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Sosirea în Capitală
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, luni au sosit 
în București, într-o vizită ofi
cială de prietenie în țara noas
tră, dr. Kenneth David Kaunda, 
președintele Partidului Unit al 
Independenței Naționale. pre
ședintele Republicii Zambia, 
împreună cu soția, doamna 
Betty Kaunda.

Ceremonia sosirii a avut loc 
pe aeroportul internațional O- 
topeni, care a fost împodobit 
sărbătorește. Drapelele Româ
niei și Zambiei, arborate pe 
■ ............ ’ ’ i oficial,

doi 
pancarte 

„Bun so- 
Socialistă 

dr.
pre-
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SOCIETATEA SOCIALISTĂ 

MULTILATERAL DEZVOLTATĂ
— obiective fundamentale —
26. Creșterea mai accentuată a venitului 
national pe baza dezvoltării producției ma
teriale și a ridicării eficienței economice, 
consolidarea cursului leului și Întărirea pu
terii lui de cumpărare atit in țară cit și in 
străinătate, aplicarea unei politici de prețuri 
care să asigure o rentabilitate optimă a 
producției, precum și ridicarea nivelului de 

trai al oamenilor muncii.
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• AȚI PUTEA CUCERI SINGUR 
EVERESTUL?

O ECUAȚIE 
CU DOUĂ...

CUNOSCUTE
• ÎN 1975 ÎNCEP LUCRĂRILE 

PRIMEI LINII DE METROU 
Reportaj de pe planșetă

Președintele Nicolae Ceausescu 
a primit pe directorul politic

al cabinetului președintelui 
Republicii Ciad

frontispiciul salonului 
încadrau portretele celor 
președinți. Pe mari 
erau înscrise urările: 
sit în Republica 
România Excelenței Sale 
Kenneth David Kaunda, . 
ședințele Partidului Unit al Inde
pendenței Naționale, președin
tele Republicii Zambia" ; „Să 
se dezvolte și să se întărească 
prietenia și colaborarea dintre 
popoarele Republicii Socialiste 
România și Republicii Zambia".

La coborirea din avion, pre
ședintele Kenneth David Kaun- 
da și doamna Betty Kaunda 
sint salutați cu cordialitate de 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și de tovarășa Elena Ceaușescu.

Cei doi președinți își mani
festă satisfacția pentru această 
revedere strîngîndu-și îndelung 
miinile, îmbrățișindu-se cu 
căldură.

Cea de-a treia întilnire dintre 
președinții României și Zambiei 
marchează o nouă și importan
tă etapă in cursul ascendent al 
relațiilor bilaterale, ilustrează 
pregnant voința de extindere și 
diversificare a legăturilor de 
prietenie și colaborare dintre 
cele două țări, dorința de a 
contribui activ la dezvoltarea 
cooperării internaționale, la con
solidarea cursului spre destin
dere și securitate, de pace și 
înțelegere intre popoare.

Un grup de pionieri oferă bu
chete de flori președintelui 
Nicolae Ceaușescu și președin
telui Kenneth David Kaunda, 
tovarășei Elena Ceaușescu și 
doamnei Betty Kaunda.

în intîmpinarea inalților oas
peți, la scara avionului, au ve
nit tovarășii Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
Manea Mănescu. membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-minisțru al guver
nului, Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe.

Președintele Zambiei este în
soțit in vizita sa in România 
de E. H. K. Mudenda, membru 
al Comitetului Central al Par
tidului Unit al Independenței 
Naționale, președintele Comite
tului Politic Constituțional Ju
ridic și de Afaceri Externe al 
partidului, P. Kawandami, 
membru al Comitetului Central 
al Partidului Unit al Indepen
denței Naționale, adjunct al 
președintelui Comitetului pentru 
tineret și sport al partidului, 
V. J. Mwaanga, membru al 
Parlamentului, ministrul aface
rilor externe, dr. M. Bull, mem
bru al Parlamentului, ministrul 
sănătății, R. T. Sikasula.

basador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Zambia 
in România. P. D. Zuze, mem
bru al Parlamentului, ministru 
de stat al Aviației, P. J. Chi- 
sanga, secretarul guvernului, 
M. C. Chona, asistent special al 
președintelui in probleme poli
tice. L. M. Lishomwa, asistent 
special al președintelui în 
bleme economice, și alte 
soane oficiale.

Garda militară prezintă
rul. Sint intonate imnurile de 
stat ale Zambiei și României, 
în semn de salut sint trase 21 
de salve de artilerie.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Kenneth David 
Kaunda trec apoi în revistă 
garda de onoare.

Are loc apoi prezentarea șe
filor misiunilor diplomatice.

Sint prezentate, de asemenea, 
persoanele oficiale române ve
nite în intimpinare — membri 
și membri supleanți ai Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai C.C. al P.C.R.. mem
bri ai Consiliului de Stat, mi
niștri, conducători ai unor insti
tuții centrale, generali și ofi
țeri superiori.

Defilarea gărzii de onoare în
cheie solemnitatea sosirii.

Numeroși bucureșteni prezent) 
la aeroport fac o entuziastă 
primire solilor poporului zam
bian. Mulțimea ovaționează 
pentru prietenia dintre cele 
două țări și popoare, aclamă cu 
multă căldură pe președinții 
Nicolae Ceaușescu și Kenneth 
D. Kaunda. exprimindu-și sa
tisfacția pentru reluarea dia
logului la nivel inalt româno- 
zambian.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Kenneth David 
Kaqnda răspund prietenește a- 
clamațîilor. apoi, intr-o mașină 
escortată de motocicliști, pără
sesc aeroportul.

De-a lungul traseului, mii de 
locuitori ai Capitalei fac aceeași 
manifestare caldă, de deosebită 
stimă și considerație celor doi 
președinți, aplaudă cu însufle
țire, manifestînd pentru priete
nia dintre cele două țări și po
poare.

ono-

■

•• ■ .

VIZ
PROTOCOLARA

DINEU OFERIT DE PREȘEDINTELE 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA,

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
luni dimineață, pe Garadoum 
Monn D’Jasngar, directorul po
litic al cabinetului președinte
lui Republicii Ciad, N’Garta 
Tombalbaye.

La întrevedere au participat 
tovarășii Ion Pățan. viceprim- 
ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și coo
perării economice internaționa
le, Vasile Pungan, consilier al 
președintelui Republicii Socia
liste România.

Oaspetele a arătat că are deo
sebita onoare de a înmîna pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un

mesaj prietenesc din partea 
președintelui Republicii Ciad, 
N’Garta Tombalbaye, în care 
își exprimă dorința ca relațiile 
de prietenie și cooperare din
tre cele două țări să se extin
dă și să se întărească continuu. 
De asemenea, in numele pre
ședintelui Republicii Ciad, a 
adresat președintelui Republicii 
Socialiste România invitația de 
a face o vizită oficială in a- 
ceastă țară.

Mulțumind cordial, președin
tele Nicolae Ceaușescu a rugat 
pe oaspete să transmită pre
ședintelui N’Garta Tombalbaye 
un salut prietenesc și cele mai 
bune urări. Șeful statului român

a acceptat cu plăcere invitația 
și a spus, la rîndul său, că ar 
saluta cu satisfacție vizita pre
ședintelui Republicii Ciad in 
România.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a exprimat convin
gerea că raporturile bilaterale 
vor cunoaște o nouă și puterni
că dezvoltare, că relațiile eco
nomice și cooperarea dintre 
România și Ciad se vor inten
sifica și diversifica, în folosul 
ambelor popoare, al cauzei pă
cii, colaborării și înțelegerii in
ternaționale.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă de caldă cordialitate.

Ilaportui tinerilor către Congres

Notă maximă 
la examenul competenței
întreprinderea de rulmenți A- 

lexandria produce de 7 luni de 
zile. Toate utilajele sint încă 
in perioada de atingere a para
metrilor proiectați. Și totuși, o 
bună parte din ele lucrează deja 
la randamentul maxim. In aceas
tă situație se află, printre altele, 
fi secția de asamblare, care a 
atins parametrii proiectați cu 8 
luni mai devreme.

— Există, după părerea mea, 
două cauze care au generat acest 
devans, ne explică inginerul Mar
cel Lăzărescu, secretarul comi
tetului V.T.C. pe întreprindere: 
întărirea disciplinei, fenomen 
care a intrat în primul rînd în 
atenția organizației noastre dat 
fiind faptul că I.R.A. numără 
peste 1 700 de uteciști, și utili-

Luni după-amiază, dr. Ken
neth David Kaunda, președin
tele Partidului Unit al Inde
pendenței Naționale, președin
tele Republicii Zambia, îm
preună cu doamna Betty 
Kaunda au făcut o vizită pro
tocolară tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Au participat tovarășii Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, cu 
soția, Cornel Burtică, George 
Macovescu, ministrul afaceri
lor externe.

Au fost, de asemenea, de

față, E. H. K. Mudenda, P. 
Kawandami, V. J. Mwaanga cu 
soția, dr. M. Bull.

Vizita protocolară, desfășu
rată într-o atmosferă de caldă 
cordialitate, a prilejuit o re
afirmare a sentimentelor de 
prietenie, de stimă și solidari
tate frățească pe care le nu
tresc reciproc popoarele ro
mân și zambian, a dorinței lor 
de a dezvolta și diversifica 
relațiile bilaterale de colabo
rare și cooperare multilatera
lă, conlucrarea celor două 
țări în viața internațională în 
folosul cauzei păcii și înțele
gerii în lume.

NICOLAE CEAUSESCU
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au oferit un dineu oficial în 
onoarea președintelui Partidu
lui Unit al Independenței' Na
ționale, președintele Republi
cii Zambia, dr. Kenneth Da
vid Kaunda, și a doamnei 
Betty Kaunda.

La dineu au participat tova
rășii Emil Bodnaraș, Ștefan 
Voitec, Manea Mănescu,

membri și membri supleanți 
ai Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai 
C.C. al P.C.R., membri ai C.C, 
al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, condu
cători de instituții centrale, 
ambasadorul țării noastre la 
Lusaka, precum și alte per
soane oficiale.

Au participat E. H. K. Mu
denda, P. Kawandami, V. J. 
Mwaanga, dr. M. Bull și cele
lalte persoane oficiale zambie- 
ne care-1 însoțesc pe pre
ședintele Kaunda in vizita în 
țara noastră.

Au fost intonate imnurile 
de stat ale Republicii Zambia 
și Republicii Socialiste Româ
nia.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească, președin
tele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Kenneth David 
Kaunda au rostit toasturi.

ROSTITE
DE CEI DOI

CU ACEST
PRILEJ

IN PAGINA
A III-A

PREȘEDINȚI

TOASTURILE

Sîmbătă, în județele Bihor, 
Olt, Prahova și Suceava 
au avut loc Conferințe ale 

organizațiilor județene 
de partid

Publicăm, in continuare, textele 
telegramelor adresate C.C. al P.C.R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
și ale hotăririlor adoptate 

de Conferințe 
în pagina a ll-a a ziarului

zarea intensivă a mașinilor și u- 
tilajelor din secții.

O sumară radiografie a celor 
afirmate de interlocutorul nostru 
denotă că : numărul absențelor 
nemotivate înregistrate în ulti
mele trei luni este cu mult mai 
mic decît al celor înregistrate în 
prima lună de la darea în 
funcțiune a întreprinderii. Legat 
direct de această creștere a spi
ritului de disciplină, a sporit și 
indicele de utilizare a mașinilor 
și utilajelor din secțiile produc
tive. Astfel, de la 85 la sută, 
cit era planificat, la secția strun- 
gărie acest indice a ajuns la 
89,5 la sută, iar la secția asam
blare creșterea a fost de 9 la 
sută.

Tot acest proces evolutiv de 
integrare a tineretului în cea mai 
nouă și mai complexă ramură 
industrială a orașului se desfă
șoară cu cele nrai bune rezul
tate. Faptul că uteciștii au reu
șit să reducă la jumătate pro
centul de rebutare a pieselor, 
precum și faptul că, printr-o mai 
judicioasă utilizare a mașinilor, 
materialelor și materiilor prime, 
ei au economisit peste 20 tone 
de metal și laminate din import 
sînt, credem, cea mai convingă
toare ilustrare a acestui proces 
de integrare.

PAVEL PERFIL

r
GENEROASA FĂCLIE

Am văzut-o în această toamnă care în
tîrzie pe meleagurile prahovene, așe
zată cum este între coline melancolice 
si lîngă o apă limpede 
Mergeam spre ea, știind 
pătul drumului mă așteaptă, 
de orice, un sentiment. Mergeam spre 
ea și sentimentul începuse, transfigurat 
în notele acelui vechi cîntec revoluționar, 
atîț de melancolic, atît de straniu melan
colic, pentru că în spatele melancoliei sale 
coloana sonoră este de granit. „Privesc 
din Doftana prin gratii de fier / Departe, 
în zare, un petec de cer"... Sentimentul 
Doftanei este de liniștită demnitate, pioasa 
reculegere, atingerea ' ' " 
vorbele memoriei se 
sub semnul acesta 
niștită mîndrie, de 
demnitate. Nicicînd 
reconstituit o ___ _____
ea ar fi fost numai atît. Nici-

și 
că

blinda, 
la ca- 
înainte

k

zidurilor, cifrele și 
așează 

ele li- ..
liniștită 

n-am f 
pușcărie dacă — » .

cînd n-am fi avut duritatea morală de a 
repune din nou pe picioare zidurile, odată 
sinistre, în spatele cărora cei mai buni fii 
ai poporului au suferit o neagră, umili
toare detenție. Neagră a fost, dar nu umi
litoare. Zbirii siguranței nu aveau cum să 
umilească pe comuniști. Zbirii siguranței 
așii pușcăriei de deținuți politici, mercena
rii minciunii puteau să lovească orice, dar 
nu demnitatea comuniștilor. Nu verticala 
lor interioară pe care nici o celulă H 
n-avea cum s-o înconvoaie. Noi nu am 
reconstruit o pușcărie. Noi am reconstruit 
o școală politică, noi am reconstruit fila 
de aur care circumscrie un sentiment. Sen
timentul este cald, generos, puternic, pe
ren, sentimentul crescut acolo, în spatele 
gratiilor de fier, acoperă astăzi cu super
bele lui fluvii tot cerul patriei noastre co
muniste.

Desigur, nimeni nu uită. Desigur, aici,

lîngă zidurile fostei închisori, memoria este 
mai lucidă, mai acută ca oriunde. Se pot 
urî dușmani ale căror chipuri nu le-ai vă
zut niciodată, se pot urî cu forță gunoaie
le istoriei chiar dacă miasmele lor nu ți-au 
sufocat niciodată respirația. Pentru că noi 
sîntem generația de după Doftana. Noi, ge
nerația născută după ce eroii Doftanei, cei 
care n-au căzut și nu s-au transformat în les
pezi de granit, au construit prezentul nos
tru liniștit și demn de astăzi, întîi cu arma 
în mină, apoi cu arma devoțiunii și a min
ții mereu încărcată, mereu vibrînd de pati
ma purificatoare a ideii, noi, generația li
beră, vedem și știm prețul libertății noastre 
cu ochii sufletului și ai minții. Ne sînt scumpe 

monumentele gloriei luptă- 
.......  toare a patriei și între ele

r SmaranHa lolocru mîndra- orgolioasa Doftana, fj omaranaa jeiescu |ocui sufletului nostru cu
1 1 " cel mai puternic orgoliu, acela

în care umilința nu este cu 
putință. înaltă universitate de partid, unde 
se nășteau și se dezbăteau idei capitale 
pentru devenirea de astăzi a patriei, Dof
tana iradia lumină acolo unde dușmanii 
adunau întunericul între pereții umezi și 
grei, Doftana iradia viață acolo unde cu- 
vîntul de ordine era moartea. Ei, eroii Dofta
nei, au învins. Ei, eroii Doftanei și urmașii a- 
cestor eroi, comuniștii generației noastre li* 
bere se întîlnesc peste cîteva zile la marele 
sfat al comuniștilor, care este marele sfat 
al țării. Tn acest chip, pelerinajul la Dof
tana, în acest sfîrșit de toamnă care întîrzie 
molcom pe meleagurile prahovene, capătă 
semnificația unui fir al Ariadnei invers, din 
lumină și libertate spre locul detenției și 
al întunericului, unde libertatea și lumina 
pîlpîiau sub frunți vibrînd de nașterea ideii, 
vibrînd de patima care l-a ars o viață pe 
Bălcescu, s-a ridicat în urmași, a ars 
ilegalitate și s-a făcut generoasă făclie în 
zilele României noastre contemporane.

în
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CONFERINȚE ALE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID
9

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului
es 
de 
la 
ce 
au

Nicolae Ceaușescu. Hotărîri ale conferințelor
• BIHOR

Din telegramă
Intr-o atmosferă de puternic entuziasm și 

deplină responsabilitate comunistă, delega
ții și invitații la conferința organizației ju
dețene de partid Bihor, în numele celor 
66 000 de comuniști, al tuturor locuitorilor 
de pe aceste străvechi plaiuri românești — 
români, maghiari și de alte naționalități — 
iși exprimă și cu această ocazie totala lor 
adeziune la politica științifică și consecven
tă a partidului nostru, desfășurată atit pe 
plan intern cit și pe plan extern, recunoș
tința lor deplină pentru responsabilitatea

mișcării comuniste și muncitorești interna
ționale, pentru menținerea și consolidarea 
păcii in lume — un măreț exemplu de acti
vitate revoluționară, de omenie, cinste și 
demnitate.

Hotărîrea noastră pornește de la faptul că 
realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
înalta funcție de secretar general al parti
dului constituie o garanție sigură a promo
vării ferme, neabătute a politicii generale 
interne și externe a partidului și statului, 
a înfăptuirii cu succes a Programului parti
dului, a hotăririlor pe care le va adopta 
Congresul al XI-lea pentru înflorirea con
tinuă și multilaterală a scumpei noastre 
patrii, Republica Socialistă România.

rîre și fermitate, cu toată dăruirea, cu înal
tă responsabilitate și exigență comunistă, 
pentru înfăptuirea mărețelor și luminoase
lor obiective ce vor fi stabilite de Congre
sul al XI-lea al partidului, pentru făurirea 
societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comunism. Vă 
Încredințăm. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că și locuitorii meleagurilor co
pilăriei 
nici un 
misiune 
nerației

dumneavoastră nu vor precupeți 
efort pentru a înfăptui patriotica 
pe care istoria a pus-o in fața ge- 
noastre.

Hotărîre a Conferinței

PRAHOVA
Din telegramă

tința lor depliriă pentru responsabilitatea 
patriotică cu care partidul nostru se ocupă 
de rezolvarea problemelor vitale care pri
vesc dezvoltarea actuală și de perspectivă a 
României socialiste.

Comuniștii, toți oamenii muncii din ju
dețul Bihor, fără deosebire de naționalitate, 
au dat mandat delegaților lor la apropiatul 
forum al comuniștilor să susțină cu toată 
căldura realegerea dumneavoastră, cel mai 
iubit fiu al acestui popor, înflăcărat patriot 
și internaționalist consecvent, revoluționar 
marxist, remarcabil conducător de partid și 
de stat — in înalta funcție de secretar ge
neral al partidului. Votul delegaților noștri 
la cel de-al XI-lea Congres al partidului 
va exprima deplina recunoștință pe care v-o 
purtăm pentru tot ce ați făcut și faceți spre 
binele și fericirea acestui popor, a Româ
niei socialiste, pentru triumful socialismu
lui și păcii în lume.

Onorindu-și angajamentele luate în 
vederea realizării înainte de termen a 
prevederilor actualului cincinal, pentru con
tinua dezvoltare și înflorire materială și 
spirituală a județului și a României socia
liste. Bihorul produce azi 2,5 la sută din 
producția industrială a țării. Eforturile co
muniștilor. ale tuturor oamenilor muncii de 
a transpune în viață aceste angajamente 
s-au concretizat în indeplinirea la 25 octom
brie a.c. a sarcinilor de plan pe primii 4 
ani ai cincinalului, fapt ce le dă garanția 
realizării întregului cincinal in 4 ani și ju
mătate.

Candidații pentru organele 
centrale ale partidului

Petre Blajovici, Victor Bolojan, Valeriu 
Dumitru Cristescu, Alexandru Czege. Con
stantin Ionescu, Gheorghe Laza, Neculaie 
Mircea Mocanu, Maria Moghioroș. Roman 
Moldovan, Gheorghe Popa, Titus Popovici, 
Alexandru Sencovici.

• OLT
Din telegramă

Hotărîre a Conferinței
Conferința organizației județene Bihor a 

Partidului Comunist Român, dind glas 
voinței celor 66 000 de comuniști, exprimată 
cu prilejul adunărilor și conferințelor de 
dări de seamă și alegeri, precum și dorin
ței și sentimentelor tuturor oamenilor mun
cii români, maghiari și de alte naționalități 
de pe aceste străvechi și frumoase plaiuri 
românești, hotărăște in unanimitate susți
nerea propunerii ca. la cel de-al XI-lea 
Congres al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit și stimat fiu al 
poporului, să fie reales in funcția de se
cretar general al Partidului Comunist Ro
mân.

Această hotărîre este izvorită din dra
gostea fierbinte și nemărginita recunoștin
ță pe care alături de întregul nostru popor 
bihorenii le nutresc față de Partidul Co
munist Român și de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
eminent conducător de partid și de stat, 
patriot înflăcărat și internaționalist con
secvent, de a cărui prodigioasă activitate 
sint legate indisolubil remarcabilele reali
zări obținute de națiunea română pe dru
mul consolidării și perfecționării continue 
a orinduirii noastre socialiste, al făuririi so
cietății socialiste multilateral _ dezvoltate, 
marele prestigiu al României in viața in
ternațională. Noi vedem în personalitatea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pasionat 
apărător al dreptății și echității sociale, 
luptător neobosit pentru întărirea coeziunii

Sintem mesagerii voinței unanime a co
muniștilor, a tuturor locuitorilor județului 
Olt, ca dumneavoastră, așa cum o do
rește întregul partid, intreaga națiune, să fiți 
reales în înalta funcție de secretar general 
al P.C.R., văzînd in aceasta o garanție a am
plificării izbinzilor de pină acum. Este un 
motiv de justificată mîndrie și aleasă bucu
rie pentru noi Să susținem realegerea dum
neavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu. fiu ai acestor meleaguri și al în
tregii țării. Prin tot 
pentru binele națiunii 
în sufletul fiecăruia 
cui de cel mai iubit fiu al poporului, 
istoria acestor străvechi meleaguri ale Oltu
lui de jos nu s-au înscris niciodată realizări 
de asemenea măreție, ca cele obținute în 
anii de construcție a socialismului și mai 
ales în perioada cea mai fertilă, aceea de 
după Congresul al X-lea al partidului. 
Dintr-o ramură aproape inexistentă Ia noi. 
industria a devenit acum preponderentă in 
economia județului, participînd cu 68 la 
sută la producția materială a 
Ritmul de creștere a producției 
a fost în acest an de 31 la sută, 
la fiecare doi ani volumul 
globale s-a dublat.

