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& împlinesc patru ani de la Congresul al X-lea al P.C.R.,

eveniment de însemnătate epocală în viața partidului,

a ipoporului, a întregii țări
-

ROGRAMUL
ONGRESULUIcălăuzește și sporește puterea creatoare a națiunii noastreAniversăm în aceste zile împlinirea a patru ani de la Congresul al X-lea al P.C.R., moment crucial în viața partidului și a țării, strălucită manifestare a capacității partidului comuniștilor de a-și îndeplini rolul de forță conducătoare a națiunii. Și dobîndește valoare de simbol faptul că această aniversare are loc în atmosfera de puternic avint în muncă, de amplă desfășurare a întrecerii socialiste pentru a întimpina ziua insurecției naționale antifasciste armate cu noi succese in înfăptuirea, obiectivelor insufleți- toare stabilite în august 1969 de marele forum al comuniștilor, români.Au trecut doar patru ani de la adoptarea epocalului program al făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, care avea să-.și găsească completare și îmbogățire în documentele Conferinței Naționale a partidului din vara anului trecut. Viața însăși a învederat temeinicia opțiunilor, a confirmat pe deplin justețea strategiei și tacticii partidului, a orientărilor fundamentale ale politicii sale interne și externe.Rememorind drumul străbătut în acești patru ani, ne apare limpede că ei conturează perioada cea mai rodnică, cea mai bogată în împliniri din întreaga epocă a construcției socialiste. Nu există sector al societății care să nu fi fost profund influențat de hotărîrile adoptate de congres. Apare semnificativ în acest sens că un studiu al O.N.U. asupra tendințelor economiei mondiale în cursul anului trecut situează România pe primul loc în lume în ce privește ritmul de creștere a producției industriale, ca și cel de sporire a venitului național.în conștiința poporului, marile progrese realizate în întreaga sferă a vieții sociale sînt indisolubil legate de activitatea prodigioasă a tovarășului Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului și statului, de aportul său esențial la elaborarea și înfăptuirea liniei generale a partidului.Evident, este cu neputință a evoca

in spațiul limitat al unui articol retrospectiva vastei activități creatoare desfășurate în ultimii ani sub conducerea partidului. Dar pînă și o fugară privire asupra drumului străbătut evidențiază o realitate incontestabilă : in toate compartimentele so- cității, hotărîrile Congresului al X-lea, prevederile sale se înfăptuiesc neabătut. Așa cum este bine știut, rezultatele obținute in perioada care a urmat congresului, angajamentele asumate de oamenii muncii au permis Conferinței Naționale din iulie 1972 redimensionarea prevederilor congresului intr-un șir de domenii, cre- îndu-se astfel condiții pentru accelerarea dezvoltării economico-sociale a țării. Iar elanul creator al clasei muncitoare, al întregului popor, concretizat în nenumăratele inițiative în producție, in depășiri ale sarcinilor de plan și devansarea unor importante investiții, izbinzile muncii harnice in uzine și șantiere, ca și pe ogoare, denotă uriașa forță mobilizatoare a chemării adresate de Conferința Națională cu privire la realizarea cincinalului înainte de termen. >Una din trăsăturile caracteristice ale perioadei care s-a scurs de la Congresul al X-lea constă în amploarea și profunzimea acțiunii de perfecționare a formelor și metodelor de organizare și conducere a vieții economice și sociale. Fie că e vorba de crearea unor noi organisme menite să asigure o mai bună coordonare unitară a activității economico-sociale, fie că e vorba de îmbunătățirile aduse structurii organizatorice a industriei, agriculturii, comerțului, construcțiilor, sistemului financiar și aprovizionării tehnico-materiale, sau de schimbările calitative realizate în activitatea de planificare, financiară, relațiile de muncă — toate au drept numitor comun orientarea consecventă spre modernizarea și perfecționarea mecanismului econo- mico-social, pornind de la concepția
(Continuare în pag. a III-a)

PARTIDUL
Partidul e puterea oțelului încins
Și brazda care-ntoarce pămîntul spre lumină, 
E zidul ce se-avîntă spre cer de raze nins 
Și flacăra ce arde în adîncimi de mină.

