ciei, Gheorghios Mavros, aflat în 
vizită oficială la Paris, a fost 
primit, vineri, de președintele 
Franței, Valery Giscard d'Es- 
taing. în cursul convorbirii, au 
fost abordate probleme ce pri
vesc situația din Cipru, relații
le bilaterale, precum și stadiul 
actual al raporturilor dintre 
Grecia și Piața comună.

în dimineața aceleiași zile, mi
nistrul de externe grec a con
ferit cu 
Jacques 
fiind axată pe aceleași 
bleme.

în cadrul unei conferințe de 
presă ținută după încheierea 
convorbirilor, Gheorghios Tia- 
vros, referindu-se la situația din 
Cipru, a declarat că responsabi
litatea pentru ’ rezolvarea ‘crizei 
cipriote revine celor două co
munități din insulă. Potrivit a- 
genției France Presse, Gheor
ghios Mavros a respins orice for
mulă care ar avea drept bază 
împărțirea geografică a insulei.

Ministrul de externe grec va 
părăsi, sîmbătă la prinz, Pari
sul, plecînd spre Geneva, unde 
se va întîlni cu președintele 
Makarios.

premierul francez, 
Chirac, convorbirea 

pro-

• AUTORITĂȚILE POLI
ȚIENEȘTI din Torino an
chetează o escrocherie co
misă cu prilejul concursului 
italian de muzică ușoară 
„Canzonissima 1971—1972", 
care se desfășura paralel 
cu un sistem de loterie. 
După fiecare emisiune tele
spectatorii italieni expediau 
pe adresa televiziunii buleti
ne în care indicau cintărețul 
favorit, anchetatorii obser- 
vînd însă că, în loc de 11 
milioane de buletine, au pri
mit peste 17 milioane !

Organele de anchetă apre
ciază că suplimentul de bu
letine, evident false, apar
ține caselor, de discuri, pen
tru ca soliștii sprijiniți de 
ele să cîștige concursul dotat 
cu premii — substanțiale și 
care deschid, totodată, per
spective noi pentru vînzarea 
discurilor cu melodiile cîști- 
gătoare. în fața organelor de 
anchetă urmează să apară 
un număr de 12 directori ai 
unor case de discuri, pre
cum și cîțiva cunoscuți cîntă- 
reți de muzică ușoară ita
lieni. printre care Iva Za- 
nicchi, Al Bano, Gigliola 
Cinquetti, Patty Pravo și 
Mino Reitano.

Manifestări
consacrate
României

• COASTA DE FILDEȘ, 
Republica Mali, Tunisia, Tan
zania și Trinidad-Tobago au 
prezentat Comitetului de de
colonizare al O.N.U. un pro
iect de rezoluție privind 
Insulele Comore.

Proiectul de rezoluție reco
mandă să se ia toate măsuri
le necesare facilitării reîn
toarcerii personalităților po
litice și a altor locuitori din 
Insulele Comore aflați în 
străinătate, pentru crearea 
climatului politic favorabil 
participării libere și efective 
a întregii populați; la proce
sul de obținere a autode
terminării și independenței.

După cum s-a anunțat, gu
vernul francez a hotărît, re
cent, să prezinte Adunării 
Naționale un proiect de lege 
privind organizarea 
lele Comore a unui 
dum în problema 
independenței.

★
Arhipelagul Comore se 

află situat în sud-estul Afri
cii. in apropierea Madagas
carului ; are o suprafață de 
2171 kmp și o populație de 
aproximativ 229 000 locuitori.

în Insu- 
referen- 
obținerii

Conferința pentru securitate■

și cooperare în Europa
Continuă elaborarea documentelor economice

în cursul primei săptămîni de la reluarea lucrărilor conferin
ței pentru securitate și cooperare in Europa, eforturile au fost 
concentrate, conform programului adoptat, in organe de lucru 
cu profil economic care se află intr-un stadiu avansat al ela
borării documentelor respective.

