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Atitudine
revoluționară

V V

AU

în muncă,

NOI COLECTIVE DE MUNCĂ IȘI
ONOREAZĂ ANGAJAMENTELEin învățătură

Actualitatea

școlară

Tineretul a început școala, 
însoțit de vibranta chemare 
de a dovedi o atitudine re
voluționară în învățătură și 
muncă, în tot ceea ce reali
zează ca elevi, ca uteciști. 
Receptivitatea în fața în
demnurilor comuniste Ia 
muncă o aflăm concretizată 
în hotărîrea-chemare adopta
tă la recenta plenară comună 
a C.C. al U.T.C. și a Consi
liului U.A.S.C.R. Găsim aici 
un înflăcărat angajament al 
generației tinere, de a învăța 
astăzi pentru a intra pe deplin 
pregătită în viața economică, 
socială și politică a țării în 
anii traducerii in viață a ho- 
tărîrilor Congresului al XI- 
lea al partidului, meritîn- 
du.și titlul de constructori ai 
comunismului. Sarcinile orga
nizațiilor U.T.C. pentru noul 
an de învățămînt, concepute 
și dezbătute în cadrul plena
rei comune a C.C. al U.T.C. 
Și a Consiliului U.A.S.C.R., 
derivă nemijlocit din respon
sabilitățile stabilite pentru 
școală, pentru tînăra genera
ție în documentele pro
gramatice ale Congresului 
al XI-lea al partidului, in 
cuvintarea rostită de tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU 
la consfătuirea pe țară con
sacrată școlii superioare.

Anul școlar al celui de-al 
XI-lea Congres al partidului 
este astfel conceput incit să 
reprezinte primul pas, deci
siv, pe linia realizării unui 
învățămînt nou, revoluționar, 
a unei școli-uzină. Organiza
ția comunistă a tineretului 
își gîndește întreaga activi
tate in sprijinul acestui nooil 
țel, propunindu-și să acțione
ze astfel incit acest an șco
lar să devină an de cotitură 
și în ceea ce privește îmbu
nătățirea situației la invăță- 

,tură. In acest sens, va spori 
preocuparea pentru ca acti
vitatea politico-ideologică să 
aibă puternice repercusiuni 
asupra educării comuniste a 
elevilor, a creșterii respon
sabilității lor pentru muncă, 
pentru învățătură și exem
plară comportare. Organiza
rea invățămintului politic 
U.T.C., care, în primul tri
mestru de școală, va fi axat 
pe studierea și dezbaterea do
cumentelor Congresului al 
Xj-lea, a ultimei cuvin- 
tări a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU referitoare la 
invățămint, va face posibilă 
o profundă cunoaștere de că
tre elevi a sarcinilor ce le 
revin lor și organizațiilor 
U.T.C. din aceste documente. 
Fără îndoială, o atare cu
noaștere va avea puterea să 
dinamizeze activitatea ute- 
ciștilor, să-i solicite să inve- 

t țe și să muncească cu per
severență. Vor fi binevenite 
dezbaterile organizate din 
primelq, zile ale anului șco
lar despre învățătură ca ma
nifestare a spiritului revolu
ționar, despre modul in care 
elevii pot aduce cota lor 
parte Ia perfecționarea struc
turală a procesului de învă- 
țămint și educație. Se așteap
tă, totodată, o intervenție pro
prie, activă din partea orga
nizației U.T.C. la dezvoltarea 
atelierelor-școală, ca ateliere 
productive. Extinderea între
cerii „Tineretul — factor ac
tiv in îndeplinirea cincinalu
lui înainte de termen" și in 
rindul elevilor va contribui la 
statornicirea in viața școlii 
a atmosferei de uzină, a res
ponsabilității de producători 
de bunuri materiale.

Analiza muncii desfășurate 
in perioada anterioară, mo
ment cu care începe activi
tatea, trebuie să fie domi
nata de profunzime și spirit 
de exigență, să se realizeze 
în lumina indicațiilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu la 
intiinirea de lucru, din fe
bruarie, eu Biroul C.C. al 
U.T.C. și Biroul C.E. al 
U.A.S.C.R.

Plenara comună a C.C. al 
U.T.C. și a Consiliului 
U.A.S.C.R. a cerut ca urmă
toarea perioadă să fie o eta
pă de lucru, care să fie folo
siră de organele U.T.C., de 
consiliile elevilor pentru e- 
Iaborarea unor programe coli
ere .e de activități, a unor 
măsuri specifice organiza
țiilor pe care le îndrumă, 
pentru instruirea practică a 
activelor U.T.C. din școli, 
d....a care să se treacă ope
rativ la treabă, centrul de 
greutate al activității fiind 
organizația '" 
clasei. Aici 
tot timpul 
te sutele 
ciști, cadre —„------....
organizarea muncii, în reali
zarea obiectivelor propuse.

U.T.C. a școlii, a 
trebuie să se afle 
activiștii, să aju- 
și sutele de ute- 
de organizație,

LUCREȚIA LUSTIG

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

• Delegația militară chineză de prietenie
Luni dimineața, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului 
Român, președintele 
Socialiste România, 
dantul suprem al 
Armate ale Republicii 
cialiste România, a primit de
legația militară chineză de prie
tenie, condusă de tovarășul Si- 
ang Giung-hua, membru suple
ant al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, loc
țiitor al șefului Marelui Stat

Comunist
Republicii 

coman- 
Forțelor 

■' ■' So-

Major al Armatei Populare Chi
neze de Eliberare, care între
prinde o vizită în țara noastră.

Oaspeții au fost însoțiți de 
Li Tin-Ciuan, ambasadorul R.P. 
Chineze la București.

La primire au participat to
varășii Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R., 
general de armată Ion Ioniță, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul apărării naționale,

general-colonel Ion Com^n, șef 
de secție la C.C. al P.C.H., ge
neral-colonel Ion Gheorghe, 
prim-adjunct al ministrului a- 
părării naționale și șef al Ma
relui Stat Major, general-loco- 
tenent Gheorghe Logofătu, loc
țiitor al șefului Marelui Stat 
Major.

Conducătorul delegației mili
tare chineze a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu, din

(Continuare în pag. a V-a)

• Ministrul petrolului și chimiei al Indiei
tovarășul Constantin 
ministrul energiei electrice.

A luat parte, de asemenea, 
Vishnu K. Ahuja, ambasadorul 
Indiei la București.

Oaspetele a exprimat șefului 
statului român călduroase mul
țumiri pentru onoarea de a fi 
primit și a transmis președinte
lui Nicolae Ceaușescu un cordial 
salut și urări de bine din par
tea președintelui Indiei, Fakh-

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, luni dimi
neața, pe D. K. Borooah, mi
nistrul petrolului și chimiei al 
Indiei, președintele părții țării 
sale în Comisia mixtă guverna
mentală de cooperare econo
mică, științifică și tehnică ro- 
mâno-îndiană. a cărei primă 
sesiune s-a desfășurat la Bucu
rești.

La întrevedere a participat

Băbălâu, ruddin Aii Ahmed, și a primu
lui ministru, Indira Gandhi.

La rîndul său, președintele 
României a adresat un salut 
călduros și cele mai bune urări 
președintelui și premierului Re
publicii India.
Președintele Nicolae Ceaușescu 

a avut, apoi, o convorbire cu 
ministrul indian, în cadrul că
reia au fost subliniate cu satis-

(Continuare în pag. a V-a)

• Ministrul culturii și învățămîntului 
al Republicii Guineea

CONTINUTND SĂ PREZENTĂM CITITORILOR 
OBIECTIVELE FUNDAMENTALE ALE SOCIETĂȚII 
SOCIALISTE MULTILATERAL DEZVOLTATE, PU

BLICĂM AZI ÎN PAGINA A III-A GRUPAJUL :
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TNDEPLINIT PLANUL PE PATRU ANI Al 
CINCINALULUI

unități industriale din 
Hunedoara au raportat

„SISTEMATIZAREA TERITORIAL-ADMINI- 
STRATIVĂ Șl ECONOMICĂ, AMPLASAREA 
RAȚIONALĂ A FORJELOR DE PRODUCȚIE 
PE ÎNTREG TERITORIUL ȚĂRII, ASIGURÎND 
DEZVOLTAREA PROPORȚIONALĂ A TUTU
ROR JUDEȚELOR Șl REGIUNILOR, RIDI-
CAREA GRADULUI DE CIVILIZAȚIE MATE 

RIALĂ A ÎNTREGULUI POPOR"
® Noile forme

viitorului
• Ascensiunea
9 Ora satului

de relief

urbanului
modern

9 Structura demografică 
României de azi și de

ale

a
mime

Zece 
județul 
pînă acum, în cinstea Congresu
lui al XI-lea al partidului, înde
plinirea planului de producție pe 
patru ani ai cincinalului. Colec
tivele de muncă din întreprin
derile hunedorene care au înre
gistrat acest succes vor realiza 
pînă la finele anului o producție 
industrială suplimentară in va
loare de peste 530 milioane lei.

★
Succese importante au fost 

obținute în devansarea sarcinilor

„SĂPTĂMÎNA RECORD 
LA STRÎNSUL RECOL

TELOR"
După ce săptămîna trecută 

circa 13 000 de elevi din jude
țul Teleorman au strins 1 354 to
ne legume, 200 hectare cu po
rumb, au sortat 17 tone legume 
și au pregătit 11 tone 
pentru fabricile de 
această săptămînă, 
declarat-o plini de 
„Săptămîna record 
recoltelor", se angajează să rea
lizeze producții mult mai mari. 
Școala s-a mutat in cimp, ceea 
ce înseamnă că 22 000 elevi, sub 
directa îndrumare a organizații
lor U.T.C. și a specialiștilor 
din unitățile agricole, vor parti
cipa cu elanul caracteristic ti
nereții, la recoltatul produselor 
toamnei : legume, porumb, bum
bac.

cincinalului și în județul Cluj. 
Mai bine de 20 de unități eco
nomice clujene au anunțat pînă 
acum îndeplinirea planului pe 4 
ani. Calculele arată că numai la 
nivelul acestui municipiu se va 
realiza un plus de producție es
timat la 1,4 miliarde lei.

★
începind de sîmbătă întreprin

derea .,11 Iunie“ din Galați lu
crează în contul ultimului an al 
cincinalului. Colectivul acestei 
mari întreprinderi a industriei 
ușoare va realiza în afara pre
vederilor planului pe patru ani 
o producție globală în valoare 
de 50 milioane lei, devansarea 
fiind obținută pe seama extinde
rii acordului global, reorganiză
rii fluxurilor tehnologice și a 
locurilor de muncă și a acțiuni
lor de autodotare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, la 23 septembrie, pe 
Mamady Keita, membru al Bi
roului Politic Național al C.C. 
al Partidului Democrat din 
Guineea, ministrul culturii și 
învățămîntului, și pe membrii 
delegației pe care o conduce la 
lucrările celei de-a doua sesiuni 
a Comisiei mixte româno-gui-

neeze de colaborare și cooperare 
economică, tehnică și științifică.

La întrevedere au participat 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul educației și învăță- 
mintului, Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei.

A luat parte, de asemenea,

Ibrahima Camara, ambasadorul 
Republicii Guineea la Bucu
rești.

Oaspetele a arătat că are 
deosebita onoare de a fi purtă
torul unui mesaj, al sentimen
telor și urărilor frățești pe care 
le transmite președintelui 
Nicolae Ceaușescu secretarul 
general al Partidului Democrat 
din Guineea, președintele Re-

(Continuare în pag. a V-a)

• Purtătorul oficial de cuvînt al
politic al 0. E. P

în de 23 
Nicolae

după-amiaza zilei 
septembrie, 
Ceaușescu, 
Partidului 
președintele Republicii Socialis
te România, a primit pe Abu 
Yahia, purtătorul oficial de cu
vînt al Departamentului politic 
al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei. împreună cu oaspe
tele se afla Imad Abdin, re
prezentantul permanent al 
O.E.P. la București.

tovarășul
secretar general al
Comunist Român,

Cu acest prilej, purtătorul 
oficial de cuvînt al Departa
mentului politic al O.E.P. a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj, împreună 
cu un cordial și prietenesc sa
lut, din partea președintelui 
Yasser Arafat. și a celorlalți 
membri ai Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei.

Abu Yahia a mulțumit căl
duros pentru ajutorul dezinte-

Departamentului

resat, permanent, consecvent 
acordat de România socialistă, 
personal de președintele Nicolae 
Ceaușescu, soluționării proble
mei palestiniene în spiritul 
drepturilor legitime ale po
porului palestinian, inclusiv în 
ce privește crearea unui stat 
național palestinian.

(Continuare în pag. a V-a)

ardei 
conserve, în 
pe care au 

entuziasm, 
la strînsul

CAMPANIA AGRICOLA
i

Zi lumină
pe cîmpiile toamnei
Pentru gospodarii satelor 

timpul a devenit neîncăpător. 
...............................  avansează 

adeseori 
întunericul 
inutile fa- 
pînă la a- 
răsăritului, 
și izbîndă.

Obișnuita zi-lumină 
mult în noapte, iar 
noaptea își scutură : 
în dimineață, făcînd 
rurile care au boltit, 
cest moment al i 
orizonturi de. trudă i.
Ziua astronomică însăși, a celor 
24 de ore, face eforturi să în
capă ziua de efort a țăranilor. 
De aceea, rîndurile de astăzi 
nu se vor atît un îndemn — 
cînd oamenii știu să îndemne 
mai spornic decit cuvîntul din 
vîrful peniței — cît mai ales o 
observație asupra hărniciei și 
spiritului de dăruire, chibzuințe! 
și efortului amplificat, trăsături 
def'-'Srii pentru oamenii jntil-

ION ANDREIȚĂ 
Fotografii : 

VASILE RANGA
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După o săptămînă de la începerea anului universitar
CÎT, CUM Șl PÎNĂ UNDE A AJUNS

IDEEA AUTOADMINISTRĂM CĂMINELOR?
începutul anului universitar și-a făcut simțită prezența nu 

numai în amfiteatre, laboratoare și ateliere, ci și în cămine și 
cantine, acolo unde o bună parte dintre studenți trăiesc, învață, 
se odihnesc, servesc masa. Cu trei zile înaintea noului an, se
cretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sub
linia în cuvintarea rostită la Conferința cadrelor și activului 
de partid din învățămîntul superior că „întreaga activitate a 

de 
firească : 

mai mult 
sînt găzduiți

căminelor și 
studenți". La 
statul 
de 60

cantinelor trebuie să fie 
urma urmelor, o sarcină 

nostru asigură o studenție fără

administrată 
foarte 

griji, 
la sută dintre tinerii facultăților

în cămine, cu posibilitatea să servească masa la can
tine — au la dispoziție bunuri materiale pe care să le folo
sească patru-cinci ani în cele mai bune condițiuni. Adică, li se 
creează situația de proprietari colectivi ai unor condiții bune de 
muncă, învățătură și viață. în această calitate „de proprietari", 
e normal să li se ceară să îngrijească singuri de tot ce le stă 
la dispoziție, ca viața lor la cămine și cantine să fie la nivelul 
condițiilor create, pentru ca tot ce au ei, astăzi, să predea în 
bună stare generațiilor viitoare de studenți. Dar, mai ales, pen
tru ca în calitatea lor de viitori responsabili ai unor unități, eco
nomice, culturale etc. să învețe să se gospodărească bine, să în
vețe să muncească și să conducă bine.

Combinele grăbesc recoltarea florii-soarelui de pe ultimele su
prafețe.

ZZA TRAI CA OM
A.

Așa prezentîndu-se lucrurile, 
era și de așteptat ca de la 
început de an universitar să se 
acționeze peste tot in - sensul 
acesta, să se stabilească măsu
rile cele mai potrivite pentru 
ca autoadministrarea de către 
studenți a căminelor și cantine
lor să devină o realitate fapti
că peste tot. S-a procedat în 
acest fel ?

Cazarea studenților din Com
plexul Grozăvești la 
A și C s-a făcut în 
bune. A contribuit la 
și venirea mai devreme 
membrilor comitetelor de 
min, care au ajutat la reparti
zarea studenților, la aranjarea 
camerelor. Nu peste tot s-au 
înregistrat prezențe de sută la 
sută. La căminul N-Regie, unde 
locuiesc studenți de la Faculta
tea de comerț, a venit 
de începerea cursurilor 
președintele comitetului 
min. Mai mult, o vizită 
va camere descoperă 
inadmisibile In viața de cămin. 
Trei studenți, Vasile Anghel, 
Constantin Zaharescu și Florea

Tandără, stau cu 
în mînă în timp 
sint la. cursuri. La același că
min, sala de lectură este blo
cată de maldăte de cărți, deși 
procesul de învățămînt a înce
put și seminariile trebuie pre
gătite. Cine trebuia să facă or
dine ? Nu studenții ? Ni se jus-

cărțile de joc 
ce colegii lor

tifică lipsa de preocupare a co
mitetului de cămin prin amîna- 
rea alegerilor pentru noile co
mitete. Gine spune însă că tre
buie așteptată o ședință și abia 
după aceea să se facă ordine în 
casa în care locuiești ? Dacă 
alegerile vor avea loc în
tombrie, dezordinea va rămîne

„intactă" pînă atunci ? Iată că 
mediciniștii nu au așteptat șe
dința de alegeri. Cei de la că
minul M au trecut operativ la 
treabă și și-au luat în primire

CĂLIN STĂNCULESCU
oc-

(Continuare în pag, a V-a) [

căminele 
condiții 
aceasta 

a 
că-

înainte 
numai 
de că- 

în cite- 
practici

Brigada
„Scînteii tineretului" :

• ION ANDREIȚĂ
• VASILE RĂVESCU
• OVIDIU MARIAN

transmite din județul
BUZĂU

■>

OAMENI ADEVĂRATI
ADEVĂRAT, INTRE

Pulsul

în orașul
industrial

ÎN PAGINA a 2-a

vieții

Inginer NICOLAE DOGARIU,
directorul I.A.S. Giarmata, județul Timiș,

Tovarășe Dogariu, din ce 
an sînteți director aici, Ia I.A.S. 
Giarmata ?

— Din anul 1954, deci de două
zeci de ani. Mai înainte lucra
sem la București, în jninister ; 
o vreme am fost și prin alte 
locuri din țară, iar apoi am 
venit aici, la Giarmata, și aici 
am rămas. Adevărul este că 
Giarmata a însemnat pentru 
mine revelația existenței. Aici, 
muncind, lucrînd in condiții

grele, unele potrivnice chiar, 
am înțeles valoarea, încărcătura 
de viață, de omenesc a muncii. 
Aici am înțeles cu adevărat că 
un comunist nu trebuie nici
odată să cedeze. Cînd au aflat 
că am să vin aici, la Giarmata, 
mulți prieteni, cunoscuți, m-au 
sfătuit să aleg un alt loc, lipsit

ȘERBAN CIONOFF

(Continuare în pag. a Il-a)

r CU SINCERITATE
Prefațatorul volumului „Cinci minute pen

tru tata", o culegere de scrisori aparținînd 
iui Antonio Gramsci, a avut lăudabila idee 
de a sublinia o trăsătură de reală actuali
tate a activității cunoscutului revoluționar 
italian. Spre deosebire de alți scriitori, în
tre a căror operă și viață nu există o de
plină armonie, Gramsci a fost unul dintre 
aceia care s-au străduit de-a lungul întregii 
lor existențe să trăiască pînă în cele mai 

care
lor existențe să trăiască pînă în cele 
mici amănunte conform idealurilor ia ___
au aderat. în bătălia pentru adevăr, în în
fruntarea dușmanilor ideologiei marxiste, 
în acceptarea tuturor sacrificiilor luptei re
voluționare, în viața de familie sau în mo
dul de a-și crește copiii asemenea oameni 
au căpătat o nobilă prestanță, prin aceea 
că n-au făcut și nu acceptă’să facă com
promisuri.

Desigur, numărul celor care astăzi în lu
me trăiesc conform unor asemenea rigori 
ale moralității celei mai cu
rate, moralitatea comunistă, .................
este imens, iar în țara noastră 
stilul comportamentului indivi
dual, ca și acela al relații
lor colective, este, în general, 
dominat de ceea ce numim „omul nou". 
Dar dacă socotesc extrem de utilă o atare 
subliniere — punerea în acord a ceea ce 
afirmi că ți-ai însușit, cu propriile-ți fapte 
analizate pînă la amănunt — este pentru că 
în procesul deosebit de complex aî vieții 
sociale unii reușesc să se facă „pierduți", 
cel mai adesea cu scopul de a trage profi
turi din diferența de atitudine existentă în
tre ei și ceilalți.

Am asistat, de pildă, la uimirea pe care 
membrii unei cooperative meșteșugărești 
bucureștene o trăiau cu reală sinceritate 
invitați fiind de către organele de miliție 
în cazul unui coleg de-al lor, depistat ca 
autor de furtișaguri, bețiv, cu atitudini imo
rale și brutal pînă la violență în familie. 
Aproape toți își începeau declarațiile cu 
„nu se poate", „trebuie să fie o eroare", 
„omul acesta ne îndemna la cu totul alt
ceva". Dar, djn păcate, faptele erau fapte, 
Făcînd „figură de om conștient", individul 
opera liniștit, existența lui adevărată fiind 
aceasta din urmă. în alte cazuri, oameni 
cu studii superioare, pregătiți chiar în anii

din urmă, se manifestă la o cunoaștere mai 
apropiată ca niște personaje duble. Pot o- 
feri cazul unor medici tineri de la un spital 
de prin părțile de nord ale Olteniei, care 
în ședințe, la cercurile de învățămînt, ori 
atunci cînd se întîlneau cu persoane ce li 
se păreau oficiale vorbeau „ce trebuie", și 
vorbeau corect. Despre menirea omului care 
salvează vieți. Despre cinste și dezinteresa
re. Despre corectitudine și puritatea aspira
țiilor. în fața unei singure sute de lei s-au 
făcut însă cu toții de rușine, sfîrșind într-o 
bălăcăreală reciprocă, demascîndu-se ca inc 
capabili profesional și dedați de mult cu 
luarea de mită. Ce poate fi mai stupid, mai 
îngrozitor de trist ? Nu cunoaștem o formă 
de degradare mai acuzatoare decît aceasta.

Dar acest soi de pungășie sub pavoaz 
înflorit cunoaște și alte variante, arborate 
în raport de 
„principial"

EUGEN FLORESCU

sfera de interese. Cutare 
practică favoritismul mai abitir 
decît pe vremuri ; cutărui 
propovăduitor al. muncii i se 
„întîmplă" ca tocmai pe fiul 
dumnealui să-l pună la adă
post de o oră de practică șco
lară... Iar efectul unor ase

menea discrepanțe dintre vorbă și faptă 
este departe de a fi minor. Pe unii dintre 
tovarășii noștri, mai slabi, nu atît de pre
gătiți pentru lupta în numele noului, prac
tici de acest fel îi învăluie într-un fel de 
scepticism, alții cad pradă unor apucături 
similare. Efortul general de perfecționare 
umană are, cred, cel mai puternic dușman 
în miasmele pe care le răspîndește exem
plul unor asemenea indivizi, practicieni ai 
cameleonismului.

De aceea și văd necesară răspîndirea pe 
scară largă a practicii democratice de a a- 
naliza cu regularitate în cadrul colectivelor 
de muncă și cetățenești comportamenful 
unuia sau altuia dintre membrii societății 
noastre.

De asemenea dezbateri nu pot să se tea
mă decît necinstiții și incorecții, demagogii 
sau fariseii.