Agricultura și-a lărgit mult 
nico-materială, obținindu-se producții vege
tale și animaliere fără precedent pe aceste 
meleaguri. Din Olt au fost lansate în în
treaga țară însuflețitoarele chemări la în
trecere socialistă pentru anul 1974, 
C.A.P. și S.M.A. Scornicești. Cooperatorii și 
mecanizatorii de aici și-au 
rea, cooperativa agricolă fiind distinsă cu 
titlul de Erou al Muncii Socialiste, cu me
dalia de aur ..Secera și ciocanul" și cu 
steagul de cooperativă agricolă fruntașă in 
cultura griului pe anul 1974. Tot dintr-o 
comună de pe meleagurile Oltului — Izbi- 
ceni — de curînd. în urma vizitei dumnea
voastră în județul nostru, a răsunat ecoul 
unei alte inițiative mobilizatoare, inițiativă 
preluată de toți lucxăXorii din, agricultms . 
județului și a țării, aceea de a-smulge pă- 
mîntului roade cit mai- bogate, de a face 
din anul 1975 anul producțiilor record.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că acum, cind patria urcă spre 
noi înălțimi, organizația județeană de par
tid Olt se angajează să acționeze cu hotă-

ceea ce faceți 
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Conferința organizației județene Olt a 
P.C.R.. dind glas gindurilor și sentimentelor 
celor 53 000 comuniști, ale tuturor locuito
rilor ce trăiesc și muncesc pe aceste melea
guri, exprimă atașamentul lor profund față 
de cel care întruchipează cele mai nobile 
trăsături ale poporului român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, conducător încercat, pa
triot înflăcărat și internaționalist consec
vent. Conferința acordă o înaltă apreciere 
contribuției hotărîtoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al Ol
tului și al întregii Românii, la elaborarea 
și înfăptuirea politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, de a cărei în
făptuire sint legate toate marile împliniri 
ale celei mai rodnice* epoci din istoria mul
tiseculară a patriei. Dezvoltarea impetuoasă 
a județului Olt reprezintă o mărturie grăi
toare a grijii permanente pe care partidul, 
personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, o a- 
cordă dezvoltării economice și sociale a tu
turor zonelor țării. Expresia fierbintei noas
tre recunoștințe pentru sprijinul primit, 
pentru indicațiile prețioase acordate cu pri
lejul vizitelor pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a făcut în județul nostru, se 
împletește strîns cu aprecierea unanimă a 
înaltelor sale calități de remarcabil condu
cător. Eminent om politic, secretarul nostru 
general dovedește o preocupare permanen
tă pentru creșterea rolului conducător al 
partidului. întărirea legăturilor sale cu ma
sele și antrenarea întregului popor la în
făptuirea mărețelor obiective ale socialis
mului. pentru promovarea normelor eticii și 
echității socialiste. Gindirea profundă, no
vatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
in permanență împrospătată de cunoașterea 
nemijlocită a realității, se exprimă în con
secvența cu care promovează. în spiritul 
unui autentic internaționalism, relațiile de 
prietenie și colaborare cu toate țările socia
liste, cu toate partidele comuniste și mun
citorești, cu forțele progresiste și antiimpe- 
rialiste, cu toate țările lumii.

Pentru toate aceste calități, pentru dărui
rea întregii sale ființe progresului și pros
perității poporului român, comuniștii, toți 
oamenii muncii de pe .meleagurile Oltului 
de jos, hotărăsc să încredințeze delegaților 
la Congresul al XI-lea al P.C.R. mandatul 
de a realege în înalta 'funcție de secretar 
general al partidului pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Spiritul creator, dragostea ne
țărmurită pentru partid, patrie și poporul 
său. cutezanța revoluționară ce-i caracteri
zează întreaga viață și luptă, sint o garanție 
a amplificării succeselor noastre pe calea 
făuririi societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre comu
nism.

Raportăm Comitetului Central al parti
dului, dumneavoastră, tovarășe secretar ge
neral, că, în cinstea celui de-al XI-lea Con
gres al partidului, oamenii muncii praho
veni, sub conducerea organizației județene 
de partid, au repurtat succese remarcabile. 
De la începutul actualului cincinal și pînă 
în prezent, colectivele de muncă din in
dustrie au realizat, peste prevederi, o pro
ducție marfă in valoare de peste 3 miliarde 
lei, iar sarcinile de plan la export pe între
gul cincinal au fost îndeplinite. Succese 
de seamă am obținut și in agricultură, în 
construcții. în ridicarea nivelului de trai 
material și cultural al oamenilor muncii, 
în dezvoltarea învățămîntului, științei, cul
turii, în toate celelalte domenii ale vieții 
sociale.

Vă asigurăm. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că organizația județea
nă de partid Prahova, toți fiii și fiicele 
acestor meleaguri, vor face totul pentru 
a-și spori necontenit contribuția la înălța
rea patriei noastre socialiste pe noi culmi 
ale civilizației și progresului, pentru tra
ducerea in viață a minunatului program de 
făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare a României spre 
comunism.

Hotărîre a Conferinței

Candidații pentru organele 
centrale ale partidului

Bălăci. Vasile Bărbulescu, 
Emanoil Florescu, Grigore

Alexandru 
Matei Fira, 
Gheboianu, Matei Ghigiu, Nicolae Gnină, 
Mlhai Moțatu, Constantin Sandu, Ion Savu, 
Nicolae Ștefan, Aurel Vijoli.

Conferința organizației județene Praho
va a Partidului Comunist Român, desfășu- 
rîndu-și lucrările în climatul de profundă 
efervescență politică, de muncă și avint 
creator generat de istoricele 
ale Congresului al XI-lea al 
exprimînd dorința fierbinte a celor 88 000 
de comuniști, a tuturor locuitorilor județu
lui, hotărăște, intr-o deplină unanimitate, 
să susțină propunerea ca cel de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist Român să 
realeagă în înalta funcție de secretar gene
ral al partidului pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului 
nostru, eminent conducător de partid ș; de 
stat, strălucit militant revoluționar al lu
mii contemporane.

Alături de întregul nostru popor, noi, co
muniștii prahoveni, cunoaștem bine, incă 
din anii grei ai luptei desfășurate in ilega
litate împotriva asupririi burghezo-mo- 
șierești și a fascismului, iar apoi, din anii 
de profunde transformări revoluționare 
spiritul de luptă al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, intransigența sa politică și 
ideologică, fermitatea sa partinică, dărui
rea și devotamentul nețărmurit față de pa
trie și partid, 
toare, calități 
personalitate.

Organizația
va, toți oamenii muncii din județ poartă 
o profundă recunoștință grijii permanen
te pe care secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a acordat-o și 
o acordă dezvoltării județului nostru, pen
tru indicațiile prețioase și orientările de 
perspectivă pe care ni le-a dat cu prilejul 
vizitelor de lucru efectuate in unitățile 
economice, care au contribuit la perfecțio
narea neîncetată a muncii organelor și or
ganizațiilor de partid, a activității econo
mice.

Conștienți și mîndri de înfăptuirile isto
rice ale socialismului pe pămintul străbun 
al patriei, comuniștii prahoveni dau o 
înaltă prețuire contribuției personale, deo
sebite. aduse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la stabilirea liniei strategice și 
tactice a partidului nostru, la fundamen-

documente 
partidului,

viziunea sa inaripată. crea- 
care definesc puternica sa

județeană de partid Praho-

tarea teoretică și practică a procesului re
voluționar de făurire a socialismului mul
tilateral dezvoltat și de trecere a Româ
niei spre comunism.

Punînd mai presus de orice interesele 
comuniste ale națiunii, inaugurînd o etapă 
nouă, care se definește ca fiind cea mai 
rodnică din întreaga istorie contemporană 
a patriei noastre, militînd neobosit pentru 
realizarea dezideratelor de dreptate și e- 
chitate socială înscrise in Programul parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat 
o nouă și largă perspectivă procesului de 
dezvoltare și perfecționare continuă a de
mocrației socialiste, de promovare a unui 
profund și permanent dialog cu masele, 
fiind el însuși un minunat exemplu de 
slujire cu devotament a intereselor po
porului. Mereu la datorie, in mijlocul oa
menilor, acolo unde se hotărăște soarta 
planurilor dezvoltării noastre multilatera
le, secretarul general al partidului și-a 
cîștigat, pe bună dreptate, stima și prețui
rea, respectul și recunoștința intregului po
por. care vede in munca sa neobosită, in 
gindirea sa cutezătoare. în spiritul său 
revoluționar, întruchiparea celor mai alese 
năzuințe ale națiunii, certitudinile mersu
lui nostru înainte spre comunism.

Patriot înflăcărat și internaționalist con
secvent, tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
închinat viața luptei pentru triumful idei
lor socialismului in lume, unitatea tuturor 
țărilor socialiste, pentru construirea unor 
relații noi intre popoare, bazate pe încre
dere și respect reciproc, pe principiile pă
cii și progresului, pe excluderea forței și a 
amenințării cu forța, pe ideile generoase 
ale făuririi unei lumi mai drepte și mai 
bune, contribuind astfel la creșterea influ
enței politice și a prestigiului internațio
nal al României socialiste.

Toate aceste trăsături, activitatea sa de 
o viață desfășurată în slujba partidului și 
poporului. ^încrederea nestrămutată și res- 

le nutrim din adin- 
față de tovarășul 

determină să acor- 
la cel de-al XI-lea 
mandatul de a sus- 

comuniștilor, al tuturor

comuniștilor din patria noastră să înfăp
tuim planul pe 11 luni ale acestui an cu un 
avans de 10 zile.

Vă raportăm, de asemenea, cu bucurie 
un important număr de unități agricole 
stat și cooperatiste din județ au realizat 
unii indicatori în numai 4 ani sarcinile 
le-au revenit pe întregul cincinal, că
fost încheiate în condiții optime lucrările 
din campania de toamnă, bilanțul Înscriind 
între alte rezultate meritorii ale acestui an 
și obținerea de către 4 ferme de stat și 
4 cooperative agricole a unei producții de 
cartofi de peste 35 tone la hectar, pe în
treaga suprafață cultivată, iar de către 11 
unități peste 30 tone la hectar.

Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că asemenea întregului popor, 
strîns uniți în jurul partidului, al conduce
rii sale, sucevenii, învățînd din strălucitul 
dumneavoastră exemplu de slujire a idea
lurilor ce ne luminează prezentul și viito
rul, a aspirațiilor ce ne inaripează senti
mentele și setea de împlinire, iși vor con
sacra întregul devotament, puterea 
și brațelor înfăptuirii hotăririlor ce 
adoptate de Congresul al XI-lea al 
dului.

Hotărîre a Conferinței

minții 
vor fi 
parti

pectul profund pe care 
cui inimilor noastre 
Nicolae Ceaușescu, ne 
dăm delegaților noștri 
Congres al partidului 
ține, în numele < ,___F
oamenilor muncii de pe meleagurile pra
hovene. realegerea sa in funcția de secre
tar general al partidului.

Candidații pentru organele 
centrale ale partidului

Gheorghe N. Aldea, Dumitru Alecu, Ion 
Birjar. Ștefan Birlea. Ion Catrinescu. Va
sile Chivulescu, Ilie Cișu, Dumitru Coliu, 
Gheorghe Dinu, Ion Fătăceanu. Mihail 
Florescu, Mircea Valeriu Jzbășoiu, Gheor
ghe Oprea, Aristina Parolă, Gheorghe Pe
trescu.

• SUCEAVA
Din telegramă

Conferința organizației noastre de partid, 
în numele celor peste 53 000 comuniști, al 
tuturor cetățenilor județului, vă raportează, 
mult stimate tovarășe secretar general, că 
traducînd în faptă prevederile documente
lor Congresului al X-lea. Conferinței Na
ționale ale partidului, indicațiile și îndem
nurile dumneavoastră au dobindit un avans 
în actualul cincinal de peste 130 de,.zile1...că 
sarcinile pe 10 luni ale anului curent au 
fost înfăptuite in industrie cu 11 zilei mai' 
devreme, realizindu-se suplimentar o pro
ducție de 255 milioane lei la producția 
globală, și. de peste 257 milioane lei la pro- 
ducția-marfă, ceea ce va permite ca pină 
la începerea lucrărilor înaltului' forum al

în numele celor peste 53 000 de 
niști, al tuturor sucevenilor, participanții la 
conferința organizației județene de partid, 
într-o atmosferă de deosebit entuziasm și 
deplină unanimitate de voință, asociindu-și 
simțămintele inimii și fermitatea gîndului 
cu sentimentele și vrerea întregului popor, 
au dat glas dorinței arzătoare ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales la Congre
sul al XI-lea în înalta funcție de secretar 
general al Partidului Comunist Român.

Această puternică voință își are ca trai
nic temei nemărginita încredere pe care 
ne-o punem în virtuțile politice și morale 
ale strălucitului revoluționar care, de peste 
patru decenii, slujește cu totală devoțiune 
idealurile comuniste, aspirațiile sacre ale 
poporului, pe care il reprezintă în tot ceea 
ce are mai înălțător ca demnitate și cinste, 
ca înțelepciune și talent, putere de muncă, 
sete de libertate și progres.

Sintem mîndri că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, înscris pentru totdeauna in 
cronica de aur a istoriei noastre noi, și a 
bărbaților iluștri ai acestui neam, și-a adus 
o contribuție hotărîtoare, de cel mai mare 
preț, la fundamentarea politicii interne și 
internaționale a partidului și statului nos
tru. la amplificarea și orientarea energiilor 
creatoare ale poporului, spre edificarea 
unei opere materiale și spirituale gran
dioase, puse în slujba bunăstării celor ce' 
muncesc, a generațiilor de astăzi și de 
miine. militînd totodată energic pentru sta
tornicirea în lume a unui generos climat de 
Înțelegere, colaborare și pace.

Este un fapt, unanim recunoscut că dina
mismul nostru constructiv din ultimul de
ceniu, spiritul profund novator ce a pă
truns toate domeniile vieții economice, po
litice și sociale — asigurînd creșterea fără 
precedent a prestigiului patriei noastre so
cialiste pe arena mondială — poartă efigia 
puternicei personalități a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a eminentului revolu
ționar care, prin forța, luciditatea și origi
nalitatea cugetării, a întemeiat, am putea 
spune, o nouă școală în gindirea politică 
românească, izvorită din filozofia rriarxist- 
leninistă și organic legată de ea, îmbogă
țind-o cu sensuri conforme cu realitățile 
lumii contemporane, cu elemente specifice 
istoriei noastre concrete.

Comuniștii Țării de Sus, toți sucevenii, 
asemenea întregului popor, consideră, de 
aceea, că realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în funcția de secretar general al 
partidului, constituie o garanție a materia
lizării programului măreț de făurire pe pă- 
mîntul patriei a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de înaintare spre co
munism. a realizării unor noi fapte de glo
rie pe glia străbună, spre prosperitatea și 
fericirea poporului român.

comu-

Candidații pentru organele 
centrale ale partidului

Emil Bodnaraș, Irimie Catargiii, Ion Cos- 
ma. Miu Dobrescu, Lucian Fătu, Mihai 
Găinariu, Mihail Hașeganu, Alexandru 
Iliescu, Neculai Irimia, Costache Mănăs- 
tireanu, Corneliu Mănescu, Mihai Suder.

CONSULTAȚIE• • ____________ ,_________ ■ » • • '

tatuînd ridicarea con
tinuă a nivelului de 
trai, satisfacerea cit 
mai deplină a nevoi
lor materiale șf spiri- 

— — tuale ale întregului 
popor ca obiectiv primordial al 
politicii sale, partidul și statul 
nostru au în vedere faptul că 
realizarea lui presupune în con
tinuare dezvoltarea in ritmuri 
rapide a producției materiale, 
creșterea eficienței ramurilor 
ei. îmbunătățirea calitativă a 
întregii activități economice. In 
vederea atingerii acestor obiec
tive. partidul și statul nostru 
socialist orientează statornic 
însemnate eforturi materiale, 
umane și financiare pentru dez
voltarea ramurilor producției 
materiale, eforturi ce se mate
rializează în efectele ce se ob
țin pe scara întregii economii 
naționale și anume : în crește
rea in ritmuri înalte a produ
sului social total și, îndeosebi, 
in devansarea acestor ritmuri 
de către ritmul de creștere al 
venitului național. Astfel, față 
de anul 1970, dinamica celor doi 
indicatori. sintetici ai dezvoltării 
economico-sociale a țării noas
tre și ritmul creșterii lor se pre
zintă astfel :

26. Creșterea mai accentuată a venitului național pe baza 
dezvoltării producției materiale și a ridicării eficienței eco*
nomice, consolidarea cursului leului și întărirea puterii lui 
de cumpărare atît în țară cît și în străinătate, aplicarea unei 
politici de prețuri care să asigure o rentabilitate optimă 
a producției, precum și ridicarea nivelului de trai al oamenilor

Cum se explică a- 
tenția tot mai mare 
ce se acordă pro
blemei 
cursului leului și în
tăririi

consolidârii

puterii de 
cumpărare atit în 
țară cit și în străi

nătate ?

muncii.
dusul social total și venitul na
țional vor ajunge în 1980 la un 
nivel de 147—154 la sută și. res
pectiv. 154—161 la sută, ceea ce 
va însemna un ritm mediu de 
creștere anuală a produsului so
cial total in perioada 1976—1980 
de 8—9 la sută, iar a venitului 
național de 9—10 la sută. Dez
voltarea economico-socială a 
României în deceniul următor

1990 la aproape 3 000 miliarde 
lei. iar venitul național la
1 300—1 500 miliarde lei, reve
nind astfel pe un locuitor circa
2 500—3 000 dolari, ceea ce va a- 
sigura un standard de viață ri
dicat întregului popor. Prin a- 
cest nivel țara noastră se va a- 
propia mult de nivelul țărilor 
avansate din punct de vedere 
economic, numărindu-se printre

wn 1972 1973

(1970 - 100%>
Ritmul mediu anual de creștere In procente

Media
1971—1973

Realizări per
manente pe 4 
ani ai actualu

lui cincinal

Realizări 
preliminate 
pe întregul 

cincinal

Produsul social 112 123 135 10,8 10,9 11,5
Venitul national 113 125 138 11,4 12,1 12,6

Plecînd de la baza superioară 
a anului 1975 și datorită efortu
rilor ce vor fi făcute pe linia 
dezvoltării producției materiale, 
îmbunătățirii calitative a în
tregii activități economice, creș
terii eficienței economice în 
toate sectoarele producției, pro-

(1981—1990) pe baza creșterii 
forțelor de producție, a unei 
structuri moderne și eficiente a 
Întregii economii și a valorifi
cării cit mai înalte a resurselor 
materiale și de forță de muncă 
ale țării va permite ca produ
sul social total să ajungă în

statele cu un venit național ca
pabil să asigure atit progresul 
general al societății, cit și creș
terea bunăstării întregului po
por.

Prin urmare, politica consec
ventă a partidului și statului 
nostru de dezvoltare continuă a

producției materiale, de sporire 
a eficienței tuturor ramurilor 
ei. de creștere mai rapidă a ve
nitului național față de produ
sul social total, conjugată cu o 
repartiție consecvent judicioasă 
a mărimii absolute a venitului 
național pentru fondul de con
sum și fondul de dezvoltare nu 
este un scop in sine, ci ea asi
gură baza obiectivă, suportul 
material pentru creșterea conti
nuă a bunăstării materiale și 
spirituale a poporului și dezvol
tării puternice a economiei na
ționale, a întregii noastre socie
tăți.

Alocînd, de la un an la altul, 
mai multe resurse financiare 
pentru fondul de consum, statul 
nostru socialist are posibilitatea 
să sporească continuu retribuția 
oamenilor muncii (în funcție de 
aportul lor in producție), să e- 
fectueze cheltuieli social-cultu- 
rale (pentru învățămint, sănăta
te, pensii, ajutoare, burse etc.) 
în dimensiuni sporite de care 
să beneficieze întregul nostru 
popor. Edificator în această pri
vință este faptul că pînă in 
1980 veniturile totale reale ale 
populației urmează să crească 
cu 35—37 la sută față de nive
lul ce va fi obținut in anul 1975.

conf. univ. dr. 
CONSTANTIN BICHI

Este știut, consoli
darea cursului leului 
și întărirea puterii 
lui de cumpărare 
sint determinate de 
cantitatea de măr
furi ce poate fi cum
părată și de cuantu
mul serviciilor de 
care oamenii muncii 
pot beneficia cu o 
unitate bănească sau 
cu un anumit număr 
de unități bănești. 
Măsurile întreprinse 
constant in țara noas
tră de mărire conti
nuă a volumului 
producției, de diver
sificare a serviciilor, 
de îmbunătățire a 
calității produselor, 
de creștere a pro
ductivității muncii, 
de reducere a costu
rilor, a valorii pe u- 
nitate de produs și, 
prin aceasta, a pre
țurilor cu amănun
tul, au avut ca re
zultat tocmai mări
rea puterii de cum
părare a leului. In 
această direcție au 
acționat și acționea
ză, de asemenea, 
măsurile intreprinse 
de stat de sporire a 
retribuției oameni-

lor muncii, de redu
cere a prețurilor la 
unele bunuri de con
sum, precum și fa
bricarea unor bogate 
sortimente de 
furi într-o 
foarte variată, 
prețuri scăzute, ac
cesibile. Mărirea pu
terii de cumpărare 
a leului pe toate a- 
ceste căi este, deci, 
o condiție indispen
sabilă ce asigură 
creșterea continuă a 
nivelului de trai al 
oamenilor muncii.

Pe plan extern, 
întărirea puterii de 
cumpărare a leului 
are in vedere îm
bunătățirea continuă 
a raportului său de 
schimb, obținerea 
pentru fiecare 
materializat in 
ducția destinată

a 
de 
import cit

măr- 
gamă 

la

leu 
pro- 
ex- 

unei 
pro-

portului 
cantităti 
duse din 
mai mari. Așa cum 
bine sublinia secre
tarul general al par
tidului nostru : , 
putem admite ca 
export să se 
mească pentru 
dolar o anumită 
mă de lei, iar la 
port să se deconteze 
cu altă sumă“. Acest 
lucru nu va fi insă 
posibil, fără luarea 
unor măsuri energi
ce în domeniul pro
ducției interne care 
să asigure creșterea 
competitivității pro-

„Nu 
la 

pri- 
un 
su- 
im-

duselor românești 
pe piețele externe. 
Ne referim Îndeosebi 
la Creșterea însem
nată a productivită
ții muncii, reducerea 
substanțială a costu
rilor, îmbunătățirea 
calității produselor, 
pregătirea producției 
pentru export etc. 
De asemenea, o im
portanță deosebită o 
prezintă studierea 
cerințelor pieței in
ternaționale, adapta
rea producției ro
mânești Ia cerințele 
partenerilor externi, 
cunoașterea și sțu- 
dierea conjuncturii 
internaționale in di
verse perioade și 
piețe pentru anumi
te mărfuri, studierea 
aprofundată a me
canismului formării 
preturilor pe piața 
mondială, Întocmirea 
unor studii de prog
noză privind evolu
ția conjuncturii, a 
cererii de mărfuri și 
a prețurilor. Cu alte 
cuvinte. în raportu
rile economice inter
naționale ale țării 
noastre urmează să 
se tină seama de me
canismul de acțiune 
al legilor producției 
de mărfuri. Prețu
rile de vînzare pe 
piața internațională 
trebuie să exprime 
valorificarea tot mai 
înaltă, superioară a 
produselor româ-

nești, realizarea unor 
schimburi economice 
echivalente și 
labile.
in ritmuri 
economiei 
sporirea 
bunurilor 
și întărirea cursului 
și puterii de cumpă
rare a leului pe plan 
intern și internațio
nal.

cchl-
Dez voi tarea 

înalte a 
naționale, 
producției 
materiale

Ce rol joacă poli
tica de prețuri în 
realizarea rentabili
tății optime a pro
ducției și în ridica
rea 
trai

nivelului de 
al oamenilor 
muncii ?