în ședința de vineri a subco
misiei pentru cooperare tehni- 
co-științifică, desfășurată, în 
conformitate cu principiul rota
ției, sub președinția delegatului 
României, s-a convenit asupra 
unui text privind cooperarea 
statelor participante în cadrul 
unor programe internaționale de 
cercetări in diferite domenii ale 
științei și tehnologiei. La pro
punerea delegatului român, sus
ținută de numeroase alte dele
gații, în textul adoptat se evi
dențiază rolul important care 
revine UNESCO și altor orga
nizații internaționale în elabora
rea și realizarea unor aseme-

„Scînteia tineretului4*
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Acord deplin privind

Cipru, Waldheim apreciază că 
„numai hotărîrea politică și do
rința părților de a rezolva di
ferendele dintre ele pe calea 
negocierilor vor permite să se 
ajungă la o reglementare".

Abordînd problema decoloni
zării, secretarul general al 
O.N.U. arată că pașii făcuți în 
această direcție în teritoriile 
portugheze din Africa au de
monstrat „că mersul popoarelor 
coloniale pe calea autodetermi
nării. și independenței repre
zintă un proces istoric ireversi
bil". Adresindu-se regimurilor 
minoritare din Republica Sud- 
Africană și Rhodesia, el și-a 
exprimat speranța că ele vor 
recunoaște acest adevăr și vor 
proceda, fără noi amînări, la 
începerea de convorbiri cu re
prezentanții populațiilor majo
ritare din aceste țări, pentru 
soluționarea pe cale pașnică a 
problemelor politice din zonă, 
în această perspectivă, „O.N.U. 
trebuie să fie pregătită să răs
pundă prompt și eficace la ce
rerile de asistență care i-ar pu
tea fi adresate de noile guverne 
africane".

în domeniul economic, rapor
tul secretarului general mențio
nează că deficitul pe care ii 
vor înregistra, o anumită pe
rioadă. balanțele de plăți ale 
majorității statelor industriali
zate constituie, împreună cu in
flația galopantă, o problemă 
gravă și imediată.

• UNUL DIN PRINCIPALE
LE BULEVARDE ale capitalei 
venezuelene va primi numele 
de Salvador Allende, în semn 
de omagiu față de fostul pre
ședinte chilian — a anunțat mu
nicipalitatea Caracasului.

ai

• LA PRAGA a fost inau
gurată, vineri, expoziția de 
fotografii documentare „30 
de ani de construcție socia
listă a României". Au parti
cipat reprezentanți ai condu
cerii Ministerului Culturii 
al R. S. Cehe, Ministerului 
Afacerilor Externe, oameni 
de artă și cultură, șefi și 
membri ai corpului diplo
matic acreditați în R. S. Ce
hoslovacă.

în alocuțiunile inaugurale, 
locțiitorul ministrului cultu
rii, Otakar Holan, și amba
sadorul României la Praga, 
Teodor Haș, au subliniat 
succesele obținute de po
porul român in edificarea 
societății socialiste, trăinicia 
și perspectivele largi de dez
voltare a relațiilor dintre 
cele două țări socialiste și 
prietene.

• TELEVIZIUNEA EGIP
TEANĂ a transmis, joi, o 
nouă emisiune dedicată 
României în cadrul progra
mului „Istoria cetății". Fă- 
cîndu-se o prezentare a is
toriei poporului român, în 
timpul emisiunii s-a acordat 
o deosebită importantă ac
tului istoric de la 23 August 
1944. participării României 
la războiul antihitlerist și 
marilor realizări obținute de 
poporul român în cele trei 
decenii care au trecut de la 
eliberare.

• EXPONATELE ROMA
NEȘTI la actitala ediție a 
Țîrgului internațional de 
toamnă de la Leipzig au în
trunit aprecierile specialiști
lor din țara gazdă și din alte 
țări, a numeroșilor vizitatori 
ai standurilor României. De 
altfel, acest fapt și-a găsit 
ilustrarea în cele două me
dalii de aur ciștigate de 
țara noastră. De asemenea, 
întreprinderea de comerț ex
terior, „Românoexport" a 
primit diploma de onoare 
pentru 25 de ani de partici
pare neîntreruptă la tîrguri- 
le de la Leipzig.

celor nouă"
fost datLa Palatul Elysee a 

vineri publicității un comunicat, 
anunțînd că președintele Franței, 
Valery Giscard d’Estaing, invită, 
la 14 septembrie, la Paris, pe 
șefii de guverne din țările mem
bre ale Pieței comune.