Căci problema sincerității totale a oame
nilor cu care muncești, sau alături de care 
trăiești, este, în societatea de tip comunist, 
fundamentală I

J
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La 23 August 1944, Buzăul debarca, cu oameni, 
obiceiuri și sărăcie, la țărmul timpului nostru 
socialist. Cei 30 de ani de viață nduă se înscriu 
ca 30 de cercuri ale împlinirii pe trunchiul tînăr 
al orașului. An de an, dar, mai. ales, după con
stituirea sa ca județ — rod al unei înțelepte po
litici de investiții ținutul de la întorșura 
Carpaților s-a bucurat de o atenție deosebită : 
a apărut industria și, odată cu ea, înnoirea în
tregii vieți materiale și spirituale. Platforma 
industrială — fabrici, combinate, întreprinderi

moderne — polarizează, ca un magnet, efortul 
întregului oraș. Proiectul de Directive ale Con
gresului al XI-lea al partidului prevede, în con
tinuare, noi și bogate perspective acestui județ.

Am poposit în aceste zile de fierbinte entu
ziasm, sondînd pulsul muncii în actuala cetate 
industrială. Desprindem mai jos cîteva secvențe 
specifice timpului prezent, tot atîtea căi spre 
locurile de creație materială și spirituală ale 
buzoienilor.

DE O MIE DE ORI - 
PÂMINTUL I

întreprinderea de sîrmă și 
produse din sirmă — cea din
ții unitate, înființată in urmă 
cu 10 ani, pe platforma indus
trială a Buzăului. Succesiv, toa
te capacitățile au intrat în pro
ducție inainte de termen : sîr
mă trasă. zincare. electrozi, 
cuie, plase sudate. în prezent, 
aici se produce jumătate din 
sirma necesară economiei na
ționale. Studii riguros întocmi
te dovedesc că întreprinderea 
este in continuă creștere. „Dar. 
in primul rînd. au crescut oa
menii — ne împărtășește tină- 
rul inginer șef Eugen Sandu, 
prezent aici de la faza de șan
tier. Mă uimește repeziciunea 
cu care minuiesc agregatele". 
Foștii podgoreni și truditori ai 
ogoarelor, calificați la Cîmpia 
Turzii sau la locul de «muncă, 
au asimilat in timp record noile 
meserii, integrîndu-se temeinic 
în activitatea industrială. „Sîn- 
tem o forță — ne spune lăcătu
șul Ion Mușa — deși multi 'din
tre noi Sîntem absolvenți ai ul
timelor promoții de scoală pro
fesională. Priviti-1 pe Constan
tin Dobra Are 19 ani. si pinâ 
acum, • din mina lui n-a ieșit 
piesă proastă". îl privim pe 
Constantin Dobre. Tace. Mîinile 
lucrează. Muncitorilor de aici 
nu le prea place să plimbe 
vorba. Pentru ei sînt grăitoare 
faptele. Cu sirma produsă de ei 
pină acum șe poate înconjura 
planeta de o mie de ori. In cin
cinalul următor, producția se va 
tripla. Cite ..călătorii" in jurul 
pămîntului vor epuiza atunci 
cei două mii de tineri metalur
gist! buzoieni 7

PLEDOARIE PENTRU 
O NOUĂ FIRMĂ

1970 — anul de rod a aproape 
un miliard de lei investiții in 
cea mai mare unitate de pe 
platformă. întreprinderea de 
geamuri. 23 de hectare, populate 
cu utilaje de mare tehnicitate, 
au fost ridicate la scara indus
triei moderne. Geam tras, secu
rit. termopan. cristal, duplex — 
noile unităti de măsură a inte
ligentei foștilor agricultori. In
teligența lor — certitudinea u- 
nor noi și noi produse. Unul 
din ele — cărămizile din sticlă 
cu goluri sau. tehnic vorbind, 
piese presate. Marea majorita
te a lucrătorilor — tineri — s-a 
calificat aici, din mers. „Cu a- 
cești, azi. operatori chimiști. 
lăcătuși, sudori, automatiști rea
lizăm zilnic o producție în va
loare de un milion lei — sub
liniază Dumitru Baiu, secreta
rul comitetului U.T.C. Cea mai 
importantă victorie a noastră, 
cucerită cu truda celor patru 
ani, pe care am raportat-o în cin
stea zilei de 23 August. ește 
faptul că am rentabilizat în
treaga întreprindere". Odată cu 
rentabilizarea — o largă diver

sificare a gamei de produse. 
Drept pentru care colectivul de 
aici ne autorizează să susținem 
propunerea de schimbate a fir
mei : ea să se numească între
prinderea de geamuri și produse 
din geam.

NU NUMAI OLTENII 
SE ÎNTORC ACASĂ

Îi sînt încă proaspete, bănuim, 
in memorie, cititorului, reporta
jele apărute în presă, nu cu 
mult timp in urmă, despre „re
întoarcerea la vatră a olteni
lor". Era vremea cind Oltenia, 
urca pe verticala industriei. A- 
cest proces îl cunoaște astăzi 
Buzăul. Un adevărat exod al 
profesiilor către meleagurile na
tale. Cîteva „explicații" : ,

Constantin Blidaru. lăcătuș, 
trei ani bucureștean, de șase 
ani acasă : ..Dau oricind un bu
letin de Capitală pe unul de 
Buzău, cînd aici se naște o in
dustrie nemaipomenită și e loc 
de muncă pentru fiecare".

Sielîan Pascu, operator chi
mist : „Vin de la Borzești. A- 
colo m-.am calificat. Polistirenul 
e același, tragerea de inimă e 
alta".

Radu ,Dănîlă, inginer : „Am 
cerut, după facultate, să vin di
rect la întreprinderea de gea
muri. Am toate condițiile să mă 
afirm".

Gheorghe Dulma. lăcătuș, fost 
mecanic de vapor zece ani : 
„Sînt la sîrmă de doi ani. Re
cunosc. mă mai apucă dorul de 
apă. dar drago-stea de casă este 
mai statornică".

Stelian Boacă, mecanic, venit 
de la Cîmpina : „Știam că e ne
voie de oameni calificați și 
m-am grăbit, să răspund La apel. 
Cred că n-o să mă fac de ru
șine".

Alții si alții fac drumul de 
întoarcere acasă. Și deși nu se 
tine o asemenea statistică, nu
mărul lor este în continuă creș
tere.

POLIMERII ÎN PREMIERĂ

Cea mai tînără unitate de pe 
platformă — întreprinderea de 
timplărie metalică și materiale 
de construcții din mase , plasi 
tice. Produsele sale ? Am sub-’ 
linia in mod deosebit pla
cajul pentru îmbrăcat pereții 
(capitonări de mare artă), diver
se tipuri de tuburi Bergman, 
țevi capabile să suporte o pre
siune de zece atmosfere, pereți 
despărțitori (un fel de glasvand 
modern) și alte accesorii pen
tru locuințele viitorului. Mais
trul Vasile Iancu. tinerii opera
tori chimiști Petrică Gheorghe, 
Osman Fevronie, Dan Botezatu, 
Mariana Buruiană. Cristea Co- 
man ne introduc în universul 
miraculos al polimerilor. De la 
materia primă — prin extindere 
— la materia finită trec numai 
cîteva minute ; timp suficient 
însă ca produsul, datorită mo
dernelor instalații, să aibă ca

O Industria județului se 
rezuma, ca în numeroase 
alte locuri din țară, la cîte
va mori și ateliere meșteșu
gărești. în mod deosebit, e- 
xista in Buzău un atelier de 
reparații C.F.R. Valoarea 
producției globale nu depă
șea 290 de milioane lei.

• în agricultură existau 
100 de tractoare, fiecăruia 
revenindu-i 2 841 ha.

o învățămîntul se realiza 
în școli generale, 5 licee teo
retice și 7 școli profesionale.

• Nu se știe cu siguranță 
dacă în anul la care ne re
ferim exista vreun sat elec
trificat. Statistica din 1944 
menționează două.

vente de liceu se aflau la pri
ma întilnire cu producția. Re
ținusem atunci, s-o spunem, o 
oarecare teamă, timiditate din 
partea lor. Constanta Stoica ne 
mărturisește astăzi : „Unele au 
reușit la facultate. Altele au 
plecat. Cele care am rămas, am 
devenit bune mucitoare. Puteți 
să consultați și opinia Elenei 
Coșconea. Venerei Voinea și 
Doinei Mindruță, toate din pri
mul eșalon". Le observăm mii
nile ceva mai bătătorite, chipu
rile maturizate, dar și gesturile 
sigure, hotărîte. Din mina a- 
cestor fete iese cel mai nobil 
geam — duplex — folosit în 
exclusivitate la autoturismele 
„Dacia".

NOUA MEȘTERI MARI...

N-am reținut exact numărul 
tinerilor lăcătuși mecanici de la 
sectorul tratament termic al în
treprinderii de sîrmă. aflat! sub 
conducerea maistrului Dumitru 
Iancu. Cu siguranță, ei sînt mai 
multi de nouă. Dar priceperea 
tor. măiestria profesională se 
ridică la înălțimea celor nouă 
meșteri din legendă. Nu sînt 
„calfe și zidari" : se numesc 
frezori, strungari, montori. Nu-

mele lor : Dumitru Iacob. Cos- 
tică Vasile, Victor Ursu, Holban 
Nică. George Aldea, Teodor 
Iordache, Grigore Săpunaru, 
Petre > Rîmniceanu, Constantin 
Blidaru. Construcția lor : două 
cuptoare de recoacere. din care 
sirma iese aptă de a se • trans
forma în șurub. Iar șurubul, 
se știe, mic-mic. dar de impor
tanță... Un asemenea cuptor va
lorează peste patru milioane 
lei.

lități deosebite. „Deocamdată — 
ne spune Turcu Stoica, locțiito
rul secretarului organizației de 
partid — ca orice lucru nou și 
polimerii noștri sînt priviți cu 
oarecare rezervă. în scurt timp 
avem convingerea că această 
neîncredere va fi înlăturată".

REINTÎLNIRE 
CU „HALATELE ALBE" 

DE LA „DUPLEX"

N-a trebuit să le căutăm cu 
tot dinadinsul. în întreprindere 
se știau multe lucruri frumoase 
despre ele. Le cunoscusem cu 
doi ani în urmă : 24 de absol-

„VENEȚIENE" LA BUZĂU

Da, sînt veritabile. Păstrează 
strălucirea soarelui de amiază 
și răcoarea ferigii de Penteleu. 
Rețin chipul încadrat in rama 
sculptată cu motive. naționale 
si. mai ales, vorbesc în graiul 
expresiv al artei despre măies
tria atinsă de „sticlarii" buzo
ieni. Un meșter de Mediaș, pe 
numele său Emil Tat, cu 16 ani 
limpeziți numai in astfel de 
oglinzi, a coborît aici să-și lase 
meseria pe mîini tinere. Con
stantin Rădulescu și Valeriu 
Taifas s-au grăbit s-o primeas-

1974
e Industrializarea socia

listă și-a impus și în Buzău 
pecetea înnoirilor. Ritmul 
mediu de creștere a produc
ției industriale este de 24 la 
sută. Industria anului 1938 
se realizează astăzi în 7 zi
le, ceea ce presupune o creș
tere de 53 de ori. Județul 
Buzău asigură in prezent 55 
Ia sută din producția de e- 
leclrozi pentru sudură a ță
rii, 51,8 Ia sută din produc
ția de sîrmă trasă, 28,2 la 
sută din producția de zahăr.

• în agricultură lucrează 
peste 3 900 de tractoare, 1100 
combine și 500 de mașini 
pentru împrăștiat îngrășă
minte chimice.

x

că. „Venetienele" răsfrmg la fel 
de frumos chipurile dascălului 
și ale învățăceilor.

SECRETARUL U.T.C. - 
„DIRIGINTE" DE ȘANTIER

„Nu-l găsiți la sediu — ni se 
atrage atenția. întrebați pe șan
tier". Aici l-am găsit. De citeva 
luni, o bună parte din vremea 
lui Dumitru Baiu, secretarul 
comitetului U.T.C. de la între
prinderea de geamuri, se mă
soară în metri cubi. Alături de 
el, numeroși tineri din unitate 
participă direct la înălțarea 
viitorului lor cămin cu 300 
locuri. S-au turnat fundațiile, 
se pregătesc schelele. Iar dacă 
tinerii lucrează prin rotati'e, se
cretarul este prezent tot tim
pul. Nu degeaba aceștia l-au 
numit „dirigintele" șantierului.

ELECTROZI IN COMPETIȚIE

Se știe, îndeobște, cit de pre
tențioasă este o lucrare de su
dură la nave. Pe mare. între 
ape și cer. n-ai totdeauna ală
turi ne cineva la nevoie. Aceas
tă exigentă sudură se realizea
ză cu electrozi fabricați la Bu
zău. De la patru tipuri s-a 

ajuns la aproape treizeci. Mai 
mult de jumătate din produc
ția tării este asigurată aici. Ni
mic din ceea ce se expediază 
de aici n-a coborît ștacheta ma
ximei calități. Tinerii — care 
fac zilnic dovada hărniciei și 
competentei profesionale — s-au 
angajat să producă peste plan, 
în Cinstea Congresului al XI-lea 
al partidului cîteva mii tone de 
asemenea electrozi.

TREPTE IN SUS

în 1972 — două milioane. în 
1973 — trei milioane. în 1974 — 
douăsprezece milioane. Iată di
namica valorilor realizate în 
acțiunea de autoutilare la în
treprinderea de sîrmă. Cîteva 
produse : bobinatoare statice, 
instalații de zincare electroliti
că, instalație de recoacere inter
mediară. mașină de trefilat în 
emulsie. Autor — tinere
țea. Personalizată : Constan
tin Stamate, Grigore Săpu-

• Industria va cunoaște, 
în continuare, o puternică 
dezvoltare, intr-un ritm, de 
acum echilibrat, de 12,6 la 
sută.
• Intre anii 1976—1980 su

ma investițiilor alocate va 
fi de 2,3 ori mai mare 
decît în cincinalul 1971—1975.

• Valoarea producției glo
bale industriale va fi, in 1980, 
de 1,8 ori mai mare decît în 
1975 și de aproape 5 ori decît 
in 1970.

• în economia județului 
vor fi create, in viitorul cin
cinal, peste 30 000 de noi 
locuri de muncă.

naru. Dumitru Iacob, Constan
tin Vasile — mecanici — și. in
ginerul Virgil Rilea.

INIȚIATIVE UTECISTE

Ne-ar trebui pagini să comen
tăm acțiunile inițiate de orga
nizațiile U.T.C.. care în această 
etapă amplifică dimensiunile 
efortului tineresc. „Rețineți 
măcar unele dintre ele — ne 
îndeamnă tovarășul Aurel Dan, 
prim-secretar al comitetului ju
dețean U.T.C. — a căror va
loare se măsoară în milioane de 
lei". Reținem : „Economie, ca
litate. eficiență" — secția Du
plex, întreprinderea de gea
muri ; „Eu execut, eu controlez, 
eu răspund" — atelierul polis- 
tiren, întreprinderea de tîm- 
plărie metalică și materiale de 
construcții din mase plastice ; 
„Grija pentru mașină — etalon 
al atitudinii față de muncă", 
întreprinderea mecanică de uti
laj tehnologic ; „Să lucrăm o 
zi pe lună cu combustibil eco
nomisit", întreprinderea de 
transporturi auto ; „Să produ
cem cinci garnituri de mobilă 
cu material economisit", Fa
brica de mobilă Nehoiu.

Prin aceste initiative — șl 

altele asemănătoare — cel 50 000 
de uteciștl din.județul Buzău 
grăbesc finalizarea angajamen
telor asumate în cinstea Con
gresului partidului.

, DEVOTAMENT
X

întreprinderea de geamuri — 
secția laminare-șlefuire. Revi
zia instalației de polizare din 
luna iulie s-a executat în două 
zile, în loc de o săptămînă, cit era 
prevăzut. Evidențiati : Emil 
Croitoru, Ion Lazăr, Gheorghe 
Grăjdan. Ion Gogea. Petre Ro
taru. Valeriu Chiva. Tănase 
Radu. Nicolae Gheorghe.

întreprinderea de sîrmă. în- 
tr-o singură zi, tinerii au rea
lizat. prin muncă patriotică, 30 
tone electrozi, 50 tone plase su
date si piese de schimb in 
valoare de 10 000 lei.

Două fapte, aceeași semnifi
cație : devotamentul tînăr. spi
ritul de dăruire și abnegație 
pentru sporirea zestrei de valori 
materiale.

INSCRIPȚIE PE O STELUȚĂ 
DE FRUNTAȘ

La sfîrșitul anului trecut au 
fost declarați fruntași în produc
ție 1971 de tineri, după cum ur
mează : 1 826 — muncitori ; 115
— maiștri ; 22 — tehnicieni ; 8
— ingineri. Din numărul total — 
572 fete. Anul acesta numă
rul lor este în creștere. Toți a- 
cești fruntași constituie un pu
ternic catalizator al întrecerii 
„Tineretul — factor activ în în
deplinirea cincinalului înainte de 
termen". Steluța de pe pieptu
rile lor strălucește, ca o inscrip
ție a hărniciei, și pe obiectele 
prezentate cu mîndrie în expo
ziția realizărilor economiei bu- 
zoiene actuale.

VÎRSTA MEDIE

La „Geamuri" — 23 ani. La 
„Sîrmă" — 25 de ani. La „Poli
meri" — 21 ani. La I.U.T. — 20 
ani. La „Zahăr" — 22 ani, Pe în
treaga platformă — 22 ani. Dar 
aflîndu-te aici, în mijlocul lor, 
nu ai nevoie de calcule. Prezen
ța celor șapte mii de tineri este 
copleșitoare pe platforma Bu
zăului. Dar și faptele le sînt pe 
măsură. Virsta lor — a faptelor 
adică — este cea a maturității 
depline.

LEGĂM1NT. SUB DRAPEL

„Intrind în rîndurile Uniunii 
Tineretului Comunist mă anga
jez solemn in fața organizației 
și a tovarășilor mei să slujesc 
cu cinste și devotament patria 
noastră socialistă și Partidul Co
munist Român, să fiu un utecist 
activ, să muncesc și să mă com
port în așa fel incit să fiu demn 
de titlul de tinăr comunist".

Glasul vibrează emoționat, 
brațul stringe drapelul. Cu mina 
pe drapel, tînărul Gheorghe N. 
Marin, de la atelierul de piese 
presate, rostește angajamentul 
solemn. Este încununarea actu
lui de primire în U.T.C., susținut 
de Aurica Baiu, secretara orga
nizației, uteciștii Tiberiu Măzilu, 
Aurel Ionescu, Florea Paraschi- 
va în cuvintul lor, și confirmat 
de votul unanim al adunării.

în județul Buzău, activitatea 
de mărire a rîndurilor organi
zației se bucură de atenție deo

sebită. Lunar, comparativ cu 
anul trecut, numărul uteciștilor 
se dublează. în prezent, lună de 
lună, o mie de tineri devin pur
tători ai carnetului roșu.

ORAȘUL 
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Nu, nu este o greșeală. Știm, 
Buzăul se află ia altitudinea de 
118 metri. Diferența de nivel o 
acoperă noile construcții de 
locuințe. Tovarășul arhitect loan 
Ciorcilă, directorul Direcției de 
sistematizare, arhitectură și con
trol in construcții, ne oferă deta
lii. în 1968 a fost terminat pri
mul .mare ansamblu, de 2 800 
apartamente, în cartierul Nicolae 
Bălcescu. în acest an s-a dat în 
folosință cartierul Cring, cu 
4 700 apartamente. Se lucrează 
în zona centrală și cartierul 
Brăilei la alte cîteva mii de 
apartamente. Pe planșetele pro- 
iectanților se află detaliul de 
sistematizare a cartierului Epis
copiei, cu 2 200 apartamente. 
Toate, respectind criterii esteti
ce, se încadrează în schița de 
sistematizare a orașului, atit in 
ceea ce privește zona, cit și re
gimul de Înălțime. La înălțarea 
lor se aplică și ultima noutate 
în materie : cofraje plane meta
lice. în acest cincinal se vor 
realiza circa 11 000 de aparta
mente. La sfirșitul următorului 
cincinal — 20 000 de apartamen
te vor mobila porțile orașului și 
zona centrală. Un amănut sem
nificativ : constructorii — ca și 
locatarii, dealtfel — sînt in 
marea lor majoritate tineri.

FLORILE ALESE 
ALE SPIRITULUI

Nu se poate susține că Buzăul 
a fost' total vitregit de cultură. 
Ar fi nedrept. Au exercitat-o 
puțini din puținii băștinași 
ajunși pe treptele înalte ale lu
minii de carte. Pledează pentru 
aceasta personalități pornite de 
aici sau care au zăbovit mai 
multă vreme pe aceste melea
guri : Cirlova, Vlahuță, Dela- 
vrancea, Voiculesc.u, Andreescu. 
Adevărata ridicare la puterea 
editurii s-a produs. însă, in a- 
cești 30 de ani de libertate, cînd 
orașul își întemeiază noi tradiții. 
„Luna culturii buzoiene" — 
manifestare de mare amploare 
— adună laolaltă localnici și fii 
ai județului, intr-un rodnic 
dialog spiritual. Alte manifestări 
își cuceresc dreptul la tradiție : 
„Pe urme de baladă", „Festiva
lul Stanicului", „Cu cîntecul și 
jocul pe plaiuri bisocene". în a- 
celași timp, Buzăul iși trimite 
reprezentanți la numeroase com
petiții ale tării. „Trăim o efer
vescență creatoare nemaiintîlnită 
pînă acum — confirmă Constan
tin Petriceanu, inspector la Con
siliul județean al culturii și edu
cației socialiste. în fiecare loc 
răsar talente tinere, se afirmă 
vocații".

Buzăul își modelează formele 
artistice capabile să-i cuprindă 
puternica devenire.

PE MERIDIANELE GLOBULUI

înainte exportul era ca și 
Inexistent. El a apărut odată 
cu noile întreprinderi republi
cane. Astăzi, Buzăul trimite pe 
meridianele lumii, în 43 de 

țări, peste 60 de produse, com
petitive pe piața mondială. în
tre acestea : utilaj tehnologic, 
rulouri-compresoare. piese pre
sate din sticlă, electrozi, produ
se din geam și mase plastice. 
O dovadă în plus a competen
tei și vocației buzoiene.

NOI COLOANE PE 
PLATFORMA INDUSTRIALA

Pe platformă au rodit, numai 
în ultimii trei ani, peste trei 
miliarde de lei, echivalînd cu 
suma aloeată pe întreaga peri
oadă 1961—1967. Producția anu
lui 1938 se realizează astăzi în 
șapte zile. Alte investiții se află 
în plină desfășurare. Se con
struiesc o fabrică de ulei, o țe- ’ 
sătorie, o filatură de lină piep
tănată. Paralel, se dezvoltă ca- % 
paritățile de producție la între
prinderile existente. Contingen
te de tineri se pregătesc să 
preia noile profesii.

DIN ÎNDEMNUL 
CONȘTIINȚEI SOCIALISTE

în multe locuri de pe platfor
ma industrială a Buzăului am 
întilnit. in aceste zile de efort, 
chemări mobilizatoare. O cităm 
pe cea mai semnificativă pentru 
efervescența creatoare a aces
tor zile: „Oameni at muncii 
din județul Buzău ! Sporind cu 
1 la sută productivitatea mun
cii în anul 1974, -județul nostru 
poate obține un spor de pro
ducție de 70 milioane lei, echi
valînd cu valoarea următoare
lor produse: 3 266 tone utilaj 
tehnologic sau 480 000 metri pă- 
trați geam șlefuit sau 10 400 
garnituri de mobilă tip Ilva“„ 
Animați de înaltă conștiință 
muncitorească, buzoienii, tineri 
și virstnici, nu precupețesc nici 
un efort 'pentru a răspunde prin 
fapte acestor chemări, Nu de 
mult, in fiecare întreprindere, 
la fiecare loc de muncă au avut 
loc adunările de dezbatere 
a modulpi în care au fost în
deplinite sarcinile primului se
mestru, a măsurilor ce se im- J 
pun pentru semestrul al doilea, 
a cifrelor de plan din ultimul 
an al cincinalului. Totodată, ei 
raportează cu demnitate succe
sele obținute în realizarea an
gajamentelor. Consemnăm ast
fel realizarea integrală a an
gajamentului la întreprinde
rea de geamuri. „Pină la 
Congresul al XI-lea — afir
mă tovarășul Ștefan Mavro- 
din, secretarul comitetului de 
partid — angajamentul Inițial 
va fi dublat". La întreprinderea 
de utilaj terasier, același anga
jament va fi sporit cu două f
milioane. La întreprinderea de 
sirmă și produse din sîrmă pla
nul pe acest an a fost deja în
deplinit (cu șase luni mai de
vreme).