Partidul este omul cu umeri de granit 
Ce cumpănește-n culmea izbînzilor nămeții, 
E mintea ce adună puteri de neclintit 
Să le închine lumii în numele vieții.

a

Partidul este brațul întins spre viitor
Și stînca ce închide dușmanului cărarea,
E inima fierbinte a-ntregului popor
Și forța care mișcă din adîncime marea.

Partidul e iubirea și lupta-ntr-un cuvînt,
Ideea ce trăiește în fiecare faptă,
E rădăcina vie crescută din pămînt,
Ce-și dăruie mulțimii drept hrană roada coaptă.

De-și lasă-n fapte gîndul semințele de vis
Și-n forme noi se-ncheagă tiparele vieții,
E pentru că partidul în toate și-a deschis 

i Puterile genezei și ale tinereții.

Ion PETRACHE

ÎNFĂPTUIM SARCINILECONGRESULUI CU BUCURIA IÎNFLORIRII PATRIEI, A PROPRIEI NOASTRE ÎMPLINIRI
Pagina a lll-a i

Slobozia. Acord final la ediția 1973 a recoltei de griu din Bărăganul Ialo- miței și al țării. Ajungem in județ chiar in ziua cind, pretutindeni în spațiul administrativ ale cărui pu’ncte cardinale ar putea fi Fetești și Grin- du, Scinteia și Dor Mărunt, se desfășoară un prim bilanț al griului, o- perațiune îndelung așteptată, moment care condensează toate eforturile depuse în acest județ în atîtea și atîtea zile și nopți de înfruntare cu pămîntul și tehnologiile, cu mașinile și, mai cu seamă, cu capriciile vremii. Cum a rodit Bărăganul ?Este evident că a rodit bine, că s-a mai făcut un pas către valorificarea a- cestor pămînturi' binecu- vîntate la. reala lor putere. Oamenii o știau încă din perioada coacerii, cind urmăreau cu meticulozitate numărul de spice și boabe existente intr-un metru pătrat de lan. Totuși, azi, după ce a fost tezaurizat în hambare ultimul bob de griu recoltat de pe cele 130 000 de hectare ale celui mai bun teren arabil din țară, pixurile, stilourile, creioanele, mașinile de calculat mai complicate — cu ecran și butoane —, cele simple — abacele — sau cele... folclorice — degetele — au devenit, in toată Ialomița, unelte de bază. Pretutindeni se fac calcule : cît la hectar ? Cit pe întreaga suprafață ? Cît pe loturile- record ? Cit la I.A.S. și cît in C.A.P.-ul apropiat ?

Cit în raport cu anul trecut ? Dar față de plan '! Dar față de posibilitățile reale ?... Un om cu carnet și plaivas. la marginea unei miriști ; trei oameni („conducerea") aplecați asupra unor desfășurătoare cu cifrele obținute pe ferme și loturi ; alți trei strînși în jurul unui

Borcei și la unități de pe „Terasă", în cooperative vestite ca cele din Dor Mărunt, Făcăeni, G’n. Doja și Grindu sau in unități care „vin din urmă", ca cele din Unirea sau Lehliu... Am simțit, intens, în această zi, că semnul de căpâtîi al Bărăganului este griul, că

Ialomița și
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contabil și urmărind încordați rularea manivelei de la mașina de adunat ; doi pietoni pe ulița satului, salutîndu-se jovial prin răsfirarea deasupra capului a cite trei, patru, cinci și chiar șase degete — sînt tablouri pe care le-am întilnit pretutindeni în această zi a încheierii socotelilor, cind am încercat să fim prezenți în cît mai multe dintre locurile esențiale pentru agricultura ialomițeană : la unități din vestita Baltă a

timpul acestui pămînt se măsoară printr-o clepsidră ale cărei clipe sînt drămuite cu grăunțe de griu. Dar, mai presus de toate, am înțeles înaltul adevăr cuprins în aprecierea făcută cu doi ani în urmă de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea cu cadrele din agricultura Ialomiței : „Alături de rezultatele bune obținute în producția agricolă s-au făcut progrese însemnate în creșterea cadrelor, in transformarea oamenilor