Cu acest prilej, relevă comu
nicatul, Giscard d’Estaing inten
ționează să abordeze cu invitații 
săi „starea actuală a probleme
lor comunitare".

Președintele d’Estaing a lansat 
această invitație în virtutea 
faptului că în actualul semestru 
Franța prezidează, potrivit prin
cipiului rotației, lucrările Con
siliului ministerial al C.E.E. Re- 
ferindu-se la starea actuală a 
Pieței comune, agenția France 
Presse scrie că aceasta nu este 
strălucită.

Deciziile Consiliului ministe-

rial și ale 
rămîn fără 
secință, consideră 
din paris, se face 
cesitatea unui nou impuls dat 
comunității. „Cel nouă" trebuie 
s-o . scoată din actuala stare de 
stagnare.

Șefii de guvern din Dane
marca, Marea Britanie, R.F.G. 
și Italia au răspuns favorabil 
invitației președintelui francez. 
Surse autorizate britanice au 
precizat că scopul întîlnirii de 
la Paris este pregătirea ' unei 
noi conferințe la nivel înalt a 
C.E.E. Această conferință, dacă 
va fi convocată, se va desfășura 
înainte de sfîrșitul anului, dar < 
nu mai devreme de luna no
iembrie, se adaugă din sursă 
britanică.

altor organisme 
rezultate. în con- 

observatorii 
simțită ne

independența Mozambicului

nea programe complexe de cer
cetări in cadrul unei largi co
laborări internaționale. în acest 
sens, au fost avute în vedere 
o serie de programe cu carac
ter multidisciplinar, eșalonate 
pe 5—10 ani, realizate sub egi
da UNESCO și cu sprijinul al
tor organizații internaționale, 
cum sînt programele; Deceniul 
hidrologic internațional, Pro
gramul biologic internațional, 
Omul și biosfera, Programul de 
cercetări oceanografice și altele.

în textul adoptat se sublinia
ză, de asemenea, importanța pe 
care statele participante o acor
dă programului mondial de in
formare științifică și tehnică, 
cunoscut sub numele de „Uni- 
sist".

în continuare, în cadrul ace
leiași subcomisii, s-a trecut la 
examinarea unor propuneri pri
vind transferul noilor cuceriri 
ale științei și tehnicii. în cuvîn- 
tul său la dezbateri, delegatul 
român a subliniat importanța 
pe care o prezintă pentru toa
te țările și îndeosebi pentru ță
rile în curs de dezvoltare, in
clusiv cele din Europa, asigura
rea unui acces neîngrădit la 
cele mai recente rezultate ale 
cercetării științifice și 
tării tehnologice, care 
permită în condiții de 
egalitate, să folosească 
rezultate in dezvoltarea 
nomică.

dezvol- 
să le 
deplină 
aceste 

lor eco-

• ÎN CAPITALA SUDANU
LUI a fost semnat protocolul de 
colaborare intre Radioteleviziu- 
nea română și Radioteleviziunea 
sudaneză, care prevede efectua
rea unor schimburi de progra
me; filme și delegații, precum și 
organizarea unor emisiuni spe
ciale dedicate celor două țări.

Din partea română, documen-' 
tul a fost semnat de ambasado
rul țării noastre la Khartum, 
Florian Stoica, iar din partea 
sudaneză, de Ibrahim Osman, 
subsecretar de stat ad-interim 
la Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Declarația a fost adoptată într-o 
ședință a comitetului, la care au 
participat, între alții, vicepre- 
mierul Gheorghios Mavros și 
fostul ministru Ioannis Zigdis.