Așa înțeleg muncitorii buzo
ieni să răspundă chemărilor 
partidului, care le-a oferit po
sibilitatea deplinei afirmări aici, 
pe meleagurile natale.

CA MP A NI A AGRICOLĂ

PE CÎMPIILE TOAMNEI
(Urmare din pag. I)

niți în aceste zile într-o parte 
de Bărăgan. în mijlocul cărora 
cu carnet și aparat de fotogra
fiat, am întîrziat 50 de ceasuri.

...Cu soarele ne-am întilnit la 
Afumați, comună așezată pe 
drumul de Constanța, în județul 
Ilfov. Oamenii' se întîlniseră, 
însă, cu soarele pe cîmp. „Me
canizatorii — ne spune briga
dierul Tudor Ene din Sinești 
— l-au așteptat, muncind, de-a- 
seară. Astăzi trebuie să mă cert 
cu ei ca să-i înlocuiesc cu alții, 
mai odihniți, pe tractoare". 
„Deși numai timp de odihnă 
nu putem numi aceste zile" — 
avea să ne mărturisească, la pu
ține ceasuri mai tirziu, contabi
lul șef, Socrate Ene. De la din- 
sul, de la alți gospodari ai co
munei reținem că anotimpul 
concentrează cea mai însemnată 
parte a lucrărilor prevăzute in 
anul agricol. Se grăbește recol
tarea florii-soarelui de pe ulti
mele suprafețe. Combinele taie 
neîntrerupt pîrtii largi în lanu
rile coapte. în urma lor intră 
tractoarele, pregătind terenul 
pentru semănatul griului. Po
rumbul, și el copt, se supune 
miinii culegătoare. Un zvon de 
muncă vine și din puținele vii 
(zona nu permite o podgorie a- 
vansată), dar rodul, atit cit 
este, nu trebuie să se piardă. 
Așa acum aceeași maximă aten
ție se concentrează și în gră
dina de legume, unde se string 
ultimele cantități de roșii, ardei 
varză. Dar, mai ales, un cuvînt 
de prețuire și nedisimulată lau
dă se cuvine adresat oamenilor.

I celor aproximativ 1100 de brațe 

de muncă din Sinești prezenți 
ceas de ceas în cîmp. Un bi
lanț provizoriu consemnează : 
floarea-soarelui recoltată in 
proporție de 99 la sută (inter
locutorii insistă a păstra cu 
exactitate cifra) ; 75 la sută din 
suprafața destinată griului (650 
ha) este deja pregătită pentru 
semănat ; se lucrează intens la 
recoltarea sfeclei și a porumbu
lui.

în după-amiaza zilei revenim

C.A.P. Sinești. Pe tînărul șofer Dumitru Alexandru nu-l lasă 
inima să stea la volan — ci, alături de consăteni, ajută la în
cărcatul recoltei. Este o pildă, din numeroase altele, pe care 
oamenii satului o dau in aceste zile decisive pentru soarta re

coltei.

printre cooperatorii brigadieru
lui Tudor Ene. Peste 30 ha de 
floarea-soarelui fuseseră recol
tate. Evident,iați ? Toți, dar mai 
cu seamă Elena Năstase, An- 
toaneta Ene, Elena Ivan, Ion 
Florea. Și Dumitru Alexandru, 
tinăr șofer, pe care „nu-l lasă 
inima" (susține) să stea la vo
lan, drept' pentru care urcă în 
camion și-și ajută consătenii la 
încărcatul recoltei. Colegul foto
reporter profită de minutul de

discuție pentru a reține pe pe
liculă această secvență. Una din 
multele similare, cînd 8 autoca
mioane și 50 de căruțe trans
portă zilnic spre bazele de re
cepție și hambarele cooperati
vei, 250 tone produse.

...Pămintul se înclina în înse
rare cind am ajuns în comuna 
Găneasa. La sediul cooperativei, 
obișnuita ședință operativă. 
Gheorghe Guga — președintele, 
Anton Ioițescu — inginerul 
șef, brigadierii Dumitru Tudo- 
rache, Victor Vlad și Paraschiv 
Tăcălață. șeful secției de .meca
nizare Gheorghe Niță și Catrina 
Dragnea, secretarul comitetului 
comunal de partid, analizează 
munca de peste zi, planifică ac
tivitatea zilei următoare. Așa
dar : din aproape 600 ha. cu po
rumb au fost recoltate abia 50; 
va trebui insistat. Pentru grîu, 
datorită lipsei de ploaie, este 
nevoie de 7-8 discuiri. Nu tre
buie neglijată nici baza fura
jeră : din cele 1 280 tone ne
cesare au fost însilozate 750 
tone. Gospodărește, oamenii din 
fruntea comunei chibzuiesc, 
f.lanifică, îndrumă, pun umărul, 
n primul rind pun umărul.

Oriunde este nevoie oriunde 
este mai greu. îl însoțim astfel 

» pe inginerul șef în cîmp, unde 
tractoarele continuă aratul, dis- 
cuirea. La cap de tarla, doi ti
neri și un vîrstnic — i-am nu
mit pe Ilie Cănciu, Tudor Ispas 
și Ion Osman — raportează: 
„Pină la această oră, peste 15 
ha. discuite de fiecare tractor. 
Dar noaptea încă nu s-a lăsat 
în lege, așa că vom continua". 
Fotoreporterul, din nou favori
zat de popas, „consemnează" 
momentul de discuție al ingine- 

• rului șef cu cei trei mecaniza
tori și — ca să se știe — o 
secvență de muncă in plină 
noapte în ciuda tinărului Ilie 
Cănciu, care nu vrea să fie e- 
vidențiat cu orice preț. El spune 
ca și ceilalți : „Ne facem dato
ria", dar datoria era gata de la 
primele 12 ha. ale zilei. Și așa, 
făcîndu-și în continuare dato
ria, oamenii Bărăganului ampli
fică prin efortul și dăruirea lor, 
bilanțurile fiecărei zile.

(Urmare din pag. I)

de greutăți, sau oricum, de 
greutăți așa de numeroase și de 
mari.
— Totuși, ați ales Giarmata...

— Da. și am făcut-o pe deplin 
conștient de greutăți.

— Cu ce fel de greutăți ați 
avut de luptat ?

— Greutățile acestea erau de 
mai multe feluri. Mai întîi, 
oamenii de aici nu erau încă 
lămuriți exact ce este un I.A.S., 
cum se va lucra într-o asemenea 
unitate, ce avantaje vor avea 
dacă vor lucra aici. Pe urmă, 
nu-i vorbă că nici nu aveau la 
îndemînă motive să lucreze în- 
tr-un I.A.S. cu o pierdere anu
ală de nouă milioane lei, un 
I.A.S. care ducea o mare lipsă 
de cadre, de specialiști, ba chiar 
și de mașini agricole.

— Și, atunci, cu ce ați în
ceput ?

— Am început, pur și simplu, 
cu oamenii. Și am pornit de la 
elementul hotărîtor — disciplina 
și răspunderea.

— Acestea erau deziderate de 
principiu ale muncii dumnea
voastră ? ,

— Erau cerințe cum nu se 
poate mai concrete, mai strin
gente chiar. Aici era pur și 
simplu debandadă. Făcea fiecare 
ce voia, ce îl tăia capul. Toți 
comandau, nimeni nu avea nici 
o răspundere.

— Cum ați procedat ?
— Cinstit, de la om la om. 

Le-am spus tuturor că agricul
tura este -o treabă foarte grea, 
care cere sacrificii, renunțări. 
Este o muncă îndîrjită, de cam
panie continuă, fără concedii și 
scutiri. Eu am avut în 20 de 
ani numai trei concedii. Nu că 
nu mă lasă cineva să plec în 
concediu, eu nu mă puteam în
voi să lipsesc.

— Iar oamenii, oamenii cum 
au reacționat ?

— La început nu am găsit 
adeziune. .Era mai degrabă vor

ba de un refuz tacit, prin con. 
sens. îi trimiteam pe unii cu 
sarcini precise ia cimp și cînd 
îi controlam stăteau la taifas. 
Alții mă mințeau, fie din frică 
pentru consecințele greșelii, fie 
din lașitate. Și atunci am în
ceput să îmi aleg oamenii. 
Le-am spus tuturor : „Eu cu 
lașii și cu leneșii nu vreau să 
muncesc". Unii au plecat. Pe 
cei care au rămas îi controlam 
cu toată rigurozitatea.

— Asta înseamnă că nu aveați 

„A trăi ca om 

adevărat, între 

oameni adevărafi“

încredere nici in cei care au 
rămas ?

— Asta înseamnă că îi con
trolam, pur și simplu că îmi 
îndeplineam o obligație absolut 
normală pentru orice conducă
tor de unitate. Neîncrederea, 
suspiciunea — asta e cu totul 
altceva și nu are nimic comun 
cu controlul. Controlul este un 
fel de educare a disciplinei in
dividului pornind de la încre
derea pe care — în principiu — 
fiecare o merită. Suspiciunea 
este doar o nepermisă dovadă 
de slăbiciune și nimic mai mult.

— Ați fost, sau stnteți, un om 
sever ?

— Am fost, sînt și rămîn un 
om corect. Un om care are tă
ria să vadă și greșelile lui și 
greșelile celorlalți. Și să facă 
totul pentru a le remedia. Asta 

sînt. Rău, bun, sever, blajin — 
astea sînt simple epitete care 
nu spun absolut "nimic, decît 
diluează adevărul ; fără exigen
ță, fără fermitate și principia
litate, nu vom reuși niciodată 
decît lucruri improvizate, lipsite 
de consistență.

— Teoretic vorbind, era să 
adaug la cele ce mi-ați spus că, 
de fapt, controlul fără îndru
mare...

— ...Nu înseamnă nimic. Iar 
aici, în acest I.A.S., era foarte 

multă nevoie de îndrumare. Mai 
cu seamă că și foarte multe 
cadre erau cadre tinere. Virst- 
nicii. la fel, trebuiau și el e- 
ducați, remodelați. Și nu era 
vorba doar de niște simple cu
noștințe profesionale, ci de con
știința lor, de formarea unei 
adevărate atitudini muncitorești 
care este absolut indispensabiiă 
și în agricultură.

— Acestea toate au fost deci 
premisele de lucru ? Dar suc
cesele ?

— Primul adevărat succes — 
in 1957. Atunci am încheiat anul 
obținînd prima depășire de plan. 
Nu era prea mare cifra, dar, 
oricum, asta ne dovedea că se 
poate. Și ne ambiționam să 
scoatem și mai mult. Spun 
„noi" pentru că de acum înce
pusem să ne constituim intr-un 

colectiv, lntr-un nucleu de 
muncă.

Astăzi, cînd fac bilanțul și 
văd că numai pînă în prezent 
depășim planul la grîu cu 5000 
tone, la orez cu 3500, că benefi
ciile noastre se cifrează la peste 
200 de milioane, atunci, recapi- 
tulind, văd că într-o parte din 
aceste izbinzi este conținută 
și munca, „incăpățînarea" mea. 
Și îmi dau seama că n-am 
greșit cînd am ales Giarmata.

— Ați străbătut, deci, în două 
decenii un drum de viață greu, 
anevoios, unul dintre acele 
drumuri de viață pe care cu o 
formulare gazetărească aș fi 
ispitit să le numesc „demne de 
un roman". Nu știu, nu cred că 
este de datoria mea să trag o 
concluzie și de aceea vă întreb 
care considerați că a fost cheia, 
garanția reușitei dv. ?

— Este greu să spun că* a 
existat o „cheie a succesului", 
fiindcă eu însumi socotesc că 
mă aflu încă în plin urcuș, în 
plin efort, chiar dacă starea să
nătății mele își spune uneori 
cuvintul. Dar, poate că e drept 
să remarc faptul că, într-adevăr, 
a existat un factor, un „ceva" 
care m-a susținut moral, care 
m-a stimulat, care mi-a dat 
puteri în tot ce am făcut — și 
aceasta a fost dragostea, încre
derea în oameni. Eu cind am 
ales Giarmata știam totul des
pre greutăți, v-am spus, dar 
eram la fel de sigur că aici 
există, în primul rind, oameni. 
Oameni care trebuiau cunoscuți, 
iubiți și — mai ales — învățați 
să se formeze, să muncească, 
să trăiască, să gîndească ome
nește.

Aici, la Giarmata, am cu
noscut bucuria de a trăi ca un 
om adevărat. Acum, vedeți, anii 
au început să se adune, viața 
de muncă, de efort pe care am 
dus-o, a lăsat, ce-i drept, urme. 
Dar această încredere in om 
este aceea care îmi dă tărie mai 
departe.
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A

F
ăurirea societății so
cialiste multilateral 
dezvoltate in tara 
noastră și înaintarea 
României spre comu- 

hism determină transformări 
importante in toate comparti
mentele vieții sociale, avînd ca 
obiectiv central satisfacerea ce
rințelor mereu crescinde ale 
omului, ale colectivității.

Sistematizarea teritoriului și 
localităților reflectă legile și 
tendințele ce se manifestă pe 
plan social, economic. științi
fic și tehnic, influentînd per
manent asupra repartizării for
țelor de producție pe teritoriul 
țării, asupra eficientei organi
zării teritoriului și centrelor 
populate urbane și rurale, ma- 
terializind in forme concrete 
trăsăturile viitorului.

în țara noastră a existat o 
preocupare permanentă pentru 
îmbunătățirea administrativ- 
teritorială a tării, reflectată de 
diversele măsuri și prevederi a- 
doptate de documentele de 
partid, mai cu seamă de pro
iectul „Legii privind sistemati
zarea teritoriului și localităților 
urbane și rurale", supus dezba
terii publice. 1

Recentele documente de partid 
subliniază faptul că îmbunătă
țirea repartizării teritoriale a 
forțelor de producție, ridicarea 
economică a orașelor, amplasa
rea noilor obiective se vor face 
tinînd seama nu numai de cri-’ 
teriile economice și de condi
țiile naturale, ci și de cele so
ciale.

în cadrul activității de sis
tematizare. in scopul valorifi
cării depline a resurselor ma
teriale și umane Proiectul 
de Directive ale Congresu
lui al XI-lea al P.C.R. sta
bilește cîteva direcții genera
le. Se ya urmări apropierea in
dustriei cu procUicție voluminoa
să de sursele de materii prime 
și de zonele de consum, ampla
sarea de industrii nenocive în 
cadrul zonelor de locuit, crea
rea de noi unități productive în 
localitățile care dispun de for

ță de muncă, se va utiliza po
tențialul științific al centrelor 
universitare pentru industriile 
cu tehnică de virf.

în anul 1980, datorită aplică^ 
rii criteriilor de dezvoltare in
dustrială pe teritoriu, urmea
ză să se realizeze in fiecare ju
deț o producție industrială de 
cel puțin 10 miliarde lei, înre- 
gistrîndu-se ritmuri cu totul

amplasa aproape de două ori 
mai multe obiective în actuale
le zone industriale Bistrita- 
Nord. Tulcea-Vest și Est, Vas- 
lui-Est, Sf. Gheorghe. Boto- 
șani-Vest, Focșani-Sud și altele.

Valoarea producției globale 
industriale in județele Bistri- 
ta-Năsăud, Covasna, Sălaj și 
Tulcea, de exemplu, va fi în 
anul 1980 față de anul 1975 de

producția industrială pe locui
tor reprezenta în 1970 doar 
1/7 din producția medie pe tară, 
aceasta era totuși de 2 ori mai 
mare decit producția industria
lă medie pe locuitor a Româ
niei anului 1938 !

Am vorbitj în primul rînd, 
despre dezvoltarea pe care o 
va cunoaște industria. pentru 
că pentru prima oară în isto-

carea posibilităților de produc
ție ale gospodăriilor populației 
etc. Un accent deosebit se pune 
pe crearea condițiilor necesare 
pentru ca fiecare județ să poa
tă asigura, din resurse proprii, 
aprovizionarea populației din 
zonă cu legume, fructe, produse 
animaliere, evitindu-se trans
porturile pe distanțe mari, cu 
cheltuielile și riscurile de de-

2, Sistematizarea teritorial-administrativa și eco
nomică, amplasarea rațională a forțelor de producție 

pe întreg teritoriul țării, asigurînd dezvoltarea pro
porțională a tuturor județelor și regiunilor, ridicarea 

gradului de civilizație materială a întregului popor
deosebite de creștere a produc
ției în județele mai puțin dez
voltate din punct de vedere in
dustrial. cum ar fi Bistrița-Nă- 
săud. Sălaj. Tulcea. Vaslui, Co
vasna, Botoșani, Vrancea. Gorj 
și Ialomița. în aceste județe 
s-au și întocmit sau sînt în 
curs de elaborare noi detalii de 
sistematizare a zonelor in
dustriale, ținîndu-se seama de 
unitățile industriale ce urmea
ză să se amplaseze în cincina
lul următor sau de dezvoltarea 
pe care o vor cunoaște indus
triile existente. Astfel se ' vor

3 ori pînă la aproape 5 ori mai 
mare.

Modul de repartizare a inves
tițiilor industriale în teritoriu 
a redus și va reduce în conti
nuare decalajele existente între 
județe. în ceea ce privește pon
derea producției globale indus
triale în totalul producției in
dustriale a țării.

Saltul deosebit făcut de țara 
noastră în ceea ce privește dez
voltarea industriei rezultă și 
din următorul fapt semnificativ: 
în județul Sălaj, cel mai puțin 
industrializat din tară, jn care

ria acestei țări, populația ocu
pată în industrie o va depăși pe 
cea ocupată în agricultură.

în Programul partidului se 
subliniază, ca o sarcină deose
bit de importantă, pentru fie
care zonă —.valorificarea supe
rioară a tuturor resurselor lo
cale prin îmbinarea armonioasă 
a producției industriale cu cea 
agricolă. Fiecărui județ îi re
vine sarcina de a-și alcătui un 
program concret de dezvoltare 
a agriculturii, urmărind extin
derea culturilor optime, meca
nizarea, chimizarea. valorifi-

gradare a mărfurilor pe care le 
implică. Rețeaua comercială și 
de alimentație publică, cea a 
prestărilor de servicii și dotă
rile'culturale se vor extinde, de 
asemenea, corespunzător dezvol
tării teritoriale a industriei și 
agriculturii, în scopul satisfa
cerii tot mai depline a cerințe
lor populației.

Una din consecințele impor
tante ale dezvoltării rationale 
a forțelor de producție și mai 
ales a ritmului rapid de indus
trializare este creșterea gra
dului de urbanizare.

Populația urbană a crescut 
intr-un ritm relativ rapid atît 
pe total, cit și pe județe. Dacă 
in 1948 pe țară ponderea popu
lației urbane era de numai 23,3 
la sută, în 1973 procentul devi
ne 42,1 Ia sută ; cele mai ridi
cate ponderi înregistrîndu-se în 
județele Hunedoara (68,4 la sută) 
și Brașov (64 la sută).

Este de menționat că spori
rea gradului de urbanizare s-a 
realizat nu în condițiile de- 
populării satelor, ci în mod di
rijat, prin dezvoltarea armo
nioasă a localităților urbane șl 
rurale.

în condițiile creșterii în con
tinuare a ritmului de urbaniza
re și a dezvoltării echilibrate 
și armonioase a localităților pa
triei, urmează ca în perspectivă, 
potrivit proiectului de Directive 
ale Congresului al XI-lea al 
P.C.R., să se creeze încă 300-400 
centre economico-sociale cu ca
racter urban, dotate cu o- 
biective industriale și agricole, 
social-culturale și comerciale 
care urmează să aibă și rol de 
servire a populației rurale cu
prinse în comunele învecinate.

în vederea creării unei rețele 
de orașe și centre urbane re
partizate echilibrat pe întreg 
teritoriul țării, 80 de localități 
rurale se vor transforma. în 
perioada 1976-1980, în centre e- 
conomico-sociale cu caracter 
urban. Dezvoltarea viitoare
lor centre urbane, cale pro
prie țării noastre de creștere a 
gradului de urbanizare, va a- 
sigura o valorificare superioară 
a resurselor materiale și uma
ne existente în localitățile rlt- 
rale și va contribui la creșterea 
nivelului de trai al populației 
— asigurînd condiții de viață 
egale pentru toți cetățenii țării, 
fără deosebire de naționalitate, 
va contribui la apropierea con
dițiilor de muncă și de viață din 
mediul rural de cel urban.

Ing. VASILE BUMBACEA 
vicepreședinte al Comitetului 

pentru problemele 
consiliilor populare

„Argeșeana" Pitești — o întreprindere tînără, muncitoare tinere. 
Foto: O. PLECAN

VIITORUL SE FĂUREȘTE 
LA FIECARE LOC DE MUNCĂ 

UN CREZ ÎNTĂRIT 
DE GIRUL FAPTELOR

_ ____ , _________ *

DIALOG CU TINERI DE LA FABRICA „VÎLCEANA"

NOILE FORME DE RELIEF Structura demografică a României

ALE VIITORULUI
Dezvoltarea proporțională a 

tuturor județelor și regiunilor 
este asigurată de amplasarea ra
țională a forțelor de producție 
pe întreg teritoriul țarii. Este 
știut că existența unei industrii 
puternice constituie un factor 
hotărîtor pentru ridicarea nive
lului de trai material și spiritual 
al întregului popor, că o agri
cultură intensivă, fondata pe ba
ze științifice are un rol deter
minant pentru întreaga dezvolta
re economico-sociala.

România a pornit pe noul ei 
drum cu o zestre Pre.cara. , ° 

° agricultură înapoiata și o indus 
trie slab dezvoltată Inb-o pn 
mă etapă de reconstrucție 
cialistă a țării, eforturile 
concentrat spre dezvo,?(^triațe 
nui număr de zone J?™81™ 
puternice în capitala țarn, va 
lea Prahovei, Brașov, Cluj, Ura 
iova și multe altele, spre dota- ’"ea unor -ne prielnice jn 
agricultura a luat o
deosebita, pe l,aza pștiinței și ‘ehmen modțrne. [O 
nind de la aceasta.bazP0’^ 
Partidului a urmant de-a lung 
anilor cu consecvența, in para 
lei cu dezvoltarea în continuare 
a centrelor industriale și agrico
le outernice, ridicarea regiunilor 
și județelor rămase in

De pildă, în cincinalul 
1975 ritmul mediu de creștere, p 
tară a producției industriale Iste de 14,1 la sută, dar îude- 
țe ca Bistrița-Năsăud, Covasnâ, 
Să'aj, Tulcea, care in cincinalul 
1966-1970 înregistraseră ritmun 
de creștere situate su ,0 9 
ne tară (respectiv 5,1, 8,9, iu, , 
116), au beneficiat de ntmur 
superioare mediei pe intreR ten- 
toriul. (respectiv 17,3, 15,2, 22,5, 
14 8). In cincinalul 1976-198U a 
ceieași judele, plus altele, printre 
care Vrancea și Botoșani, vor 
înregistra în continuare ritmuri 
superioare. Statisticile aduc, m 
graiul lor convingător, noi do
vezi despre consecvența și dă
ruirea cu care se urmărește, in 
mod științific, ridicarea econo
mică proporțională a tuturor zo- 
nelor geografice în 1970 d0?r 
9 județe raportau o producție 
industrială globală de peste 10 
miliarde lei; în actualul cinci
nal, se estimează ca 21 de ju 
dețe vor atinge același nivel de 
producție și se Preconizează, ca 
în 1980 toate cele 39 de județe 
ale țării vor avea capacitatea de 
a realiza aceste valori.