Statul socialist 
mărește incă din 
za de fixare a nive
lului preturilor să 
creeze posibilitate 
fiecărei întreprinderi 
să fie rentabilă, a- 
dică să-și recupere
ze, in primul rind, 
costurile de produc
ție (pe care socie
tatea le consideră ca 
fiind normale in 
condițiile existente 
de producție) și, In 
al doilea rind. să 
realizeze un venit 
net, stabilit de către 
societate. în mod o- 
biectiv, in funcție de 
nevoile asigurării re
producției lărgite in 
ritm înalt și creșterii 
nivelului de trai. Din 
venitul net creat in 
întreprinderi, statul

ur- 
fa-

• mobilizează la buget 
s o parte însemnată 

pentru satisfacerea 
i nevoilor sale genera

le, iar o altă parte.
. beneficiul este lăsat 

Ia dispoziția intre-
■ prinderilor pentru 

satisfacerea unor ne
voi productive ale 
acestora și pentru 
cointeresarea munci
torilor, inginerilor 
etc. in desfășurarea 
unei activități efi
ciente. Avind in ve
dere rolul benefi
ciului în îmbinarea 
intereselor întreprin
derii și ale colecti
vului de muncitori, 
statul socialist ur
mărește, totodată, și 
realizarea interese
lor sale generale, în 
care sens, orientează 
întreprinderile spre 
producerea acelor 
mărfuri care sint 
utile societății, care 
satisfac o nevoie so
cială reală și care 
sint în același timp 
rentabile, adică dau 
un beneficiu. în de
terminarea mărimii 
beneficiului, a gra
dului optim de ren
tabilitate, care să a- 
sigure stimulentele 
economice corespun
zătoare în dezvolta
rea producției și in 
creșterea nivelului 
de trai, o importan
ță deosebită prezin
tă unicitatea și sta
bilitatea preturilor.

Dacă prețurile 
sint unice și stabile, 
calculul rentabilității 
și al creșterii nive
lului de trai este de
naturat. Pentru a e- 
vita acest fenomen 
și pentru a asigura 
o putere de cumpă
rare egală la o re
tribuție egală (ce
rință a principiului 
socialist af reparti
ției după muncă), 
statul nostru promo
vează o politică de 
stabilitate a prețu
rilor și fixează pre
țuri unice la produ
sele de același fel. 
Stabilirea prețurilor 
nu trebuie să 
însă absolutizată 
sensul 
nu se 
atunci 
ile de
feră substanțial față 
de cele avute in ve
dere în momentul 
stabilirii inițiale a 
lor. La noi, prețu
rile, îndeosebi ale 
produselor de larg 
consum, sint, de re
gulă, stabile. Pre
turile cu amănuntul 
nu pot crește decit 
in limitele stabilite 
prin plan, corespun
zător politicii de ri
dicare a nivelului de 
trai al oamenilor 
muncii, concretizată 
în prevederile Pro
gramului partidului, 
in planurile cincina
le și anuale.

fie 
in 

că prețurile 
pot schimba 

cînd condiți- 
productie di-
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VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII ZAMBIA, 
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Dineu oferit de președintele Republicii Socialiste România

TOASTUL PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

TOASTUL PREȘEDINTELUI 
KENNETH DAVID KAUNDA

Dragă tovarășe șt prietene 
președinte al Republicii Zambia, 

Stimată doamnă Kaunda, 
Dragi tovarăși și prieteni.
Este o deosebită plăcere pen

tru mine și tovarășa mea să vă 
avem din nou ca oaspeți dragi 
pe dumneavoastră, domnule 
președinte, și pe doamna Kaun
da. Doresc să vă adresez dum
neavoastră, colaboratorilor care 
vă însoțesc, in numele conduce
rii de partid și de stat, un salut 
cordial și urarea de bun venit 
din nou pe pămintul României.

Sint numai patru ani de cînd 
ați vizitat pentru prima oară 
România și ceva mai mult de 
doi ani de cînd noi am făcut 
o vizită de prietenie în frumoa
sa dumneavoastră tară. In a- 
ceastă perioadă scurtă, relațiile 
de prietenie și colaborare din
tre popoarele noastre au cunos
cut o dezvoltare continuă și pu
ternică. Putem, intr-adevăr, 
spune că popoarele noastre au 
înțeles că trebuie să colaboreze 
strins. pe baza principiilor noi, 
de prietenie și egalitate, pentru 
a-și asigura dezvoltarea econo- 
mico-socială independentă, bună
starea și fericirea lor.

In acești putini ani. in lume 
s-au petrecut schimbări uriașe, 
între acestea aș menționa faptul 
că tot mai multe popoare în
țeleg că trebuie să se ridice cu 
hotărîre împotriva vechii poli
tici imperialiste de forță și 
dictat, să-și asigure o dezvoltare 
proprie, să fie stăpine pe bogă
țiile naționale și să-și făurească 
o viață așa cum o doresc, în 
deplină libertate.

S-au solufionat unele proble
me, care pe atunci constituiau o 
preocupare majoră. Continuă să 
existe insă multe litigii și pro
bleme ce reprezintă un grav 
pericol și care își așteaptă solu
ționarea. Intr-adevăr, s-au făcut 
pași in direcția unui curs nou 
în politica internațională, denu
mit astăzi cursul spre des
tindere. Dar. din păcate, 
trebuie să recunoaștem că 
sintem de-abia la început. 
Sint necesare eforturi susținute 
din partea tuturor popoarelor 

pentru a asigura cu adevărat un 
curs nou care să garanteze po
sibilitatea fiecărui popor de a 
trăi in pace și liniște.

In 1970. la prima dumnea
voastră vizită in România, am 
vorbit despre preocuparea noas
tră privind începerea conferin
ței general-europene. Astăzi, 
putem spune că lucrările ei se 
desfășoară de doi ani și există 
posibilitatea ca in cursul anului 
viitor să fie încheiate cu succes. 
Am discutat atunci despre si
tuația din Africa. Am reluat 
discuțiile cu prilejul vizitei pe 
care am făcut-o in frumoasa 
dumneavoastră țară și — 
dacă-mi amintesc bine — am 
ajuns la concluzia că in cel 
mult trei ani de zile colonialis
mul din Africa se va prăbuși, 
că Angola și Mozambicul iși 
vor ciștiga independenta. Putem 
constata cu satisfacție că acest 
proces a inceput cu succes, că 
Guineea-Bissau este de acum 
un stat independent, că Mo
zambicul și-a constituit un gu
vern care acționează pentru 
instaurarea independenței de
pline, iar in Angola se desfă
șoară aceeași acțiune și sperăm 
că va fi dusă la bun sfirșit pen
tru cîștigarea deplină a inde
pendenței.

Aș dori să menționez cu 
multă bucurie faptul că in so
luționarea acestor probleme 
România și Zambia și-au adus 
contribuția lor activă. Putem 
spune, deci, că și in acest do
meniu, al dezvoltării solidarită
ții pentru o politică nouă, de 
egalitate între popoare, colabo
rarea dintre România și Zambia 
s-a înscris in contextul politicii 
generale a luptei împotriva co
lonialismului și neocolonialis- 
mului, pentru relații noi intre 
toate popoarele lumii.

Mai sint încă probleme care 
preocupă in mod deosebit ome
nirea. Intre acestea — situația 
din Orientul Mijlociu este din 
nou intr-un asemenea grad de 
agravare, incit constituie un pe
ricol deosebit pentru pacea din 
această zonă și a întregii ome
niri. Considerăm că sint necesa
re eforturi susținute pentru a 

se ajunge cit mai rapid la o 
soluție pașnică in Orientul Mij
lociu, pentru reluarea cit mai 
grabnică a negocierilor de la 
Geneva. Și in această problemă 
s-au produs insă schimbări 
mari, printre care cea mai im
portantă este aceea a afirmării 
poporului palestinian ca o en
titate proprie, recunoscută pe 
plan internațional, și care este 
hotărită să-și asigure o dez
voltare liberă, independentă. 
România consideră că rezolva
rea situației din Orientul Mij
lociu este nemijlocit legată de 
soluționarea problemei palesti
niene, de constituirea unui stat 
propriu palestinian, care să se 
bucure de drepturi depline, de 
independentă și suveranitate și 
să participe activ, cu toate po
poarele din Orientul Mijlociu, 
la instaurarea unei păci trainice 
și drepte.

Printre problemele care preo
cupă astăzi omenirea, aș men
ționa și pe acelea ale subdez
voltării, ale lichidării decala
jului — care, din păcate, în 
acești ani s-a accentuat — între 
țările dezvoltate și țările in 
curs de dezvoltare. Se poate 
spune că de soluționarea aces
tei probleme într-un mod nou, 
care să asigure progresul rapid 
al țărilor subdezvoltate pe ca
lea unei economii puternice, a 
ridicării bunăstării popoarelor 
respective depinde dezvoltarea 
viitoare a tuturor țărilor și în
săși pacea in lume. Iată de ce 
România consideră că realizarea 
unei noi ordini economice și po
litice internaționale, care să asi
gure deplina egalitate intre sta
te, participarea tuturor țărilor 
la soluționarea problemelor eco
nomice, sociale și politice, con
stituie factorul hotăritor pentru 
progresul omenirii.

Stimate tovarășe președinte,
Aș dori ca intilnirea noastră 

de acum, vizita pe care o faceți 
in România, să contribuie la ex
tinderea și mai puternică a co
laborării între partidele și po
poarele noastre. In cei patru ani 
care au trecut de la prima vi
zită pe care ați făcut-o în Româ

nia, intre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Unit al Inde
pendenței Naționale s-au dezvol
tat relații foarte largi și — poa
te — aceasta a constituit facto
rul cel mai important al progre
sului relațiilor noastre in toate 
domeniile.

Tovarășa mea mi-a reamintit 
că in cursul vizitei la Lusaka 
am devenit membri ai partidului 
dumneavoastră. Dealtfel, sper că 
și acest lucru a contribuit la 
dezvoltarea bunelor relații dintre 
partidele noastre. Aș dori ca, și 
in continuare, să se întărească tot 
mai puternic relațiile dintre par
tidele noastre, care, fiecare 
in condițiile specifice din țara 
respectivă este chemat să asigu
re conducerea poporului pe ca
lea unei dezvoltări libere și a a- 
sigurării bunăstării.

Trăim intr-o lume ce se dez
voltă și se schimbă foarte rapid. 
Tendința generală a tuturor a- 
cestor schimbări este în direcția 
progresului economico-social și 
național al tuturor popoarelor. 
Mai mult ca oricind, forțele po
litice care se pronunță pentru 
progres și dezvoltarea indepen
dentă a popoarelor, masele popu
lare și popoarele insele sint cele 
care au cuvintul hotăritor in de
terminarea schimbărilor pe plan 
național și internațional. Aș 
dori ca relațiile dintre ță
rile și partidele noastre să 
corespundă cit mai bine intere
selor dezvoltării popoarelor 
noastre, și, totodată, să se în
scrie ca o contribuție activă la 
solidaritatea tuturor forțelor ca
re se pronunță pentru progres, 
pentru pace și colaborare inter
națională.

Cu aceste gînduri, doresc să 
rog pe toți tovarășii și prietenii 
prezenți aici să ridice, împreună 
cu mine, un toast in sănătatea 
prietenului și tovarășului nostru 
de luptă pentru progres social 
și pace ;

In sănătatea doamnei Kaunda;
In sănătatea tuturor oaspeți

lor zambieni.
Pentru prosperitatea și ferici

rea poporului zambian prieten 1 
Pentru pace și colaborare in

tre toate popoarele lumii 1 (Vii 
aplauze).

Tovarășe președinte șl drag 
frate,

Doamnă Ceaușescu,
Stimate domnule vicepre

ședinte,
Stimați membri ai Comitetu

lui Central,
Stimați miniștri,
Excelențe,
Frați și surori,
înainte de toate, tn numele 

delegației zambiene, al soției 
mele și al meu personal, pre
cum și al întregii noastre dele
gații, aș dori să vă mulțumesc, 
dumneavoastră, domnule pre ■ 
ședințe, partidului, guvernului 
și intregului popor român, pen
tru primirea foarte călduroasă 
ce ne-a fost rezervată astăzi la 
sosirea noastră. Am încă ima
ginea vie a amintirilor foarte fe
ricite legate de vizita mea din 
1970. Atunci era vară. Vremea 
era strălucitoare și călduroasă. 
Astăzi, timpul nu a fost atit 
de bun, însă miile de oameni 
care ne-au salutat Ia aeroport 
și în oraș au stat mărturie sen
timentelor profunde ale acelei 
prietenii apropiate, care conti
nuă să se dezvolte între oamenii 
României și surorile și frații lor 
din Zambia.

Este o plăcere cit se poate de 
mare să vă aduc, dumneavoastră, 
domnule președinte, Partidu
lui Comunist Român, guvernu
lui și poporului României salu
tul călduros și frățesc al poporu
lui din Zambia.

De la vizita mea din 1970 și de 
cînd am avut onoarea să vă pri
mim în 1972, relațiile dintre 
România și Zambia au devenit 
tot mai prietenești cu fiecare an 
care a trecut. Intr-adevăr, una 
din cele mai mari realizări ale 
ultimilor 10 ani de independență 
ai Zambiei a fost descoperirea 
adevăraților noștri prieteni, 
prieteni de izbindă, prieteni la 
greu, prieteni in toate împreju
rările. România este un astfel 
de prieten, pe care putem conta 
cu adevărat în momente de 
aprigă nevoie. Desigur, în ca
drul acestui proces ne-am des
coperit și dușmanii reali.

Este, deci, un prilej de bucurie 
pentru noi să constatăm larga 
varietate de legături care apro

pie foarte mult partidele, po
poarele și țările noastre. Relați
ile dintre cele două partide po
litice — adică dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Unit al Independenței — s-au 
întărit foarte mult. Ca o dovadă 
a acestui fapt, o puternică dele
gație a Partidului Unit al Inde
pendenței vizitează în prezent 
țara dumneavoastră. Relațiile 
dintre țările și guvernele noas
tre s-au lărgit și s-au îmbună
tățit in multe domenii in care 
preocupările noastre sint identi
ce ; am acționat împreună cu 
hotărire în multe forumuri in
ternaționale pentru a apăra li
bertatea și dreptatea, pentru 
a promova pacea și securi
tatea in lumea întreagă. 
Relațiile noastre economice 
s-au îmbunătățit de asemenea. 
Participarea română la dezvol
tarea economică a Zambiei a 
crescut. Sperăm să conlucrăm 
tot mai larg cu românii și cu 
întreprinderile lor. Ei au adus 
nu numai un nou spirit de par
ticipare în cadrul acțiunilor 
de cooperare, dar au și inspirat 
o încredere în sinul poporului 
zambian. Ei au demonstrat, de 
asemenea, că este posibil ca unii 
europeni să conlucreze cu zam- 
bienii pe baza egalității și res
pectului reciproc pentru reali
zarea unor obiective comune. 
Ei au sprijinit creșterea în
crederii între rase în sensul 
că viitorul acestei lumi, pacea 
și securitatea omenirii depind 
de respectul reciproc, indiferent 
de rasă, culoare, convingere sau 
concepție de viață.

Nouă, zambienilor, ne plac 
românii și pentru alte motive. 
Din punct de vedere ideologic, 
România se situează pe o pozi
ție împotriva imperialismului, 
împotriva colonialismului, îm
potriva exploatării unei țări 
de către o altă țară. La fel 
sîntem și noi. Sistemele noastre 
politice sint concepute și ori
entate spre satisfacerea intere
selor popoarelor noastre. Ca 
urmare, relațiile noastre sint 
foarte puternice și prietenești, 
deoarece credem în aceleași 
principii. Credem in libertate și 
dreptate. Credem în res
pectul suveranității și inte
grității tuturor națiunilor. Cre

dem în colaborare și neames
tec în afacerile interne ale 
altor țări independente. De 
asemenea, sintem hotărîți să 
luptăm pentru a apăra aceste 
principii. In ianuarie 1973, regi
mul din Rhodesia a închis 
frontiera cu noi. Prin natura 
sa, acesta era un act deosebit de 
grav, menit să submineze in
dependența noastră națională ; 
era un act împotriva integrității 
și suveranității noastre. Ne-am 
ridicat cu curaj pentru a ține 
piept acestui act de agresiune. 
Spre bucuria celor 5 milioane 
de zambieni, România, sub con
ducerea dumneavoastră, a reac
ționat rapid și ni s-a alăturat 
în lupta noastră prin acordarea 
unui sprijin generos. Niți nu 
poate fi vreo demonstrație mai 
bună a angajării României in 
sprijinul cauzei noastre, decit 
contribuția pe care dumneavoas
tră, domnule președinte, și țara 
dumneavoastră ați adus-o pen
tru a ajuta poporul zambian 
să-și apere independența. Prin 
urmare, permiteți-mi deci să fo
losesc acest prilej, pentru a ex
prima gratitudinea noastră parti
dului, guvernului și întregului 
popor român, pentru contribuția 
adusă și pentru prietenia arăta
tă. Succesul nostru este datorat 
în parte acestei angajări pozitive 
și a contribuției României față 
de apărarea națiunii noastre și 
față de întărirea economiei 
noastre. Permiteți-mi să asigur 
conducerea română și poporul 
țării dumneavoastră, că atunci 
cînd s-au hotărit să ajute Zam
bia n-au făcut-o în zadar, de
oarece sîntem absolut deciși să 
rămînem noi înșine, indiferent 
de greutățile ce se vor ivi in 
cale.

Din fericire, situația căreia 
a trebuit să-i facem față în su
dul Africii in ultimii 10 ani, a 
inceput să arate semne de îm
bunătățire. Mai avem încă pro
bleme, insă timpul este de 
partea majorității, celor ce 
luptă încă pentru independen
ță. Milioanele care formează 
masele oprimate au încă nevoie 
de inspirație din partea poporu
lui român și a conducătorilor 
săi. Ei au încă nevoie de spri
jinul moral, financiar și mate

rial pentru a îndeplini aspira
țiile lor. Atit timp cit se află 
in luptă, noi care ne situăm 
în primele rînduri ale acestei 
lupte pentru eliberarea Africii 
trebuie să infruntăm și să de
pășim multe crize. Nu poate fi 
pusă Ia îndoială hotărirea noas
tră de a ne apăra împotriva 
oricăror acte de agresiune. To
tuși, dacă ni se va cere să con
tribuim Ia clădirea păcii, vom fi 
gata să facem aceasta. Vom a- 
juta la edificarea păcii, peste 
tot unde este posibil și vom 
sprijini lupta pentru eliberare 
prin toate mijloacele dacă este 
singura alternativă ce-i rămine 
Africii.

în sfirșit, permiteți-mi să vă 
spun că România și Zambia au 
ales bine cînd s-au hotărit să 
fie prieteni. Dorim ca prietenia 
noastră să însemne ceva pentru 
popoarele noastre. De aceea, vom 
fi gata să continuăm eforturile 
conlucrării in lupta comună, 
care să ne ducă la o mai mare 
apropiere în toate domeniile. 
Sîntem gata să căutăm noi do
menii de colaborare, pentru a 
întări și mai mult legăturile de 
prietenie dintre cele două țări 
ale noastre.

Vizita dumneavoastră în Zam
bia este un prilej de multe a- 
mintiri pentru noi, iar vizita 
noastră de acum în Republica 
Socialistă România, dorim să 
marcheze o nouă piatră de hotar 
în dezvoltarea prieteniei dintre 
România și Zambia.

De aceea, am marea plăcere să 
rog pe toți colegii mei să mi se 
alăture în acest toast :

în sănătatea domnului pre
ședinte Ceaușescu, și a doamnei 
Ceaușescu ;

Pentru prietenia dintre Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Unit al Independenței ;

Pentru relațiile călduroase ș! 
apropiate intre guvernele și po
poarele noastre ;

Pentru solidaritatea celor 
două țări ale noastre in lupta 
pentru apărarea integrității și 
suveranității noastre ;

Pentru pacea și securitatea 
tuturor popoarelor lumii, in li
bertate și dreptate 1 (Vii 
aplauze).

Vizita protocolară. Aspect din timpul dineului

ț REPORTAJUL NOSTRU
Multă vreme, Rîmnicu-Vîlcea, 

fu socotit un oraș insignifiant, 
un oraș în care nu se întîmpla 
nimic. O aplecare mai atentă însă 
asupra Rîmnicului Vîlcea arată 
cite lucruri cunoaște această ve
che așezare de pe Olt I Dacă ar 
fi să menționăm doar căile în
crucișate ale pașilor voievodali. 
Cheia drumurilor lui Mircea 
spre Cozia și ale lui Matei Ba- 
sarab spre Arnota, drumurile 
spre ostrovul Călimăneștilor ale 
blîndei Doamne Despina și al
tele, spre Iezer — schit ascuns 
în sălbaticele păduri dinspre 
Olănești — ale vestitei Doamna 
Chiajna — pătimașă figură care 
trăi uneltind, făgăduind, și vicle
nind cu doi fii turciți și o fiică, 
cadână în haremul sultanului. 
Fiică a lui Petru Rareș și soție 
a lui Mircea Ciobanul, Doamna 
Chiajna, nu se lăsă pînă nu-și 
văzu fiul — Petre Șchiopa — 
pe tronul Munteniei și mai tir- 

ziu al Moldovei, dar și cu ce 
mijloace I Femeia aceasta care 
cunoscu tot binele vieții și toată 
josnicia ei, venea uneori, în cli
pe grele, să mediteze aci, în 
sălbaticele frumuseți vîlcene din 
preajma Olăneștilor.

Prin Rîmnic trecură drumurile 
Brîncoveanului spre Hurez, mă
năstire mare și de primă valoa
re în arta arhitecturii și a pic
turii, unde-și hotărîse locul de 
pe urmă, și tot în Rîmnic ve
nea, spre apusul vieții, la aer 
curat, suferindul Pătrașcu cel 
Bun, tatăl lui Mihai Viteazul.