FURTUNI PUTERNICE IN 
SUDUL ANGLIEI

GRECIA: ACTIVIZAREA 
PARTIDULUI UNIUNEA 
DE CENTRU

• FURTUNI PUTERNICE, în
soțite de ploi torențiale, s-au 
abătut asupra regiunilor sudice 
ale Marii Britanii. Numeroase 
suprafețe acoperite cu culturi 
au fost distruse, fiind întrerupt 
în multe puncte traficul rutier 
și cel feroviar.

Marea dezlănțuită a pertur
bat și traficul navelor aflate în 
Marea Mînecii.

• UN COMITET al Uniunii de 
Centru, cel mai mare partid al. 
Parlamentului grec de dinaintea 
loviturii de stat de la 21 apri
lie 1967. a dat publicității o de
clarație prin care convoacă pe 
foștii deputați ai partidului în
tr-o reuniune programată pen
tru duminică. 15 septembrie.

• GUVERNUL PAKISTANEZ 
a oferit un ajutor în alimente, 
medicamente și îmbrăcăminte în 
valoare totală de 3.3 milioane 
dolari populației din Bangladesh 
care a avut de suferit din cauza 
recentelor inundații. Au fost 
definitivate aranjamentele în 
vederea transportării acestor 
ajutoare în Bangladesh* săptă- 
mina viitoare.
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Agențiile T.A.S.S., Reuter și 
Associated Presse informează 
că. la încheierea a două zile de 
negocieri, delegația Frontului 
de Eliberare din Mozambic, 
condusă de Samora Machel, 
președintele Frelimo și delega
ția guvernului Portugaliei, con
dusă de Mario Soares, ministrul 
de externe, au anunțat că au 
ajuns la un acord deplin pri
vind independența Mozambicu- 
lui.' După cum au precizat surse 
oficiale ale ambelor delegații, 
acordul va fi semnat, sîmbătă. 
la ora 10,00 G.M.T.

După cum s-a relatat ante
rior. actualele negocieri au fost 
consacrate soluționării proble
melor ce decurg din transfera
rea puterii 
zambican și 
date precise 
rea oficială

Prin elaborarea acordului pri
vind independența Mozambicu- 
lui,acest teritoriu african își va 
redobîndi libertatea după 400

către poporul mo- 
din fixarea unei 
pentru recunoaște- 
a viitorului stat.

de ani de dominație colonială, 
se va pune capăt celor 10 ani 
de lupte desfășurate de patrioții 
Frelimo pentru obținerea inde
pendenței naționale și se va a- 
junge la o nouă modificare a 
hărții continentului african, 
printr-o restrîngere considera
bilă a statelor aflate sub admi
nistrație colonială sau regimuri 
rasiste.

într-o declarație făcută pre
sei imediat după anunțarea a- 
cordului, Joaquim Chissano, se
cretarul Frelimo pentru proble
mele apărării și securității, a 
,spus : „Sîntem foarte satisfăcuți. 
Am ajuns fără dificultăți în ul
timul stadiu al negocierilor, 
care s-au desfășurat cu mult 
mai bine decît ne-am așteptat". 
La rîndul său, Antero Sobral, 
membru al delegației portu
gheze, a confirmat faptul că a 
fost degajat un acord complet 
al ambelor părți și că documen
tul urmează să fie semnat sîm
bătă.

ORIENTUL , 
APROPIAT

• ARTILERIA GREA IS- 
RAELIANĂ a bombardat, în 
noaptea de 5 spre 6 septembrie, 
o regiune libaneză din sectorul 
sudic al frontierei, concentrîn- 
du-și atacul asupra localităților 
Ramia, Marvahin, Salahani, 
Aita Aș-Saab, Iarun și Blida. 
Totodată, vedete militare israe- 
liene au pătruns din nou in 
apele teritoriale ale Libanului, 
în regiunea orașului Saida, re
latează agenția T.A.S.S.

în cursul zilei de vineri, forțe 
armate israeliene au trecut pe 
teritoriul Libanului, în apropiere 
de Bin Jbail, retrăgindu-se in 
momentul declanșării focului de 
către armata libaneză, transmit 
agențiile France Presse și 
T.A.S.S., citind un comunicat 
al Ministerului libanez al a- 
părării.