Cincinalul 1976-1980 - subli
niază Proiectul de Directive ale 
Congresului al XI-lea „va
marca îmbunătățirea radicala a 
repartiției teritoriale a forțelor 
de producție, asigurarea prepon
derenței industriei în toate ju
dețele țării".

Recentele documente de partid 
trasează în continuare linii fer
me pentru dezvoltarea econo
mică armonioasă a tuturor zo
nelor geografice. Platformele in
dustriale existente vor fi folosite 
intens — vor fi dotate cu utilaje 
și aparatură de înaltă tehnicita
te, își voi îmbunătăți și înnoi teh-

so- 
S-au

nologiile de fabricație, vor asi
mila produse noi, competitive. 
Pe lingă unitățile mari existente, 
se vor concentra grupuri de în
treprinderi industriale, alcătuind 
noi platforme economice, mo
derne.

Numai în acest prim cincinal 
al viitorului nostru pe calea în
făptuirii societății multilateral 
dezvoltate și al trecerii spre co
munism, vor intra în funcțiune 
circa 2 700 noi capacități in
dustriale și agrozootehnice im
portante. Este recunoscut faptul 
că eficiența unei investiții de
pinde în mare măsură de ampla
sarea ei în teritoriu. Pe baza 
indicațiilor cuprinse în proiectul 
de Directive, întreprinderile in
dustriale vor fi ridicate în apro
piere de sursele de materii pri
me și de zonele de consum. Se 
va urmări amplasarea de
unități de interes local sau na
țional în județele rămase în ur-

noi

mă, pentru care sînt prevăzute 
ritmuri de creștere a producției 
industriale peste media pe țară, 
acolo unde există forță de mun
că, sau poate fi atrasă din zonă. 
In agricultură se vor determina 
pe baze științifice culturile op
time pentru fiecare zonă, iar u- 
nitățile zootehnice vor fi ampla
sate ținînd cont de existența ba
zei furajere. în concordanță cu 
întărirea zonelor industriale și 
agricole existente și cu crearea 
altora noi, se va extinde rețeaua 
de transporturi de toate genuri
le — feroviar, auto, aero, naval.

Dezvoltarea economică a tu
turor zonelor țării nu este un 
proces de-sine-stătător. Ca toate 
actele gîndite și puse în aplica
re de partid, îndeplinirea acestui 
deziderat va conduce Ia ridica
rea nivelului de civilizație al 
tuturor zonelor, la creșterea bu
năstării materiale și spirituale a 
întregului popor.

DE ASTĂZI... ...SI DE MÎINE
• De la aproape 16 milioane de locuitori 

în 1946, populația României a ajuns la 1 iulie 
1973 la peste 20,8 milioane, revenind în me
die 88 locuitori/kmp., față de 67 în 1946.

• Populația urbană în România a crescut de 
la circa 3,7 milioane în 1968 la 8,8 milioane 
la 1 ianuarie 1974, ponderea locuitorilor ora
șelor sporind în acest interval de

suta la peste 42 la suta.

• In 1948 România avea 152 de 
mărul acestora a crescut la 236 în

la 23,4 la

orașe. Nu-
1974.

• Ponderea locuitorilor comunelor și satelor 
s-a redus sensibil, de la 76,8 la sută, în 1943, 
la mai puțin de 58 la sută în 1974 (in condițiile 
unei scăderi foarte mici a cifrei absolute a 
populației rurale : de la 12,2 milioane la circa 
12,1 milioane).

ASCENSIUNEA URBANULUI
— Se prevede că in 

perioada 1971—1990 nu
mărul populației urba
ne se va dubla ; un 
număr de aproximativ 
7 milioane de persoa
ne se vor deplasa că
tre mediul urban. O 
parte vor locui in 
noile centre, prove
nite din transformarea 
unor comune 
nice în orașe. 1 
revine orașelor 
tente. Cum vor 
ele față acestui 
de populație, L_. 
rind, în același timp 
și condiții superioare 
de viată și muncă 
locuitorilor lor ?

— Din studiile efec
tuate reiese că indi
cele de folosință a te
renului în spațiul ur
ban este încă redus, 
într-o primă etapă, 
sporul de populație 
poate fi cuprins cpn- 
fortabil in cadrul 
existent. De aceea do
cumentele de partid 
precizează pentru fie
care localitate sarcini 
ca utilizarea completă 
a perimetrului con- 
struibil, sporirea den
sității construcțiilor, 
stabilirea numărului 
optim de nivele, folo
sirea eficientă a tere
nurilor. amplasarea de 
obiective social-cultu
rale. sportive. Tre
buie menționat că „sis
tematizarea întregului 
teritoriu al țării" pe 
baza unui plan unic 
(România este una 
dintre primele țări din 
lume care a aplicat a- 
cest concent) va per
mite dirijarea rațio
nală a 
populație 
centrarea 
va evita

puter- 
Restuî 

exis- 
■ face 

aflux 
asigu-

maselor de 
(prin con- 
economlcă). 

vidarea unor

s

zone sau aglomerarea 
iltora, ceea ce ar În
greuna enorm aprovi
zionarea. transportu
rile. problema spațiu
lui de locuit etc.

— Omul societății de 
miine va avea pre
tenții deosebite fată 
de „calitatea vieții" 
oferite de oraș. Cum 
se vor dezvolta orașele 
pentru a-i satisface 
gusturile ?

— Urbanizarea este

Convorbire 
cu arh. 

ALEXANDRU 
SANDU 

conferențiar univ. la 
Institutul de arhitectură 

„Ion Mincu"

subordonată optimi
zării economiei națio
nale în 
Creșterea
rapidă, amplasarea ju
dicioasă în teritoriu a 
unităților economice, 
industriale și agrare, 
va contribui în mod 
determinant la ridica
rea nivelului de trai, 
de civilizație. „Preten
țiile" omului modern 
au făcut ca în termeni 
de specialitate să nu 
se mai vorbească des
pre „locuință", la ni
velul localităților, ci 
despre „locuire" ex
presia incluzind com
plexul de dotări și 
servicii de toate genu
rile, puse la dispoziția 
locuitorilor. Arhitec
tul de astăzi și de 
mîine are în vedere

ansamblu, 
economică

faptul că închegarea 
structurii urbane opti
me pornește de la stu
diul profilului social 
economic, existent și 
de perspectivă, al lo
calității, 
țiile de 
nare ale 
pective 
înconjurător și nenu
mărate 
ciale, 
servicii 
vedere 
lui societății socialiste v 
multilateral dezvoltate, 
sarcinile cuprinse în 
Programul partidului 
se referă și la conferi
rea unui aspect este
tic deosebit localități
lor urbane, în confor
mitate cu tradițiile lo
cale și cu gustul mo
dern.

— Cum poate fi ca
racterizată structura 
urbană a României 
viitoare ?

— Prin crearea noi
lor orașe și prin dez
voltarea celor existen
te ea va avea un ca
racter armonios. Se 
va realiza o structură 
teritorială avansată a 
economiei, caracteri
zată prin extinderea 
industriei și a celor
lalte activități nea-, 
gricole pe întregul te
ritoriu. creindu-se pre
mise pentru folosirea 
cit mai eficientă a re
surselor de 
contribuind 
carea 
muncii, la 
veniturilor 
nvmcii din 
dețe, la 
tot mai 
cerințelor materiale și 
social-culturale ale 
populației.

include rela- 
interconditio- 
așezării res- 
cu teritoriul
rețele comer- 

de transport, 
etc. Avind în 

cerințele omu-

muncă. 
la ridi- 

productivității 
apropierea 
oamenilor 

diferite ju- 
satisfacerea 

bună a

/
• Populația totală a României va ajunge 

la sfîrșitul deceniului următor la 24-25 milioa
ne. Populația ocupată va reprezenta 11 mili
oane dintre care in ramurile neagricole vor 
lucra 9,5-10 milioane, iar în agricultură 1,2-1,7 

milioane de persoane.

• In 1930 vom număra pe harta țării 316 
orașe, iar în 1990 - 600-700.

• în . 1990 populația urbană se va cifra la 
aproximativ 17 000 000 (68-71 la sută din to
talul populației).

In intervalul 1971—1990 numărul populației 
urbane urmează să se dubleze.

e în 1990 populația rurală va număra între 
7 și 8 milioane de persoane (29-32 la sută 
din total).

ORA SATULUI MODERN
— în intervalul 1948- 

1974 ponderea locuito
rilor comunelor si sa
telor s-a redus de Ia 
76,8 la sută la 58 la 
sută. Totuși, numărul 
acestora s-a micșorat 
foarte nutin (de Ia 12.2 
— la 12,1 milioane), 
iar in ultimii opt ani 
cifra populației rura
le a crescut cu 300 000 
de persoane. Statistica 
aceasta reflectă de 
fapt angrenarea unei 
însemnate cantităti de 
forță de muncă în me
diul rural, ca rezultat 
al dezvoltării, in acest 
cadru, a activităților 
neagricole, și faptul că 
o parte din populația 
cuprinsă in activități 
productive., in orașe, 
continuă să locuiască 
în comune. Știut fiind 
că nrin aplicarea Di
rectivelor Congresului 
al XI-lea se vor asi
gura condiții de viată 
si muncă superioare, 
tuturor locuitorilor tă
rii. fie că 
orașe sau 
rugăm să 
ce mod se 
practic acest deziderat 
prin sistematizarea ru
rală ?

— întreaga activita
te de sistematizare, si 
cea urbană si cea ru
rală. borneste de la 
cunoașterea temeinică 
a realității, rezultat al 
unei munci de cerce
tare intensă. Pe baza 
acestei cunoașteri, lo
calitățile rurale vor 
urma două destine. 
Unele se vor grupa, 
alcătuind localități cu 
densități ridicate si u- 
tilităti tehnic-edilitare 
si social-culturale ce 
vor determina creste-

rea gradului de 
zatie. stergînd 
birile esențiale 
sat si oraș : ____
care, prin resursele lor 
materiale, umane, con
diții geografice etc., 
întrunesc condițiile 
pentru a deveni cen
tre cu caracter urban, 
vor deveni orașe 
(300—350 la număr) a- 
vînd si rolul de coor
donare al așezărilor 
rurale din apropiere

civili- 
deose- 

între 
altele.

Convorbire 
cu arh.

DOINA 
CRISTEA, 

asistentă la Institutul 
de arhitectură 
„Ion Mincu“

locuiesc în 
în sate, vă 
precizați în 
va înfăptui

si contribuind implicit 
la ridicarea nivelului 
de civilizație al sate
lor. Crearea noilor o- 
rașe va atrage după 
sine multiple avantaje 
de ordin economic si 
social. Devine posibilă 
reținerea forței de 
muncă în zonă, in ac
tivitățile industriale 
sau semiindustriale. 
legate de funcțiile a- 
gricole ale terenului 
înconjurător, si se evi
tă fenomenele nedori
te de depopulare a co
munelor si de supra
populare a orașelor 
mari. Implantarea de 
unitâti neagricole (de 
pildă, secții ale unor 
întreprinderi indus
triale mari) va oferi 
locuri de muncă. în

zonă, bonulatiei elibe
rate din muncile a- 
gricole ca urmare a 
mecanizării agricultu
rii. Avantajele sint si 
de ordin economic — 
localitățile rurale care 
vor fi supuse procesu
lui de urbanizare po
sedă o infrastructură 
care poate fi folosită 
ca atare sau dezvolta
tă — locuințe, dotări 
edilitar-sociale. cultu
rale...

— Ce avantaje „di
recte" va avea popu
lația. tineretul in 
special ?

— Industria va fi a- 
dusă ..acasă" la oa
meni. reducind mult 
navetismul. Bugetul 
financiar și de timp 
al tinerilor, al fami
liilor lor va crește, 
creînd posibilități su
perioare de recreare, 
studiu si sport. Nu 
trebuie omisă nici în
lăturarea fenomenelor 
legate de migrarea 
populației (sentimen
tul de depărtare de 
locurile natale, de fa
milie. adaptarea ane
voioasă la condițiile si 
obiceiurile altei zone 
geografice). încercate 
îndeosebi de tineri. 
Fie că vor locui în 
localități cu 
rural, dar 
cu profil 
bine conturat, cu do
tări asemănătoare me
diului urban, fie îrr 
noile orașe, tinerii vor 
fi nu numai principa
lii beneficiari ai tutu
ror măsurilor preconi
zate, ci și cei chemați 
să le transpună in 
fapte.

caracter 
puternice, 
economic

Grupaj realizat de MONICA ZVIRJINSCHI

Document politic de excep
țională însemnătate., tablou cu
prinzător al activității noastre 
viitoare de făurire a societății 
socialiste multilateral, dezvoltate 
și înaintare a României spre co
munism, proiectul de Program 
al P.C.R. se bucură de atentia 
unanimă a poporului. Tinerii, 
care sînt deopotrivă făurari Si 
beneficiari ai implinirilor viitoa
re, văd în prevederile Programu
lui jaloane ferme ale activității 
lor cotidiene. Am poposit zilele 
trecute la Fabrica de piele si în
călțăminte „Vîlceana". Aici, in 
această întreprindere cu vechi 
tradiții muncitorești — 
veche din municipiul Hm. Vilcea 
— s-a înregistrat în anii din 
urmă o veritabilă infuzie de ti
neret. Alături de comuniști, de 
muncitorii mai vîrstnici. de cei 
care cu 25 de ani în urmă smul
geau fabrica din mîinile uatro- 
nilor. infăptuind actul revoluțio
nar istoric al naționalizăm, tine
rii întreprinderii, uteciști. nas- 
cuți și crescuți în anotimpul 
limpede al socialismului, se do
vedesc a fi la înălțimea astebta- 
rilor, afirmindu-se in permanen
tă ca promotori ai noului, ai 
unei producții dinamice, moder
ne. eficiente. Rezultatele lor 
confirmă aceasta. întreprinderea 
a cunoscut in ultimii ani 
metamorfoze. Au fost 
unele secții, au fost modernizate 
altele Viitorul prefigurat cu 
romantism revoluționar, dar și 
cu admirabilă luciditate in 
gramul partidului mdeamna ca 
pretutindeni în țara la noi și n u 
împliniri. în atelierul de croiț- 
cusut al secției încălțăminte, ti
nerii reprezintă marea majori
tate. Cu cîțiva dintre ei am stat 
de vorbă despre întreprinderea 
in care lucrează și despre pro
priile lor destine, acum și ta 
ora de aur" a viitorului pa; 

triei prefigurat cu-pricepere și 
clarviziune de către partid.

— Programul partidului, ne 
mărturisea Elena Panii bea se
cretara organizației U.l.e. a 
schimbului B-l. din secția în
călțăminte. este de ^‘Progra
mul nostru > de viața. Precom 
zind o continuă dezvoltare și 
modernizare a industriei bunu
rilor. de consum, o extindere a 
producției industriei ușoare de 
textile, confecții și încălțăminte, 
el pune premisele propriei noas
tre împliniri, ca tineri comu
niști și ca oameni. Noi știm că 
nu este suficient să visăm la 
patria de mîine, ci să o făurim 
noi inșine cu propriile noastre 
mîini. Exprimind această hotă- 
rîre. uteciștii organizației pe 
care o conduc și-au făcut din 
ea un crez de viată. Un crez pe 
care îl onorează și îl întăresc 
cu girul faptelor, al rezultatelor 
lor cotidiene.

Confirmînd spusele secretarei, 
șeful secției. maistrul Viorel 
Gogoașă, remarca faptul că ti
nerii de aici lucrează la opera
ții cheie, că multi dintre ucenici 
au de pe acum competenta și 
experiența care le permite să 
lucreze la nivelul muncitorilor 
calificați, iar uneori chiar să-i 
înlocuiască fără ca producția să 
se resimtă.

— Cred că pentru noi. cei 
care deprindem astăzi tainele 
meseriei — ne mărturisea una 
din „performerele" ucenicilor, 
utecista Victoria Bocșa — lu
crul cel mai important este să 
ne formăm nu numai pentru 
necesitățile de azi ale prdduc- 
ției. ci mai ales pentru viitor, 
modelindu-1 în funcție de exi
gențele acestuia. Așa cum se 
precizează în Programul parti
dului. mecanizarea și automati
zarea unor procese de produc
ție se vor extinde în perioada 
următoare pe scară largă. Noua

secție de încălțăminte a între
prinderii noastre, ce va intra 
în funcțiune in anul viitor, va 
produce in medie peste 4 000 
perechi încălțăminte zilnic. Nu 
va fi simplu. Pentru a realiza 
acest lucru se cer competență, 
pricepere, dăruire. Tocmai a- 
ceste trăsături ni le educăm zi 
de zi cu conștiința că viitorul 
începe de fapt astăzi.

— Avem șansa, intervine în 
discuție Anloaneta Firescu, să 
ne formăm în preajma unor oa
meni minunați. M-am calificat 
pe lingă o lucrătoare cu expe
riență — Maria Deaconu — de 
la ea am deprins tainele mese
riei pe care ni le-a împărtășit 
cu generozitate, în așa fel ca 
lucrînd succesiv la toate ope
rațiile de pe flux am ajuns să 
execut astăzi pe cele mai im- 
--- ' mai pretențioase 

Ceea ce mă preo- 
in —' ’

portante și 
dintre ele. 
cupă este ..........
calitatea produselor c^vuiaie 
de mine, aspect asupra căruia 
Programul partidului insistă 
tocmai pentru a ne ajuta să 
ținem pasul cu viitorul, cu ce
rințele lui tot mai înalte.

Tn atelierul de creație al în
treprinderii, acolo unde capătă 
contur precis modelele de miine 
i-am întilnit pe tinerii soți 
Aurelia și Viorel Duțescu. Sint 
uteciști. Profesioniști excelenți. 
Aurelia este, la 24 de ani, deți
nătoarea unui premiu I la un 
concurs republican de creație 
pe ramură.

— Programul partidului, ne 
spune ea, prevede intre altele 
că industria de încălțăminte va 
trebui să satisfacă în mod optim 
necesitățile de consum ale 
populației. Optim înseamnă și 
frumos. Omul societății socialis
te multilateral dezvoltate va fi 
un om complex, un om de gust, 
un adept al frumosului. Munca 
noastră, a creatorilor de mode
le, urmărește tocmai să vină in 
întîmpinarea aspirației spre 
frumos a oamenilor, corelînd, 
desigur, cu criteriile funcționale 
de utilitate. Peste numai 2 ani 
secția de incălțăminte a fabricii 
noastre va produce concomitent 
cu 6 benzi. Vor fi introduse, de
sigur, în producție modele di
verse, cele mai multe dintre ele 
noi. O parte din ele- sint pre
zente de pe acum pe planșeta 
noastră.

mod special 
executate

partidului _____
pentru a ne ajuta să 

r . CL» viiivim, VU
rințele lui tot mai înalte.

— Concomitent cu criteriile
estetice, adaugă Viorel Du
țescu. ne preocupă cele de efi
ciență economică, de încadrare 
in consumurile specifice și de 
reducere a acestora. Pentru 
confecționarea unei perechi de 
pantofi se utilizează în medie. ) 
18 decimetri pătrați de piele. 
Noi am creat modele pentru, 
realizarea cărora sint necesare- ■ 
doar 16,4 decimetri și nu ne 
vom opri aici. z

— Pentru tinerii noștri, ne 
spunea tovarășul ing. Ion Zaha- 
ria, secretarul comitetului 
U.T.C. pe întreprindere, Progra
mul partidului reprezintă carta 
fundamentală în funcție de care 
își configurează existența. 
Dezbaterea lui de către uteciști 
a relevat tocmai acest adevăr 
important, evidențiind totodată. 
responsabilitatea comunistă a 
tinerilor, capacitatea lor de a. 
desprinde din obiectivele funda
mentale ale etapei următoare a 
istoriei României socialiste toc
mai pe cele privitoare la viața 
și la munca lor. Aceasta ne dă 
certitudinea că obiectivele Pro
gramului vor fi îndeplinite în-' 
tocmai, ceea ce va face ca patria 
noastră să înainteze intr-uri 
ritm tot mai susținut pe magis.- 
tralele împlinirilor comuniste de 
mîine.

DORU MOȚOC
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O anchetă internațională de CAROL ROMAN

HAN SUYIN
în aceeași persoană se con

fundă o celebră scriitoare și 
un ilustru medic. Născută în 
China, dr. Suyin și-a urmat 
studiile la Universitatea din 
Pekin, Ia Universitatea din 
Bruxelles și la Universitatea 
din Londra.

Specialistă în literatura orien
tală și asiatică este una din 
marile animatoare ale conferin
țelor internaționale de litera
tură asiatică contemporană ce 
s-au desfășurat la Singapore. 
Ca scriitoare este cunoscută 
printr-un roman și mai multe 
lucrări publicistice cu tematică 
socială, apreciate in multe țări. 
Este expert al O.N.U. in, pro
bleme demografice.

Adevăruri

pentru toți...
de HAN SUYIN

Preocupările mele din ultima vreme mă îndeamnă să-mi 
plasez răspunsul la această anchetă internațională — volens, 
nolens — pe terenul amplelor și dificilelor dispute pe care le 
conține ecuația secolului „populație — hrană — dezvoltare". 
Cele spuse de mine nu încearcă să evite un răspuns direct la 
întrebarea ziarului românesc de tineret referitoare Ia „capaci
tatea indivizilor de a parcurge împreună un suiș“ ci, din con
tră, să-l plaseze pe un teren strict concret, cunoscut fiind fap
tul că toate marile adevăruri sînt concrete și au putința de aplicabilitate.

îmi place să cred că întreaga omenire gîndește la viitor. 
Țin să remarc că nu specific „un viitor fericit" ci doar... viitor. 
Spre enunțul acestei idei mă conduce experiența de o viată 
intreagă.

în calitatea mea de medic și de scriitoare, am stat de vorbă 
de-a lungul ultimelor două decenii cu diferiți oameni pe care 
am avut prilejul să-i cunosc fie la Universitatea din Pekin, la 
Universitatea Manyang din Singapore, la Spitalul „Jahore Bah
ru" din Malaezia, la Spitalul „Regina Maria" din Hong-Kong, 
fie la Universitatea din Bruxelles, la cea din Londra sau din 
Washington, Ca identitate a acestor oameni nu pot să vă spun 
decit că îmi amintesc de conversațiile — dealtfel notate în 
jurnalul meu de scriitoare — cu un hamal, cu un laureat al 
Premiului Nobel în medicină, cu un purtător de ricșă, cu o 
stewardesă, cu un medic chirurg, cu un lucrător de la o fabrică 
de cutii de viteze pentru autoturisme de litraj mediu, cu un 
tinăr metalurgist șomer... îi înșirui pe toți aceștia la intimidare 
fără dorința expresă de a compune vreun tablou uman, ci din 
intenția, strict intimă, de a le revedea mental chipurile, de a 
vă exprima concluzia pe care am incheiat-o la capătul unor 
discuții despre viitor.

Toți acești oameni aveau pe agenda cotidiană înscrise cu 
litere majuscule preocuparea pentru viitor. între certitudine 
ți incertitudine se derulează biografia fiecăruia dintre ei, fie
căruia dintre noi. Aspirația deși este una și cam aceeași — să 
ne putem realiza ea membri activi ai colectivității umane — 
formele sale se deosebesc la fiecare caz în parte, devenind o 
evidentă expresie umană dirijată atît de situarea fiecăruia ca 
poziție de clasă cit și de gindul cel intim al împlinirii indivi
duale. în afara acestor date nu există alternativă...