In tihnitul orășel de pe Olt, 
sus, la o margine a sa, se mai 
văd încă zidurile unui schit că
ruia oamenii îi spun „Cetățuie" 
și mulți uită importanța istorică 
a lăcașului. Aci fu prins și omo
ri! împreună cu fiul său, vije
liosul Radu de la Afumați, la 
uneltirile vornicului Neagoe și 
ale postelnicului Drăgan, pe la 

1529, iar dacă ar fi să dăm cre
zare legendei, din aceeași ,.cetă
țuie" Olea Vodă ar fi bătut răz
boaie cu Basarab de peste Olt, 
de pe Malul Alb.

Vechimea acestui schit e le
gendară și se vorbea despre un 
tunel care ar fi unit cîndva ce- 
tățuia cu altă mănăstire de pes

ORAȘUL DE PE
te Olt zisă „a Fedeleșoiului", șt 
că cele două așezări formau un 
adevărat sistem de apărare. O 
inscripție care se mai păstrează 
încă îl arată ca ctitor pe chir 
Teodosie. Cea mai veche in
scripție, în hrisoave este de pe 
la 1613, dar, cu aproape 100 
de ani înainte, murise aci Radu 
de la Afumați și mănăstirea era 
veche la acea dată.

In fața aceleiași cetății!. pe 
cealaltă parte a Văii Oltului, la 
Rîureni, generalul Magheru își 

așezase tabăra pandurilor săi. 
Unii cercetători afirmă că un 
voievod „Nicolae, din secolul al 
XlV-lea, fiul marelui Basarab, 
ar fi rezidat la Rîmnic", iar din 
alt hrisov al Coziei, în 1389, a- 
flăm că „această scrisoare a fost 
făcută in orașul domniei mele 
numit Rîmnic.Mircea cel

Bătrtn mai dăruiește mănăstirii 
sale Cozia în 1392 „o moară și 
o uliță la Rîmnic".

Orașul avu cîndva o curte 
domnească, ale cărei ruine se 
mai văd încă în centru — rămă
șițe în urma pîrjolurilor din 1738 
și 1787 — războaiele dintre Tur
cia și Austro-Ungaria.

Prin Rîmnic trecură drumurile 
renumiților boieri Craidvești, 
cînd ctitoriră mănăstirile Surpa- 
tele și Bistrița, cea din urmă în
semnată școală de cărturărie a 

timpului, iar la mănăstirea Go
vora, în 1640, se tipărea, sub 
Matei Basarab, ,.Pravila cea 
mică", cea dintîi carte în româ
nește, astfel numită din cauza 
formatului său mic, sau „Pravila 
de la Govora". In Rîmnic, pe o 
stradă care duce la Zăvoi, e ca
sa în care a trăit multă vreme

Anton Pann și s-ar mai putea 
adăuga că domnitorul Cuza Vo
dă, cînd seculariză averile mă
năstirești, exceptă una singură, 
cea de lingă Rîmnic, mănăstirea 
Frăsinei, aflată pe aceleași me
leaguri. ale Olăneștilor. Primele 
cărți din greacă și slavonă se 
traduc la Rîmnic și se tipăresc 
tot. aici. Unul dintre călugării 
multelor mănăstiri din împre
jurimi, Dionisie, scrie „Crono
graful Țării Românești". Abia 
pe la sfîrșitul secolului al XVIII- 

lea școala de cărturărie de la 
Rîmnic își pierde din însemnă
tate și, treptat, centrul ei trece 
la Craiova.

Așadar, orașul de pe Olt nu 
numai că nu e lipsit de impor
tanță, ci dimpotrivă, un nod 
de istorie adevărată, o atestă 
pașii voievozilor care-i călcară

OLT
în viață, ulițele, iar apoi veniră 
să se odihnească pentru veșnicie 
în preajmă-i.

O istorie nouă își începe însă 
Rîmnicul de la un timp încoa
ce. O scriu oamenii prin miile 
de tone de sodă și alte produse 
chimice care pleacă zilnic de 
aci, spre marile complexe ale 
țării și peste hotare, o proiectea
ză sus, pe albastrul infinit, tu
șul gros al fumurilor uzinei de 
la Govora și al altor noi între
prinderi de seamă. In mijlocul 

orașului, pe malul drept al Ol
tului, unde-și scăldări caii pre- 
torienii romani și ostașii de mai 
tîrziu ai lui Magheru nechează 
o altă herghelie, gaterele moder
nului complex de cherestea, ca
re spintecă vijelios arborii se
culari, coborîți din munți. Și de 
aici se îndreaptă, în convoaie 
lungi, trenurile care duc spre 
multe din țările lumii produsele 
românești. Lingă arborii autoh
toni, iată alții, exotici, din Afri
ca și din Ghana și din Sudan. 
Lingă stejarul cunoscut al țării 
iată un ,,Bubingo" venit dinspre 
îndepărtatele păduri ale Africii, 
așa cum lingă trupul zvelt al 
bradului carpatic stă arborele 
„Makove". Și unii și alții își 
culcă trupurile masive sub la
mele de oțel ale gaterelor de pe 
Olt, unde sub simpla apăsare a 
unui buton, pe care o face Ion. 
sau Nicolae. sau Ilie, fiii foști
lor cobilițari vîlceni, zboară în 
lungi fîșii fine furnirul estetic, 
sau se stratifică „Pal-ul de Rîm
nic". Apoi vine noul peisaj pe
trolifer dinspre Băbeni și sutele 
de sonde vîlcene și noile blocuri 

de locuințe, care au și schimbat 
complet fața fostului orășel, dar 
ceea ce conferă în mod cu totul 
aparte o lumină nouă Rîmnicu
lui de Vîlcea sînt acele hidro
centrale, salbă fantastică de lu
mini iscată din sinul istoricului 
Olt, pe malul căruia mărșăluiră 
cu aproape 2 000 de ani în urmă 
romanii și al cărui drum prin 
lume fu, pînă mai ieri, „un cîn- 
tec neîntrerupt, un lung poem 
simfonic...". Rîul al cărui nume 
vine de la Agatîrș (Aluta—aur).

Este fără îndoială frumos să 
auzi că întreaga producție in
dustrială a anului 1938 se rea
lizează azi, în Rîmnicul Vîlcea, 
în numai cîteva ore (28), dar ce 
fascinantă apare imaginea de 
mâine a celor 29 de hidrocentra
le care străbat Oltul în preaj
mă-i, hidrocentrale în ale căror 
turbine, valurile vechiului și bă
trânului „Ulat", vor cînta o altă 
simfonie spre lumina căreia. 
Doamne!, cum s-ar mai apleca 
dm nou fruntea marelui Ar- 
ghezi spunîndti-i înfiorat și pa
tetic : Oltule, Măria ta!...

N. D. CARPEN
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Raportul tinerilor către Congresul partidului

FIECARE ZI, O NOUA COTA 
A ÎMPLINIRILOR Șl RODNICIEI MUNCII

DEBUT
I. CONST ANTINESCU

„Caragiale și începuturile 
teatrului european modern"

critică

succese și
ÎN INDUSTRIA

Oțelarii din Întreprinderile con
structoare de mașini din județul 
Brașov, realizîndu-și înainte de 
termen angajamentele anuale, au 
elaborat pînă acum peste plan, 
cantități de oțel din care se pot 
construi mai mult de 1 000 trac
toare.

★
In anul celui de-al XI-lea Con

gres al partidului, de pe banda

50 de combine realizate 
din material economisit
La întreprinderea „Semănă

toarea" din București, inițiativa 
„Din aceeași cantitate de me
tal, mai multe mașini agricole" 
a căpătat anul acesta noi valen
țe calitative, generind un pre
țios angajament: pină la sfirși- 
tul anului cantitatea de metal 
economisit va însuma 1 800 tone! 
Deja, pînă în prezent, așa cum 
aveam să aflăm de la tovarășul 
Gheorghe Curcă, secretarul co
mitetului U.T.C., au și fost eco
nomisite 350 tone de metal din 
care s-au realizat 50 de combi
ne Gloria C-12. Practic, nu exis
tă sector de activitate din care 
să nu fi pornit măcar o propu
nere pentru obținerea de econo
mii. nu există echipă sau bri
gadă care să nu acționeze pen
tru mai buna gospodărire a fie
cărui centimetru de tablă, a fie
cărui profil. La sectorul forjă, 
bunăoară, tinerii Costică Gher- 
guș și Nicolae Tudorică, împreu
nă cu comunistul Gheorghe Ma
rius. au „regindit" elaborarea re
perului C. 12-243, reușind ca la 
fiecare reper să economisească 
1,5 kg. metal. La fel au proce
dat și tinerii Constantin Darie 
și Matei Mogoșanu, care au 
făcut posibilă reducerea consu
mului de metal la reperul DSP 4 
eu două kg.

DAN VAITEANU

REPORTAJ DE PE PLANȘETĂ

Încep lucrările
ÎN 1975

PRIMEI
LINII

Așa cum se preconizează și în 
proiectul Directivelor Congresu
lui al XI-lea al Partidului Co
munist Român — în seria 
de obiective de maximă im
portanță, prevăzute a fi reali
zate in etapele viitoare ale con
strucției socialiste, se numără 
și realizarea metroului din Ca
pitală, opera de mare amploare, 
eșalonată pe etape care va an
trena utilaje speciale, deosebite, 
forță de muncă calificată și un 
mare volum de investiții. Me
troul, prin elementele sale 
fundamentale, prin proiectele 
ample — realizate în cele mai 
amănunțite detalii — reprezin
tă capacitatea economiei noas
tre naționale de a angaja, în 
contextul dezvoltării economice 
de astăzi — acest volum uriaș 
de lucrări de investiții. El 
oferă soluția edilitară cea mai 
potrivită pentru a rezolva 
pe deplin problemele grele și 
dificile ale transportului urban 
al Capitalei — în condițiile u- 
nei dezvoltări urbanistice con
tinue. în acest sens, metroul 
este o cerință a prezentului, dar 
mai cu seamă a viitorului, cind 
noile etape de construcție ale 
cincinalelor vor dezvolta am
plu zonele industriale și unele 
cartiere de locuințe care, în fi
nal, vor avea pînă la 300 000 lo

Universitatea Populară Bucu
rești, sector I. Casa de cultură 
a sectorului IINSTITUTUL DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI

anunță 
scoaterea la concurs a următoarelor

1. Profesor la catedra de Meca
nica teoreticA și aplicată» discipli
nele: Calculul dinamic al con
strucțiilor și inginerie seismică și 
Mecanica construcțiilor, poziția 4 
din statul de funcțiuni.

2. Profesor la catedra de Statica 
construcțiilor, disciplinele: Statica, 
stabilitatea și dinamica construc
țiilor. Programarea calculului in
gineresc la mașiini de calculat, po
ziția 4 din statul de funcțiuni.

3. Profesor la catedra de Con
strucții de beton armat și con
strucții metalice, disciplina Beton 
armat, poziția 6 din statul de 
funcțiuni.

4. Profesor pe lingă Colectivul 
Organizarea și conducerea activi
tății de construcții. disciplinele: 
Conducerea întreprinderilor, Con
ducerea și organizarea producției 
șl Protecția muncii, poziția 3 din 
Statul de funcțiuni.

5. Profesor Ia catedra de Insta
lații și termotehnică, disciplina 
Aparate termice, poziția 3 din sta
tul de funcțiuni.

6. Profesor la catedra de Cadas
tru și măsurători terestre, discipli
nele: Topografie inginerească și 
Topografie, poziția 2 din statul de 
funcțiuni.

7. Profesor la catedra de Poduri, 
drumuri și căi ferate, disciplinele: 
Curs general de poduri și pod de 
lemn și Construcții și poduri me
talice, poziția 1 din statul de func
țiuni

3 Profesor ia catedra de Poduri, 
drumuri și căi ferate, discinlincle: 
drumuri si Terasamente, poziția 2 
din statul de funcțiuni.

PERSPECTIVE 
BRAȘOVEANÂ 
de montaj a Uzinei „Tractorul" 
din Brașov, la fiecare 9 minute 
pleacă un nou tractor la export. 
Totodată, îndeplinirea înainte de 
termen a planului pe 4 ani creea
ză premisele realizării peste plan 
a 20 000 tractoare.

★
In întîmpinarea apropiatului 

Congres al partidului, construc
torii brașoveni au predat cu 10 
zile înainte de termen o nouă 
capacitate la Întreprinderea de 
aparataj electric auto din orașul 
Sf. Gheorghe, prin care s-a mă
rit producția anuală cu 100 000 
seturi. De asemenea, a fost pusă 
în funcțiune o Fabrică de plăci 
aglomerate din lemn cu o capa
citate de 30 000 tone anual în 
orașul Covasna. Au mai fost date 
în folosință două noi instalații de 
fierbere a celulozei la Întreprin
derea de celuloză și hîrtie din 
Zărnești. precum și o turnătorie 
la. Întreprinderea „Balanța" din 
Sibiu.

A. VELEA

Acțiuni în sprijinul producției
întreprinderea mecanică „Muscel" din Cîmpulung cunoaște în 

aceste zile o animație deosebită. Comitetul U.T.C. din această 
importantă întreprindere a hotărit, încă de acum o lună, să 
formeze echipe de tineri care să lucreze, suplimentar, în spriji
nul producției. Șl iată acum, la moment de bilanț, citeva dintre 
rezultatele muncii lor. Organizația U.T.C. al cărei secretar este 
Ion Joițaru a realizat, peste pian, 250 punți, 680 cardane și 724 
direcții, fapt cu atit mai remarcabil cu cit în urmă cu puțin 
timp aici se înregistrau însemnate restanțe. Raportul tinerilor 
de la secția „Montaj-general" este, de asemenea, convingător. Ei 
au montat, peste plan, 20 mașini „ARO“. Valoarea totală a ore
lor de muncă patriotică efectuate de uteciștii de la întreprinde
rea mecanică „Muscel" se ridică la peste 100 000 lei. La această 
sumă se mai adaugă încă 50 000 lei obținuți prin prestarea unor 
ore de muncă patriotică la construirea căminului de nefamiliști 
al întreprinderii.

DE METROU
cuitori. Se preconizează, conform 
dezvoltării noastre economice, 
ca traficul urban al transportu
rilor în comun să ajungă in 
1990 la 30 000 călători pe oră 
și sens, unele zone centrale 
avind chiar 50 000 călători pe oră 
și sens. Rolul trenurilor elec
trice de metrou este de a îm
barca și transporta operativ, 
comod și confortabil populația 
activă a cartierelor către plat
formele industriale ale Capi
talei. Conform cu necesitățile și 
potrivit soluțiilor inginerești 
de construcție, prima linie a 
metroului iși va începe lucră
rile pe axa Est-Vest a orașului. 
Linia, în lungime de 17 km, va 
asigura legătura rapidă cu zona 
industrială din Militari, cu car
tierul Armata Poporului. In
stitutul politehnic, căminele 
studențești și institutele de cer
cetări. De aici, urmind cursul 
riulUi, intrat in cintec, metroul 
va trece pe Splaiul Indepen
denței, Splaiul Unirii, uzinele 
„Timpuri Noi", Vitan, prin bd. 
Leontin Sălăjan — pină la sta
ția Liviu Rebreanu. Ca o ca
racteristică aparte și un factor 
de inedit, aproape 10 km din 
cuprinsul acestui traseu va 
urma albia Dîmboviței. Me
troul va aduce noi elemente 
de frumusețe orașului și va

9. Profesor la catedra de Chimie 
și materiale de construcții, disci
plina Materiale de construcții, po
ziția 2 din statul de funcțiuni.

10. Conferențiar la catedra de 
Construcții de betoh armat și con
strucții metalice, disciplina Beton 
armat și tehnologia construcțiilor 
de beton armat, poziția 10 din sta
tul de funcțiuni.

11. Conferențiar la catedra de 
Construcții de beton armat și con
strucții metalice, disciplina Con
strucții metalice și tehnologia exe
cuției, poziția 11 din statul de 
funcțiuni.

12. Conferențiar la catedra de 
Limbi moderne, disciplina Limba 
franceză, poziția 1 din statul de 
funcțiuni.

13. Conferențiar Ia catedra de 
Poduri, drumuri și căi ferate, dis
ciplinele: Curs general de poduri, 
pod de lemn și metal și Construc
ții și poduri metalice, poziția 8 din 
statul de funcțiuni,

14. Conferențiar la catedra de 
Poduri, drumuri și căi ferate, dis
ciplinele: Beton armat și poduri 
de beton armat și Poduri masive, 
poziția 9 din statul de funcțiuni.

15. Conferențiar la catedra de 
Științe sociale, disciplina Economie 
politică, poziția 10 din statul de 
funcțiuni.

16. Conferențiar la catedra de 
Construcții hidrotehnice, discipli
nele : Regularizări de rîuri și căi 
de comunicații pe ape, Porturi și 
căi navigabile, Regularizări de 
riurl și porturi, îmbunătățiri fun
ciare și Curs general de construe-

„La noi, cincinalul 
va număra doar 

patru
Cooperativa meșteșugărească 

„Prestafea" din Negrești — Oaș 
numără peste 300 uteciști. Ti
nerii lucrează in sectoarele : 
confecții, încălțăminte, tricotaje, 
produse din lemn-metal. brode
rii, covoare, ceramică. In 1959, 
cind a fost înființată coopera
tiva, existau 6 secții. Acum, nu
mărul acestora se ridică la 43. 
Tovarășul Gheorghe Marincaș, 
președintele cooperativei, ne 
vorbește cu multă căldură des
pre hărnicia uteciștilor : „Dacă 
astăzi ne putem mîndri cu de
pășirea planului de producție 
la toți indicatorii, cred că acest 
succes se datorează, în întregi
me, tinerilor. De altfel, media 
de vîrstă a lucrătorilor este sub 
25 ani, ceea ce întărește afir
mația mea. în cinstea Congre
sului partidului, organizația 
UTC a dat viață unor inițiative

atrage după sine noi rezolvări 
urbanistice ca stații externe, 
locuințe, instituții, amenajări 
comerciale. Astfel, de-a lungul 
primei linii va fi amplasat 
marele edificiu al bibliotecii na
ționale, va fi completat cu noi 
construcții Institutul politehnic 
și altele. Traseul funcționea
ză parțial în subteran, din car
tierul Armata Poporului, sta
ția Lujerului, pînă la Groză
vești ; pe cursul Dîmboviței 
iese la suprafață, iar din piața 
Națiunilor Unite și Piața Unirii 
intră pe sub planșeu ; in zona 
C.E.T.-Vitan, urmează o altă 
porțiune de suprafață. după 
care reintră in subteran pină în 
centrul cartierului Titan, sta
ția Liviu Rebreanu.

Aglomerările create pe fluxul 
de circulație stradală au dus 
în zonele aglomerate la o vi
teză de transport de 10 km la 
oră... Cu metroul, Viteza maxi
mă între stații atinge 90—100 
km/oră. iar viteza medie de 
exploatare va fi de 40 km/oră. 
Tramvaiele și autobuzele trans
portă, în prezent, 30 000 călă
tori pe oră și sens ; trenurile 
electrice vor asigura un trans
port ritmic, la interval de 1,5 
minute, pentru 50 000 călători pe 
oră și sens. Distanțele intre 
cele 13 stații ale primei linii

posturi didactice:
ții și beton armat, poziția 4 din 
statul de funcțiuni.

17. Conferențiar la catedra de 
Matematici, disciplina Analiza ma
tematică, poziția 6 din statul de 
funcțiuni.

ÎS. Conferențiar la catedra de 
Geotehnică și fundații, discipline
le: Geotehnică și fundații și Fun
dații și terasamente, poziția 4 din 
statul de funcțiuni.

19. Conferențiar la catedra de 
Construcții de beton armat și con
strucții metalice, disciplina Teh
nologia lucrărilor șl mașini de 
construcții, poziția 9 din statul de 
funcțiuni.

20. Conferențiar la catedra de 
poduri, drumuri și căi ferate dis
ciplinele: Probleme speciale, su
prastructura căi ferate. Tunde 
drumuri. Exploatare și întreținere 
căi ferate, Drumuri și Trasee șl 
terasamente, poziția 10 din statul 
de funcțiuni.

Candidații la concurs vor depu
ne la Secretariatul rectoratului din 
București, Bd. Republicii nr. 176, 
cererea de înscriere cu actele pre
văzute de Legea nr. 6 privind Sta
tutul personalului didactic din 
R.S.R.

— pentru postul de profesor și 
conferențiar, in termen de 30 zile 
de la data publicării acestui 
anunț, in Buletinul Oficial.

Cei ce funcționează intr-o insti
tuție de tnvătămint superior sint 
obligati să comunice in scris rec
torului acesteia înscrierea la con
curs.

Concursul se va ține la sediul 
institutului In termenul legal.

ani66
soldate cu însemnate sporuri în 
producție. Astfel, tinerii de la 
secția de încălțăminte au hotă- 
rit să lucreze o - zi pe lună din 
material economisit. Ei au con
fecționat din economii peste 
1 200 perechi de . încălțăminte. 
Uteciștii de la sectoarele de 
confecții-croitorie, tricotaje și 
covoare au hotărit să reducă 
cu 1 la sută consumul de ma
terie primă și auxiliară pe fie
care produs în parte. O preo
cupare majoră a noastră este 
și diversificarea produselor, 
conceperea unor sortimente și 
modele noi atit pentru piața 
internă, cit șl pentru piața ex
ternă. Și în această direcție ti
nerii au contribuit în mod direct. 
Au conceput și realizat noi 
produse cu specific etnografic, 
solicitate la export : mobilier 
cu motive oșenești (dulapuri de 
tip rustic, pictate, lăzi de zes
tre, lavițe, mese, scaune etc.). 
De asemenea, am realizat 5 mo
dele noi de încălțăminte de da
mă și 4 de încălțăminte bărbă
tească. Cu sprijinul uteciștilor, 
am organizat o expoziție per
manentă, cu vînzare, și' am a- 
menajat un magazin de prezen
tare a produselor cooperativei. 
La ora actuală, avem un bene
ficiu peste plan in valoare de 
1 722 000 lei".

Rezultatele obținute pină in 
prezent, ca și eforturile înzecite 
in muncă ale tinerilor, întăresc 
convingerea că pînă la sfîrșitul 
anului va fi realizat planul de 
producție pentru întregul cinci- 
nal.

T. POGOCEANU

de metrou vor fi de 700—1 300 m. 
Următoarele puncte ale traseu
lui vor deveni stații de me
trou : Lujerului, F.C.T.B., Gro
zăvești, bulevardul Eroilor. Iz
vor, Operetă. Piața Unirii, bu
levardul Mărășești, uzinele 
„Timpuri Noi", Șoseaua Mihai 
Bravu, Vitan. Birzești, bulevar
dul Ion Șulea, strada Liviu 
Rebreanu. Stațiile sint prevă
zute cu scări și escalatoare, pe
roane de urcare și coborîre 
pentru accesul pasagerilor.

Vagoanele electrice proiectate

ANUNȚA 
deschiderea unor noi cursuri 
de :
— DACTILOGRAME (meto

da „oarbă" — științifică — 
cu toate degetele)

— LUCRĂRI DE SECRETA
RIAT TEHNIC

— COSMETICA
— BALET și GIMNASTICA 

— copii —
— CHITARA și ACORDEON
— PICTURA

Informații la Casa de Cul
tură Sectorul I. str. Slăti- 
neanu 16 — telef. 11 98 68.