Se împlinește un 
deceniu din ziua cind 
Malta, după o luptă 
de peste un secol și 
jumătate, și-a cueerit 
independența. Eveni
mentul, petrecut in 
ziua de 10 septembrie 
1964, reprezintă o im
portantă pagină in is
toria poporului mal
tez. care ilustrează 
împlinirea năzuințelor 
și aspirațiilor sale. 
Dobindirea indepen
denței a însemnat des
chiderea perspectivei 
ca, prin eforturi 
ruitoare, acest 
mic și harnic, 
înscrie întreaga exis- 

traiectoria 
economic

niciană, avind in struc
tura lexicului 
meroase cuvinte 
origine italiană și 
rabă. Deși beneficiază
de o climă meditera- 
niană, faptul că insu
lele au un relief cu 
formații montane, cal-

nu
de 
a-

este o îndeletnicire 
transmisă din genera
ție în generație. In
dustria, redusă, s-a 
specializat in prelucra
rea produselor agri
cole și repararea na
velor, precum și în 
producția de textile.

stă- 
popor 
să-și

tență Pe 
progresului 
și social.

Situată in Marea 
Mediterană, intr-un 
mic arhipelag, com
pus din trei insule — 
Malta, Gozo și Comino 
— cu o suprafață de 
316 km.p. și o popu
lație de 350 000 locui
tori, Malta are deci 
o densitate dintre 
cele mai mari din 
lume — peste 1000 
locuitori pe kmp. Lim
ba insularilor, malte- 
za, este de origine fe-

Cel 
populat 
ricii Latine (8,5 mili
oane km.p., aproxima
tiv 100 milioane lo
cuitori) a înregistrat în 
ultimii ani ritmuri sus
ținute de dezvoltare a 
economiei, 
sale resurse 
(fier, beriliu, 
crom, nichel, 
petrol, aur, uraniu 
diamante) au început 
să fie valorificate mai 
eficient și rezultatele 
nu au întîrziat să se 
vadă. Brazilia, a cărei 
economie se baza odi
nioară pe cultura cafe
lei, care reprezenta 
trei sferturi din expor
turile țării, dispune 
acum de cîteva puter
nice obiective ale in
dustriei extractive, chi
mice și energetice. Ca 
urmare a ratei înalte 
de dezvoltare a eoono- 
miei (circa 10 la sută 
în ultimii patru ani), 
Brazilia a ajuns la un 
produs social de peste 
50 de miliarde do
lari, care se va dubla 
în mai puțin de un 
deceniu dacă ritmul 
de creștere actual va 
fi menținut. Cîteva ci
fre vin să ilustreze 
progresele economice 
importante obținute de 
fosta „țară a cafelei". 
In 1972, Brazilia pro
ducea deja 6,5 milioa
ne tone oțel, planurile 
vizînd în continuare o 
dezvoltare impetuoasă 
în acest domeniu pen
tru a se ajunge la o 
producție de aproxi-

mai întins și 
stat al Ame-

Imensele 
naturale 
bauxită, 
mangan, 

fi

MALTA
caroase — circa 250 m 
altitudine — nu s-a 
putut dezvolta, în con
diții prielnice, econo
mia agrară, culturile 
fiind in cea mai mare 
parte irigate. Preocu
pările tradiționale ale 
locuitorilor sînt culti
varea cerealelor, a 
bumbacului și tutunu
lui, a legumelor, viței 
de vie, a plantelor ci
trice, a măslinilor și 
migdalilor. Pescuitul
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Datorită poziției sale 
favorabile — la răs
cruce de drumuri ma
ritime — (o despart 
numai 100 km de Sici
lia și 225 km de coas
tele de nord ale Afri
cii) Malta a devenit, 
cu timpul, un impor
tant nod comercial. A- 
ceasta a determinat, in 
bună măsură, dezvol
tarea comerțului. Mal
ta exportă piei, legu
me, fructe, textile.

flori, conserve. Avind 
un pitoresc deosebit, 
datorită structurii re
liefului și a poziției 
sale in mijlocul mării 
albastre, avind o isto
rie și o civilizație 
multimilenară care au 
lăsat atractive vestigii, 
Malta este și o țară a 
turismului.