Pentru că orice s-ar spune, intr-un fel iși imaginează Eve- 
restul și drumul inspre țel metalurgistul fără de lucru și în 
alt fel laureatul Premiului Nobel in medicină, neliniștit pentru 
că avînd 65 de ani i-ar mai trebui încă cel puțin o sută 
pentru a-și desăvîrși lucrarea și opera. Intr-un mod îi judecă 
pe semenii, alături de care se află în cursa de-o viață înspre 
împlinirea sa personală, hamalul din marele port, cu umerii 
încovoiați „profesional" de tonele ce l-au apăsat de-a lungul 
anilor, spre deosebire de stewardesă care în inimă poartă veșnica 
„spaimă a supraviețuirii", ori de medicul chirurg care nu-și 
poate permite să greașească măcar o dată deoarece este vorba 
de viața unui semen al său.

Bine — s-ar putea remarca — dar este evident că situații 
personale și sociale diferite creează o multitudine de dorinți, 
de frămîntări, de opțiuni, o sumedenie de căi prin care oame
nii iși pot atinge țelul lor, ca și o vastă gamă de comportamente 
ale oamenilor aflați în „escaladarea Everestului lor". Este foarte 
adevărat 1 Chestiunea are însă un aspect social mult mai acut, 
în ciuda acestei diversități enorme de opțiuni omenești prove
nite, după cum am spus, din interferența individului cu socie
tatea sa, nu există șanse de a instaura posibilități pentru toți 
de a se împlini potrivit năzuințelor firești și de a pune, deci, 
ordine în judecata noastră ? — m-am întrebat adesea. S-ar 
părea că și acest subiect este tratat și considerat de oameni, 
de asemenea, în mod diferit ținînd seama de mentalitatea pe 
care o au în funcție de condiția existenței lor sociale.

Spre a fi mai evidentă vă voi relata cîteva gînduri despre 
două cărți devenite faimoase mai cu seamă în perioada pregă
tirilor marii Conferințe a populației de la București. Flecare 
dintre aceste lucrări aparține unei alte persoane, care trăiește 
într-un alt mediu, care cunoaște alte fațete ale problemelor și 
care-și prezintă opțiunea despre viitor într-o variantă proprie.

Bunăoară, cartea ilustrului decan și profesor de medicină 
tropicală de la Facultatea de specialitate din Liverpool, 
M. B. Maegraith, intitulată „One World" — „O singură lume", 
este inspirată de o fotografie a Pămîntului luată de pe o navă 
spațială „Apollo" survolîndu-ne marele nostru adăpost de la 
100 000 de mile. Imaginea Terrei, de acolo de sus, pare para- 
disiacă. Culori vii, temperate, tonuri liniștitoare, structura Pă
mîntului solidă, ce pare de bun augur. Totul pare calm și echi
librat. Pe măsură ce ne apropiem de „coajă", de suprafață, 
realitatea se schimbă, descinși pe Pămînt apărîndu-ne contra
dicții izbitoare. Este suficient să străbați suprafața planetei în 
zbor de avion — ne spune medicul din Liverpool — pentru a 
deosebi marile diferențe dintre țările industrializate avansate și 
sărăcia și înapoierea din două treimi ale „lumii a treia". Profe- 
sorul-autor. om de bun simț, se neliniștește de creșterea deca_- 
lajelor dintre cele două categorii de țări. Cum își înfățișează 
el viitorul ? Fără să dea un contur fizic, material, tehnic, 
ii dă in schimb unul de ordin etic : EGAL PENTRU TOȚI. Sa
vantul scrie la capătul unei analize complexe ale unor probleme 
medicale specifice : „Numai acordarea posibilităților de eman
cipare reală prin oprirea atît a „progresului" economiei nepla
nificate, haotice, arbitrare și dezechilibrate de tip clasic (capi
talist — N. A.) cit și a întreruperii regresului economiilor îna
poiate ale majorității țărilor lumii le-ar putea relansa pe cele 
din urmă pe calea dobindirii condițiilor _ de afirmare a tuturor 
ființelor umane". Este vorba deci de viitorul comun al oame- 
niI<Cu toate-judecățile valoroase pe care le întîlnim în „In the 
Human Interest : Â Strategy to Stabilize World Population" („In 
interesul omului : O strategie pentru stabilizarea populației 
mondiale") a lui Lester R. Brown, mentalitatea care se dega- 
iază aș îndrăzni să remarc că aparține „elitelor", fiind deci în 
contradicție cu necesitățile maselor. Astfel, intr-un capitol fun
damental al cărții apare cert că neliniștea scriitorului american 
proVine din faptul că „acțiunea conjugată de creștere a popu
lației se exercită ca o puternică presiune asupra spațiului vi
tal... pistele de schi sînt atît de aglomerate incit pun în pn- 
meidie viața individului. Construcția unor noi terenuri de goli, 
cerută cu o tot mai mare insistență, riscă să fie compromisă 
tot datorită acestei cauze". Așadar, marele pericol al supra
populării afectează pistele de schi și terenurile de golf — ne 
spune autorul american — neavînd (?), din pacate, la îndemma 
argumente din „lumea a treia" : cite milioane de copii mor anual 
datorită inaniției, faptul că deși în țări ale Americu Latine și 
Asiei în școli sînt încadrate mai multe cadre didactice, sporește 
totuși numărul absolut de analfabeți datorită natalității etc. La 
capătul lecturii ai impresia că marile probleme mondiale ale 
populației sînt : poluarea, distrugerea naturii și a animalelor 
sălbatice, creșterea prețurilor la obiectele de import de pe piața 
americană... lndreptind acestea, omenirea ar avea un viitor mai 
bun — ține să remarce, în subtext, autorul.

Oare ? De ce să nu ne gîndim la viitor pe scară mondială 7 
De ce să ne vedem doar pe noi, „elitele" ?

După părerea mea, problema-cheie a viitorului omenirii 
derivă din sistemul social în care vom trăi. în această privința 
vedem cu toții că doar orânduirea bazată pe socializarea mij
loacelor de producție poate crea premise pentru un viitor cert 
al întregii societăți. Am încredere deplină în mase, în oamenii 
simpli, responsabili, adevărații făuritori ai istoriei, al căror 
drum înspre Everestul împlinirii lor duce obligatoriu prin trans
formări fundamentale ale societății.

Un fel înalt determină o angajare socială exemplară, o etică 
nouă pornită de la mase, o fericire personală reglată nu de 
opulență ci de satisfacerea dezideratelor fundamentale ale ființei 
omenești. 

Tradiția liricii românești 
se numește Eminesen

------------------------------- -----------------------------------

înainte de orice un mare artist 
este, în zonele artei sale, un ino
vator. Obsesia supremă a fiecărui 
scriitor nu poate fi alta decit a- 
ceea de a aduce prin scrisul său 
o voce distinctă, unică. în ulti
mă instanță, orice literatură își 
constituie tabloul fundamental 
din unicate. Ele domină istoria 
literaturii. Sînt personajele de 
prim plan ale spiritului. Ceilalți 
autori, cei mai mulți, alcătuiesc 
fondul tabloului, populează pla
nurile secunde fără de care n-ar 
fi poate pregnant identificabile 
marile repere.

La înălțarea unei piramide au 
trudit mii și mii de oameni în
tr-un efort tenace. Multora din
tre ei e posibil ca finalitatea e- 
forturilor, semănate cu jertfe tra
gice, să nu le fi fost limpede, să 
o fi ignorat; altora truda și sa
crificiul să le fi părut fără 
sens, un capricios joc al orgo
liului. Dar pentru cel ce a ima
ginat trufașa întruchipare în 
piatră a unei sacre aspirații — 
veșnicia de dincolo de trup — 
tocmai rezultatul eforturilor era 
decisiv. El era artistul, ceilalți 
într-o măsură sau alta — meș
terii, mina de lucru. Fără arhi
tectul proiectului, fără cel ce a 
imaginat construcția din gîn- 
dire și visare, meșterii nu s-ar fi 
întîmplat să existe. Iar dacă ar
tistul, tatăl piramidei, ar fi avut 
neșansa să nu se poată sprijini 
pe miile de meșteri, cutezanța 
minții lui ar fi devenit, dacă nu 
o himeră, o ipoteză — datoare 
să-și aștepte confirmarea într-un 
timp nedefinit, poate în Nicio
dată. Se înțelege că inovatorul 
în materie a fost proiectantul 
primei piramide. Cele ce au ur
mat primeia, chiar dacă s-au 
înălțat mai trufașe, mai impună
toare nu pot face, în planul ju
decății absolute, decît figură e- 
pigonică. Marii inovatori în ma
terie de artă se nasc rar. Ei 
devin cap de serie, fac discipoli, 
iar în situații rarisime e posibil

NICOLAE'DRAGOȘ

ca vreunul din discipoli să-și 
depășească maestrul, nu imitîn- 
du-1 pînă la supunere, cu doci
litate, ci descoperind în univer
sul acestuia liniile de forță care 
ar putea să conducă gîndirea 
creatoare dincolo de limitele vi
zibile, bănuite chiar. în cazul li-

OPINII
teraturii noastre, un asemenea 
prim mare exemplu este Emi- 
nescu. Oricîtă poezie s-ar mai 
scrie — și se va scrie — oricît 
de mari poeți s-ar ivi, multă, 
multă vreme zeul tutelar al li
ricii românești va fi Eminescu. 
Către steaua sa inegalabilă vor 
năzui cu îndreptățire marile 
conștiințe ale liricii naționale. 
Ele se vor numi pe rînd Arghezi, 
Bacovia, Blaga, Barbu. Vor pur
ta și alte nume și se vțr alcă
tui într-o splendidă constelație, 
nimbînd, prin strălucirea lor, 
fruntea Luceafărului. Pentru că

tradiția liricii românești se nu
mește, în ultimă instanță, Mihai 
Eminescu. El a dat expresie su
perioară a tot ce s-a zidit pînă 
la el în carnea inefabilă a meta
forei și a trimis spre viitor ra
zele fără sfîrșit din care se nasc, 
din vreme în vreme, Aleșii Poe
ziei. Gestul celor ce vin, dacă 
sînt cu adevărat creatori, nu este 
unul de subordonare timidă, ci 
unul ce, hrănit din conștiința 
compatriotismului cu geniul, vi
zează completarea, înnobilarea 
continuă a Marii Lucrări. Să- 
mînța mirabilă a poeziei a ră
sărit de mult pe plaiurile noas
tre, pe vremea cînd tragicul cio
ban al Mioriței își începea e- 
terna lui călătorie; a cunoscut 
starea de sublim la răsăritul Lu
ceafărului și de atunci, tot mai 
adesea, își anunță magnifica pu
tere de germinație. Către sem
nele ei privim cu neliniște și 
încredere. Și cînd ne este îngă-' 
duit să le intuim sau vedem, știm 
că există o tradiție a liricii ro
mânești. Fiindcă tradiția nu este, 
în nici un caz, o sumă aritmeti
că. Tradiția este o stare de spi
rit, cu valoare de unicat pentru 
orice popor definitiv constituit. 
Cum este poporul român.

Elevi ai liceului de coregrafie pe scena Operei Române. 
Foto: O. PLECAN
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FORMAȚIILE DE TEATRU 
ALE TINERILOR, 

DOAR METEORIȚI?
Ne răspund instructorii unor cunoscute echipe de teatru,

Aproape fiecare casă de cul
tură sau club al tineretului, club 
de întreprindere sau cămin cul
tural trebuie să aibă, în mod 
normal, formația sa de teatru 
care să reușească a polariza ta
lentele, să le dea satisfacția 
confruntării cu publicul. In 
timp, o seamă de astfel de e- 
chipe și-au format o tradiție; 
așa cum, din păcate, la o anali
ză mai atentă a evoluției majo
rității echipelor de teatru se 
poate observa fluctuația Înfiin
țărilor și desființărilor, a reîn
ființărilor și abandonărilor, A- 
ceastă stare meteorică a for
mațiilor de teatru de amatori 
— conform căreia o echipă care, 
de pildă, ia în vară un premiu 
pe țară se desființează în toam
nă, pentru a-și relua activitatea 
cu o lună-două înainte de vii
torul concurs — se datorește, 
desigur, unor anumite motive. 
Tocmai din dorința de a le de
pista i-am invitat să participe 
la ancheta noastră pe actorul 
CONSTANTIN DINESCU, unul 
dintre cei mai vechi și cons
tanți instructori-animatori de 
teatru, instructor al formației 
Tehnic-clubului, care a obținut 
la recentul festival Medalia de 
aur pe țară; pe NICOLAE 
LAGU, directorul Universal- 
clubului, a cărui echipă de tea
tru a obținut în anii 1972 și 
1973 premii pe țară la concursul 
„Dialog cu teatrul scurt", pen
tru ,ca anul acesta să nu mai 
poată trece de faza de prese- 
lecție, și pe. ELENA POPES
CU GALGOȚlU care, din luna 
martie, a pornit reînființarea 
formației de teatru de la Ate
neul tineretului reușind perfor

manța atragerii a 80 de tineri 
care au dat pe tot timpul verii 
un mare număr de spectacole 
de teatru, montaje, recitări.

O PRACTICA REGRETABILĂ - 
„FIECARE INSTRUCTOR 

CU OAMENII- LUI SAU 
E GREU SĂ DEPISTEZI 

TALENTE"

— Echipa noastră de teatfru
— ne-a spus NICOLAE LAGU
— este înființată de mulți ani. 
Dar, deși se poate afirma că a 
activat continuu, am avut mereu 
de lucru cu stabilitatea mem
brilor ei. Fiecare regizor-instruc- 
tor venea cu oamenii lui. Cînd 
pleca, ii lua înapoi. Am lucrat 
cu Valentin Plătăreanu, cu Dan 
Dinulescu, cu Dinu Greculescu 
și, in ultimii ani, cu Constantin 
Alexandru. Dar, cînd acesta din 
urmă s-a îmbolnăvit și a re
nunțat să mai instruiască echi
pa, au încetat și tinerii să mai 
vină. Acum mă ocup eu și în
cerc să găsesc alți amatori de 
teatru.

Așadar, ca și în alte cazuri, 
se poate vorbi mai mult de 
„trupa" de amatori instruită de 
cutare, decît de echipa clubului 
sau a casei de cultură. E un 
fenomen care a dus și la situa
ții de genul acesta: aceiași in
terpret apar pe scenă în ca
drul mai multor formații de la 
instituții sau întreprinderi dife
rite. Iată cum explică actorul 
Constantin Dinescu lucrul a- 
cesta :

— Artistul amator, mai ales 
tinărul neformat, se leagă de 
cel care-1 instruiește, intre el

DITURA EMINESCU
9 Literatura româna contemporană

„PANORAME"
Noua serie inițiată de editură 

Iși propune realizarea unei suite 
de panorame ale literatui-ii 
române actuale, care să asigure 
prin diversitatea perspectivelor, 
a punctelor de vedere, a moda
lităților critice, a genurilor lite
rare și a etapelor abordate o 
secțiune transversală a creației

z Editura^ 
EMINESCU

românești contemporane exami
nate prin prisma tradițiilor sale 
și a orizonturilor pe care le pre
figurează. în cadrul seriei vor 
apărea panorame ale poeziei, ro
manului, nuvelei și literaturii 
dramatice de la 23 August pină 
în prezent.

-U îspii 
îmhsaxiW’ *

• „Romanul românesc contem
poran" (1944—1974) reține între 
coperțile unui volum masiv frag
mente ce ilustrează zonele ple- 
nitudinare ale genului roma
nesc, gen de o deosebită vitali
tate în literatura noastră din 
perioada respectivă. Studiul in
troductiv, notele, alegerea tex
telor. sint semnate de ION 
VLAD. Volumul conține și fișe 
bibliografice, secvențe pentru 
autoportrete de CORNEL ROBU.

<•

• ttoiîAxtW-" _

&

• „Reportajul românesc con
temporan" (1944—1974) asigură 
o viziune panoramatică asupra 
punctelor de virf ale reportaju
lui literar cultivat în intervalul 
menționat. Volumul țintește să 
ofere o imagine edificatoare a- 
supra evoluției și îndeosebi asu
pra stadiului actual al reporta
jului. Antologia este alcătuită 
de NICOLAE MECU, GEORGE 
MUNTEAN și VASILE TEODO- 
RESCU. Coordonarea, prefața și 
bibliografia sînt semnate de 
GEORGE MUNTEAN.

„PERMANENTE-PERSPECTIVE"
Sub egida colecției „Perma

nențe. — Perspective" a apărut 
volumul Misiunea scriitorului 
contemporan (idei și atitudini 
literare). Cartea are drept fun
damental obiectiv surprinderea 
procesului literar contemporan 
in dinamica lui și din perspecti
va scriitorilor ce fac parte din 
generațiile active in ultimii 30 
de ani.

Antologia reprezintă o pano
ramă a ideilor literare din cele 
trei decenii, ea reproducind ar
ticole ce aparțin scriitorilor 
contemporani, textele fiind gru
pate în funcție de cîteva teme 
reprezentative (literatură «și so
cietate, scriitorul — om al timpu
lui său, condiția poeziei, imagi
nea prozei, literatura dramati
că și actualitatea, unitate și di
versitate de stiluri, „regăsirea 
generațiilor", scriitorul și publi

cul). Studiul introductiv, nota a- 
supra ediției și antologia sînt 
semnate de ANTOANETA TA- 
NĂSESCU.

(romane)
• Romanul lui CORNELIU 

ȘTEFAN ACHE, „Speranța care 
ne rămîne" are drept pretext 
epic reîntilnirea membrilor unei 
promoții după. douăzeci de ani 
de la absolvire ; pornind de la 
acest eveniment, prozatorul cre
ionează biografii și destine con
temporane. semnificative pen
tru istoria tumultuoasă a ultime
lor decenii. Eroii cărții, urmă
riți sub multiple aspecte — rea
lizarea profesională, consecven
ța probată în atingerea idealu
rilor — sînt contemporanii noș
tri.

speranța 
care ne rămine

• Colecția 
„Biblioteca 
Eminescu"

• Colecția 
„Romanul 
de dragoste"

în populara colecție „Roma
nul de dragoste" a apărut și 
cartea lui ALEXANDRU STRU- 
ȚEANU, „Fluturii albi mor 
spre sfirșitul verii". Folosind 
formula epică a jurnalului, ro
manul relatează întîmplări cir
cumscrise unei perioade relativ 
scurte (martie-august 1944), eroii 
fiind militari și civili antrenați 
in relații specifice unui mo
ment de acute confruntări. E- 
venimentele dramatice ale răz
boiului constituie pînza pe care 
se proiectează o patetică poves
te de iubire.

ROMULUS 
GUGA

PARADISUL 
PENTRU 

O MIE DE ANI

• Romanul lui OCTAVIAN 
SIMU, „Lumină tîrzie", se a- 
dresează îndeosebi tinerilor ci
titori, fiind o pledoarie pentru 
autenticele sensuri și valori mo
rale ale vieții. Pe fundalul unei 
ample desfășurări epice, în ca
re personajele, tineri din vre
mea noastră, își definesc perso
nalitatea, maturitatea gîndirii, 
luciditatea responsabilă și al
truismul, se conturează o dez
batere etică ce incită cititorul la 
meditație asupra complexității 
omului contemporan.

Cartea regretatului PERPES- 
SICIUS, „Patru clasici", înmă
nunchează studii dedicate de 
reputatul critic operei lui Emi
nescu. M. Sadoveanu, Liviu Re- 
breanu și Camil Petrescu. Cu- 
vîntul înainte este semnat de 
EDGAR PAPU.

• Volumul lui ȘERBAN CIO- 
CULESCU, „Caragialiana", își 
propune să acopere o bună par
te din perioada de constituire, 
ilustrare și consacrare a apor
tului la creșterea literaturii 
noastre al acestei familii _ care 
s-a manifestat cu deosebită ge
nerozitate în planul vieții lite
rare și artistice romanești. în 
cuprins sînt inserate studii, por
trete, documente, articole închi
nate lui Ion Luca Caragiale, 
Mateiu Caragiale și Luca Ion 
Caragiale.

• Noul roman publicat de 
ROMULUS GUGA, „Paradisul 
pentru o mie de ani", împărțit 
în trei secțiuni relativ autono
me, impune un personaj cu o 
existență demnă, cea a unui 
comunist acționînd in toate si
tuațiile potrivit crezului său re
voluționar și uman.

Octavian Simu 

lumină 
târzie

> platou pardâu

f ciudata mișcare 
I airârrwinaprîie

<•>

• Roman cu o problematică 
acut contemporană, volumul lui 
PLATON PARDAU, „Ciudata 
mișcare a inimii în aprilie", o- 
perează o investigație în teri
toriile eticului, ale conștiinței 
contemporanilor noștri. Un ac
cent apăsat cade pe analiza psi
hologică, pe examinarea în timp 
a traiectoriilor eroilor unei erori 
judiciare, comise cu ani în ur
mă, și reparate in condițiile de 
structurală legalitate și echitate 
ale timpului nostru.

9 Colecția
„SINTEZE"

9 Colecția

„MASCA"
Volumul lui RADU POPES

CU de „Cronici dramatice" con
ține o parte din bogata activita
te de cronicar teatral a autoru
lui, textele incluse în su
mar constituindu-se intr-o dez
batere teoretică de o surprinză
toare coerență asupra fenome
nului teatral.

• orie» 
ți Unlațki 
rsoLha

ȘTIFAN AUG. 
DOINA?

Cartea lui ȘTEFAN AUG. 
DOINAȘ, „Orfeu și tentația 
realului", însumează studii al 
căror punct de convergență 
este reprezentat de analiza 
raporturilor dintre lirism, pe 
de o parte, și o serie intreagă de 
realități din care acesta se nu
trește și în care se reflectă, pe 
de altă parte : realitatea încon
jurătoare, limbajul, datele ca
pabile să se constituie în „mi
turi" poetice etc.

I
și instructor stabilindu-se o co
municare, o înțelegere care tre
ce dincolo de simpla, indicație 
regizorală. Munca cu artistul a- 
mator este complet alta decît cu 
cel profesionist. Intervine aici 
lucrul cu un material extrem 
de sensibil, de gingaș, iar me
toda de apropiere, de înțelege
re, diferă de la un instructor 
la altul. Or, dacă instructorul 
face efortul de a-și apropia oa
menii, la fel ar trebui să pro
cedeze și metodistul sau direc
torul de club pentru a stabili o 
legătură intre om și instituția 
respectivă. Doar atunci artistul 
amator se va simți atașat de lă
cașul unde-și desfășoară activi
tatea. Altfel el îl va părăsi a- 
tunci cînd, dintr-un motiv sau 
altul, îl părăsește instructorul.

Ceea ce e deosebit de nefiresc 
este atitudinea multor cadre de 
conducere din cluburi și cămine 
cărora li se pare că și-au în
cheiat misiunea dacă au anga
jat un instructor. Mulți dintre 
instructorii cu care am vorbit 
ne-au destăinuit că ar fi de-a 
dreptul fericiți dacă directorii 
de cluburi, activiștii U.T.C. 
s-ar preocupa de depistarea a- 
matorilor de tiatru, dacă ar 
face intr-un mod corespunză
tor popularizarea echipelor. 
Atunci, într-adevăr. membrii 
formațiilor s-ar simți legați su
fletește de lăcașul unde acti
vează.