din Bărăgan... Transformarea 'Samenilor o consider cea inai valoroasă realizare".Cine sint acești oameni? Pe unii i-am cunoscut personal ; despre alții ne-au vorbit tovarășii lor ; pe alții îi știam din cronica presei despre eroi contemporani ; pe alții i-am întilnit fugar, neavid vreme să le no- țăm numele. Toți însă pot închega armonios trăsăturile spirituale ale o- mului de astăzi al Ialomi- ței. al Bărăganului, entitate umană înnobilată de lumina eticii comuniste, a spiritului civic, a sentimentului mîndru, cu valențe patriotice de stăpîn, producător și beneficiar a tot ce rodește în această întinsă cimpie a neamului.Cum se manifestă a- ceastă justificată . mîn- drie ? Ea poate avea ex- ■ presia frustă a unor meditații cvasifolclorice — („Maică, ne-a spus o bă- trină intîlnită lingă un monumental lan de floa- rea-soarelui. soroaica asta a noastră crește atit de mindră de zici că o trage soarele de păr s-o facă mare".- „Știți de ce n-am avut buruieni în lan ? — ne-a întrebat cu orgoliu și tîlc un brigadier de la Stelnica. Pentru că a fost griul atît de des incit buruienile n-au mai avut pe unde să răsară"). Dar
Petre DRAGU 
Lucian CIUBOTARU

(Continuare 
în pag. a V-a)

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a primit pe președintele 

Senatului francez, Alain Poher

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, simbătă după-amiază, în stațiunea Neptun, pe Alain Poher, președintele Senatului francez. Oaspetele a fost însoțit de Francis Marcel Marie Levasseur, ambasadorul Franței la București.La întrevedere au participat tovarășii Stefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, Vasile Vil- cu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, președintele Consiliului popular al județului Constanța, Mircea. Re- breanu, deputat.împărtășind deosebita satisfacție pe care o încearcă cu prilejul acestei întrevederi, președintele Senatului a a- rătat că a așteptat cu viu interes re- intîlnirea cu președintele României, personalitate politică de seamă a vieții internaționale, a cărei neobosită activitate pusă in slujba edificării u- nei lumi a păcii, securității și cooperării intre popoare o urmărește cu deplină admirație. Domnia sa a ținut să releve, de asemenea, mulțumirea de a putea continua schimbul de vederi deschis și rodnic purtat cu președintele Nicolae Ceaușescu in timpul vizitei oficiale in Franța, eveniment de importanță și semnificație majoră pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării româno-franceze.La rindul său, președintele Consiliului de Stat a evocat cu plăcere vizita întreprinsă în Franța, convorbirile fructuoase cu conducătorii francezi, întîlnirea plină de căldură cu populația acestei țări, care au ilustrat

înaltul grad, de apropiere, stimă și amiciție diqtre țările și popoarele noastre.Întreținîndu-se apoi cordial, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Senatului francez au abordat o sferă largă de probleme privind dezvoltarea actuală și in perspectivă a relațiilor bilaterale. în cursul întrevederii s-a dat o deosebită apreciere raporturilor tradiționale și colaborării active dintre România și Franța, care, spre satisfacția ambelor părți, se extind pe multiple planuri, în acest sens, a fost exprimată dorința comună de a pune în valoare, într-o măsură mai mare, posibilitățile existente pentru intensificarea și diversificarea în continuare a conlucrării reciproce în toate domeniile —

politic, economic, tehnico-științific, cultural — în folosul celor două popoare, al înțelegerii și cooperării, între țările europene, între toate statele lumii.Apreciindu-se pozitiv cursul favorabil al evenimentelor internaționale din ultima vreme, a fost reafirmată voința României și a Franței de a contribui pe mai departe la succesul Conferinței general-europene, la realizarea unei securități trainice pe continentul nostru, la consolidarea procesului de destindere și cooperare, la instaurarea unor relații noi între state, care să asigure pacea, independența, dezvoltarea liberă a fiecărei națiuni.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie.
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INSTALAȚII

pentru șantierul 
naval ConstanțaColectivul întreprinderii „Unio“ Satu-Mare, care are sarcina dea contribui la dezvoltarea Șantierului naval Constanța, a inclus recent in .fabricație instalațiile de transport cu role, destinate docului uscat. Cu toate că asemenea produse ridică probleme de mare dificultate, pe de o parte datorită caracterului lor de noutate pentru constructorii de mașini din Satu-Mare, iar pe de alta datorită complexității și gabaritului — transportorul are o lățime de 3,6 metri, iar cele trei instalații care vor transporta tablă au o greutate de peste 340 tone — realizarea lor se desfășoară. în bune condiții. în zilele următoare, colectivul întreprinderii „Unio“ va expedia spre Constanța primele ansamble.