După cucerirea 
dependenței au 
elaborate planuri 
dezvoltare care 
văd extinderea activi
tății industriale, con
centrată, mai ales, in 
capitală — orașul 
portuar La Valetta — 
crearea de obiective 
noi, modernizarea ce
lor existente în vede
rea lichidării definiti
ve a înapoierii moște
nite și accelerării pro
gresului social-econo- 
nic.

Tara noastră Între
ține relații de colabo
rare fructuoasă cu 
Malta. Poporul român 
urmărește, cu interes 
și simpatie, eforturile 
poporului 
propășire

ia- 
fosi 

de 
pre-

■rt.

V.

maltez de 
a țârii.

CABULEA

mativ 20 de milioane 
tone în 1980. Produc
ția de energie electri
că a atins, de aseme
nea, nivelul celei din 
Argentina și Mexic, 
urmînd a se dubla pî
nă în 1980. Mărturie a 
eforturilor îndreptate 
spre valorificarea u- 
riașului său potențial 
energetic este comple
xul Urubupunga din 
statul Sao Paulo, care 
are o capacitate de

ani integrării în circu
itul economic a vaste
lor zone din nordul și 
vestul țării, îndeosebi 
a bazinului amazonian. 
In acest scop, în 1970 
a început construcția 
unei magistrale rutiere 
de 5 000 de km. care 
va lega coasta Atlanti
cului cu frontiera oc
cidentală.
sub numele 
amazonian", 
magistrală

Cunoscută 
de „trans- 

această 
a intrat

BRAZILIA
Preocupări
economice

4 600 MW. In planul 
energetic de perspecti
vă se prevede, de a- 
semenea, construirea, 
în colaborare cu Pa- 
raguayul, a hidrocen
tralei de la Itaipu, pe 
fluviul Parana. Cu o 
capacitate de 10— 
12 000 MW, aceasta 
va fi cea mai mare 
construcție de acest 
gen din lume. In ce 
orivește exporturile, a- 
cestea depășeau, în 
1973, 6 miliarde dolari, 
sumă din care numai 
un sfert mai provenea 
din vînzarea cafelei.

O atenție deosebită 
s-a acordat în ultimii

parțial în exploatare. 
De-a lungul ei, în zo
nele defrișate ale jun
glei, și-au făcut apa
riția primele centre a- 
gricoie și industriale. 
Magistrala transamazo- 
niană va fi completa
tă de o întreagă re
țea de șosele secunda
re menite să grăbeas
că participarea la via
ța economică a țării a 
unor regiuni vaste. 
Pătrunderea în zona 
odinioară intactă a 
bazinului Amazoanelor 
era o necesitate, căci 
aici se află jumătate 
din resursele de mine-

reuri feroase, 93 la 
sută din cele de bauxi
tă și 80 la sută din 
fondul forestier.

O preocupare de 
seamă a autorităților o 
constituie 
încurajarea 
naționale, 
scop au fost create de 
curînd trei mecanisme 
financiare — „Investi
țiile braziliene", „Me
canica braziliană" și 
.Compania braziliană 
a produselor de bază" 
— care, dotate cu un 
capital inițial de cite 
200 milioane de cruze
iro, vor acorda între
prinderilor naționale 
din ramura construcți
ilor de mașini și din 
industriile extractivă, 
siderurgică și chimică 
sprijinul financiar ne
cesar pentru a face fa
ță concurenței capita
lului străin.

Aceste fapte 
că obiectivul 
mental al politicii eco
nomice braziliene vi
zează crearea unei 
structuri industriale 
proprii prin interme
diul unui amplu efort 
de investiții. Dealtfel, 
singura alternativă de 
care dispun țările în 
curs de dezvoltare, în 
rîndul cărora se numă
ră și Brazilia, de a 
micșora decalajul care 
le desparte de statele 
dezvoltate, este toc
mai sporirea eforturilor 
proprii în ramurile 
productive.

în prezent 
industriei 

In acest

arată 
funda-
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