ÎN LOC DE SINGULAR, 
PLURALUL: ANIMATORII

în general, atunci cînd se 
vorbește despre un animator 
de teatru fiecare s.e gîndește la 
acel îndrumător care, fără să-și 
precupețească timp și pasiune, 
caută talente acolo unde nimeni 
nu s-ar aștepta, le formează, le 
dă posibilitatea să-și valorifice 
talentul, le dă siguranța că 
munca pe care o depun, 
în zecile de ore de repetiții poate 
avea dorita finalitate : contac
tul cu publicul larg, spectaco
lul. Dar. cu o floare nu se face 
primăvară. Un instructor, oricît 
ar fi el de pasionat, nu poate 
descoperi și forma pleiade în
tregi de artiști amatori. El tre
buie să fie ajutat. Adică alături 
de el să mai existe și alți iubi
tori de teatru și alți anima
tori : metodiștii. directorii de 
cluburi și cămine, activiștii 
U.T.C. Nicolae Lagu ne spunea, 
de pildă, că în sectorul III, care 
numără peste 30 000 de uteciști, 
e imposibil să nu existe măcar 
20 de amatori de teatru. Dar 
cum s-o scoată singur la capăt, 
se intreba dinsul, cînd nu-1 a- 
jută nimeni ? 1 „Cu singularul 
nu facem nimic, ne mărturisea 
Constantin Dinescu. Trebuie să 
ajungem să vorbim la plural : 
animatorii, să zicem, referin- 
du-ne la cadrele U.T.C., Ia me- 
todiști".

— Doar pentru că am avut 
sprijinul sectorului U.T.C., al 
metodiștilor, am reușit ca în
tr-un timp record să-mi formez 
o echipă de teatru de 80 de ti
neri la Ateneul tineretului, ne-a 
declarat Elena Popescu Galgo- 
țiu. Tot cu sprijinul cadrelor 
U.T.C. acum au început să-mi 
sosească amatori de la Între
prinderile sectorului : Automa
tica, Energomontaj, Trustul de 
construcții „Carpați".

PROBLEMATICA 
REPERTORIULUI PENTRU 

TINERET - O... PROBLEMĂ

Dar nu este îndeajuns ca ti
nerii să vină in formațiile de 
teatru. Scopul acestora nu este 
'numai de a le valorifica ta
lentul. ci mai mult decît atît: 
de a le forma gustul pentru 
opera de calitate, de a-i forma 
— prin intermediul repertoriu
lui — atît estetic, cit și etic, 
atit din punct de vedere cetă
țenesc, cit și politic. Dar care 
este universul piesei destinate 
teatrului de amatori?

— Deși Casa creației face e- 
forturi de a publica piese cît 
mai multe și cu o tematică cit 
mai variată, este foarte dificil 
pentru instructor să aleagă un 
text de calitate și mai ales este 

.aproape imposibil să găsească 
piese cu problematică din viața 
și activitatea tineretului — ne-a 
spus CONSTANTIN DINESCU. 
Mi se parc curios, pentru că 
este știut că marea parte a ar
tiștilor amatori de teatru sint 
tineri. Și cum să le dezvolți 
gustul pentru teatru, cum să-i 
implici în montare, dacă ei nu 
își simt aproape «problemele 
care le ridică textul?

Plecind de la o constatare a- 
semănătoare, ELENA PO
PESCU GALGOȚlU a inițiat, la 
Ateneul tineretului, un intere
sant laborator de creație : tea
trul tie improvizație. Aici tinerii 
vin, propun teme, discută cu 
toții pe marginea lor, contu
rează împreună caracterele per
sonajelor pentru a ajunge, în 
final, să scrie singuri și să joace 
o piesă. Bineînțeles, cu tematică 
apropiată lor, făcînd parte din 
universul lor intim. Așa s-a a- 
juns să se joace, „Rezonanțe", 
iar acum se lucrează la „Cuvin- 
tul nu s-a rostit".

Ca o trăsătură pozitivă a re
pertoriului majorității echipelor 
de teatru ale tineretului este 
realizarea unor montaje literare 
pe versuri din poezia patriotică, 
militantă. Sînt montaje care nu 
necesită o .dificilă punere în 
scenă și care pot fi susținute in 
diverse instituții, întreprinderi, 
școli. Ele sînt, totodată, prin 
intermediul ideilor nobile pe 
care le degajă, o adevărată școa
lă de educație patriotică, cetă
țenească, atit a celor care le 
interpretează, cit și a publicului.

MIRUNA IONESCU
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL TELEGRAMĂ

NICOLAE CEAUȘESCU
• Delegația militară chineză de prietenie

(Urmare din pag- l)

partea tovarășilor 
și Ciu En-lai, un 
nesc și cete mai bune

Mao 
salut

> Tzedun 
: priete- 
urări.

Mulțumind, 
Ceaușescu a 
să transmită 
cordial salut
tate tovarășului

tovarășul 
rugat pe 
din partea sa un 
și urări de sănă-

Mao Tzedun,

Nicolae 
oaspete

și tovarășului Ciuprecum 
En-lai.

Cu prilejul întrevederii, a avut 
loc o convorbire care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, to
vărășească.

• Ministrul petrolului și chimiei al Indiei
(Urmare din pag. I)

facție rezultatele pozitive ale lu
crărilor primei sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale. însemnă
tatea lor pentru dezvoltarea tot 
mai intensă a colaborării și co
operării bilaterale în diverse 
sectoare economice — intre 
care, in domeniile industriei pe
trolului și chimiei, energiei, al 
agriculturii — pentru extinderea 
schimburilor comerciale.

»
In timpul întrevederii s-a a- 

preciat că bunele relații dintre 
cele două țări, precum și pro
gresul lor economic, deschid 
perspective tot mai largi cola
borării reciproc avantajoase, re- 
levîndu-se dorința comună de a 
pune în valoare posibilitățile 
existente in vederea amplifică
rii și adincirii cooperării econo
mice. științifice și tehnice. în 
folosul și spre binele României 
și Indiei. Schimbul de vederi a 
evidențiat, în același timp, do-

rinț,a comună de a intensifica 
conlucrarea dintre cele două 
țări pe plan internațional în di
recția lichidării subdezvoltării, 
a instaurării unor relații echita
bile între state, a unei noi or
dini • politice și economice 
lume. în interesul cauzei 
cooperării și înțelegerii 
popoare.

întrevederea a decurs
de cordialitate

în 
păcii, 
intre

atmosferă 
prietenie.

intr-o

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, a trimis tovarășului ARISTIDES PEREIRA, secretar general 
al Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde, și tovarășului Luis Cabrai, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Guineea-Bissau, următoarea te
legramă :

In numele poporului român, al C.C. al P.C.R., al Guvernului 
Republicii Socialiste România și al meu personal, am deosebita 
plăcere de a vă adresa, stimați tovarăși, un cordial salut frățesc 
și cele mai sincere felicitări cu ocazia primei aniversări a pro
clamării independenței Republicii Guineea-Bissau.

Moment politic de însemnătate istorică pentru destinele poporu
lui dumneavoastră, proclamarea Republicii Guineea-Bissau a 
reprezentat o Încununare a luptei eroice neînfricate a poporului 
dumneavoastră, sub conducerea P.A.I.G.C., pentru libertate și 
independență națională, pentru dezvoltare liberă de-sine-stătă- 
toare, pe calea progresului economic și social.

In spiritul politicii sale de principiu, România socialistă și-a 
manifestat incă de la început deplinul sprijin față de cauza eli
berării Guineei-Bissau, între popoarele noastre, între P.C.R. și 
P.A.I.G.C. statornicindu-se strinse raporturi de prietenie, cola
borare și solidaritate.

Prima aniversare a proclamării independenței patriei dumnea
voastră imi oferă plăcutul prilej să reafirm hotărirea noastră de 
a acționa — în spiritul Declarației comune semnate împreună 
anul trecut și al convorbirilor avute la București și pe pămin- 
tul Africii — pentru extinderea și adîncirea în continuare a 
relațiilor de prietenie și solidaritate dintre țările și popoarele 
noastre, dintre P.C.R. și P.A.I.G.C., in interesul nostru comun, 
al luptei împotriva imperialismului, colonialismului și neocolo- 
nialismului, pentru pace și înțelegere în lume. Adresîndu-vă, 
stimați tovarăși, sincere felicitări, urări de sănătate și fericire 
personală, cu prilejul acestei prime aniversări ce coincide în 
mod fericit cu sfirșitul a 500 de ani de dominație colonială, urăm 
poporului dumneavoastră deplin succes în îndeplinirea aspirații
lor sate, în opera de lichidare a rămășițelor trecutului colonial, 
în consolidarea noului regim social, pentru dezvoltarea patriei 
dumneavoastră pe calea progresului economic și social, a prospe
rității și bunăstării. '

Tovarășa Elena Ceaușescu

a primit pe dr. Dick de Zeeuw,
președintele Comisiei senatoriale pentru

cercetări științifice din Olanda
Luni după-amiază. tovarășa 

academician dr. ing. Elena 
Ceaușescu, membru al Comite
tului Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, director general al 
Institutului central de cercetări 
chimice, a primit pe dr. Dick de 
Zeeuw, președintele 
Catolic din Olanda, 
Institutului pentru 
energiei atomice și 
în agricultură.

La
prof. Ioan 
Consiliului 
Știință și Tehnologie.

Partidului 
directorul 
aplicarea 

moleculare

participatîntrevedere a
Ursu, președintele
Național pentru

In cadrul convorbirii au fost 
abordate probleme ale colaboră
rii în cercetarea științifică și 
dezvoltarea tehnologică în do
menii de interes comun intre 
oamenii de știință din Româ
nia și Olanda. A avut loc, de 
asemenea, un schimb de vederi 
asupra tematicii concrete a 
cooperării viitoare româno-olan- 
deze pe plan științific, în ramu
ra chimiei în. general și în ceea 
ce privește aplicațiile acesteia 
în industrie și agricultură și in 
combaterea poluării mediului 
înconjurător.

SPORT

• Ministrul culturii și învățămîntului 
al Republicii Guineea
(Urmare din pag. I)

publici! Guineea, Sekou Toure. 
Mulțumind, președintele Nicolae 

Ceaușescu a adresat, la rindul 
său, un salut prietenesc pre
ședintelui Sekou Toure. iar po
porului guineez noi succese pe 
calea dezvoltării independente 
a patriei sate.

în continuare, s-a procedat la 
un schimb de vederi in proble
me privind stadiul actual și 
perspectivele relațiilor româno- 
guineeze, subliniindu-se cu sa
tisfacție schimbările calitative 
intervenite in evoluția acestor 
relații, după vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Republica

Guineea, și întrevederile avute 
cu tovarășul Sekou Toure. în 
timpul convorbirii, s-a apreciat 
că înțelegerile convenite intre 
șefii celor două state au creat 
un cadru favorabil adincirii și 
extinderii legăturilor de priete
nie, solidaritate și colaborare 
dintre țările, partidele și po
poarele noastre.

In acest context, a fost evi
dențiat interesul comun față de 
amplificarea și aprofundarea 
raporturilor bilaterale pe tărim 
economic, tehnico-științific, în 
domeniul culturii și învățămîn- 
tului, președintele Nicolae 
Ceaușescu și oaspetele guineez 
exprimîndu-și convingerea că 
lucrările sesiunii Comisiei

condus la găsirea 
căi și sfere de co- 
cooperare fructuoasă

mixte au 
unor noi 
laborare și 
între cete două țări, în folosul 
propriei lor dezvoltări, al pro
gresului, păcii și înțelegerii in
ternaționale.

Totodată, a fost reafirmată 
hotărirea României și Republi
cii Guineea de a conlucra mai 
strîns în domeniul vieții inter
naționale. de a-și aduce întrea
ga ’contribuție 1a triumful cau
zei luptei forțelor progresiste, 
antiimperialiste, a maselor popu
lare, pentru împlinirea aspira
țiilor de libertate, prosperitate 
și pace ale popoarelor.

întrevederea a decurs intr-o 
ambianță de caldă prietenie.

CRONICA U.T.C
Vizita președintelui

Republicii Liberia

® Purtătorul oficial de cuvînt al 
politic al 0. E. P.

Departamentului

(Urmare din pag. I)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
reafirmind solidaritatea Româ
niei socialiste și a Partidului 
Comunist Român cu cauza 
dreaptă a poporului palestinian, 
a transmis președintelui Yasser 
Arafat, membrilor conducerii 
Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, un cald salut, pre
cum și celâ mai bune urări de

succes în înfăptuirea aspirațiilor 
poporului palestinian, de liber
tate, independență și progres so
cial.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a apreciat înscrierea problemei 
palestiniene ca punct indepen
dent pe ordinea de zi a Adu
nării Generale a O.N.U. ca o 
acțiune politică deosebit de 
importantă și a relevat că țara 
noastră înțelege să contribuie

la dezbateri cu convingerea că 
Națiunilor Unite le revine dato
ria de a avea un real aport la 
găsirea unei soluții conforme cu 
drepturile legitime ale poporului 
palestinian și cu 
instaurării unei păci 
drepte in regiunea 
Mijlociu.

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

necesitatea 
trainice și 
Orientului
desfășurat

Seminar bilateral : Uniunea 
Asociațiilor Studenților Comu
niști din România - Uniunea 
Socialistă a Studenților Polonezi

PRIMIRE SESIUNI

Tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul educației și 
invățămintului, a primit, luni 
dimineața, delegația Universită
ții din Pekin, condusă de Gou 
Cian-lin. vicepreședinte al Co
mitetului revoluționar al acestei 
universități.

în timpul convorbirii au fost 
abordate, intr-o atmosferă cor
dială. prietenească, probleme 
privind dezvoltarea " tnvățămin- 
tului superior și extinderea re
lațiilor de colaborară în acest 
domeniu.

Delegația Universității 
Pekin a vizitat instituții de
văț&mint. de artă și cultură din 
Caprtală și din județul Iași.

La Galați s-au desthls luni lu
crările cetei de-a 17-a sesiuni a 
Colocviului Internațional pen
tru studiul Dunării. La lucrări 
participă reprezentanți din Aus
tria, R.P. Bulgaria. R.S. Ceho
slovacă, Elveția, Franța, 
Germania. Italia.
slavia, R.P. Polonă, R.S. Româ
nia. R.P. Ungară și Uniunea So
vietică.

R.F.
R.S.F. lugo-

din 
în-

RECEPȚIE
aero și naval 
la București, 
Dimitrov, a

Atașatul militar, 
al R. P. Bulgaria 
colonelul 
oferit luni 
lejul cetei 
a Zilei 
bulgare.

Au participat general de ar
mată Ion Ioniță, ministrul apă
rării naționale, prim-adjuncți și 
adjuncți ai ministrului apărării 
naționale și ministrului de inter
ne. membri ai conducerii Mi
nisterului Afacerilor _ Externe, 
generali, ofițeri superiori, alte 
persoane oficiale.

Au luat parte șefi ai unor mi
siuni diplomatice, atașați mili
tari și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Nedko
o recepție cu pri- 

de-a 30-a aniversări
Armatei populare

★
Luni la amiază au luat sfir

șit la București lucrările celei 
de-a V-a sesiuni anuale a So
cietății europene de metode nu
cleare în agricultură — E.S.N.A. 
— organizată de Comitetul de 
stat pentru energia nucleară 
Academia de științe agricole și 
silvice și Institutul agronomic 
„Nicolae Bălcescu".

★
Intre 16 și 23 septembrie au 

avut loc, la București, lucrările 
primei sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale de cooperare 
economică, tehnică și științifică 
româno-indiene.

La incheierea lucrărilor a fost 
semnat un protocol privitor la 
dezvoltarea, in continuare, a co
operării economice, tehnice și 
științifice între Republica So
cialistă România și Republica 
India.

Ieri s-au deschis Ia București 
lucrările Seminarului bilateral 
organizat de Uniunea Asociații
lor Studenților Comuniști din 
România și Uniunea Socialistă 
a Studenților Polonezi (S.Z.S.P.).

La seminar participă o dele
gație de studenți români și o 
delegație de studenți polonezi 
condusă de Stanislaw Zarzecki. 
președintele Comisiei culturale 
a Comitetului Național 
S.Z.S.P.

Participants la seminar vor 
dezbate, o seamă de aspecte 
privind activitatea cultural-ar- 
tistică studențească.

al

Președintele Liberiei, William 
R. Tolbert jr., a făcut, luni, o 
călătorie în municipiul Brașov. 
Șeful statului liberian a fost 
însoțit de Virgil Trofin, pre
ședintele Comitetului Executiv 
al Consiliului popular al jude
țului Brașov, Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, Gheorghe Dumitrache, 
primarul orașului Brașov, de 
alte persoane oficiale.

La Uzina de autocamioane, 
una dintre cele mai • importante 
unități ale industriei românești 
constructoare de mașini, înal
tul oaspete a luat cunoștință de 
principalele realizări și de 
perspectivele ei de dezvoltare, 
în uzină, unde se produc auto
camioane cu motoare clasice cu 
benzină sau Diesel, cu capaci
tăți de 2,5 pînă Ia 12 tone. în
tr-o mare varietate de tipuri, 
sint parcurse halele de montaj 
general, secția sculărie, unde 
gazdele dau explicații cu pri
vire la organizarea muncii și 
desfășurarea fluxului tehnolo
gic. Președintele William R. 
Tolbert jr. se oprește în fața 
instalațiilor, se interesează des
pre caracteristicile tehnico-func- 
ționale ale acestora. întreținin- 
du-se cu muncitorii uzinei, dis
tinsul oaspete la urează noi 
succese și satisfacții -în muncă. 
Șefului statului liberian ii șînt 
prezentate în continuare dife
rite tipuri de autocamioane de 
fabricație curentă.

Sintetizind impresiile pe care 
i le-a lăsat această întreprindere, 
președintele Liberiei notează în 
cartea de onoare : „Vizita mea 
la Uzina de autocamioane-Bra- 
șov a fost intr-adevăr interesan
tă. Producția de aici este foarte 
impresionantă. Sincere 
tari."

Se străbat apoi marile 
și noile cartiere de locuințe ale 
orașului, pină la Uzinele de 
tractoare, unde conducătorii în
treprinderii prezintă date sem
nificative cu privire la istoricul 
unității. 1a dezvoltarea ei pre
zentă și în perspectivă. Rezultă 
că pînă acum colectivul marii

întreprinderi brașovene a pro
dus peste 400 000 tractoare de 
puteri diferite, de la 35 C.P. la 
180 C.P. In prezent, tractoarele 
pur tind marca uzinei sint expor
tate in 72 de țări, de pe toate 
continentele lumii. Vizitînd sec
țiile și halele uzinei, președin
tele William R. Tolbert jr. are 
posibilitate să cunoască gradul 
ridicat de mecanizare și auto
matizare a procesului de pro
ducție, înalta tehnicitate a insta
lațiilor și agregatelor. Luîndu-și 
rămas bun de la gazde, șeful 
statului liberian are cuvinte 
frumoase de apreciere pentru 
realizările acestui puternic deta
șament al industriei noastre 
constructoare de mașini.

In cursul după amiezii, pre
ședintele Liberiei s-a înapoiat 
la reședința sa din stațiunea 
Predeal.

Ieri, tovarășul Ion Traian 
Ștefănescu, prim secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului, a 
primit delegația Ligii Tinere
tului Democrat (L.T.D.) din 
Japonia, condusă de Taijiro 
Fukushige. vicepreședinte al 
C.C. al L.T.D., care, la invi
tația Uniunii Tineretului Co
munist, a făcut o vizită în 
țara noastră.

Cu prilejul întrevederii, 
desfășurată intr-o atmosferă 
caldă, prietenească, s-a rea
lizat un larg schimb de in
formații privind activitatea 
celor două organizații, preo
cupările actuale ale tineretu
lui român și japonez, au fost 
abordate unele aspecte ale 
mișcării internaționale de ti
neret și studenți.

★
în aceeași zi, delegația Li

gii Tineretului Democrat din 
Japonia a părăsit Capitala, 
indreptîndu-se spre patrie. 
La plecare, pe aeroportul 
Bucuresti-Otopenî, membrii 
delegației au fost salutați de 
tovarășul Radu Enache. se
cretar al C.C. al U.T.C.. de 
activiști ai C.C. al U.T.C.

Ieri s-a înapoiat în Ca
pitală, venind de la Londra, 
delegația Uniunii Asociați
ilor Studenților Comuniști 
din România condusă de to
varășul Nicu Ceaușescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
U.A.S.C.R., care, la invitația 
Uniunii Naționale a Studen
ților din Marea Britanie 
(N.U.S.U.K.), a efectuat o 
vizită in această țară.

★
Luni după amiază a sosit 

în Capitală o delegație a Li
gii Tineretului Laburist din 
Malta, condusă de Renald 
Dalii, președinte al organiza
ției, care urmează să efec
tueze o vizită în țara noas
tră, la invitația C.C. al U.T.C.

La aeroportul București- 
Otopeni delegația a fost sa
lutată de tovarășul. Radu 
Enache, secretar al C.C. al 
U.T.C., de activiști ai C.C. al 
U.T.C.

A

(Agerpres)

CIT, CUM SI PÎNĂ UNDE
IDEEA AUTOADMINISTRĂRII

A AJUNS
CĂMINELOR ?

(Urmare din pag. I)

făcut 
stabilit

SOSIRE

PLECARE
Luni după-amiază, delegația 

militară chineză, condusă de to
varășul Siang Giung-hua, mem
bru supleant al C 
Central al P. C. 
locțiitor al șefului Marelui 
Major al Armatei populare 
neze de eliberare, a părăsit 
pitala.

Luni după-amiază, tovarășul 
Gheorghe Petrescu, vicepre
ședinte al Consiliului Central 
al U.G.S.R., a primit delegația 
Sindicatului general al munci
torilor din transporturile rutie
re din Republica Arabă Egipt, 
condusă de Moneri Badr, secre
tar al sindicatului, care efec
tuează o vizită de prietenie In 
țara noastră.

foarte 
felici-

artere

ELEVI Șl STUDENȚII
Pentru a primi ziarul la timp în noul an

i

de învățămînt, reînnoiți-vă x
abonamentele la

„Scinteia tineretului"

locuința studenției, au 
ordine și curățenie, au 
responsabilități.

De ce nu se 
lucru peste tot ? 
și întrebăm. De . 
tina Grozăvești. Aici, parcă nici 
nu s-a auzit de autoadminis- 
trare. Nici un student nu este 
de serviciu, nu se ocupă de mo
dul cum este pregătită masa 
pentru ei și colegii lor. In fond, 
sarcina aceasta nu e nouă, iar 
atribuțiile vechiului comitet nu 
au luat sfirșit, incit nu se poa
te motiva cu: „nu s-a ținut șe
dința de alegeri !“ Studenții de 
serviciu trebuia să fie pre- 
zenți la deschiderea magaziei, 
verificarea alimentelor, a canti
tăților utilizate etc. Este greu 
de crezut, așa cum ni s-a justi
ficat, că majoritatea membrilor 
din comitetul de cantină ar fi 
fost absolvenți. Repetăm, nu 
trebuie să așteptăm data ale
gerilor noilor comitete pentru a 
avea grijă de bunuri materiale 
valorînd zeci de milioane .de 
lei, încredințate de stat pentru 
a asigura o bună bază materia
lă invățămintului. La Consiliul 
U.A.S.C. din Centrul universi
tar București explicăm consta
tarea noastră: că se acționează 
timid, că s-a trecut greu la ac
tivitatea practică. Interlocutorii 
ne spun la rîndu-le că primele 
măsuri în vederea autoadminis-

petrece
Ne

pildă, la Can-
acest 

întrebăm

trării au fost deja luate: orga
nizarea de echipe de întreținere 
și reparații curente la căminele 
institutelor Politehnic, de Con
strucții, Agronomic. De aseme
nea, direct îndrumate de resor
tul social, activează echipe de 
control obștesc.