ANUNȚ 
Întreprinderea

DE CONSTRUCȚII MONTAJ 
IALOMIȚA 

CU SEDIUL ÎN 
ORAȘUL SLOBOZIA, 

str. Oborului nr. 3 
CAUTĂ URGENT:

— CONTABILI ȘEFI DE 
ȘANTIERE

— MAIȘTRI ȘI ȘEFI DE 
LOT „CONSTRUCȚII ȘI IN
STALAȚII"

— INGINERI PENTRU 
FUNCȚIA DE CONTROLOR 
C.T.C.

încadrarea se face cu respec
tarea prevederilor legilor in 
vigoare.

Relații suplimentare se pot 
obține de la Biroul personal, 
învățflmint, retribuirea muncii : 
Telefon 12 402 — 12 403 Slobozia, 
Județul ialomița.

Cu o foarte bună carte despre 
Caragiale, apărută la Editura 
Minerva, debutează I. Constan
tinescu. Ideea pe care lucrarea 
urmărește s-o demonstreze este 
îndrăzneață („Cel dinții autor 
dramatic și teoretician [...] care 
în numeroase articole teoretice, 
fixează (s.a.), elementele princi
pale ale conceptului dramei mo
derne este I.L. Caragiale"), dar 
autorul o argumentează rigu
ros, reliefînd mereu că mul
te, prin propozițiile teoretice 
asupra teatrului avansate de 
Caragiale, anticipează prin con
vingerile exprimate textele unor 
notorii oameni de teatru mo
derni (Craig, Tairov, Artaud, 
Gouhier, Eugen Ionescu). O bu
nă parte a cărții este consacrată 
operei dramatice a lui Cara
giale dovedindu-se mereu 
convingător că teatrul acestuia 
este un teatru teatral, iar nu li
terar. Altfel spus, in piesele lui 
Caragiale cuvîntul nu are rolul 
de prim plan pe care îl deține 
in literatură. Diverse forme, 
modalități, tipuri de personaj» 
caracteristice formelor scenice 
arhaice sînt redescoperite și u- 
tilizate abundent de Caragiale 
(mimusul, pantomima etc). Ci
tăm un pasaj elocvent pentru 
ideea centrală a întregii cărți : 
„Tot o „reminiscență" din teh
nica comediei dell'arte este și 
această caracteristică a limbaju
lui personajelor (lui Caragiale 
— n.n.) ; în contextul unei re
plici de o exactitate teatrală șl 
psihologie strictă, ele fac impre
sia că improvizează, aglomerind 
nonsensul, folosind ceea ce in 
teatrul popular italian se nu
mește 1 lazzi".

Demersul noului exeget este 
util și interesant, cu atit mai 
mult, cu cit paginile, foarte do
cumentate, atestind o bogată 
cultură în domeniul teatrului și 
al istoriei sale, nu sint lipsite de 
un anume farmec eseistic. Exis
tă totuși o anume unilaterali- 
zare și iată care : incercind me
reu să se diferențieze de exe
geza anterioară, ce privea tea
trul lui Caragiale, cu precădere 
din perspectiva literaturii, I. 
Constantinescu arată că ma
rele scriitor a compus un 

șl fabricate în țară, pentru 
transport silențios vor fi au
tonome (cu motor electric) 
și vor avea o capacitate de 
300 locuri fiecare. în ore
le dimineții și la ieșirea din 
schimburi, garniturile trenului 
electric vor fi compuse din 
cite 6 vagoane. Echipamentul 
electric al stațiilor va asigura o 
ritmicitate constantă și sigu
ranță in circulație. Preluind 
sarcinile de transport ale au
tobuzelor, trenul electric răs
punde unei cerințe majore : e-

CURSURI PRIN CORESPONDENȚA 

Șl CU FRECVENȚĂ

STENOGRAFIA
(îmbinată cu controlul magnetofonic și cu descifrarea 

instantanee la mașina ae scris - fonostenografia)

DACTILOGRAFIA
(după metoda așa-zisă oarbă, cu toate degetele}

SECRETARIATUL
(completat cu aplicații practice în cabinetul metodologic, 

cu probleme de legislație și corespondență oficială)

M 1 N U 1 R E A
APARATURII TELEX și a MAȘINILOR DE CALCUL 

(teleimprimatoare de toate tipurile cu scriere la distanță)

LIMBILE DE LARGA CIRCULAȚIE 
ENGLEZA, FRANCEZA, GERMANA, RU$A

- Studenții și elevii de la curs de zi se bucură de o redu
cere a taxelor cu 50%.

- SE PRIMESC ÎNSCRIERI DIN TOATA ȚARA.

- INFORMAȚII Șl PROSPECTE LA CERERE DE LA :

UNIVERSITATEA POPULARA BUCUREȘTI, SECTOR 5 
CASA DE CULTURA „N. BĂLCESCU"

Str. 11 Iunie nr. 41, Telefoane : 23.43.45. — 23.67.00

— mijloace de transport In comun: tramvaiele: 7 și 12
— autobuzele: 33, 82, 32 hatat, pînă la stația li Iunie

(Parcul Libertății)

ele sînt foarte diferite ca dimen- 
să le facă față țările care se află
Dacă vrem să cucerim EverestuJ 
cucerim pentru toți Semenii cârc

O anchetă ințernationaă de CAROL ROMAN

HELVI SIPILA

teatru teatral, iar nu literar. Si
gur că aserțiunea este adevăra
tă, și probele aduse in carte sint 
concludente, dar nu trebuie ui
tat că durabilitatea operei dra
matice caragialești nu se expli
că prin faptul că a preluat ti
puri, situații etc., caracteristice 
formelor vechi de teatru, ci prin 
viziunea nouă ce se dobindește 
asupra acestora grație geniului 
scriitorului. Este foarte bine că 
se arată că dramaturgul preia 
tipuri comice antice și medie
vale, dar nu trebuie uitat că 
meritul scriitorului este dat de 
modul cum integrează aceste 
tipuri in propria sa structură 
artistică. Aceasta înseamnă în 
ultimă instanță, modul cum for
mele de teatru teatral devin li
teratură. Este de fapt ceea ce și 
demonstrează (fără a pune ac
centele necesare în sensul aces
tei idei) în interpretările sale 
inteligente I. Constantinescu. 
Vom da un singur exemplu : 
„Catindatul — scrie autorul, su
bliniind înscrierea lui Caragiale 
intr-o tradiție seculară a tea
trului teatral — este stupidul 
mimusului și atellaneler, NE
BUNUL (s.a.) din comediile 
shakespeariene". Noutatea aces
tui tip la Caragiale trebuie cău
tată insă în altă direcție. „Ca
tindatul — scrie mai departe 
I. Constantinescu — este „ne
bunul" mutilat, el nu mai are o 
viață dublă ; masca pe care o 
reprezintă nu mai este detașa
bilă, se confundă cu el însuși, 
este (s.a.) el însuși". Așadar, 
valoarea tipului la Caragiale 
este dată nu de faptul că își are 
corespondent în „stupidul mi
musului", ci de noua viziune li
terară existentă asupra lui.

Dincolo de acestea, caracterul 
novator al concepției asupra ar
tei spectacolului la Caragiale, 
modul cum îi precede pe teore
ticieni „teatrului nou". modul 
cum în opera propriu-zisă scrii
torul român folosește forme și 
modalități care ii anunță pe ma
rii dramaturgi contemporani 
Sint urmărite cu minuție de cer
cetător doct și cu talent de cri
tic de către I. Constantinescu.

VICTOR ATANASIU

O bogată activita
te in barou, înde
lungi ani dedicați 
acțiunilor unor or
ganizații neguverna
mentale și apoi al
tora guvernamenta
le din Finlanda și de 
peste hotare.

In 1964 începe să 
participe la lucrările 
Adunării Generale a 
O.N.U. făcind parte 
din delegația Fin
landei, in 1971 devi
ne președinta Comi
tetului pentru dez
voltare socială și 
probleme umanitare.

Actualmente este 
asistentă a secreta
rului general al 
O.N.U., Kurt Wald
heim. . Conduce, în 
același timp, Cen
trul de dezvoltare 
socială șl probleme

umanitare al O.N.U. al Anului Inierna- 
Este secretar general țional al Femeii.

O ECUAȚIE 
CU DOUĂ...
CUNOSCUTE

de HELVI SIPILA

conomia de combustibil. Paralel 
cu lucrările primului traseu 
care vor începe în primele luni 
ale anului 1975. se studiază, in 
continuare, și se definitivează 
proiectele eventualelor legături, 
din Nordul spre Sudul orașului, 
zona „Casa Scinteii", centru, 
Colentina, Berceni și altele. 
Cincinalul următor va aduce în 
exprimarea noastră curentă, de 
largă uzanță, cuvintul Metrou.

ION MARCOVICI

Am senzația că problema egalității între sexe se înscrie eu 
majuscule in cadrul anchetei de față. A te înălța pe culmile 
existenței de unul singur este o imposibilitate deoarece „enti
tatea umană este constituită dintr-un bărbat și o femeie. Atunci 
cind mă refer la aceasta am în vedere date de ordin biologic, 
de existență socială, de perpetuare a speciei și ajungind pină ia 
reflexul din conștiință șt sensibilitate consacrat de literatură si arte, de filozofie și etică.

.un ?dev®r Pentru toată lumea : nimeni nu i-ar urma pe 
•ihaștri, nimeni nu i-a urmat pe însingurați, nimeni nu i-a 
copleșit cu stimă pe misogini. N-ar avea nici un sens să explic 
logic ceea ce in evidența istoriei este covirșitor. Ceea ce îmi 
propun mai degrabă este să reexaminez prin intermediul acestor 
rindun in ce măsură se înțelege, la scară mondială, necesitatea 
de a crea condiții de egalitate funcțională ambelor sexe pentru 
a șe putea consacra, libere, pe drumul prosperității și al înflo
ririi personalității umane. Și țin să remarc dintr-un inceput că 
m ceea ce ne privește (O.N.U. — n.r.), noi nu privim chestiu
nea emancipării ca fiind strict feminină, ci aparținind ambelor 
sexe. Pentru că atit timp cit nu este emancipată femela, nu se 
poate vorbi de o emancipare a bărbatului, cu toate înțelesurile 
șl implicațiile ce rezultă. Voi remarca în acest Context princi
piul expus în preambulul Declarației O.N.U. privind înlăturarea 
discriminăm împotriva femeii : ... că deplina și totala dezvol
tare a unei țări, bunăstarea lumii și cauza păcii necesită parti
ciparea maximă a femeilor ca și a bărbaților in toate dome- nule .

După cum se cunoaște, dezvoltarea strategiei internaționale a 
celei de-a doua decade de dezvoltare a omenirii a fost adoptată 
in mod solemn in anul 1970, de către cea de-a XXV-a Adunare 
Generală. Printre numeroasele sale țeluri și obiective, atit de 
ordin economic cît și social, ea se referă la două categorii de oa
meni fi anume la tineret și la femei, a căror integrare în efor
tul general de dezvoltare ar trebui asigurată și încurajată. Cu alte 
cuvinte, aceasta înseamnă că aceste două categorii nu sînt sau 
nu au fost înainte pe deplin integrate în efortul de dezvoltare 
și că ar trebui luate măsuri concrete, coordonate pentru a face 
ca acest lucru să devină posibil. Pregătirile pentru Anul Interna
țional al Femeii din 1975 — inițiat de România — vor atrage 
Indiscutabil atenția guvernelor asupra diferitelor căi prin care 
integrarea femeilor in efortul general de dezvoltare poate fi 
tradusă. în viață. Foarte multe se pot realiza prin îndeplinirea 
revendicărilor pentru drepturi și posibilități egale ale femeilor 
cu bărbații, pe care le conțin diferitele instrumente ale Na
țiunilor Unite. Aceste revendicări se referă la domeniile în care 
Comisia Națiunilor Unite pentru condiția femeii a identificat 
inegalitățile existente intre bărbați și femei, precum și discri
minarea față de femei, și anume : în invățămînt, inclusiv in 
calificarea profesională ; in munca salariată și în accesul Ia 
anumite profesiuni ; în legislație (capacitatea legală, legislația 
matrimonială, legislația de succesiune, de tutelă etc.).

Rezoluția Adunării Generale cu privire la Anul Internațioiriil 
al Femeii invită toate statele membre și toate organizațiile in
teresate să ia măsuri în vederea asigurării deplinei realizări a 
drepturilor femeilor și promovarea lor pe baza Declarației de 
înlăturare a discriminării împotriva femeii.

Citeva exemple din principalele sectoare in care există ine
galități vor da o imagine convingătoare a situației existente în 
prezent : printre cei 800 milioane de neștiutori de carte din 
lume, 60%, adică 500 de milioane sînt femei ; procentul femeilor 
ocupate în munca cu plată și care fac parte din populația ac
tivă din punct de vedere economic este mai mic de 20% ți nu 
trece de 30% în toate continentele, afară de Europa. De ase
menea, sint incă deosebiri mari și între diferitele țări din Eu
ropa : statutul femeii, din punct de vedere al legislației, diferă 
foarte mult de cel al bărbaților și aceasta este adevărat și’ pentru 
multe țări din Europa ; participarea femeilor in politică pe plan 
local, național și internațional este departe de a fi egală cu cea 
a bărbaților în toate țările din lume.

Astfel, aceste inegalități și discriminări împotriva femeii sînt 
recunoscute din ce în ce mai mult. Ele nu constituie numai c 
serioasă abatere de la egalitatea drepturilor omului, ci consti
tuie și un obstacol serios în dezvoltarea economică și socială. 
Am in vedere două idei prioritare : a) dezvoltarea economică 
și socială reclamă participarea tuturor resurselor umane, deci și 
a femeilor ; b) femeile, care nu au altă alegere, continuă să 
creeze familii numeroase și, prin aceasta, sporesc ponderea 
populației dependente în comparație cu populația activă din 
punct de vedere economic.

Atunci cind a fost propus Anul Internațional al Femeii, de
sigur câ au existat și dubii asupra necesității și oportunității 
sale. Totuși, experiența a dovedit că este folositor să ne ocupăm 
cu conștiinciozitate de unele probleme speciale și să se atragă 
atenția asupra urgenței de a face față necesităților într-o pe
rioadă de timp consacrată în mod deosebit acestui scop. Astfel, 
se pot da de exemplu activitățile Națiunilor Unite in scopul 
combaterii discriminării rasiale, căreia i-a fost dedicat un an 
special — 1971 — și căreia acum i se consacră o întreagă decadă.

Atît rasa cit și sexul, ambele sînt menționate în Cârtă câ 
exemple ale acelor categorii de oameni față de care se fac in 
mod curent diferențe și cărora ar trebui să li se asigure neapă
rat drepturi egale. Fiecare face parte dintr-o rasă, dar nu 
există discriminări împotriva tuturor raselor. Femeile repre
zintă jumătate din omenire. Cu toate că există numeroase deo
sebiri in ceea ce privește statutul femeii în lume, trebuie să se 
recunoască că in nici o țară din lume femeile nu sint egale cu 
bărbații în toate domeniile menționate in Declarația universală 
a drepturilor omului și în Declarația pentru înlăturarea discri
minării împotriva femeii.

Se poate pune problema a ceea ce se face în Europa, și dacă 
există vreo diferență între condiția femeii din Europa și din 
alte regiuni. Este evident că există diferențe chiar între țările 
din Europa, dar sint, de asemenea, și mari similitudini.

Cele mai multe țări europene fac parte din așa zisele țări 
dezvoltate. Analfabetismul nu este o problemă în Europa, iar 
majoritatea țărilor prevăd pentru invățămînt — cel puțin teore
tic — chiar pentru formarea profesională, aceleași posibilități 
pentru fete și băieți, bărbați și femei. Cel mai ridicat procentaj 
de femei din populația activă în economie din lumea întreagă 
se află în țările din Europa de răsărit și de nord, iar egalitatea 
bărbaților și a femeilor in legislație este și ea cel mai răs- 
pîndită in aceste părți ale Europei. Același lucru se poate spune 
despre procentajul de femei care participă la luarea hotăririlor 
pe plan local și național. Problemele demografice din Europa 
se deosebesc de cele din alte continente ; ele constau dintr-o 
natalitate scăzută, din îmbătrînirea populației, sint probleme de 
emigrare, de organizare și alte neconcordanțe pe plan local.

Deși există probleme de șomaj, inegalitate in distribuirea ve
niturilor, servicii de sănătate necorespunzătoare, condiții ne
satisfăcătoare pentru îngrijirea copiilor ai căror părinți sint in 
cimpul muncii etc.. în Europa ' • ■ - ....
siune de acelea cărora trebuie 
în curs de dezvoltare.

De ce să nu recunoaștem ? 
pentru omenire, trebuie să îl 
trăiesc pe Terra, bărbați și femei deopotrivă. Anii ce trec ple
dează în favoarea acestei tendințe istorice, deopotrivă aspirație 
umană fundamentală.
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MEXDA
Președintele Consiliului de Miniștri 

al R.D.G. a făcut o escală la București
în drum spre Irak, unde va 

face o vizită oficială, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Democrate Germane. 
Horst Sindermann, a făcut, luni 
la amiază, o escală la București.

La aeroportul Otopeni, oaspe
tele a fost salutat de Manea 
Mănescu. prim-ministru al gu
vernului, Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, de alte persoane oficiale.

A fost prezent Hans Voss, am-

basadorul R.D. Germane la 
București.

în timpul escalei, cei doi șefi 
de guvern s-au întreținut cor
dial, au evocat cu satisfacție bu
nele relații de prietenie și co
laborare statornicite între cele 
două țări, evoluția lor ascenden
tă. hotărirea de a acționa și mai 
intens pentru întărirea și adîn- 
cirea relațiilor multilaterale din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democrată Ger
mană.

Comunicat cu privire la ședința a 44 a
a Comisiei permanente CAER

în perioada 12—16 noiembrie 
1974, și-a desfășurat lucrările la 
București, cea de-a 44-a ședință 
a Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru siderurgie la care au 
luat parte delegațiile țărilor 
membre ale C.A.E.R. și a R.S.F. 
Iugoslavia, precum și reprezen
tanții Biroului Organizației de 
colaborare in siderurgie „Inter- 
metal".

Participanții la ședința Comi
siei au fost salutați de tovară
șul Gheorghe Rădulescu. vice- 
prim-ministru al Guvernului 
român, reprezentantul perma
nent al României la C.A.E.R.

Comisia a examinat stadiul 
îndeplinirii prevederilor Progra
mului complex privind colabo
rarea în domeniul asigurării ne-

SOSIRI
Tovarășul Mihai Dalea, mem

bru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R.. care a reprezentat Par
tidul Comunist Român la lu
crările Congresului Partidului 
Socialist Belgian, s-a_ înapoiat, 
luni seara, în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni. erau prezenți tovarășul 
Constantin Drăgan, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., activiști de partid.

★

Luni după amiază, a sosit în 
Capitală, o delegație de depu- 
tați ai Bundestagului Republicii 
Federale Germania, membri ai 
Comitetului pentru colaborarea 
europeană și internațională, con
dusă de Erwin Lange, deputat 
al P.S.D.G., președintele comi
tetului. Din delegație mai fac 
parte Erich Wolfram, prof. dr. 
Hans Georg Schachtschgbel și 
Wolfgang Schwabe, deputați ai 
P.S.D.G.. dr. Max Schulze-Vor- 
berg. deputat al U.C.S., Rudolf 
Opitz și Georg Gallus, deputați 
ai P.L.D., Albert M. Zoeldi, se
cretar general al Comitetului 
pentru colaborarea europeană și 
internațională.

cesarului țărilor membre ale 
C.A.E.R. cu materii 
laminate și țevi și a 
măsuri corespunzătoare referi
toare la adincirea colaborării în 
aceste domenii.

La ședința Comisiei au fost 
examinate, de asemenea, pro
bleme ale colaborării în dome
niul ridicării productivității 
muncii în siderurgie și automa
tizării proceselor siderurgice, 
precum și rezultatele unor cer
cetări științifice și tehnice efec
tuate prin colaborare, in legă
tură cu obținerea de noi mărci 
de oțeluri sudabile. cu rezistență 
mărită și a adoptat planul de 
colaborare. între țările membre 
ale C.A.E.R., în efectuarea cer
cetărilor științifice și tehnice, 
care prezintă interes reciproc, 
pentru perioada 1976—1980.

Comisia a adoptat, totodată, 
unele recomandări privind co
laborarea in domeniul reducerii 
consumului specific de cocs la 
furnale și a examinat alte pro
bleme de colaborare ale țărilor 
membre ale C.A.E.R. și Iugosla
viei în domeniul siderurgiei.

Comisia a adoptat planul său 
de lucru pe anul 1975.

Ședința Comisiei s-a desfășu
rat într-o atmosferă prieteneas
că și de înțelegere reciprocă.

prime, 
stabilit

CRONICA 
U.T.C.

Ieri a părăsit Capitala, în- 
dreptindu-se spre Belgrad, o 
delegație a u,'T,CL U.A.S.C.R., alcătuită din to
varășii Pantelimon Găvănes- 
cu, secretar al C.C. al U.T.C., 
și Dan Mihai Birliba. repre
zentantul U.A.S.C.R. la U.I.S.. 
care va participa la lucrările 
celui de-al IX-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Socialist 
din Iugoslavia.

★

Ieri s-a înapoiat în Capita
lă, venind de la Bonn, tova
rășul Mihail Vârtosu, secre
tar al Consiliului U.A.S.C.R.. 
care a participat Ia lucrările 
celui de-al XV-lea Congres 
al Uniunii Studenților Socia
liști din Republica Federală 
Germania.

MANIFESTĂRI CULTURAI-EDUCAT1VE
1N CINSTEA CONGRESULUI PARTIDULUI

A’

CONCURSUL I INTRE 
DE BUNĂ ____ _  _
SERVIRE 1 START

Festivalul 
Politehnicii

Pe scena Casei de cultură a 
studenților bucureșteni, a avut 
loc aseară gala Festivalului 
Politehnicii. Cele mai bune for
mații artistice, premiate in ur
ma concursului interfacultăți, 
au realizat un frumos specta
col închinat partidului, a cărui 
tensiune emoțională a fost spo
rită de un amplu moment de 
poezie patriotică.

Omagiu ostășesc
îscriindu-se în atmosfera de 

puternică efervescență politică 
și avint în muncă cu care po
porul intimpină cel de-al XI-lea 
Congres al partidului, comuniș
tii, intregul personal militar și 
civil din unitățile și marile u- 
nități i ' 
parării 
lui se 
niment 
acțiuni 
clurile de expuneri pe teme ca : 
„România — orizont 1980", „Ro
mânia pe magistralele progresu
lui" și altele. simpozioanele 
consacrate evidențierii politicii 
partidului de întărire a capaci
tății de apărare a patriei, în- 
tilnirile cu activiști de partid 
și de stat în care sint reliefate

realizările și perspectivele de 
dezvoltare a localităților, serile 
culturale și montajele literar- 
muzicale dedicate partidului se 
bucură de aprecieri deosebite 
din partea militarilor. La sta
țiile de radioamplificare se 
transmit cu regularitate emi
siuni care oglindesc succesele 
cu care militarii întimplnă Con
gresul. în cinstea acestui eve
niment. multe formații artistice 
ostășești au pregătit spectacole 
omagiale, pe care le prezintă și 
în fața oamenilor muncii.