Âii sosește Io București 
secretarul general

al O.N.U., Kurt Waldheim
Incepînd de astăzi, la invitația guvernului român, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Kurt Waldheim, face o vizită oficială in țara noastră.Născut la 21 decembrie 1918, în localitatea Wordern, din Austria de jos, intr-o familie de funcționari, Kurt Waldheim și-a făcut studiile, între 1937 și 1939, la Academia Consulară din Viena și a obținut, în 1944, titlul de doctor în jurisprudență al Universității din capitala austriacă.Kurt Waldheim și-a început activitatea în domeniul relațiilor internaționale in 1945, in cadrul serviciului diplomatic austriac. A făcut parte din delegațiile austriece la Paris, Londra și Moscova pentru negocierea Tratatului de stat cu Austria. A ocupat diferite posturi diplomatice in străinătate și în cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Austriei, în 1955, înainte de primirea Austriei în O.N.U. a fost acreditat ca observator permanent al acestei țări pe lingă Națiunile Unite,, funcție pe care a deținut-o pînă în 1.956. după care, intre 1956 și 1960, a fost numit ministrul plenipotențiar și, ulterior, ambasador al Austriei in Canada. In perioada 1960—1962, Kurt Waldheim a condus un departament al Direcției generale pentru problemele politice, iar între 1962 și 1964 a fost șef al acestei direcții.In 1964 a fost numit reprezentant permanent al Austriei pe lingă Organizația Națiunilor Unite, cu gradul de ambasador. In această perioadă, el a fost ales în conducerea diferitelor organisme ale Națiunilor Unite, fiind, în perioada 1965—1968, președinte al Comitetului O.N.U. pentru folosirea în scopuri pașnice 

a spațiului cosmic.

în anul 1968, Kurt Waldheim a fost desemnat ministru federal pentru afacerile externe al Austriei, funcție pe care a deținut-o pînă în aprilie 1970. în anul 1971 a fost candidat al Partidului Populist la președinția Austriei.La cea de-a 26-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., Kurt Waldheim a fost ales secretar general al *Organizației Națiunilor Unite, pre- luîndu-și mandatul la 1 ianuarie 1972.Misiunea de mare responsabilitate a secretarului general al O.N.U. de a contribui la înfăptuirea țelurilor și principiilor Cartei Națiunilor Unite se bucură de interes și apreciere în România, care acordă o atenție deosebită întăririi rolului Națiunilor. U- nite in soluționarea diferitelor probleme din viața contemporană. România își aduce o contribuție activă la creșterea rolului O.N.U. ca factor de stimulare a colaborării între state, de elaborare a normelor care să guverneze relațiile . dintre țări și de asigurare a înfăptuirii în viață a acestor norme.Salutînd cu satisfacție vizita în țara noastră a secretarului general al O.N.U., opinia publică din România își exprimă speranța că ea va prilejui un util schimb de păreri în legătură cu sporirea rolului și eficacității Națiunilor Unite in viața internațională, in deplină concordanță cu principiile și țelurile Cartei O.N.U.

MESAJUL 
adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
celei de-a 19 a Conferințe internaționale 
impotriva bombelor atomice si cu hidrogen 

(GENSUIKYO)’
Am deosebita plăcere ca, în 

numele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România și 
al meu personal, să transmit un 
cordial și prietenesc salut,. îm
preună cu cele mai bune urări de 
.succes participanților la cea de-a 
19-a Conferință internațională 
impotriva bombelor atomice și cu 
hidrogen — GENSUIKYO.