De fapt, chiar din prima zi a 
noului an universitar, activul 
social din Centrul universitar 
București s-a reunit pentru a 

• discuta cele mai eficiente solu
ții. „Aici, după cum ne spunea 
tovarășul Laurențiu Olan, vi
cepreședinte al Consiliului 
U.A.S.C., s-au făcut o serie de 
propuneri vizînd preluarea de 
către studenți a administrației 
căminelor prin lărgirea atribu
țiilor comitetelor de cămin. 
Obligațiile, asumate încă de anul 
trecut în cadrul autogospodări- 
rii, vor spori cu preluarea în
tregii evidențe a locatarilor, ex
tinderea serviciului de pază, a- 
sigurarea lucrărilor curente de 
reparații și întreținere. în can
tine se vor lărgi atribuțiile re
prezentanților studenți. care vor 
avea drepturi egale în îndru
mare și control eu administra
torii. De asemenea, o serie de 
prestații gospodărești și o serie 
de servicii, de la asigurarea cu
rățeniei pînă la verificarea or
dinii, vor fi asigurate de stu
denți. Procesul de autoadminis- 
trare este strîns legat de forma
rea unui climat de seriozitate și 
muncă, astfel ca fiecare student

să poată beneficia de condiții 
optime de odihnă și studiu în 
cămine. Aceasta implică respon
sabilități sporite din partea fie
căruia, o deosebită grijă față de 
bunurile pe care Ie avem, in
transigență față de orice mani
festare de indisciplină. Consiliul 
U.A.S.C. va îndruma și coordo
na activitatea echipelor de con
trol obștesc în cămine și canti
ne, incit activitatea acestora 
să-și sporească eficiența. Vom 
extinde cele mai valoroase ini
țiative legate de autoadminis- 
trare.

Toate 
vor face ___ ___
mune a Ministerului Educației 
și Invățămintului și a Consiliu
lui U.A.S.C.R., care va marca 
începutul efectiv al autoadmi- 
nistrării căminelor și cantine
lor. Acum ne pregătim pentru 
alegerea noilor comitete în care 
trebuie să intre studenții cei mai 
capabili, buni 
gospodari. De 
lor va depinde 
bunul demaraj 
trării".

Intr-adevăr, 
bune, problema stă în atenția 
asociațiilor studenților comuniști. 
Dar nu se întîrzie prea mult 
acest „început efectiv" al auto- 
administrării? In cele zece zile 
se putea întreprinde mai mult 
chiar și fără existența notei co
mune despre care ni s-a vorbit. 
...Vom reveni. ■

discutatepropunerile
obiectul unei note co-

organizatori și 
calitatea muncii 
in țnare măsură 
al autoadminis-

soluțiile sint

Comitetului
Chinez, 

Stat 
chi- 
Ca-

SAPTAMINA

CRUCII ROȘII

CONSFĂTUIRE
Luni dimineața s-a deschis, la 

București Consfătuirea pre
ședinților și secretarilor gene
rali ai organizațiilor centrale ale 
inginerilor și tehnicienilor din 
unele țări socialiste. La lucrări 
participă reprezentanți din Bul
garia, Cehoslovacia, R.P.D. Co
reeană. R.D. Germană, Polonia, 
România, Ungaria și Uniunea 
Sovietică.

COOPERARE

în zilele de 22 și 23 septem
brie in întreaga țară au avut 
loc festivități organizate cu pri
lejul deschiderii tradiționalei 
„Săptămîni a Crucii Roșii".

Cu prilejul acestei manifestări 
s-au prezentat expuneri privind 
rolul și obiectivele activității de 
Cruce Roșie, și a fost inmînată 
insigna „Evidențiat în munca de 
Cruce Roșie" celor rpai meri
tuoși activiști ai organizației. în 
multe locuri deschiderea festi
vă a fost urmată de concursuri 
și demonstrații ale grupelor și 
posturilor de prim ajutor.

Luni s-au deschis în Capitală 
lucrările întilnirii româno-bel- 
giene pe teme de comerț și co
operare. organizată de Ministe
rul Comerțului Exterior și Coo
perării Economice Internațio
nale. Camera de Comerț și In
dustrie a României și Oficiul 
belgian de comerț exterior.

Lucrările întrunirii se desfă
șoară intre 23 *i 28 septembrie.

CULTURALE
In cadrul Zilelor culturii or

ganizate cu prilejul celei de-a 
25-a aniversări a întemeierii 
R. D. Germane, luni seara au 
început în Capitală Zilele fil
mului din R. D. Germană. In 
deschidere a fost prezentat fil
mul artistic „Dragoste la 18 
ani**.

UNIVERSITATEA POPULARA BUCUREȘTI, 
venind in sprijinul celor care studiază 

Proiectele documentelor Congresului al Xl-lea 
al P.C.R., organizează in anul de învățămint 

1974/1975 următoarele cursuri și cicluri:
• Rolul Partidului Comunist Român în dezvol

tarea României Socialiste
• Programul Partidului Comunist Român, su

prem îndreptar în făurirea viitorului patriei 
și al poporului nostru

• Din istoria Partidului Comunist Român și a 
mișcării muncitorești din România.

• Creșterea economică în România contem
porană : ritm, structură, echilibru

• Transformările fundamentale petrecute în 
structura de clasă și profesională a popu
lației României

• Istoria Partidului Comunist Român, a miș
cării revoluționare și democratice din Româ
nia în documentele vremii

• Cultura socialistă în România
• Formarea și afirmarea națiunii socialiste 

române
• România în lume
• Funcțiile dreptului în socialism și legalitatea 

socialistă
Informații suplimentare la telefon : 14 99 58.

I.T.A. — BUCUREȘTI
AUTOBAZA NR. 1 

TITAN
Telefon 4356 05— 

43 5455
caută de urgență

• TEHNICIENI EXPLOA
TARE Șl ÎNTREȚINERE

• ȘEFI DE AUTOCO- 
LOANA

• IMPIEGAȚI DE MIȘ
CARE

• ȘOFERI
• GESTIONARI PIESE 

AUTO
• TRACTORIȘTI RUTIE- 

RIȘTI
• ZIDARI
• ZUGRAVI
• TIMPLARI CAROSIERI 

AUTO

Cu îndeplinirea condițiilor 
prevăzute de Legea nr. 12.

I

MARI REDUCERI DE PREȚURI PE LITORAL!
întreprinderea de turism, hoteluri și restaurante-Bucu- 

rești vă invită să petreceți citeva zile pe litoralul Mării 
Negre, în luna septembrie a.c., in cele mai elegante și con
fortabile hoteluri din stațiunile : Mamaia, Eforie, Jupiter, 
Saturn, Aurora, Venus și Neptun.

In această perioadă, se aplică reduceri de tarif pină la 
50%, iar la transport pe C.F.R. 50%, aurata sejurului ră- 
mînînd la aprecierea dv.

Informații și înscrieri la filialele de turism din bd. N. 
Bălcescu nr. 35 și bd. Republicii nr. 4.

VĂ INVITĂM SĂ VIZITAȚI „COMPLEXUL
MODERN"

La dispoziția dv : ho
tel, restaurant, bra
serie, bar de zi, săli de 
conferințe, salon pen
tru banchete, agape, 

mese festive.
B-dul Republicii nr. 46

• CAMPIONATELE MON
DIALE de tir au continuat în 
localitatea elvețiană Thun cu 
disputarea probei de pistol vi
teză — 60 de focuri, in care 
formația României (Marin. Stan. 
Corneliu Ion. Marcel Roșea și 
Virgil Atanasiu) a cucerit me
dalia de bronz in. întrecerea pe 
echipe. Aceasta este cea de-a 
treia medalie cîștigată de spor
tivii români la actuala ediție a 
competiției. Primele două au 
fost cucerite de Anișoara Matei 
si Corneliu Ion. medaliati cu 
argint în probele de pistol cu 
aer comprimat.

Clasament : 1. U.R.S.S. — 2 361 
puncte : 2. Cehoslovacia — 2 359 
puncte : 3. România — 2 357
puncte; 4. R. F. Germania — 
2 356 puncte ; 5. R. D. Germană 
— 2 350 puncte ; 6, Italia — 
2 345 puncte etc.

La individual titlul de cam
pion mondial a revenit ținta- 
sului vest-german Alfred Radks 
cu 594 puncte, urmat de com
patriotul său Heinz Welssenber- 
ger — 594 puncte si Viktor Tor- 
sin (U.R.S.S.) — 592 puncte. 
Primul clasat dintre sportivii 
români a fost Marin Stan care 
a ocupat locul 10 cu 590 puncte.

• PE TERENURILE CLU
BULUI Progresul din Capitală 
au continuat întrecerile campio
natului republican de tenis. Pro
ba de dublu bărbați a revenit 
cuplului T. Marcu (Dinamo 
Brașov) — V. Marcu (Dinamo 
București) învingător cu 9—7, 
9—7, 8—6 in finala susținută cu 
perechea D. Hărădău — V. So- 
tiriu (Steaua).

Finala probei de dublu mixt, 
disputată între perechile Virgi
nia Ruzici — T. Marcu si Ma
riana Simionescu — S. Mureșan, 
s-a întrerupt din cauza întune
ricului la scorul de 3—6. 6—2, 
l—0.

• ÎNTRERUPTĂ DUMINICA 
la mutarea a 42-a. cea de-a 
patra partidă a meciului dintre 
marii maeștri sovietici Anatoli 
Karpov și Viktor Korcinoi, 
care-si dispută la Moscova fi
nala turneului pretendentilor la 
titlul mondial de șah, a fost re
luată luni după-amiază si s-a 
încheiat remiză .la mutarea a 
46-a.

Scorul meciului continuă 6ă 
fie 1—0 în favoarea lui Anatoli 

“larpov.
Partida a 5-a se va desfășura 

miercuri 25 septembrie.
• 1N ORAȘUL COLUMBIAN 

Medellin a început turneul final 
al Olimpiadei feminine de șah, 
la care participă 10 echipe cali
ficate in urma rezultatelor ob
ținute în grupele preliminare.

în prima rundă, selecționata 
României a învins cu 2—0 for
mația Canadei. Meciul dintre 
echipa U.R.S.S., deținătoarea ti
tlului, și cea a Olandei a debu
tat cu o surpriză de proporții. 
Tinăra șahistă olandeză Erika 
Belle a reușit să cîștige în 28 
de mutări partida susținută cu 
Nana Aleksandria, astfel că 
echipa Olandei conduce cu 1—0. 
Cea de-a doua partidă: Nona 
Gaprindașvili — Corry Vreeken 
s-a întrerupt. Alte rezultate: 
Bulgaria — Anglia 1.5—0.5; Un
garia — Iugoslavia 1.5—0,5; 
Cehoslovacia — R.F. Germania 
1,5—0,5. In clasament conduce 
România cu 2 puncte, urmată 
de Bulgaria, Ungaria și Ceho
slovacia — cu cite 1,5 puncte. în 
runda următoare, formația 
României întîlnește echipa R..F. 
Germania.

• _ DESFĂȘURAT timp de 
două zile pe „Nepstadion" din 
Budapesta, meciul internațional 
de atletism dintre selecționatele 
feminine ale României și Un
gariei s-a încheiat cu un fru
mos succes al atletelor românce, 
învingătoare cu scorul de 
84—62 puncte.

MARȚI. 24 SEPTEMBRIE 1974

PROGRAMUL 1

8,30 Curs de limba germană. 9,00 
Teleșcoală. — Biologie. 9,30 Tea
tru comentat pentru elevi. 10,00 
Curs de limbă franceză. 10 30 Re
porter ’74. 10,50 Publicitate. 10 55 
Film artistic: „Prima lecție". 12,25 
Telex. 16,00 Curs de limbă rusă. 
16.30—17.00 Curs de limbă engleză. 
17,30 Telex. 17,35 Lecții TV pen
tru lucrătorii din agricultură. 
1845 Atenție la... neatenție. 18.35 
Aplauze pentru români. 18,50 Le
gile tării _ legile noastre. 19,00 
Teleglob. Secvențe coreene. 19 20 
1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 2o',OO 
Revista economică TV. 20.30 
„Gorj. ținut al nesfîrșitelor co
loane. 20,50 Teatru liric TV. , în 
premieră TV o operă a compozi
torului Doru Popovlcl. „Mariana 
Pineda" după Federico Garcia 
Lorca. 21,40 Studioul 3 B . Trans
misiunea spectacolului realizat de 
Televiziunea suedeză. 22,10 24 de 
ore.

PROGRAMUL 2
20.00 Film serial pentru copii: 

„Daktari". 20.25 Cărți noi. 20.40 
Pagini de umor: „Ce vrăji a" mai 
făcut nevasta mea". 21.05 Anche
ta TV. 21.40 Roman-foileton: 
..Flori de toamnă".

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanuț : JOC 
DE PISICI — ora 19 30 ; (Sala 
Studio) : ELISABETA I — ora 
19,30 : Teatrul „Ion Vasileseu" : 
MITICA POPESCU — ora 19 $0 ; 
Teatrul „Ion Creangă" : SOLDĂ
ȚELUL DE PLUMB — ora 16 ; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Sa
voy) : PARDON... SCUZAȚI... 
BONSOAR — ora 19.30.

AZI, 
ULTIMA 
ZI LA 

PRONO- 
EXPRES
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Potrivit președintelui

R.P. CHINEZA. Imagine a rafinăriei Hangchou

insulei, ocupate in

„Scînteia tineretului"
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Guineea-Bissau:

O.N.U.: Dezbateri de politică 
generală

Luni dimineața, in plenara Adunării Generale a O.N.U., au 
început dezbaterile de politică generală, prilej pentru reprezen
tanții statelor membre ale organizației de a expune poziția 
guvernelor lor față de starea lumii și de problemele majore care 
confruntă astăzi omenirea.

ț' Primul a luat cuvintul mi
nistrul relațiilor externe al 
Braziliei, Azeredo da Silveira, 
care a subliniat că dezvoltarea

Potrivit datelor publicate 
de Ministerul Afacerilor Ex
terne al Japoniei, în primul 
semestru al acestui an volu
mul schimburilor 
ale acestei țări cu statele so
cialiste europene a crescut cu 
93 la sută față de aceeași pe
rioadă a anului 1973, ridicîn- 
du-se la suma de 449 'mili
oane dolari.

comerciale

NICOSIA. — La hotelul Ledra 
din ' Nicosia a început, luni, 
schimbul general de prizonieri 
dintre cele două comunități din 
insulă. în cursul primei opera
țiuni, desfășurată în prezența 
reprezentanților forțelor O.N.U. 
și ai Crucii Roșii Internațio
nale, au fost schimbați 200 de 
cipriot! greci și 338 ciprioți 
turci.

Acordul privind schimbul ge
neral de prizonieri a fost reali
zat în cursul convorbirilor, pur
tate vineri, de președintele in
terimar Glafkos Clerides și 
vicepreședintele Rauf Denktaș, 
liderii celor două comunități.

Prezent la ceremonia schim
bului, Glafkos Clerides a infor
mat că prizonierii ciprioți turci 
i-au mulțumit pentru eforturile 
depuse pentru eliberarea lor. 
Dintre aceștia, 43 au preferat să 
se întoarcă la locuințele lor 
aflate în zonele controlate de 
trupele cipriote grecești. La rîn- 
dul lor, 20 dintre ciprioții greci 
puși in libertate au anunțat că

doresc să revină în zonele nor
dice ale
timpul ostilităților de forțele 
turcești.
interimar, schimbul general de 
prizonieri, al căror total este de 
aproximativ 5 000, va lua sfîrșit 
după 10—12 zile. Prima fază a 
schimbului, implicînd cazurile 
speciale, s-a încheiat sîmbătă, 
in cursul ei fiind puși în liber
tate prizonierii răniți, bolnavi, 
tineri și vîrstnici.

PARTIDUL COMUNIST
DIN GRECIA

INTRĂ IN LEGALITATE

A 30-a
aniversare
a creării
organizației 
dimitroviste
de pionieri 

„Septemvrice"

Cu ocazia celei de-a 30-a ani
versări a creării organizației di
mitroviste de pionieri „Septem- 
vrice", din Bulgaria, la 23 sep
tembrie a avut loc la Sofia in- 
tîlnirea Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B. cu delegații de pio
nieri, din toate județele țării.

Tradiționalul raport pionie
resc a fost primit de primul se
cretar al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Bulgaria, Todor Jivkov.

La întîlnire, s-au aflat și de
legații de peste hotare printre 
care și delegația organizației 
pionierilor din România, condu
să de Elena Poparad, vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
Organizației pionierilor.

★
în cursul dimineții, a avut loc 

plenara C.C. al Uniunii Tinere
tului Comunist-Dimitrovist, con
sacrată jubileului de 30 de ani 
al Organizației dimitroviste de 
pionieri.

Cu acest prilej, delegațiile de 
peste hotare — între care și de
legația română — prezente la 
plenară au adus salutul organi
zațiilor lor de pionieri.

economică a țărilor în curs de 
dezvoltare, dezarmarea șl deco
lonizarea sint problemele care 
preocupă lumea în cel mai înalt 
grad.

A urmat la cuvînt secretarul 
de stat al S.U.A., Henry Kissin
ger, care a subliniat că intere
sele comune ale „edificării unei 
lumi a cooperării dictează că so
luționarea conflictelor locale să 
fie realizată pe cale pașnică și 
nu prin folosirea forței, iar ră
dăcinile cauzelor lor să fie înlă
turate. ca proliferarea tehnolo
giei nucleare să aibă loc fără 
proliferarea armelor nucleare, ca 
sporirea gradului de interdepen
dență economică să ducă la pro
gresul tuturor națiunilor și nu ia 
întirzierea lor colectivă".

Șeful delegației americane a 
reafirmat hotărirea S.U.A. de a 
participa la eforturile de pace in 
Orientul Apropiat pentru stinge
rea conflictului din zonă. El a 
spus că „S.U.A. sint convinse că 
suveranitatea, independența po
litică și integritatea teritorială a 
Ciprului trebuie menținute".

Ministrul de externe al Fran
ței, Jean Sauvagnargues, a a- 
nunțat că guvernul francez a 
încheiat experiențele nucleare 
în atmosferă, urmîn-d ca teste
le viitoare să fie subterane. El 
a reafirmat angajamentul Fran
ței „de a participa imediat la 
orice acțiune care să ducă spre 
o dezarmare adecvată, adică la 
distrugerea efectivă, treptată și 
controlată a tuturor arsenale
lor existente. în acest spirit, a 
arătat el, Franța sprijină ideea 
convocării unei conferințe mon
diale, care să creeze condițiile 
unui progres real in direcția 
dezarmării și întăririi temeliilor 
unei păci durabile —

a

Efectele dezastruoase ale
uraganului „Eifi"

@ 15 000 persoane date dispărute și 80 la sută 
din instalațiile industriale distruse în Honduras 
® Pagube materia le în valoare de 10 milioane 
dolari în Guatemala ® 10 000

Mexic
de sinistrați in

cea mal 
tuturorfierbinte aspirație 

popoarelor lumii".
Ultimul vorbitor 

de dimineață a fost 
afacerilor externe al Republicii 
Peru, Miguel de la Flor Valle, 
care a subliniat necesitatea pu
nerii cooperării economice și 
tehnologice dintre statele indus
trializate și cele in curs de
dezvoltare pe baze noi.

Trecerea uraganu
lui „Fifi" pe coasta 
atlantică a Hondura
sului a provocat 
moartea a peste 
8 000 de persoane și 
pagube materiale ce 
depășesc 500 milioa
ne dolari — se arată 
in primul bilanț ofi
cial anunțat la Te
gucigalpa. în general 
se crede, insă, că 
numărul victimelor 
ar fi de ordinul a 
10—12 000, iar valoa
rea pagubelor — cu 
mult mai ridicată.

în mod oficial, 
15 000 de persoane 
sint date dispărute, 
în vreme ce numă
rul sinistraților s-a 
anunțat că s-ar a- 
propia de 600 000,

în cercurile econo
mice se apreciază că 
Hondurasului ii 
trebui 
ani 
rea 
tui 
trei
80 la sută din insta
lațiile industriale ale 
țării, aproape tota
litatea infrastructu
rilor, și 'peste 90 la 
sută din agricultura 
sa, cu precădere 
plantațiile de bana- 

trestie 
de zahăr. Un purtă-

vor 
aproape 10 

pentru inlătura- 
urmărilor aces- 

uragan, care în 
zile a distrus

al ședinței 
ministrul

ne, orez și

tor de cuvînt 
vernamental a 
clarat că 70 la 
din flota de pescuit, 
aflată in ____ "
din nord-estul țării 
— Ceiba, Trujillo și 
Puerto Cortes — a 
fost, de asemenea, 
distrusă.

La acestea se ada
ugă pagubele înre
gistrate prin inun
darea în întregime a 
unor orașe și așezări 
rurale, 
locuințelor și a gos
podăriilor. Orașul 
Cholma a fost mă
turat de un val de 
noroi și pietre in 
momentul în care 
pereții digului natu
ral, care proteja a- 
șszarea, a cedat, în 
timpul nopții, sub 
presiunea furiei a- 
pelor. Surprinzînd 
cea mai mare parte 
a locuitorilor în 
somn, pină in pre
zent. au fost identi
ficate 2 760 de victi
me, din cei 5—7 000 
de locuitori cit nu
măra orașul. O ofi
cialitate guverna
mentală a menționat 
că orașul-port Tru
jillo, cu 3 000 
itori, 
trus in 
în portul

gu- 
de- 

sută

„a

înregistrat 1 000 de 
morți. Orașul indus
trial 
Pedro 
150 000 
ai săi, 
tabilă 
curent 
în totalitate 
fiind distrus în pro
porție de 70 la sută, 

localități, 
măsurile 

autorități, 
apariția 

distrugerea, febra tifoidă.
Primele cifre o- 

ficiale date publici
tății la Ciudad de 
Guatemala, referi
toare la trecerea u- 
raganului „Fifi" pe 
teritoriul Guate- 
Hiălei, indică un nu
măr de 7 morți, 8 000 
sinistrați și pagube 
materiale in valoare 
de 10 milioane 
lari.

Atingînd
tele mexicane, 
ganul „Fifi" a 
vocat cel puțin 
morți, 10 000 de si
nistrați și pagube 
materiale de aproa
pe 4 milioane dolari, 
indică primele in
formații parvenite 
din Ciudad de Me
xico. Un număr de 
40 persoane, sînt 
date dispărute.

porturile

locu- 
dis-fost 

intregime". 
Ceiba s-au

deplina biruință

al țării, San 
Sola, cu cei 
de locuitori 
fără apă po- 
și lipsit de 
electric, este 

izolat,
porție d 
în unele 
cu toate 
luate de 
și-a făcut

do-
coas- 
ura- 
pro-
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Ultimele zile au fost marcate de 
cîteva elemente noi în disputa pri
vind „comanda de armament a 
secolului", cum au fost denumite 
proiectele a patru state, membre 
ale N.A.T.O., de a achiziționa 
500—600 avioane militare

Olanda, Belgia, Da
nemarca și Norvegia 
și-au propus să scoată 
din folosință avionul 
militar „Starfighter", 
devenit din „stea lup
tătoare"... „stea căză
toare" sau „sicriul 
zburător", din cauza 
deselor prăbușiri, sol
date cu numeroase 
victime. Dat fiind va
loarea întregii achizi
ții — circa două mi
liarde dolari — aface
rea a intrat în circuit 
căpătind numele de 
„contractul secolului" 
sau „comanda de ar
mament a secolului". 
Lansarea unei aseme
nea comenzi a depășit 
cu mult cadrul obiș
nuit al tranzacțiilor 
normale, dincolo de 
febra firmelor concu
rente angajîndu-se pu
ternice dispute diplo
matice, economice, dar 
mai ales politice.