„Florile orașului"
Ediția actuală a festivalului 

cultural-artistic ilfovean „Flo
rile orașului" a programat pe 
scena clubului S.N. Oltenița un

spectacol omagial închinat par
tidului la cel de al XI-lea Con
gres al său. Corul sindicatului 
din invățămînt a prezentat, in 
primă audiție, piesa lui Gh. 
Bazavan „în frunte Ceaușescu". 
Momente de puternică vibra
ție artistică, primite cu entu
ziasm de public, au prezentat 
formația de mandoline a Fila
turii (in primă audiție cintecul 
„Filatoarele" de Nicolae Cio- 
banu și Ioachim Jugânaru), an
samblul folcloric al sindicatului, 
orchestra de muzică ușoară și 
soliștii clubului tineretului. 
Spectacolul a culminat cu mon
tajul literar „Carta fericirii 
României", prezentat de elevii 
Grupului școlar al S.N.O. în 
regia tinărului profesor Pavei 
Lucian.

ȘI FINALĂ

PENTRU 
TIMPUL 

DV. LIBEU

TECUCI:
ale Comandamentului a- 

antiaeriene a teritoriu- 
prezintă la marele eve- 
cu o bogată gamă 
politico-educative.

de 
Ci-

CONCURSURI PROFESIONALE
Timp de două zile în municipiul 

Tecuci comitetul municipal 
U.T.C. în colaborare cu consiliul 
municipal al sindicatelor a des
fășurat faza municipală a con
cursului „Cel mai bun munci
tor" la meseriile lăcătuși meca
nici, strungari, sudori, mecanici 
auto, la care au participat ti
nerii cîștigători ai fazelor pe

unitățile
I.R.T.A., 

. ! mese- 
pe categorii de încadrare

ROMANIA DE IERI, 
DE MÎINE...DE AZI Șl

în sala devenită neincăpâ- 
toare a Clubului T-4 din 
Capitală, a avut loc ieri fi
nala pe municipiu a concur
sului cu tema „România de 
ieri, de 
Dedicat celui de al XI-lea 
Congres al P.C.R., concur
sul a reunit la fazele de 
masă și pe sectoare zeci de 
tineri din toate ramurile 
Uniunii Cooperației Meșteșu
gărești a Capitalei, tineri a- 
nimați de dorința de a de
monstra faptul că și-au în
sușit temeinic amplul Pro
gram de construire a societă
ții socialiste multilateral

azi și de mîine".

dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism. 
Celor mai bine pregătiți — 
Elena Savu, reprezentantă a 
cooperativei „Arta popula
ră", Vasile Grigore, de la 
cooperativa „Sporul" și 
Domnica Mititelu de la co
operativa „Muncă și artă" — 
le-au fost inminate de către 
tovarășul Marin Vladimir, 
secretar al Comitetului mu
nicipal al U.T.C., premii și 
diplome, după care a urmat 
un program artistic susținut 
de artiștii amatori din cadrul 
cooperației meșteșugărești.

MARIAN GRIGORE

întreprinderi din 
I.M.A.I.A., I.R.A.,
I.P.I.L.S. Cîștigătorii pe 
rii, 
sint următorii :

Lăcătuși-mecanici — categ. I 
— Mihalcea Iulian, I.M.A.I.A. ; 
categ. II — Neacșu Viorel, 
I.M.A.I.A. ; categ. III — Mas- 
grat Stelian, I.M.A.I.A. ; categ.
V — Cornea Toader, * ~ 
categ. VI — Chiriță 
dru, I.R.A.

Strungari — categ. I — Apo- 
pei Mihai, I.R.A. ; categ. II — 
Mihăilă Viorel, I.M.A.I.A. ; ca
teg. III — Lupu Ghiță, I.R.A. ; 
categ. IV — Stegaru Romulus, 
I.R.A. ; categ. V — Postolache 
Gică, I.R.A. ; categ. VI — Chi- 
rilă Ion. I.R.A.

Sudori — categ. I — Coloia- 
nu Dumitrache, I.M.A.I.A., ca
teg. II — Sogor Ion. I.M.A.I.A. ; 
categ. III — Epure Gheorghe, 
I.M.A.I.A. ; categ. IV — Eftimie 
Constantin. I.M.A.I.A. ; categ.
VI — Brăilescu Marius, I.R.A.

Mecanici auto — categ. I — 
Sirmache Petru. I.R.A. ; ca
teg. II — Ilie Gheorghe, I.R.A. ; 
categ. III — Zaharia Ionel. 
I.R.A. ; categ. IV — Truță 
Gheorghe, I.R.A. ; categ. V — 
Dobre Apostol, I.R.T.A. ; ca
teg. VI — Matei Gheorghe, 
I.R.A.

I.R.A. ;
Alexan-

GHEORGHE CALOTA

Finala Campionatului national 
masculin de șah

Gheorghe Mititelu primul lider
Disputate în fața unei asis

tențe destul de numeroase, pri
mele trei runde ale finalei na
ționale masculine de șah au 
oferit spectatorilor o serie de 
partide interesante, spectaculoa
se. de bun nivel tehnic. In plus, 
participanții la finală — ani
mați, se pare, de perspectiva 
calificării la turneul zonal și 
a îmbunătățirii Considerabile. în 
cazul unui rezultat bun, al pro
priului coeficient ELO — vădesc 
o combativitate deosebită, lucru 
reflectat de numărul foarte mic 
de remize înregistrat pînă in 
prezent. Manifestind o foarte 
bună formă în primele întîl- 
niri. maestrul constănțean Gh. 
Mititelu a înregistrat trei vic
torii consecutive în trei întil- 
niri dificile cu Voiculescu, Șubă 
și Vaisman luînd astfel conduce
rea în clasament. Dacă Mititelu 
va continua să joace la fel de 
bine pînă la sfirșitul turneului 
vom asista, probabil, la o revenire 
spectaculoasă a unuia dintre cel 
mai talentați maeștri români 
de acum cițiva ani. O formă 
foarte bună manifestă șl alți 
reprezentanți ai „vechii genera
ții", cum ar fi Partoș. Stanciu 
și Radovici. O surpriză plăcută 
este, pină în prezent, debutan
tul în finală. candidatul de 
maestru, ploieșteanul Macarie. 
Oscilații de formă previzibile 
prezintă cei mai autorizați re
prezentanți ai tinerei generații : 
maeștrii Urzică, Șubă și Ghin-

dă. Urzică, înregistrind în pri
ma rundă cea mai frumoasă 
victorie de pînă acum, — l-a 
întrecut intr-o partidă fulger, 
de 18 mutări, pe Ghindă — a 
obținut în runda a doua o nouă 
victorie și a întrerupt. în run
da a treia, în partida cu Ungu- 
reanu, după ce, se pare că a 
greșit în criză de timp în pozi
ție cîștigată. Șubă și Ghindă, in 
schimb, au început ceva mai 
slab, primul remizînd după o 
apărare tenace, într-o poziție 
grea cu Radovici, pierzînd apoi 
la Mititelu și intrerupînd, din 
nou, într-o poziție dificilă, în 
runda a treia, cu Pușcașu. Ghin
dă, după înfrîngere la Urzică,

a trebut să se 
remiza în fața 
în runda a treia a intrerupt în
tr-o poziție complicată cu Par- 
toș. Dintre maeștrii consacrați, 
destul de slab au început și 
Ungureanu și Vaisman, in timp 
ce maestrul Pavlov este singu
rul concurent care a terminat, 
pînă in prezent, toate partidele 
la egalitate. După trei runde, 
partea superioară a clasamen
tului finalei se prezintă astfel : 
Mititelu — 3 p., urmat de Stan- 
ciu — 2,5 p„ Urzică și Partoș — 
2 p (1). Radovici și Macarie — 
2 p. etc.

mulțumească cu 
lui Macarie, iar

FLORIN GHEORGHIU

9 ASTĂZI, ÎN SALA 
„VICTORIA" DIN PLO
IEȘTI. încep întrecerile tra
diționalei competiții interna
ționale feminine de handbal 
„Trofeul Carpați". La actua
la ediție — cea de-a XV-a — 
in lupta pentru 
trofeului sînt 
pele U.R.S.S., 
slaviei, R.D. 
României cu

Astăzi, in prima zi a com
petiției, au loc cu începere 
de ia ora 17, următoarele 
partide: România I — Româ
nia II : U.R.S.S. — Polonia 
și Iugoslavia — R.D. Ger
mană. Miercuri sint progra
mate următoarele întilniri : 
ora 17 România II — Iugo-

R I
cucerire» 

angajate echi- 
Poloniei, Iugo- 

Germane și 
două formații.

slavi» ; ora 18,15 U.R.S.S. — 
R.D. Germană și ora 19,30 
România I — Polonia.

9 TURNEUL FINAL 
„CUPEI CAMPIONILOR 
UROPENI" LA POLO __ 
APA se va desfășura. între 
6 și 8 decembrie, Ia Belgrad 
și va reuni formațiile Dina
mo București. Den Robben 
Hilversum (Olanda), O.S.C. 
Budapesta și Partizan Bel
grad.

In ultima zi a grupei semi
finale desfășurată in locali
tatea olandeză Amersfoort. 
echipa Dinamo București a

AL 
E- 
PE

S-a încheiat în Capitală 
faza pe sectoare a Concursu
lui de bună servire a popu
lației. Semnificația acestui 
concurs, efectele lui mobili
zatoare pot fi observate 
încă din etapele lui interme
diare, clarificindu-se, evident, 
in titlul „cel mai bun" din 
finală. Cu promisiunea de a 
reveni cu-știri și 
concursului, să ne 
țin la aproape 
drumului dintre 
„punctul de sosire". Am în 
față doi cîștigători din sec
torul 1 și 3 : Silviu Rîșno- 
veanu, cofetar la „Intercon
tinental" București, și Ștefan 
Ionescu, ospătar Ia restau
rantul „Diham". Imagina
ția cititorului poate să vadă 
un concurent în mai multe 
chipuri : in tricou, pe o pistă 
nesfirșită sau cu o rachetă 
de tenis în mină, așa cum 
ne-a obișnuit voga sportului 
alb. Noi vă propunem imagi
nea lor reală : un băiat cu 
șervet impecabil pe braț, iar 
celălalt cu un falnic turban 
alb pe cap și amindoi. nu cu 
puține emoții, ca finaliștii 
unei întreceri sportive. „Ce 
v-a determinat așadar să 
participați la acest concurs ?“ 
S. R. „Posibilitatea unul 
schimb de experiență cu alți 
colegi foarte bine pregătiți". 
„Ce știți că este un concurs?" 
St. I. „O întrecere între ca
pacități". „Ce știți despre 
pierderea unui concurs ?“ 
S.R. „Cred că este o ocazie 
de meditație asupra posibili
tăților tale profesionale". „A 
fi cofetar înseamnă să prac
tici o meserie intr-adevăr 
pretențioasă, cum se spune?" 
S.R. „înseamnă un examen 
permanent. Căci în afara 
concursurilor, a întrecerilor 
oficiale, noi dăm zilnic exa
men în fața clientului, a con
sumatorului. Iar titlul de ciș- 
tigător Ia un concurs repre
zintă, după satisfacția perso
nală, o carte de vizită pentru

din finala 
oprim pu- 
jumătatea 

start și

întregul colectiv din care 
faci parte". „Un coleg mi-a 
dat o idee : să se afișeze ur
mătoarele în vitriuă la „Di
ham", de exemplu : In acea
stă unitate servește Ștefan 
Ionescu, ciștigător la faza pe 
sector. Ce ati zice de această 
reclamă ?“ „Drept să vă 
spun, prefer să se spună intre 
clienți așa : „Aici servește 
Ionescu, ciștigător la faza 
„comanda la timp", mă înțe
legeți ?“ „Vă înțeleg. Dacă ați 
pierde faza pe Capitală, Sil
viu Rișnoveanu, s-ar resimți 
asta în glazura vreunui tort, 
să zicem ?“ „Sper să cîștig, 
totuși. Dacă nu, voi avea 
grijă ca tortul sau prăjitura 
să nu iasă prea arse de... ne
caz". „In altă ordine de idei : 
vă considerați un produs al 
colectivului de muncă ?“ Șt. 
I. : „Influența colectivului se 
simte, fără îndoială. Cînd ai 
de-a face cu maeștri, ai am
biția să devii și tu maestru".

Alături de acești doi cîș
tigători (și nu singurii, de 
altfel) se află tov. Gh. Bur
lan, secretar al sectorului 1 
al U.T.C. Replica sa vine la 
întrebarea de mai sus : „Ti
nerii lucrători din comerț, 
dominați de o etică superi
oară a profesiunii lor se pot 
mîndri și cu o competență 
corespunzătoare. La aceasta 
contribuie multiplele forme 
de perfecționare : calificare, 
specializare, cursuri de însu
șire a limbilor străine, reci
clarea. Vreau să precizez că, 
antrenați de numeroasele 
acțiuni ale Comitetului mu
nicipal U.T.C., aplicind pre
ocuparea susținută a aces
tuia pentru formarea mul
tilaterală a tinărului, noi, cei 
din ramura servirii popu
lației, prezentăm mai repede 
ca oricine, eticheta morală e- 
tică a utecistului în fa(a pu
blicului. Concursul de bună 
servire este o ocazie, dar nu 
singura".

SILVIA ZABARCENCU
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PROGRAMUL 1
8,30 Curs de limbă germană. 9,00 

Teleșcoală. 10,00 Curs de limbă 
franceză. 10,30 Filme documenta
ri. 11,20 Desene animate. 11,35 
Și-or fi cit neamul românesc — 
documentar TV. 11,45 „Pe apa 
Crișurilor“ — melodii populare. 
12,00 Reporter ’74. 12,20 Telex. 12.25 
închiderea programului. 16,00 Curs 
de limbă rusă. 16,30—17,00 Curs de 
limbă engleză. 17,30 Telex. 17,35 
Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură. 18,05 Desene animate.
18.30 Legile țării — legile noastre. 
Legea sistematizării teritoriului, a 
localităților urbane și rurale. 18.40 
Muzica — emisiune de actualitate 
muzicală. 18,55 File glorioase din 
lupta partidului. 19,25 1001 de seri.
19.30 Teleiurnal. 20,00 Revista eco
nomică TV. 20,30 Luna creației o- 
riginale românești. Teatru TV. Ci
clul „Oameni ai zilelor noastre". 
„APE ȘI STELE" de Doru Moțoc. 
21,25 Mic atlas muzical. 21.45 Șan
tier de creație. Din producțiile ci- 
necluburilor. 22,10 24 de ore. 22,30 
închiderea programului.

PROGRAMUL 2
20,00 Film artistic: „Drumurile 

bărbaților" — producție a studiou
rilor din R.S. Cehoslovacă. Pre
mieră TV. 21,30 Film documentar: 
„Casa" — producție „Al. Sahia". 
21.40 Telex. 21,45 „Adolescenții vi
sători" — muzică ușoară cu Mihai 
Constantinescu. 21,55 Publicitate. 
22.00 Ce știm și ce nu știm des
pre... 22,30 închiderea programului.

Studenții craioveni pe traseele crosului
Peste 2 000 de studenți ai 

Universității craiovene au 
participat, duminică diminea
ța, la un cros popular dedicat. 
Congresului al XI-lea al parti
dului, organizat de C.A.S.C. 
Întrecerile au fost deosebit de 
animate. Fetele au avut de 
parcurs un traseu măsurînd

800 de metri, iar băieții — 
2 000 de metri. Cel mai re
pede la capătul traseelor au 
sosit, la fete, Rodica Aricescu, 
anul II, Electrotehnică, iar la 
băieți, Gheorghe Pancu, anul 
I, Medicină. Manifestarea a 
fost urmărită și încurajată de 
mii de spectatori.

CUPA POȘTAȘULUI"»»
în municipiul Cluj-Napoca, 

din inițiativa Direcției județene 
și a Comitetului sindical al 
P.T.T.R., in colaborare cu Co
mitetul județean Cluj al U.T.C.. 
duminică a avut loc un original 
concurs dotat cu trofeul..... Cupa
poștașului'*.

La întrecere au participat pes
te 160 de concurenți din 20 de

județe ale 
verificarea 
lor poștali 
pondenței. 
fost ciștigat de Vasile 
din județul Vîlcea, iar la cros, 
3 km., de Viorel Tăntău județul 
Cluj-Napoca. Pe echipe locul I 
a fost ocupat de județul Cluj, 
iar la cros de județul Teleorman.

țării, avînd ca scop 
indeminării factori-, 

in distribuirea cores- 
La ciclism locul I a 

Țîrlea,

„Cupa

României"

la fotbal

intilnit formația Ruda Ilvez- 
da Kosice, pe care a învins-o 
cu scorul de 10—7 (2—0, 1—1, 
5-4, 2-2).

Iată clasamentul final al 
grupei : 1. Den Robben Hil- 
versum — 5 puncte ; 2. Di
namo București — 4 puncte: 
3. M.G.U. Moscova — 3
puncte ; 4. Ruda Hvezda
Kosice — 0 puncte.

9 ÎN PRIMA ZI A TUR
NEULUI INTERNAȚIONAL 
DE POLO 1_ ... . 
Bratislava, echipa 
sportiv Școlarul din 
rești a terminat la egalitate :

TERNAȚI-------
PE APA de la 

Clubului
Bucu-

3—3 (2—1, 1—2, 0—0) cu for
mația K.S.I. Budapesta.

9 ÎN URMA REULTATE- 
LOR ÎNREGISTRATE in 
turneele de tenis desfășurate 
săptămina trecută, clasamen
tul „Marelui Premiu — 
F.I.L.T." se prezintă astfel : 
1. Guillermo Vilas (Argenti
na) — 725 puncte ; 2. Jimmy 
Connors (S.U.A.) — 630
puncte ; 3. Bjorn Borg (Su
edia) — 607 puncte ; 4. Ma
nuel Orantes (Spania) — 565 
puncte ; 5. Ilie Năstase
(România) — 482 puncte ; 6. 
Onny Parun (Noua Zeelan- 
dă) — 440,25 puncte ; 7. Râul 
Ramirez (Mexic) — 440 punc
te ; 8. Stan Smith (S.U.A.) — 
416 puncte.

Ieri a avut loc tragerea Ia 
sorți a meciurilor din optimile 
de finală ale popularei compe
tiții „Cupa României" la fotbal. 
Iată programul întîlnirilor ce se 
vor desfășura la 27 noiembrie : 
Universitatea Cluj-Napoca — 
Știința Petroșani ; U.T. Arad — 
Universitatea Craiova ; Jiul Pe
troșani — Rapid București ; 
F.C.M. Reșița — Progresul Brăi
la ; C.F.R. Cluj-Napoca — Stea
gul Roșu Brașov ; Politehnica 
Timișoara — Steaua : Ceahlăul 
Piatra Neamț — Bihoreancă 
Marghita ; A.S.A. Tg. Mureș — 
Clubul sportiv Botoșani. în a- 
ecastă etapă a cupei, meciurile 
se dispută pe terenuri neutre, 
cluburile interesate urmînd să 
cadă de acord asupra localități
lor unde vor avea loc partidele 
optimilor de finală.

pe
micul ecran
Miercuri — 20 noiembrie
Ora 14,00 — 

Constanța — . 
reș (Divizia A). Transmisie 
directă de la Constanța.

Ora 15,45 — Caleidoscop 
sportiv în Imagini.

FOTBAL: F.C. 
A.S.A. Tg. Mu-

FRAȚII JDERI : î Patria (orele 
9,30; 13; 16; 19), Aurora (orele 9; 
12,30; 16; 19,30).

CAVALERII TEUTONI : Scala 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30), Bucu
rești (orele 9; 12,30; 16; 19,15).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI : 
Luceafărul (orele 9; 12,30; 16;
19.30) .

„Z" : Festival (orele 9,30; 13; 15; 
17,45; 20,30); Gloria (orele 9.30; 
12,15; 15; 17,45; 20,30).

ZIDURI VECHI : Capitol (orele 
9,15; 11,30; 14,45; 16; 18,15; 20).

CU MÎINILE CURATE : Excel
sior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

ULTIMELE LOR CUVINTE : 
Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30).

TATĂL RISIPITOR : Favorit (o- 
rele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Volga (orele 9,30; 11,30;
13,30; 15,45; 18; 20).

CAPCANA : Victoria (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45).

AGENTUL STRANIU : Melodia 
(orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30;
20,45). Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 
16: 18.15: 20,30).

TUDOR : Lumina (orele 9; 12,30; 
16; 19).

AMINTIRI DIN COPILĂRIE ! 
Doina (orele 11; 13; 15; 19,30), pro
gram pentru copii la orele 
9,45: 17.

AVENTURILE LUI BABUȘCĂ : 
Timpuri Noi (orele 9: 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15).

CIPRIAN PORUMBESCU : Fero
viar (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

TORINO NEGRU : Grivița (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

JOE HIL : Tomis (orele 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18; 20,15).

ANCHETA LA MARIENBAD : 
Buzești (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15: 20,30).

ASEDIUL : Dacia (orele 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15; 20,30).

IARNA FIERBINTE : Bucegl 
(orele 15,30; 18; 20,15).

RĂSUNĂ VALEA : Unirea (ore
le 16; 18; 20).

ALO, salvarea ! : Lira (orele 
15.15; 17,45; 20,15).

PROPRIETARII : Drumul Sării 
(orele 15,30; 18; 20,15).

CONSPIRAȚIA : Ferentari (orele 
15,30: 18: 20,15).

VERONICA SE ÎNTOARCE : 
Giulești (orele 15,30; 18; 20.15).

ÎNTOARCEREA LUI MAGE
LLAN : Cotroceni (orele 14; 16; 
18: 20).

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR ; 
Pacea (orele 15,30; 19).

CEAȚA : Crîngași (orele 16;
18.15) .

BARIERA : Floreasca (orele 
15.30; 18: 20,15).

EXPLOZIA : Viitorul (orele 15,30; 
18;20).

TREI SCRISORI SECRETE : Mo
șilor (orele 16; 18; 20).

„STEJAR" — EXTREMA UR
GENȚA : Popular (orele 15,30; 18;
20.15) .

COMOARA DIN VADUL VECHI : 
Munca (orele 16; 18; 20).

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

PORȚILE ALBASTRE ALE 
ORAȘULUI : Flacăra (orele 15,30; 
18; 20).

(VI)

E bine să privești înainte

In această secvență a serialului, vreau să mă ocup de parti
ciparea mea în Cupa Davis 1974. Aș fi putut evita, în 
fond, acest moment, dar e mai bine să dezvolt tema, pen

tru că e mai corect să nu ocolești momentele delicate sau di
ficile.