Manifestare devenită tradițio
nală, conferința dumneavoastră- 
s-a impus ca un valoros aport la 
lupta popoarelor pentru consoli
darea destinderii și colaborării 
internaționale, pentru realizarea 
dezarmării, generale, pentru in
staurarea unei păci durabile.

In zilele noastre, pe arena in
ternațională au loc profunde mu
tații în direcția destinderii și 
colaborării, afirmării politicii de 
independență națională a po
poarelor, participării tuturor ță
rilor la soluționarea problemelor 
majore ale vieții internaționale, 
ridicării conștiinței și răspunderii 
popoarelor în salvgardarea păcii, 
în edificarea securității și coope
rării, a promovării unor relații 
noi, democratice între state. în 
acest cadru, păstrez convingerea 
fermă că rolul opiniei publice, al 
maselor largi populare, al tutu
ror forțelor iubitoare de pace 
capătă o deosebită însemnătate, 
acțiunea lor unită asigurînd 
creșterea considerabilă a influen
ței popoarelor asupra desfășură
rii evenimentelor internaționale. 
Progresele realizate pe calea des
tinderii în Europa, consem
nate la prima fază a Con
ferinței pentru securitate și co
operare, Acordul privind înceta
rea războiului în Vietnam, Acor
dul pentru restabilirea păcii și 
realizarea înțelegerii naționale în 
Laos, întreaga evoluție a situa
ției internaționale atestă cu pu
tere forța și rolul maselor popu
lare în lupta pentru triumful 
idealurilor libertății, independen
ței naționale, progresului econo
mic și social, păcii și securității 
internaționale.

Desigur, existența în lume a 
unor forțe ostile colaborării și 
destinderii, promovării unor prin
cipii noi în relațiile dintre state 
impune menținerea vigilenței, in
tensificarea luptei maselor largi 
populare, a tuturor forțelor anti- 
imperialiste, pentru ca actualul 
curs pozitiv al vieții internațio
nale să se transforme într-o 
realitate trainică și de lungă du
rată.

Un imperativ principal al în
tregii omeniri îl constituie, j în 
prezent, realizarea dezarmării ge
nerale și totale, in primul rînd a 
celei nucleare, proces capabil i să 
elibereze popoarele de povara 
grea a cursei înarmărilor și de 
primejdiile incalculabile pe care 
le comportă creșterea arsenalelor 
de mijloace de distrugere I în 
masă. Pronunțîndu-se pentru mă
suri practice de dezangajare 
militară și dezarmare, Republica 
Socialistă România militează ac
tiv pentru scoaterea în afara 
legii și distrugerea tuturor arme
lor atomice și cu hidrogen, pen
tru lichidarea bazeloi' militare 
străine și retragerea trupelor de 
pe teritoriul altor state, reduce
rea treptată a efectivelor milita
re naționale, pentru crearea 
condițiilor necesare desființării 
blocurilor militare.

Doresc să reînnoiesc și cu acest 
prilej hotărîrea României socia
liste, a poporului român de a face 
totul pentru a-și . aduce, în con
tinuare, contribuția activă la în
făptuirea dezarmării generale și, 
în primul rînd, a celei nucleare, 
de a milita neobosit pentru lichi
darea focarelor și surselor de în
cordare în lume, pentru soluțio
narea tuturor problemelor liti
gioase pe calea negocierilor, pen
tru construirea unor raporturi 
noi între state.

Considerăm că sînt de cea mai 
mare importanță intensificarea 
eforturilor în vederea întăririi 
unității — atît pe plan național, 
cît și internațional — a tuturor 
forțelor democratice, progresiste 
și antiimperialiste, mobilizarea 
fermă și activă a maselor popu
lare, a tuturor popoarelor în lup
ta pentru prosperitate și progres 
social, pentru ' lichidarea cursei 
înarmărilor și folosirea integrală 
a imenselor resurse materiale și 
umane ale omenirii în vederea 
propășirii fiecărei națiuni.

Este convingerea noastră fer
mă că lumea în care trăim poate 
fi transformată într-o lume a 
păcii, destinderii și cooperării, 
care să nu mai cunoască războiul 
și considerăm că stă în puterea 
popoarelor să determine o aseme
nea perspectivă istorică.