Contactele prelimi
nare au purtat pe mi
niștrii apărării din ce
le patru țări atît in 
citadelele puternicei 
industrii aeronautice 
americane, cit și la ve
cinii vest-europcni. 
După cum indică pri
mele reacții, în acerba 
cjirsă par să fi rămas 
angajate două avioane 
americane „Y—F 16“ 
(produs al firmei „Ge
neral Dynamics") și 
„Y—F 17“ sau „Cobra" 
al companiei North
rop), și unul francez, 
„Mirage F—1 M 53", 
j>uSf la punct de fir
mele Dessault și 
S.N.E.C.M.A. în fond, 
protagoniștii acestei 
lupte tămîn firmele a- 
mericane și franceze.

Cele patru țări au 
încercat să obțină o 
serie de garanții pri
vind prețurile de achi
ziții (Ia acest capitol, 
americanii ofereau pro
dusele mai avantajos) 
și obținerea unor com
pensații pentru indus
triile naționale res
pective (Franța este 
gata să ofere in com
pensare comenzi pen
tru a contracara imen
sele cheltuieli de a- 
chiziționare).

In timp ce specialiș
tii urmăreau evoluția 
avioanelor, problemele

pur tehnice îmbrăcau 
aspecte din ce în ce 
mai politice. Ziarul 
DIE VOLKSKRANT 
publica un interviu al 
unui deputat din par
tea partidului primului 
ministru olandez in 
care se atribuia S.U.A. 
intenția de a reduce

europeană. „Este, deci, 
o problemă politică : 
sau guvernele respec
tive vor manifesta în
crederea lor in unita
tea (vest) europeană, 
sau se vor detașa a- 
ioptînd o opțiune con- 
irară" — spunea pri- 
nul ministru de la 
Paris. „Va fi un test 
ie bunăvoință (vest) 
europeană. în ceea ce 
mă privește, sint con
vins că „Mirage F—1 
M 53“ va ob(ine un 
succes", adăuga J. Chi
rac. Asemenea declara
ții au stirnit vii reacții. 
Astfel, Erling Broen- 
dum, ministrul da
nez al apărării, ri
posta „caracterului a-

Disputa pentru 
„contractul 
secolului"

„L’EXPRESS" semnalizează pe coperta unui 
recent număr marea afacere: „FI-YF-16- 

18 miliarde de franci care zboară"...

activitatea transatlan
tică a companiei ae
riene „K.L.M." din O- 
landa, in cazul unei 
opțiuni pentru un a- 
vion vest-european. Se 
amintea că așa se pe
trecuseră lucrurile și 
în 1960, cind s-au co
mandat „sicriele zbu
rătoare". în sfîrșit, la 
mijlocul săptăminii 
trecute, premierul 
francez Jacques Chi
rac, în cadrul unei în
tâlniri cu reprezentanți 
ai presei anglo-ameri- 
eane, declara că atitu
dinea față de „con
tractul secolului" poa
te constitui un test ai 
fidelității guvernelor 
de la Bruxelles, Haga, 
Copenhaga și Oslo 
față de unitatea vest-

menințător" al de
clarațiilor provenind 
de pe malurile Senei, 
solicitând lămuriri de
taliate asupra acestor 
declarații... Ministrul 
de la Copenhaga apre
cia că achiziția se va 
face numai după exa
minarea candidaturilor 
atât din punct de ve
dere tehnic și militar, 
cit și al costului, al 
aspectelor economice 
și politice, ai stării o- 
peraționale. La acest 
ultim aspect, se pare 
că, așa cum scria LE 
NOUVEL OBSERVA- 
TEUR, industria fran
ceză va realiza apara
tul înainte de 1980, in 
timp ce avioanele a- 
mericane sînt deja o- 
peraționale. Solicitări-

lor franceze, cei patru 
au răspuns : „Sîntem 
incintați de perfor
manțele tehnice ale a- 
paralelor voastre, in
teresați de condițiile 
de vînzare pe care ni 
le propuneți și sensi
bili la argumentele 
voastre politice. însă, 
afacerea va putea ii 
tranșată mai ușor dacă 
veți veni la Eurogrup". 
Ce este Eurogrupul ? 
Este un organism al 
N.A.T.O. din care 
Franța s-a retras. Să 
fie oare acesta prețul 
pentru revenirea Fran
ței în organismele mi
litare ale Organizației 
nord-atlantice ? La 
Elisee s-a răspuns prin 
ricoșeu... De acord, dar 
nu prin revenirea în 
Eurogrup, ci prin tra
tarea problemei în alt 
organism, pe care 
Franța nu-1 părăsise 
anterior — Euronod. 
care reunește directorii 
naționali ai producției 
de armament.

Pentagonul a inter
venit, aruncind mingea 
în terenul francez. 
AVIATION WEEK, 
săptăminal american, 
de obicei bine infor
mat, scria în ultimul 
număr că americanii 
sînt gata să încredin
țeze construcția a 60 
la sută din întreaga 
comandă, adică circa 
265 de avioane, celor 
patru state, dacă aces
tea se vor opri asupra 
avioanelor americane. 
Rel'erindu-se la noul 
episod, agenția FRAN
CE PRESSE scria : 
„Aceste propuneri sînt 
destinate a egala sau 
chiar a depăși ofertele 
principalului concu
rent, firma franceză 
Dessault—Breguet, al 
cărui cal de bătaie este 
avionul de luptă „Mi
rage F—1 M 53".

Și, in timp ce firme
le își disputau comen
zile, contribuabilii din 
cele patru țări, ca și 
din alte state occiden
tale. sînt confruntați 
cu dificultățile puter
nicei inflații, care a- 
fectează, din ce în ce 
mai mult, standardul 
lor de viață. Dincolo 
de sacrificiile lor fi
nanciare, de ambițiile 
politice ale protagoniș
tilor, se află perspec
tiva îngrijorătoare a 
îngroșării, și în viitor, 
a sumelor fantastice 
destinate înarmării, 
care, potrivit estimări
lor de ultim moment, 
ar fi ajuns la 207 mi
liarde de dolari in a- 
anul trecut.

IOAN TIMOFTE

O hotărîre considerată la 
Atena de importanță majoră în 
viața politică a Greciei a fost 
anunțată luni seara de primul 
ministru, Constantin Caraman- 
lis : legea 509 din anul 
prin care a fost interzis 
dul Comunist din Grecia, 
abrogată.

într-o declarație făcută 
cest prilej, primul ministru Ca- 
ramanlis a subliniat : „Guver
nul a considerat că nu mai exis
tă cauzele pentru care au fost 
puse în afara legii anumite 
partide. Toate măgurile luate 
de guvern urmăresc întemeierea 
unei democrații adevărate și 
progresiste, in care toți grecii 
să-și aibă locul."

Primul ministru grec a anun
țat, de asemenea, adoptarea 
unei legi care permite funcțio
narea din nou a tuturor celor
lalte partide și a unui decret 
prin care se restabilește liber
tatea de asociere. El a apreciat 
că aceste măsuri constituie con
tribuția cea mai importantă la 
restabilirea legalității democra
tice în Grecia.

1947, 
Parti- 
a fost

cu a-

Un an s-a scurs de la 
evenimentul petrecut 
într-o mică așezare 
din brusă : proclama
rea Republicii Gui

neea-Bissau

L
a Madina do 
Boe, în aclama
țiile celor pre- 
zenți, se scria o 
pagină de isto
rie, /adoptîn- 

du-se o hotărîre de cea mai 
mare importanță pentru des
tinul unui popor curajos, o 
hotărîre care încununa ani 
grei de luptă neînfricată. Pe 
harta Africii își făcea apa
riția un nou stat indepen
dent. Nașterea acestui stat 
nu însemna un simplu trans
fer de putere. Independența 
Guineei-Bissau a fost smul

Evoluția etiopiana
ADDIS ABEBA. — Consi

liul militar provizoriu al Etio
piei a anunțat constituirea unei 
Comisii consultative civile în
sărcinate cu elaborarea noii 
Constituții etiopiene. Membrii 
comisiei vor fixa, de asemenea, 
modalitățile de alegere a unui 
„guvern civil nopular" ce va 
înlocui, la o dată încă nefixată, 
actualul guvern militar provi
zoriu.

Componența acestui organism, 
ce va îndeplini sarcinile unei 
adunări constituante, a fost
nunțată de postul de radio Addis 
Abeba. Printre membrii săi fi
gurează 17 reprezentanți ai mi
nisterelor civile, 14 reprezentanți 
ai provinciilor etiopiene și 27 
personalități reprezentînd sin
dicatele, studenții, Asociația 
profesorilor, țăranii și biserica.

Viitoarea Constituție va în
locui pe cea din anul 1955, abro
gată la 12 septembrie.

a-

Campanie electorală 
în Marea Britanie

® Conferințe de presă la sediile partidelor la
burist, conservator și liberal.

• Cuvintul secretarului general al P.C. din Ma
rea Britanie.

Luni dimineața, la se
diile centrale ale celor 
trei mari pairtide politice 
britanice — .laburist, con
servator și liberal — au 
avut loc conferințe de 
presă ale liderilor acestor 
partide, declanșîndu-se, 
astfel, in mod oficial 
Campania electorală în 
vederea alegerilor gene
rale de la 10 octombrie.

Premierul Harold Wilson, care 
este și lider al Partidului la
burist. după ce a subliniat re
zultatele obținute de guvernul 
său în ultimele șase luni; a de
clarat că numai un cabinet la
burist puternic, cu o solidă 
majoritate în Parlament, va pu
tea duce la un rezultat favo
rabil eforturile în direcția re
dresării economiei și combaterii 
inflației.

La rîndul său, liderul Parti

dului conservator, Edward 
Heath, a făcut apel la necesi
tatea unității naționale — „pe 
baza politicii noastre", respec
tiv conservatoare.

In ceea ce-1 privește pe li
derul Partidului liberal. Jeremy 
Thorpe, acesta a repetat ideea 
expusă, nu demult, la Confe
rința națională de la Brighton, 
privind posibila participare a li
beralilor la. un guvern de „uni
tate națională". în cazul ' în 
care criza economică prin care 
trece tara s-ar intensifica în 
mod grav.

Luind cuvîntuil, duminică, la 
Birmingham, secretarul general 
al Partidului Comunist din Ma
rea Britanie. John Gollan. a 
declarat că „este necesar să se 
realizeze unitatea națională a> 
imensei majorități a națiunii 
împotriva acelor politici care 
servesc intereselor marelui ca
pital".

R. D. GERMANA. - In centrul Berlinului.

să cu arma în mină, pe un 
front care' a acoperit aproa
pe întregul teritoriu al aces
tei țări de platouri, acoperită 
de păduri dese. Din 1956 cind 
patrioți clarvăzători au 
creat P.A.I.G.C. (Partidul 
African al Independenței din 
Guir.eea-Bissau și Insulele 
Capului Verde) și pină în a 
24-a zi din septembrie 1973, 
poporul puțin numeros al a- 
cestei țări (600 000 de locui
tori pe 36 125 km.p.) a par
curs un drum de luptă as
pră, începută în condiții ex
trem de dificile. Dar chiar 
în clipele cele mai grele, pa- 
trioții din Guineea-Bissau 
erau însuflețiți de certitudi
nea victoriei. Prăbușirea co
lonialismului portughez, în
lăturarea salazarismuiui la 
Lisabona, noul curs ai poli
ticii lusitane au grăbit sfîr- 
șitul războiului. Eșecurile de 
pe fronturile din Guineea- 
Bissau și din celelalte teri
torii africane subminaseră re
gimul antipopular de la Li
sabona. Răsturnarea din a- 
prilie trebuie plasată într-un 
context amplu. Mașina de 
război portugheză se împot
molise în brusa Guineei- 
Bissau: cea mai mare parte 
a țării devenise zonă elibe
rată. Fără îndoială, situația 
din Guineea-Bissau, Angola 
și Mozambic a influențat în- 
tr-o măsură considerabilă 
deznodămintul înfruntării po
litice din metropolă. Cind în 
acest septembrie, într-un sa
lon albastru al palatului pre
zidențial din Lisabona, ge

neralul de Spinola semna 
documentul prin care Portu
galia recunoștea independen
ța Guineei-Bissau, se încheia 
definitiv capitolul dominației 
străine în această tară. In
trarea Guineei-Bissau în
O. N.U. semnifica recunoaște
rea noii realități de către în
treaga comunitate internațio
nală. In acest moment al bi
ruinței, cind bucuria victo
riei domnește în Guineea- 
Bissau, în mod firesc este e- 
vocată memoria lui Amilcar 
Cabrai, secretarul general al
P. A.I.G.C., care a avut un rol 
deosebit în conducerea lup
tei de eliberare a poporului.

Lupta P.A.I.G.C., a po
porului din Guineea-Bissau, 
s-a bucurat de sprijinul ferm 
al României socialiste. Po
porul român, consecvent so
lidar cu popoarele care luptă 
pretutindeni pentru dreptul 
de a fi stăpîne pe destinul 
lor, pentru eliberarea de sub 
dominația străină, pentru e- 
manciparea națională și so
cială, a fost alături de 
P.A.I.G.C. în toate etapele 
bătăliei pe care a purtat-o, 
acordindu-i sprijin multilate
ral: politic, diplomatic, ma
terial, inclusiv militar. Con
vorbirile președintelui Nicolae- 
Ceaușescu cu conducătorii 
P.A.I.G.C., cu regretatul 
Amilcar Cabrai, au eviden
țiat solidaritatea militantă, 
constantă, a țării noastre cu 
cauza dreaptă a Guineei- 
Bissau. Documentele comune 
semnate au avut o deosebită 
semnificație, au reprezentat 
un sprijin concret, eficace, 
pentru P.A.I.G.C. Amilcar 
Cabrai spunea: „Țin să sub
liniez că Guineea-Bissau 
conferă o importanță istori
că faptului că România, prin 
persoana secretarului gene
ral al partidului comunist și 
șef al statului, Nicolae 
Ceaușescu, a semnat cu noi 
primul comunicat comun din 
istoria luptei noastre, atât pe 
linie de partid, cit și pe li
nie de stat. Intrînd în rîn
dul națiunilor independente 
ale lumii, Guineea-Bissau își 
amintește cu recunoștință de 
acest moment de referință 
din istoria relațiilor sale ex
terne".

în aceste zile cind poporul 
Guineei-Bissau își consacră 
eforturile consolidării inde
pendenței, lichidării conse
cințelor trecutului colonial, 
accelerării dezvoltării econo
mice și sociale, poporul nos
tru își manifestă hotărirea de 
a-1 sprijini pe mai departe, 
în noile condiții. Guineea- 
Bissau nu este o tară boga
tă în resurse, insă cea mai 
mare avuție a ei o reprezin
tă oamenii — noporul care 
a luptat cu spirit de sacrifi
ciu și a învins, punînd capăt 
dominației coloniale începută 
în secolul al XV-lea, odată 
cu expedițiile Iul Henric Na
vigatorul. Guineea-Bissau se 
angajează intr-o bătălie de
cisivă pe un front nou: _ cel 
al dezvoltării de sine-stătă- 
toare, pentru făurirea unei 
economii prospere și a unei 
culturi înfloritoare. Sîntem 
încrezători în biruința sa in 
această nouă etapă pe care 
o parcurge eroicul popor al 
Guineei-Bissau, încercatul 
P.A.I.G.C.

M. RAMURA

ORIENTUL 
APROPIAT

DECLARAȚIE 
A COMANDANTULUI 

FORȚELOR DE URGENȚA 
ALE O.N.U.

Generalul Ensio Siilas
vuo, comandantul forțelor de 
urgență ale O.N.U. în Orientul 
Apropiat, a declarat că există o 
mai mare încredere reciprocă 
între Israel și Egipt din momen
tul separării forțelor pe frontul 
de sud. „Cred că situația din 
Sinai, creată in urma separării 
forțelor, constituie un pas real 
îndreptat spre realizarea unui 
acord de pace" — a afirmat ge
neralul Siilasvuo.

El a menționat că, pe fron
tul de nord, condițiile dintre Is
rael și Siria sint diferite, cu 
toate că „a avut loc o oarecare 
îmbunătățire a atmosferei". Ge
neralul Siilasvuo a spus că va 
trebui să treacă mult timp pină 
cind situația din nord se va 
îmbunătăți in mod semnificativ.

REUNIUNI ALE CONSILIULUI 
CENTRAL AL ORGANIZAȚIEI 

PENTRU ELIBERAREA 
PALESTINEI

Luni, au fost începute, la 
Damasc, lucrările reuniunii 
Consiliului Central al Orga
nizației pentru Eliberarea Pa
lestinei — anunța din Beirut, 
agenția palestineană de infor
mații W.A.F.A. Cu acest prilej,' 
sint luate în discuție problema 
palestineană. în contextul mai ( .. 
general al situației lumii arabe, 
relațiile O.E.P. cu țările arabe și 
întărirea legăturilor existente 
între diversele organizații ale 
rezistenței palestiniene.

După cum precizează agenția 
menționată, o reuniune similară 
a avut loc, duminică seara, la 
Damasc, in cadrul acesteia Con
siliul Central al O.E.P. făcind 
cunoscută adoptarea unui plan 
de acțiune al organizației, în 
lumina comunicatului comun 
tripartit (Egipt-Siria-O.E.P.) dat 
publicității la Cairo și a înscrie
rii problemei palestiniene pe or
dinea de zi a actualei sesiuni a 
Adunării Generale a Organiza
ției Națiunilor Unite.

Agenția W.A.F.A. informează,' 
de asemenea, că Sami Attari a 
fost ales secretar general al 
Consiliului Central al O.E.P.

GUVERNUL LIBANEZ 
ARE ÎN VEDERE

O APROPIATĂ DEMISIE

Primul ministru al Libanului 
Takieddine Solh, a anunțat, la 
încheierea unei întrevederi avute 
duminică cu președintele Repu
blicii, Suleiman Frangieh, că 
guvernul său are în vedere o a- 
propiată demisie — informează 
agenția France Presse. Potrivit 
observatorilor politici, această 
decizie ar putea interveni îna
inte de ședința de miercuri a 
cabinetului.

ÎN URMA unei recente 
reuniuni, secretariatul gene
ral al Uniunii Socialiste A- 
rabe a dat publicității o de
clarație în care se afirmă că 
poporul egiptean aderă cu 
fermitate la sistemul socia
list și la alianța forțelor 
muncitoare populare. Po
porul egiptean — se spune 
în declarația U.S.A. — a ales 
sistemul socialist și tine la 
el, nu ca la o doctrină teo
retică, ci ca la o poziție con
cretă, ceea ce înseamnă men
ținerea sectorului public al 
economiei egiptene ca sector 
fundamental al economiei 
naționale.
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• LA PANMUNJON a avut 
loc cea de-a VIII-a rundă a 
contactelor dintre vicepreședin
ții Comisiei de coordonare Nord- 
Sud, anunță agenția A.C.TkC.

Intenția lui Willy Brandt
• WILLY BRANDT, preșe

dintele Partidului Social-Deyio- 
crat din R.F.G. — partid care 
face parte din coaliția guverna
mentală — și-a anunțat intenția 
ca, la viitorul congres al P.S.D. 
ce va avea loc anul viitor, să-și 
depună din nou candidatura 
pentru această funcție.

120 000 șomeri in Belgia
• LA SFlRȘITUL LUNII 

AUGUST, în Belgia existau 
peste 120 000 de șomeri totali 
sau parțiali, a anunțat Institu
tul National de Statistică de la 
Bruxelles, fată de luna august 
1973.

A crescut costul vieții in 
India
• INDICELE GENERAL al 

costului vieții în India a cres
cut in medie cu 30,6 la sută pe 
parcursul ultimelor 12 luni, 
luîndu-se ca bază sfirșitul lunii 
august 1973. Cea mai mare creș
tere a prețurilor s-a înregistrat

Ia cereale — 51 la sută, și Ia 
îmbrăcăminte — 37 la sută.

• AGENȚIA TASS anunță că, 
în perioada 25 septembrie — 5 
octombrie, în Uniunea Sovietică 
vor fi efectuate lansări de ra
chete purtătoare spre o zonă 
din Oceanul Pacific, avind o 
rază de 50 de mile, cu centrul 
situat la 36 grade și 3 minute 
latitudine nordică și 178 grade 
și 12 minute longitudine vestică.

Guvernul Uniunii Sovietice 
roagă guvernele altor țări care 
folosesc căile de comunicație 
maritime și aeriene din Oceanul 
Pacific să dispună ca navele și 
avioanele lor să nu pătrundă în 
zona respectivă zilnic intre ore
le 5 și 17, ora locală.

Colaborare româno-ira- 
kianâ
• ÎNTREPRINDEREA ro

mână de comerț exterior „In
dustrialexport" a semnat, la 21 
septembrie a.c., un important 
contract cu Ministerul Agricul
turii și Reformei Agrare din 
Irak, pentru livrarea a 260 de 
echipamente complete pentru 
extragerea apei. Este al doilea 
lot de asemenea echipamente ce 
urmează a fi livrat agriculturii 
irakiene, a cărui valoare se ri
dică Ia 15 milioane dolari.

ACTUALA CONJUNCTURĂ ECONOMICĂ RE
CLAMĂ UN EFORT IMPORTANT LA NIVEL 

MONDIAL
Raportul anual al Băncii Mondiale, dat publicității la Washing

ton, face cunoscut că, in actuala conjunctură economică, fără 
un efort important la nivel mondial, nu se poate realiza o îm
bunătățire substanțială a nivelului de trai al sutelor de mili
oane de oameni din țările în curs de dezvoltare. în raport se 
arată că accelerarea ritmului de creștere a inflației, majorarea 
pe plan mondial a prețului la energie, penuria de îngrășăminte 
chimice, precum și crizele succesive ale sistemului monetar au 
afectat in foarte mare măsură economia țărilor în curs de dez
voltare. Toți acești factori — precizează documentul — au dus 
la o stagnare a dezvoltării economice a acestor țări și, în con
secință, a nivelului de trai al locuitorilor. în această situație — 
se arată în raport — necesitățile țărilor cel mai puțin dezvoltate 
impun finanțarea proiectelor de dezvoltare prin acordarea de 
împrumuturi pe termene foarte lungi, de cel puțin 40 de ani, 
și cu dobinzi foarte mici.

Conferința internaționa
lă consacrată energiei

• LA DETROIT au Început, 
lucrările celei de-a IX-a Confe
rințe internaționale consacrate 
energiei. Din tara noastră parti
cipă o delegație condusă de Oc
tavian Groza, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, 
ministru secretar, de stat, pre
ședintele în exercițiu al confe
rinței.

• UN AVION MILITAR 
FRANCEZ de tipul „Fouga 
Magister" s-a prăbușit luni,, in. 
timpul unui exercițiu tactic. în 
apropiere de orașul vewt-ger- 
man Tuttlingen.

Potrivit unui comunicat ofi
cial. cei doi membri ai echipa
jului și-au pierdut viața.

Succes al P.C. Francez
• DUMINICA au avut loc în 

Franța alegeri pentru ocuparea 
a 88 de locuri in senat din tota
lul de 283 de locuri. In cursul 
acestor alegeri, Partidul Comu
nist Francez a ciștigat încă 
două locuri, numărul total al 
comuniștilor în Senat ridicin- 
du-se, in prezent, Ia 20.

Decizia lui 
Edward Kennedy

Senatorul Edward Kennedy 
a anunțat, într-o conferință de 
presă ținută la Boston, că nu-și 
va prezenta candidatura pentru 
obținerea investiturii Partidului 
Democrat la alegerile preziden
țiale din 1976. Edward Kennedy 
a precizat că decizia sa, deter
minată de considerente de or
din personal, este „fermă, defi
nitivă și necondiționată" și im
plică atît funcția de președinte, 
cit și cea de vicepreședinte.
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