In primul find, vreau să reamintesc că după ediția 1972 am 
spus că trebuie să mă retrag. Asta nu-i o noutate pentru ni
meni. Dealtfel, profesiunea mea de credință a fost scrisă, ne
gru pe alb, in aceste coloane ale „Scînteii tineretului", acum doi 
ani. Reproduc textual:

„Ce ne așteaptă pe noi, sportivii români, în Cupa Davis ? 
Dacă privim prin prisma anilor de glorie (vă rog să-mi dați voie 
să-i numesc astfel), atunci probabil că ne așteaptă dezamăgirea. 
Dar, dacă vom fi în stare să judecăm sportiv, obiectiv, adică 
fair-play, atunci va trebui să punem totul pe masă și să jude
căm cam așa : „îl avem astăzi pe unul dintre cei mai buni ju
cători din lume, încă în plină vigoare. Să-i alăturăm acestuia tot 
ce se poate — Traian Marcu, Toma Ovici, Hărădău — și să 
încercăm să clădim o echipă". Soluția cu agățatul de firul de 
păr, adică soluția Țiriac, nu o văd ideală. Să-l mai determinăm 
pe Țiriac să joace pînă se mai ridică vreunul ? Toma Ovici are 
23 de ani, Hărădău 22 pare-mi-se, Traian Marcu a intrat pe 20. 
Trebuie să vă spun că un jucător se ridică numai și numai în 
focul luptei. Dacă nu încercăm să-l călim acum, cînd e și așa 
destul de tîrziu, peste un an va fi definitiv tîrziu.

Ce putem pierde ? Marea performanță ? Să fim deschiși și 
onești. Echipa Țiriac—Năstase s-a terminat. Cuplul Țiriac— 
Năstase a încetat să mai existe. Dacă nu am putut cîștiga noi 
Cupa Davis în toți acești ani, nu o vom mai cîștiga niciodată 
cu Țiriac și Năstase. Și atunci ? Să ne mai agățăm de un tur în 
plus, să începem să visăm ? Tragerea la sorți e oricînd dificilă. 
Cu sau fără Țiriac putem pierde. Bineînțeles că am putea să și 
cîștigăm, dar, dacă sîntem cu adevărat sportivi, trebuie să ad
mitem că avem mai multe șanse de a pierde decît de a cîștiga. 
Să ne amintim de echipa Italiei, care a dominat tenisul euro
pean cu Pietrangeli, Sirola, și s-a calificat de două ori în finala 
Cupei Davis. Să ne amintim de Suedia, cu Davidson și Lund
quist. Acum, aceste două echipe încearcă să treacă un tur sau 
două în zona europeană ; în același timp, ele depun mari eforturi 
pentru a-și crea o echipă nouă, chiar și fără un Năstase.

...Repet, așa este mai bine. Eu nu mai dețin forma anilor mei 
buni. Am încercat totul, dar probabil că anii sînt mai puter
nici".

Aceste cuvinte au fost scrise acum doi ani.
Vreau să vă spun că pentru mine Cupa Davis a fost marea 

dragoste, așa cum pentru orice sportiv Jocurile Olimpice sînt 
visul suprem, iar pentru orice fotbalist — Campionatul mondial 
este ținta tuturor eforturilor sale.

După ediția 1972, am crezut că totul va avea o desfășurare 
logică. De fapt, viața avea să-mi dea dreptate. După cum 
vă amintiți, în anul 1973 mi s-a propus să fac parte din 

echipa noastră de Cupa Davis, dar .am refuzat, fiind fidel pro
priilor mele convingeri. Dealtfel, căpătasem, cu puțin înainte, 
acordul Federației române de tenis și al C.N.E.F.S.-ului în această 
direcție.

In ediția 1973, convingerile mele au căpătat o deplină acope
rire. Mai intri de toate, vreau să spun că evoluția echipei noastre 
în ediția 1973 a Cupei Davis poate fi socotită drept senzațio
nală. Cu Toma Ovici în echipă, naționala noastră a reușit să eli
mine mari valori ale tenisului, ca Noua Zeelandă și U.R.S.S., pen
tru a pierde apoi cu 1—4, la Alamo, în California, după jocuri 
deosebit de strînse. Era limpede că echipa noastră sau, mai bine 
zis, tenisul nostru urmează o evoluție normală, în drum spre 
regenerare.

Toma Ovici nu este, poate, un mare jucător, dar m-a impre
sionat atitudinea lui cerebrală față de tenis. El știe să-și exploa
teze foarte bine calitățile și, deseori, să-și ascundă defectele. 
Prezența lui în echipă a fost un cîștig real. In fond, venirea lui 
Toma Ovici în echipa națională deschidea drumul transformări
lor, adică îndepărta perspectiva ca Țiriac să ajungă, într-o bună 
zi, să joace și in baston.

Se pare, însă, că succesul echipei naționale a fost interpretat 
altfel, socotindu-se că Țiriac ar fi putut să facă mai mult decît 
Ovici. Această părere nu prea avea temei. Incepînd din anul 1972, 
eu am jucat cîteva turnee. E adevărat, am obținut și unele 
succese, ca de pildă în turneul de la Bologna. Am reușit și unele 
victorii sonore, ca de pildă acelea împotriva lui Ashe, Tanner sau 
Dibley. Nu s-a știut însă, probabil, că turneul de la Bologna s-a 
jucat pe un teren acoperit și că în toate meciurile în care am 
obținut unele rezultate bune s-a jucat „două din trei". Mai mult 
decît atît, atunci cînd am învins. asta s-a intîmplat, în general, 
în două seturi. Fac această precizare deoarece există o diferență 
imensă între un meci de „trei din cinci", în aer liber, pe zgură, 
și un meci jucat în sală, pe o suprafață întotdeauna rapidă, ca 
să nu nuli vorbim de reducerea seturilor și existența tie-break-uri-

lor. Cu alte cuvinte, a face vreo legătură între cele cîteva succese 
ale unui jucător care a valorificat din plin scurtimea meciului, jo
cul decisiv pe o suprafață rapidă, în atmosfera mai odihnitoare 
dintr-o sală — pe de o parte — și chinuitorul maraton al unei 
partide de simplu în cadrul Cupei Davis, este o mare eroare.

Dar asta nu e totul. Ca să fim foarte exacți, să vorbim și des
pre dublu. Cert este că în ultimii doi ani, sau chiar mai mult, 
eu am schimbat mai mulți parteneri în proba de dublu. Am 
jucat cu Panatta, Orantes. Raz Reid, Borg și alții. A intervenit, 
deci, o stingere a vechiului stereotip tactic, de pe vremea cînd 
făceam dublu cu Ilie Năstase. Cu alte cuvinte, nici proba de 
dublu nu mai putea fi un atu major, pe care să nu-l poată în
locui o formulă de tinerețe.

In anul 1974, la conducerea federației a venit un nou pre
ședinte, tov. Nicolae Stan, față de care am un mare res
pect. La cererea insistentă a președintelui federației, am 

acceptat să joc în echipa noastră de Cupa Davis, deși știam că 
fac o foarte mare greșeală. Îmi dădeam seama că un adevărat 
sportiv de performanță trebuie să țină seama de realitățile obiec
tive, pentru că atitudinea sentimentală nu poate decît să-i dău
neze atît lui cit și echipei.

Conștient de marea, marea greșeală pe care o fac, am venit, 
ca un sportiv disciplinat, pentru meciul cu Franța. Istoria acestui 
meci o cunoașteți foarte bine. El a fost ciștigat, fără doar și 
poate, de Toma Ovici. Cit privește jocul bun de dublu pe care 
l-am fi făcut noi, cei vechi, cred că este vorba de o neînțelegere 
sau, în orice caz, de o oarecare superficialitate în aprecierea 
tehnică a meciului. Vă rog să recunoașteți, astăzi, cu ochiul obiec
tiv al timpului care a trecut, că partida de dublu din meciul cu 
Franța a fost cîștigată în primul rînd pentru faptul că am avut 
în față o echipă slabă, în ciuda antecedentelor. Acesta este ade
vărul. Un adevăr de care nu m-am îndoit nici măcar în secun
dele și minutele de ovații care au însoțit victoria noastră din ziua 
a doua.

Îmi aduc aminte, la ieșirea de pe teren, un vechi prieten, re
porter de profesie, mi-a strîns mina și mi-a spus: „Ai văzut, 
Ioane ? Te-ai temut degeaba. Totul a ieșit foarte bine, pînă la 
urmă". I-am răspuns imediat: „Iți repet că am făcut o foarte 
mare greșeală reintrînd în echipa noastră de Cupa Davis". Prie
tenul meu, reporterul, s-a uitat lung la mine. Eu, însă, aveam 20 
de ani de tenis și instinctul meu de jucător nu putea să mă în
șele.

(Va urma)



J. <*#w*>*

ITALIA - Aspect din timpul unei recente manifestații 
fesorilor și elevilor din Torre Maura pentru intensificarea 

construcțiilor școlare în această localitate

»E PESTE HOTAKE „Scînteia tineretului**
pag. 6

România sprijină năzuințele
t poporului palestinian

CUVÎNTUL REPREZENTANTULUI ȚĂRII NOASTRE 
TN CADRUL DEZBATERILOR DE LA O.N.U. 

PRIVIND PROBLEMA PALESTINIANĂ

NAȚIUNILE UNITE. — In ca
drul dezbaterilor actualei sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U. 
privind problema palestiniană a 
luat cuvîntul Ion Datcu, șeful 
misiunii permanente a României 
pe lingă Națiunile Unite. Rele- 
vlnd importanța problemei lua
te în dezbatere, vorbitorul a 
arătat că soluționarea ei repre
zintă „o componentă esențială a 
edificării unei păci juste și trai
nice în Orientul Apropiat", 
find vorba, in esență, de „con
tribuția pe care Organizația Na
țiunilor Unite o poate aduce la 
respectarea drepturilor naționale 
ale poporului palestinian, in 
scopul rezolvării juste și defi
nitive a situației din regiunea 
respectivă".

Mehționind că viața însăși de
monstrează că, astăzi, comunita
tea internațională dispune de 
capacitatea și resursele necesare 
rezolvării problemelor interna
ționale, atunci cînd există voința 
politică necesară, vorbitorul a 
reafirmat poziția României cu 
privire la necesitatea soluționă
rii politice a tuturor conflicte
lor și problemelor divergente. 
„Calea tratativelor și a înțele
gerii. soluționarea politică a 
problemelor litigioase, a subli
niat el, se impune tot mai mult, 
așa cum o atestă evenimentele 
politice ale ultimilor ani, ca 
singura capabilă să elimine fo
carele de tensiune și conflict, 
sursele de animozitate și neîn
credere între ■ state". Probleme 
dificile și spinoase, de dată mai 
veche sau mai recentă, au fost 
abordate în acest mod și nu 
fără succes, fiind „esențial fap
tul că a prevalat hotărîrea de 
a le examina la masa tratati
velor. de a le soluționa pe căi 
politice". In acest context, a 
spus vorbitorul, mesajul pe care 
Guvernul Republicii Socialiste 
România îl aduce în această 
dezbatere este „să facem în așa 
fel îneît rațiunea, calea regle
mentării politice, respectul față 
de interesele fiecărui popor din 
regiune și ale tuturor, în an
samblu, să triumfe și în abor
darea situației din Orientul 
Apropiat".

Relevind că sînt necesare efor
turi stăruitoare, atît în cadrul 
Organizației Națiunilor Unite, 
cit și în afara acesteia, în ve
derea unei soluționări trainice 
și durabile a situației din Orien
tul Apropiat și pentru o regle
mentare echitabilă, în acest ca
dru, a problemei palestiniene, 
corespunzător intereselor tuturor 
popoarelor din regiune, vorbito
rul a arătat că, după opinia gu
vernului român, găsirea soluți
ilor in acest spirit trebuie să 
pornească de la recunoașterea 
realităților din zonă. De aseme
nea, ele trebuie să fie rodul 
participării și colaborării tuturor 
popoarelor interesate — singura 
garanție a viabilității lor, a creă
rii condițiilor pentru ca fiecare 
popor în parte să poată trăi în 
pace, să-și făurească viața con
form dorințelor și intereselor 
sale.

Ca și in alte părți ale lumii, 
a arătat reprezentantul român, 
trebuie să se impună și în O- 
rientul Apropiat adevărul că nu 
poate fi liber un popor care 
nesocotește libertatea altui po
por, că nici un popor nu se poate 
dezvolta independent și suve
ran dacă nu recunoaște același 
drept fundamental altor po
poare. De asemenea, trebuie să 
se impună adevărul că secu
ritatea unui stat se poate înte
meia numai pe o politică de 
pace și prietenie cu țările și 
popoarele vecine, cu toate ță
rile lumii, prin respectarea su
veranității și independenței lor 
naționale. , .

Guvernul Republicii , Socialiste 
România, a arătat vorbitorul, a 
susținut în mod constant, de-a 
lungul anilor, că, în vederea u- 
nei reglementări politice juste și 
durabile în Orientul Apropiat 
va trebui să se asigure înde
plinirea a trei cerințe funda
mentale : retragerea trupelor 
isrăeliene din teritoriile arabe 
ocupate în urma conflictului din 
iunie 1967. recunoașterea și ga
rantarea dreptului la existență, 
independentă. suveranitate și 
integritate teritorială a tuturor 
statelor care există in zonă și 
soluționarea echitabilă a pro
blemei poporului palestinian.

„Așa cum s-a dovedit in 
mod practic, menținerea sub o- 
cupație a teritoriilor arabe ocu
pate in iunie 1967 constituie o 
permanentă sursă de Încordare 
in zonă. O întreagă experiență 
istorică dovedește că securitatea 
unui stat nu se poate realiza 
decît printr-o politică de pace 
și prietenie 
nunțare la

la amenințarea cu forța și prin 
relații de bunăvoință, lucru Care 
este valabil și în Orientul A- 
propiat". în același timp, „re
cunoașterea și garantarea drep
tului la existență, indepen
dență, suveranitate și integritate 
teritorială a tuturor statelor 
care există în zonă este o ce
rință dictată de înseși intere
sele păcii și securității in O 
rientul Apropiat. îndeplinirea 
ei deschide perspective favora
bile pentru coexistența pașnică 
a tuturor popoarelor din regi
une, creează condiții pentru ca 
ele să-și poată dedica întreaga 
energie propășirii lor economice 
și sociale, dezvoltării lor libere 
și independente".

Totodată, guvernul român 
consideră că înfăptuirea unei 
păci juste și trainice în Orien
tul Apropiat este nemijlocit le
gată de respectarea drepturilor 
naționale ale poporului palesti
nian, inclusiv a dreptului său 
de a-și hotărî singur propriul 
destin și de a-și organiza un 
stat propriu independent". „Ro
mânia, a arătat vorbitorul, spri
jină năzuința poporului palesti
nian, atit de încercat de soartă, 
de a-și făuri un stat propriu, 
în cadrul căruia să Se poată 
consacra dezvoltării sale econo
mice și sociale și care să ducă 
o politică de colaborare cu 
toate statele, in propriul său 
interes, în interesul păcii, secu
rității și destinderii internațio
nale".

în acest sens, pentru conti
nuarea prezenței palestinienilor 
la dezbaterea problemelor carș 
ii privesc in mod direct, Româ
nia consideră necesar ca Organi
zația pentru Eliberarea Palesti
nei să participe la Conferința 
de la Geneva asupra Orientului 
Apropiat. „Nu poate fi nego
ciată situația din Orientul A- 
propiat fără a fi discutată 
chestiunea palestiniană și, de 
asemenea, nu poate fi abordată 
situația poporului palestinian 
fără ca reprezentanții săi ' 
timi să fie ’ reprezentați in 
corespunzător".

In încheiere, vorbitorul 
rătat că soluționarea problemei 
palestiniene, în conformitate cu 
interesele și. drepturile legitime 
ale poporului palestinian, va 
constitui, fără Îndoială, unul din 
factorii importanți ai rezolvării 
problemelor 
piat, va 
procesului 
națională, 
în lume.

legi- 
mod

a a-

Orientului Apro- 
contribui la Întărirea 
de destindere inter- 
a păcii și securității

cu vecinii, de re- 
folosirea forței sau

ÎN SPRIJINUL SECURITĂȚII
V

Armata portugheză 
a instaurat controlul 

asupra CabindeiVOTUL GRECIEI
Grecia a votat. Pre- 

.mierul Caramanlis a 
obținut o largă majo
ritate. Victoria sa n-a 
reprezentat, în fond, 
o surpriză. Deși păs
trau o prudență ex
plicabilă înaintea
nui scrutin desfășurat 
după o îndelungată 
pauză electorală, ob
servatorii din Atena 
indicaseră drept pro
babil succesul lui Ca
ramanlis.

u-

legerile 
trebuie 
nate 
context 
specific, 
nul de 

nică n-a fost o 
tare de rutină, una din ace
le chemări la urne care se 
produc frecvent pentru a 
consemna deplasările inter
venite in corpul electoral. 
Votul Greciei a avut loc 
după prelungita „paranteză" 
a dictaturii militare, care a 
anulat orice libertăți cetățe
nești. Mergind duminică la 
birourile de votare, grecii 
au exprimat o opțiune fun
damentală : pentru democra
ție. Alegerile au reprezentat 
un test de o amplă semnifi
cație. Dincolo de procenta
jele fiecărui partid angajat 
in competiția electorală 
de numele invingătorilor 
strinsa confruntare

grecești 
exami- 
intr-un 
politic 

Scruti- 
dumi- 

consul-

dent pentru 
„Alegerile 
in mod 
chiar unic' 
ramanlis.

Stingă apreciază că pozi
țiile sale s-au consolidat. H. 
Florakis primul secretar al 
P.C. din Grecia, sublinia, că 
în pofida prevederilor legiî 
electorale, Stingă Unită a 
înregistrat un succes in 
scrutinul de duminică. „în 
această luptă grea — decla
ra Florakis — comuniștii 
și-au întărit legăturile cu 
poporul, s-au dezvoltat orga
nizațiile Partidului Comunist 
pentru a deveni șj mai pu
ternice, în vederea conduce
rii luptelor populare pentru 
democratizare, pentru inde
pendență națională și apăra
rea revendicărilor oamenilor 
muncii". In declarația E.D.A. 
și P.C.G. (interior) se afir
mă că „in actuala etapă și 
in actualele condiții, nu era 
posibil ca electoratul să-și

climatul politic, 
s-au desfășurat 

normal, aș spune 
— a evaluat Ca-

• ARMATA portugheză a in
staurat controlul deplin asupra 
enclavei Cabinda, unde, în ul
tima perioadă de timp, elemen
tele separatiste, reunite in așa- 
numitul Front al Eliberării En
clavei Cabinda, au atacat for
țele guvernamentale. Detașa
mentele armatei portugheze au 
reușit, 
rească 
bereze 
culați.

Luînd cuvîntul în cadrul unei 
conferințe de presă la Luanda, 
Alva Rosa Coutinho, președin
tele Consiliului militar de gu- 
vernămînt din Angola, a reafir
mat că autoritățile intenționea
ză să mențină integritatea teri
torială a Angolei in întreaga pe
rioadă cit durează transferul de 
putere din partea administrației 
portugheze către reprezentanții 
poporului angolez.

printre altele, să cuce- 
fortul Massimbi și să eli- 
ostatecii deținuți de răs-

TINERETUL LUMII

DEMONSTRAȚIE
A STUDENȚILOR

DIN SEUL
în apropierea universită

ții din Seul a avut loc luni 
o demonstrație organizată de 
studenți pentru libertăți de
mocratice. Poliția a interve
nit, arestind 20 de manifes- 
lanți.

Tot luni, poliția a arestat 
la Seul șase scriitori care 
participau la o întrunire, in 
cadrul căreia s-a dat citire 
unui manifest in favoarea li
bertăților democratice, sem
nat de 101 oameni de litere 
din Coreea de Sud.

Alegerile din Brazilia
Partidul din opoziție în avans în scrutinul pentru 

reînnoirea unei treimi a Senatului Federal

y

PE CONTINENTUL EUROPEAN
Reuniunea unor reprezentanți 

ai opiniei publice din țările vest-europene
Timp de două zile, la Londra s-a desfășurat o conferință inter

națională a reprezentanților opiniei publice din mai multe țări 
vest-europene, consacrată luptei pentru înfăptuirea pe conti
nentul european a unui sistem trainic de securitate și cooperare.

La întîlnire au participat de
legați din Anglia, Belgia, . Da
nemarca. Franța, Grecia, Italia, 
Olanda și Portugalia.. în de
clarația adoptată la încheierea 
conferinței, participants au ho- 
tărît ca „fiecare în țările lor, 
folosind mijloacele cele mai a- 
decvate, să informeze opinia pu
blică despre lucrările reuniunii 
și să mobilizeze, populația în ve
derea trecerii de urgență la ac
țiune pentru a se exercita pre
siuni asupra guvernelor, astfel 
Incit folosindu-s© situația favo
rabilă existentă, să se clădească 
o pace trainică pe continentul 
nostru, ceea ce va însemna o 
contribuție de seamă la întări
rea păcii in lume".

Participanții la conferință au 
insistat asupra necesității des
ființării pactelor și alianțelor 
militare, cerind înfăptuirea dez
armării, deziderat fierbinte al 
popoarelor.

în declarația finală se men
ționează de asemenea, urgența 
„stabilirii" în diverse regiuni ale 
Europei a unor zone libere de 
arme nucleare care să ducă apoi 
la interzicerea definitivă a ar
melor nucleare, la evacuarea tu
turor bazelor străine.

Luind cuvîntul la conferință, 
lordul Fenner Brockway a sub
liniat importanța continuității -e- 
forturilor îndreptate spre întări
rea securității și cooperării în
tre state.

și in 
pentru 

mandatele parlamentare, s-a 
vădit hotărirea imensei ma
jorități a alegătorilor de a 
respinge politica trecutului, 
pe exponenții acestui trecut. 
Mulți din cei care s-au pre
zentat la urne au dorit ca 
votul lor să aibă 
eficiență, 
rea la ziua de ieri să devi
nă imposibilă. Forțele de 
stînga — E.D.A. și Partidul 
Comunist din Grecia (inte
rior) — apreciază rezultate
le alegerilor drept „un act 
politic de mare importanță" 
deoarece gruparea de extre
mă dreaptă a lui Garoufuli- 
as — Uniunea Național-De- 
mocrată — a fost zdrobită. 
E.D.A. și P.C.G. (interior) 
apreciază intr-o declarație : 
„Poporul care a votat pen
tru «Noua Democrație» a 
condamnat, și el, dictatura 
militaristă. Din acest punct 
de vedere, votul dat 
Caramanlis nu este un 
dat dreptei, ci un vot 
îl angajează pe acesta, potri
vit declarațiilor sale, pentru 
pedepsirea principalilor vi- 
novați ai fostei junte mili
tare. Este votul pentru «de
mocrație pentru toți», împo
triva anarhiei, pentru ordi
nea constituțională". Ziarul 
KATHIMERINI vede în vic
toria lui Caramanlis „un 
vot împotriva dictaturii", iar 
AVGHI constată grija corpu
lui electoral de „a consolida 
democrația". Cotidianul A- 
CROPOLIS descifrează în 
rezultatele alegerilor dorința 
de a se asigura un guvern 
stabil, capabil să facă față 
momentelor critice.

Comentatorii din capitala 
greacă subliniază atmosfera 
in care s-a desfășurat vo
tul. spiritul de responsabili
tate cetățenească care a 
marcat evenimentul. „Ordi
nea și măsura ies învingă
toare din aceste alegeri"... 
— nota FRANCE PRESSE. 
„Important este de a fi re
venit la democrație în Gre
cia" — declara un locuitor 
din cartierul Kokinia din 
Pireu, corespondentului a- 
genției pariziene. în pofida 
asprimii confruntării politi
ce, nu s-a semnalat nici un 
incident. Faptul este conclu-

maximă
pentru ca reveni-

Cifrele publicate luni la 
Atena la ora 21,00 relevă 
că partidul Noua Democra
ție, realizînd un procent de 
54,51 la sută din totalul vo
turilor numărate, va bene
ficia de aproximativ 213 
locuri din cele 300 ale parla
mentului. Urmează parti
dul Uniunea de Centru — 
Noile Forțe, care a obținut 
20,41 la sută din voturile 
numărate șl 64 de mandate 
In parlament, Mișcarea So
cialistă Ranelenă — Pasok _ 
cu 13.6 la sută șl 12 man
date in parlament și Stingă 
Unită, care a totalizat 9,30 
la sută din sufragiile numă
rate, procent echivalent cu 
10 locuri tn parlament.

Iui 
vot 

care

exprime altfel voința sa. Di
ficultățile interne din spațiul 
stîhgii și presiunea care s-a 
exercitat asupra sa nu au 
permis acesteia să apară cu 
adevărata sa forță electo
rală".

După ce urnele și-au rostit 
decizia, privirile se îndreap
tă spre viitor, incercind să 
descifreze perspectivele po
litice. „Programul lui Ca
ramanlis este destul de vag 
pentru a da acestuia o foar
te largă marjă de manevră" 
— constată FRANCE PRES
SE. Oricum, noul parlament 
in care partidul lui Cara
manlis va avea o majorita
te confortabilă 
premierului să _ 
fără probleme de acest or
din. Primul ministru a sub
liniat intr-o primă declara
ție postelectorală : „Acum 
începe pentrti noi o perioa
dă de grea responsabilitate 
deoarece problemele cărora 
va trebui să Ie facem față 
sînt numeroase și dificile". 
Conducătorul guvernului a 
solicitat sprijinul tuturor 
grecilor, nu numai al celor 
care au votat pentru grupa
rea sa : „Victorioși și în
vinși, va trebui să contribu
im la evoluția normală 
calmă a vieții noastre 
ționale".

Informațiile de ultimă 
relevă că noul guvern 
ramanlis va depune 
mintul miercuri. Definitiva
rea componenței a început 
încă de luni. Perioada con
sultării 
nu S-a 
Grecii mai au de adoptat o 
decizie de extremă impor
tanță : forma de stat a țării. 
La 8 decembrie va avea loc 
o nouă intilnire cu urnele, 
care va trebui să pronunțe 
verdictul în privința viito
rului țării : republică sau 
monarhie.

EUGENIU OBREA

După numărarea a 23 milioa
ne de voturi, „Mișcarea Demo
cratică Braziliană" (M.D.B.) — 
singurul partid de opoziție ad
mis -în mod oficial in Brazilia 
— conduce detașat în principa
lele state ale țării, întrunind, 
pînă în prezent, de două ori mai 
multe sufragii decît „Alianța Re
novatoare Națională" (ARENA), 
de guvernămint, in cursa pen
tru reînnoirea unei treimi din 
componența Senatului Federal. 
Potrivit rezultatelor parțiale date 
publicității la două zile după 
desfășurarea alegerilor legisla
tive, „Mișcarea Democratică 
Braziliană" totalizează 5 470 223 
voturi, față de 2 562 363 exprima
te in favoarea „Alianței Reno
vatoare Naționale" și dispune de 
o confortabilă majoritate in 18 
din cele 22 de state. Victoria cea 
mai semnificativă a M.D.B. s-a 
înregistrat în statul Sao Paulo, 
unde candidatul opoziției a ob
ținut de trei ori mai multe vo
turi decît reprezentantul ARENA, 
ațlică 2 900 000 voturi față de 
numai 923 000. Opoziția și-a con
solidat, de asemenea, avansul și 
în statele Guanabara (capitala 
Rio de Janeiro), Rio de Janeiro 
și Minas Gerais.

Totuși în Senat, unde doar o 
treime din cele 66 de mandate 
au fost reînnoite, „Alianța Re
novatoare Națională" beneficia
ză in continuare de o largă ma
joritate, întrucît, din cei 44 de 
senatori rămași în funcțiune în 
urma alegerilor din 1970, ARENA 
dispune de 40 de locuri față de 
numai 4 cit dispunea M.D.B.

Congresul Federal nu dispune, 
în mod virtual, de prerogative 
largi. Dar observatorii politici a- 
preciază că rezultatele prelimi
nare, surprinzătoare tuturor pro
nosticurilor, confirmă opțiunea 
electoratului brazilian spre pro
gramul prezentat de M.D.B. în 
timpul campaniei electorale, 
care preconizează, printre altele, 
măsuri hotărite în vederea re
ducerii inflației cu o rată ce 
a atins in acest an 33 la sută.

• FORȚELE cambodgiene 
de eliberare au extins și 
întărit frontul pe care l-au 
deschis la est de Mekong, in 
apropierea capitalei. După ce 
au atacat grupările lonnolis- 
te la Barong Khnor Kar, la 
aproximativ 10 kilometri est 
de Pnom Penh, patrioții au 
declanșat acțiuni in direcția 
nord-est, bombardînd poziții
le inamice de la Prek 
mcak. 
nolist 
curgă

Au 
și la 
Penh, în sectorul localității 
Pnom Baseth. Continuă lup
tele și in zona cuprinsă in
tre fluviul Mekong și afluen- 
tul acestuia Bassac, unde li
nia frontului coincide cu pe
rimetrul defensiv al capitalei.

Evoluția crizei politice
de la Roma

va permite 
guverneze

Șina-
oră 
Ca- 

jură-

corpului electoral 
încheiat duminică.

Ta- 
Comandamentul lon- 

a fost obligat să re
ia sprijinul aviatici, 

fost semnalate ciocniri 
nord-vest de Pnom

• UN AUTOMOBIL ELECTRIC prevăzut cu un motor ne
poluant a fost pus la punct in Japonia, în urma a cinci ani 
de cercetări, la care au colaborat Ministerul Industriei și Co
merțului Internațional, precum și mai multe firme particulare 
constructoare de automobile. Prototipul acestui tip de auto
mobil, realizat la sfîrșitul anului trecut, a obținut performanțe 
superioare celor scontate. Atingind viteza de 89 kilometri pe 
oră, el poate parcurge 175 kilometri fără a fi necesară reîn- 
cărcarea bateriilor. Producătorii studiază în prezent un nou 
tip de baterie, combinînd o pilă metal-aer pentru anduranță 
și o pilă cu plumb pentru accelerații și monte. O problemă 
serioasă o pune însă costul noului vehicul: de șase-șapte ori 
mai mare decît cel al automobilelor clasice. • DUPĂ ȘASE 
LUNI DE SECETĂ, 1N SPANIA AU CĂZUT PRIMELE 
PLOI pe cea mai mare parte a teritoriului țării. La Madrid 
vineri a plouat toată ziua, Considerată a doua mare secetă din 
acest secol ' în Spania, vremea uscată din sud a prejudiciat 
mult pășunile și a redus cu 25—SO la sută recolta viticolă. Dim
potrivă, în nordul țării plouă de prea mult timp, înregistrîn- 
du-se în ultimele zile,, într-un interval de 36 ore, o sută de 
litri de apă pe metru pătrat. • RECORD AL EUROPEI LA 
PESCUIT TON. Un pescar sportiv din Bilbao, Jose Maria 
Lopez Tapia este realizatorul performanței, prinzînd un pește 
de... 350 de kilograme. Norocosului pescar i-au trebuit, însă, 
nu mai puțin de trei ore de luptă pentru a aduce prețioasa 
captură la bordul bărcii sale. „A fost o luptă titanică, a de
clarat Tapia, care fusese la pescuit împreună cu fratele său. 
La sfirșit noi eram complet extenuați". Recordul lumii la a- 
cest capitol aparține ținui american, care a capturat un ton 
de 450 kilograme. • JUMĂTATE DIN ECHIPAJUL UNUI 
CARGOU SCOȚIAN A FOST INTOXICAT CU ARSIN, gaz 
toxic compus din arsenic, și hidrogen, care atacă plămînii și 
țesuturile celulare. Vasul, care venea din S.U.A., a făcut du
minică escală în portul britanic Falmouth. Încă din cursul 
zilei de joi, în timp ce se găsea tn larg, căpitanul vasului a- 
nunțase prin radio că. patru din membrii echipajului sînt grav 
bolnavi. Transportați cu elicopterul la spital, medicii n-au 
putut depista cauza violentelor crize. Deși transferați la un 
spital londonez, nici tm expert n-a putut identifica natura 
gazului atît de otrăvitor. Imbolnăvindu-se subit alți zece ma
rinari, tehnicieni specializați în experimentarea armelor chi
mice au descoperit la bordul vasului urme de arsin. Totuși, 
transportul acestui gaz nu era considerat periculos.

• INTR-O întrevedere cu se
natorul. Gustavo Riart, fost can
didat Ia președinție din partea 
Partidului Liberal Radical, pre
ședintele Paraguayului. Alfredo 
Stroessner, a refuzat să aborde
ze problema eliberării deținuți- 
lor politici, transmite agenția 
Prensa Latina. El a reafirmat, 
cu acest prilej, că președintele 
Partidului Comunist Paragua
yan, Antonio Maidana, și alți 
doi, conducători de frunte ai 
partidului — Alfredo Alcorta și 
Julio Rojas — aflați de peste 
14 ani in închisoare sub acuza
ția de „subversiune" nu vor fi 
eliberați, în ciuda protestelor și 
cererilor repetate ale opiniei pu
blice.

• PRODUCȚIA mondială de 
petrol a crescut cu 2,1 la sută 
în primele șase luni ale acestui 
an, a anunțat, duminică. Minis
terul Minelor și Hidrocarburi
lor al Venezuelei. In această 
perioadă, producția zilnică me
die a fost de 55 892 000 barili, 
ceea ce reprezintă o creștere cu 
1 155 000 față de aceeași perioa
dă a anului 1973.

Cele mai mari cantități de 
petrol au fost produse de Ara
bia Saudită (8 786 000 barili pe 
zi) și de Iran (6 100 000 barili pe 
zi). In primul semestru al anu
lui 1974, extracția de țiței a scă
zut in Venezuela, Irak, Kuweit, 
Libia Și Qatar.

Nu intimplător, ori de 
cile ori specialiștii în 
probleme de politică lati- 
no-americană evocă feno
menul de instabilitate din 
regiunea respectivă argu
mentează cu exemplul 
Bolivlei. Și nu se poate 
spune că ar greși. în cei 
circa 150 de ani de inde
pendență in capitala con
stituțională, Sucre, sau in 
cea guvernamentală. La 
Paz, s-au consumat a- 
proape 190 de lovituri de 
stat, ca să nu mai amin
tim de tentativele 
complot. Lucrurile 
s-au schimbat nici 
1971, cind in urma 
pronunciamento a 
format un guvern militar, 
sub conducerea colonelu
lui Banzer. De citeva ori 
pe an se „descoperă" com
ploturi, organizate de 
persoane care sînt sau 
au fost colaboratori apro- 
piați ai președintelui 
Banzer. Deși forțele ar
mate, prin comandanții de 
arme, și-au declarat în 
repetate rînduri loialita
tea față de regim, de cele 
mai multe ori, alături de 
personalități politice care 
au luat parte la rebeliuni 
s-au aflat și ofițeri supe
riori, chiar miniștri in 
guvernul militar, fapt ce 
demonstrează rivalitățile 
din interiorul conducerii 
militare, rivalități accen-

de 
nu 

după 
unui 
fost

STATELE UNITE - Mineri din Freeburg la ieșirea din subteran., 
înainte de declararea grevei. In prezent 120 000 de mineri 

au declarat grevă în sprijinul revendicărilor lor economice.

întrunită luni dimineața, Di
recțiunea Partidului Democrat- 
Creștin din Italia a acordat pre
mierului desemnat Aldo Moro 
un sprijin unanim pentru con
stituirea unui guvern minoritar, 
pentru a se pune astfel capăt cri
zei guvernamentale care du
rează de 48 de zile. în docu
mentul adoptat in unanimitate 
de Comitetul de Direcție al 
P.D.C. se precizează, pe de altă 
parte, că a fost aprobat planul 
lui Aldo Moro de a încerca să 
constituie un cabinet bipartizan, 
împreună cu Partidul Republi
can. O asemenea formulă de 
coaliție ar deține 281 de voturi 
din cele 626 ale Camerei De
putaților, avind nevoie de spri
jinul cel puțin al deputaților so
cialiști pentru ca. guvernul să 
obțină votul de încredere al 
Parlamentului.

Reamintim că Partidul Socia
list-Democratic a refuzat să 
participe la o coaliție de centru- 
stinga, anunțînd, de asemenea, 
că nu sprijină în Parlament un 
guvern minoritar și monocolor 
alcătuit doar din democrat-creș- 
tini.

După această hotărîre, de 
luni, a conducerii P.D.C., șeful 
grupului republican din Camera 
Deputaților, Oronzo Reale, a 
declarat că liderii Partidului Re
publican se vor întruni peste 
citeva zile pentru a lua în con
siderație inițiativa democrat- 
creștinilor.

In documentul aprobat luni de 
Direcțiunea P.D.C. este solici
tat sprijinul parlamentar al par
tidelor socialist și socialist-de
mocratic, precizîndu-se că guver
nul ce va fi constituit va urmări 
„să garanteze securitatea și le
galitatea statului democratic, să 
lupte împotriva inflației și re
cesiunii, în vederea reluării dez
voltării economice și sociale".

tuate de dificultățile po
litice și economice. Ten
tativa lui Hugo Banzer 
de a stabili un echilibru, 
oricit de precar, între o- 
fițerii superiori — avizi 
de a-și păstra puterea 
politică — și unele miș
cări politice — cum sînt 
Falanga socialistă boli- 
viană și Mișcarea națio
nalistă revoluționară —

Au urmat imediat citeva 
măsuri, între care forma
rea unui nou guvern. A- 
cest guvern a adoptat un 
decret suspendind acti
vitatea tuturor partidelor 
politice, prevăzind anula
rea mandatelor tuturor 
conducătorilor organiza
țiilor de masă ale sindi
catelor și tineretului stu-

precedent) guvernul a 
preluat „controlul total" 
asupra treburilor publice 
pină in anul... 1980. In 
plus, guvernul a cerut 
tuturor funcționarilor su
periori să renunțe Ia 
orice apartenență politică.

Evident, climatul de 
tensiune politică și so
cială agravează și mai 
mult dificultățile econo-

Tensiune in La Paz
s-a dovedit sortită eșecu
lui, căci organizațiile po
litice, sub presiunea pă
turilor largi 
începuseră să 
ze sprijinirea 
de organizarea 
geri generale, pentru re
venirea țării la un regim 
civil, pentru restabilirea 
drepturilor constituționale.

Imposibilitatea concilie
rii punctelor de vedere 
între militari și politicie
nii legați de regim a dus 
la o ruptură soldată cu 
recenta rebeliune de la 
Santa Cruz — înăbușită 
de forțe loiale Iui Banzer.

populare, 
condițione- 
guvernului 
unor ale-

dios. Potrivit corespon
dențelor transmise de a- 
gențiile PRENSA LATI
NA și FRANCE PRESSE, 
după decretarea preala
bilă a stării de asediu in 
întreaga țară, guvernul de 
„reinstaurare a ordinii" — 
cum a fost denumit — a 
anunțat o nouă amînare. 
cu cel puțin CINCI ANI, 
a alegerilor prezidențiale, 
care ultima dată fuseseră 
fixate pentru luna mai a 
anului 1975. Așa cum re
zultă din decretul-lege, 
aprobat de noul cabinet 
(care din punct de vede
re al compoziției nu di
feră prea mult de cel

cu- 
cu 

Re- 
pre- 

de

pe care le 
această țară 
de locuitori, 
creșteri de 
alimentelor
ale altor mărfuri 

au 
păturilor

mice 
noaște 
5 200 000 
centele 
țuri ale 
bază și 
de strictă necesitate 
agravat starea 
nevoiașe, care alcătuiesc 
mai bine de două treimi 
din numărul total al 
populației. Cel mai afec
tați sînt copiii. Ei furni- 

...............................de- 
in
e- 

i di- 
este

zează 50 la sută din 
cesurile înregistrate 
Bolivia. Un indicator 
locvent pentru situația 
ficilă a bolivienilor < 
și venitul cel mai redus 
din America Latină :

doar 234 de dolari pe cap 
de locuitor.

înrăutățirea generală a 
stării politice, sociale și 
economice a dus la o tot 
mai puternică opoziție a 
populației. Astfel, mun
citorii de la minele de 
cositor „Siglo Veinte" și 
Catavi și-au suspendat 
lucrul in semn de protest 
față de ultimele măsuri 
ale regimului Banzer. La 
Cochabamba, in unități 
economice importante, 
oamenii muncii, răspun- 
zind chemării lansate din 
clandestinitate de Cen
trala oamenilor muncii 
bolivieni (C.O.B.) au ini
țiat greve. Minerii de la 
„Siglo Veinte" au dat pu
blicității o declarație in 
care se afirmă că „in 
prezent reîncepe lupta 
pentru libertățile cele mai 
elementare". La rindul 
lor, Falanga socialistă bo- 
liviană și una din frac
țiunile Mișcării naționa
liste revoluționare au ho- 
tărit să treacă in ilega
litate pentru a se opune 
actualului regim militar.

Atestind extinderea ne
mulțumirii chiar și în ta
băra militarilor, ultimele 
evenimente din Bolivia, 
în pofida măsurilor re
presive adoptate, denotă 
accentuarea instabilității 
in această „(ară a cosito
rului".

I. TIMOFTE
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• CAIRO. — Egiptul se pro
nunță pentru convocarea cit mai 
urgentă la Geneva a Conferin
ței pentru Orientul Apropiat, 
considerînd-o singurul forum 
acceptabil pentru prezentarea 
și discutarea propunerilor vi- 
zind lichidarea crizei, a decla
rat Ismail. Fahmi, ministrul de 
externe egiptean, într-un inter
viu.acordat săptămînalului „Ro
se El Youssef". Egiptul, a ară
tat Ismail Fahmi, va susține a- 
ceastă poziție în toate contac
tele sale diplomatice viitoare.

• OCEANUL INDIAN Șl BA
ZELE MILITARE STRĂINE

ceanul Indian poate și trebuie 
să devină parte integrantă a 
zonelor de destindere interna
țională".

A fost adoptată, de asemenea, 
o rezoluție privind dezvoltarea 
economică a țărilor litoralului 
Oceanului Indian în care se a- 
rată că „eliminarea bazelor mi
litare din zonă va permite sta
telor litoralului să dezvolte co
operarea între ele și să reducă 
cheltuielile militare din bugete
le lor, în vederea folosirii a- 
cestora pentru promovarea pro
gresului economic al fiecăruia 
și al întregii regiuni".

Scopul reuniunilor periodice este 
de a se crea cadrul abordării e- 
ficiente, într-o perspectivă glo
bală, a problemelor economice 
și politice prioritare cu care sînt 
confruntate statele membre ale 
C.E.E.

• DISTINCȚIILE ANULUI 
IN DOMENIUL LITERATURII

DUPĂ cum se știe, partici- 
panții ' la conferința internațio
nală cu tema „Pentru lichida
rea bazelor militare străine din 
Oceanul Indian și transformarea 
acestuia într-o zonă a păcii" au 
adoptat mai multe documente. 
Declarația cu privire la bazele 
străine — principalul document 
al conferinței — afirmă că „O-

• MINIȘTRII de externe 
țărilor membre ale 
mune, întruniți luni 
vederea pregătirii 
conferințe Ia nivel 
munității, au realizat un acord 
privind organizarea de reuniuni 
periodice ale șefilor de guvern 
ai C.E.E. Pînă în prezent, con
ferințele la nivel înalt aveau loc 
numai in cazuri excepționale.

ai
Pieței co
la Paris, in 

apropiatei 
înalt a co

LA AMBASADA română 
din capitala Uniunii Sovieti
ce a avut loc, luni, ceremo
nia inmînării de ordine și 
medalii acordate prin decret 
al președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, unor ce
tățeni sovietici, cu prilejul 
celei de-a 30-a aniversări a 
eliberării României de sub 
dominația fascistă.

Ordinele și medaliile au 
fost inminate de către Gheor- 
ghe Badrus. ambasadorul 
României Ia Moscova.

în numele celor decorați, 
au exprimat mulțumiri N. I. 
Mohov, adjunct al ministru
lui culturii al U.R.S.S., și 
compozitorul Aram Haciatu- 
rian, artist al poporului din 
U.R.S.S.

LA PARIS au fost acorda
te luni principalele distincții 
franceze în domeniul literaturii. 
Premiul „Goncourt" i-a fost de
cernat lui Pascal Laine, pentru 
romanul „La Dentelliere". Au
torul, care este profesor uni
versitar, și-a făcut debutul în 
literatură în 1967.

Premiul „Renaudot" a fost 
obținut de Georges Borgeaud, 
cunoscut scriitor elvețian, autor 
al romanului „Voyage a l’Etran- 
ger“. In 1952 Borgeaud obținuse 
premiul criticilor, pentru lu
crarea ..Le Preau".

In sfirșit, „Premiul creatorilor" 
care, instituit anul acesta, este 

.Premierul anti- 
lui Michel

lui. Noul președinte al parti
dului este Benedikt Groendal, 
fost vicepreședinte, iar vicepre
ședinte este Kjartan Johanns- 
son, personalitate nouă în are
na politică islandeză. Ca secre
tar al partidului a fost desem
nat Bjorn Jonsson, președinte
le Federației sindicatelor din 
Islanda.
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supranumit
Goncourt", a revenit 
Lancelot.

• CONGRESUL 
Social-Democrat din _____  _
ales, duminică seara, noile or
gane de conducere ale partidu-

Partidului 
Islanda a

• SESIUNE A PACTULUI 
ANDIN

ÎN CAPITALA peruană s-a 
încheiat sesiunea Comisiei Pac
tului Andin — organ suprem al 
organizației „Acordului de la 
Carthagena" din care fac parte 
Bolivia, Chile, Columbia, Ecua
dor, Peru și Venezuela. In ca
drul sesiunii a fost ales un nou 
președinte al comisiei, Adolpho 
Gutierrez (Bolivia).

Principala temă a reuniunii de 
la Lima a constituit-o analiza
rea poziției juntei militare din 
Chile față de investițiile de ca
pital străin în economia chilia- 
nă.
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