Doresc să urez încă o dată par
ticipanților la lucrările confe
rinței dumneavoastră succes de
plin în lupta. pentru realizarea 
acestor nobile năzuințe ale po
poarelor lumii.
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se apropie de sfîrșit; buna depozitare Temerarii apelor
a recoltei cere mai multă străduință

„Comuniștii, toți oamenii muncii 
de pe ogoarele județului Vileea — 
mecanizatori, membri cooperatori, 
specialiști — raportează cu pro
fundă satisfacțio conducerii parti
dului, dumneavoastră personaj, to
varășe Nicolae Ceaușescu, înche
ierea cu succes a recoltării griului.Expresie a grijii permanente cu care conducerea partidului și statului nostru se ocupă de dezvoltarea și modernizarea agriculturii, a crescut continuu baza tehnico-ma- terială a unităților agricole, chezășie a.unei agriculturi intensive, suportul unor producții vegetale și animale mereu mai sporite, menite să satisfacă tot mai mult cerințele in plin progres ale economiei noastre naționale.Urmind neabătut indicațiile dumneavoastră, pentru a folosi cu un Înalt randament mașinile agricole moderne dotarea unităților

VÎLCEAnoastre, pentru a organiză temeinic activitatea in toate unitățile a- gricole, comuniștii, ceilalți oameni ai muncii din agricultura vilceană au reușit să strîngă și să depoziteze Întreaga recoltă intr-un timp mult mai scurt decit in anii precedenți.Vă asigurăm, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, luînd drept chezășie puterea de dăruire a oamenilor, răspunderea de care sint animați lucrătorii ogoarelor noastre. vom face totul pentru ca, în următoarele zile, să livrăm la fondul centralizat al statului cantitățile de griu prevăzute, să executăm arăturile de vară pe toate suprafețele planificate, pentru ca pămîntul să dea cit mal multe roade, pentru ca fiecare porțiune de teren să fie

în județul Bacău continuă întrecerea mecanizatorilor lor pentru editatului.le, printre Hemeiuși, cooperative agricole și ferme agricole zilei griu.cea, cîmp. Sute de țărani cooperatori, în frunte cu primarul comunei, Mircea Grigoraș, și cu secretarul comitetului de partid din cooperativa agricolă, Vasile Simion, lucrau cu secerile pe tarlalele in pantă sau cu lanuri îm- buruienite. Alături, pe o altă tarla, 7 combine înaintau neîntrerupt in lanul de griu. Inginerul Gheorghe Roman îndruma activitatea mecanizatorilor. El avea numai cuvinte de laudă la adresa mecanizatorilor Lucian Lupan, Stelică Mavric, Francisc Sentes și Vasile Miron, fiecare dintre ei cîștigător al întrecerii de cîte: 3—4 ori în actuala campanie. La a- * ceastă unitate, ca și la altele din cu- i prinsul județului, munca este orga- < nizată în flux continuu pentru înlă- Șg furarea oricărui decalaj intre dife- i|ritele operațiuni, de la recoltare pînă re la semănatul culturilor succesive. | \ Combinele sint urmate de patru pre- 'ț se de balotat și de zeci de atelaje lăsînd cale ară din

terminarea Numeroase care ValeaMotoșani
și cooperatori- grabnică a re- unități agrico- Seacă, Orbeni, și alte 50 dede stat, au recoltat, în cursul de ieri, ultimele suprafețe cu La cooperativa agricolă Parin- parcă tot satul s-a mutat pe

le, cu hotărîrea fermă de a grabnic recoltatul griului. în , rativele agricole Parava, Mărgineni, Cleja, Ungureni. Solonț, Poduri ș.a. munca nu contenește nici o clipă, se lucrează cu toate mijloacele : cu combine, coase și seceri. In întrecerea pasionantă a mecanizatorilor au apărut numeroase inițiative privind urgentarea lucrărilor și eliminarea oricărei risipe de boabe. Mecanizatorii reglează combinele în funcție de Starea fiecărui lan, in urma lor specialiștii controlează să nu rămi- nă nici un bob în spic și nici un spic pe miriște.In legătură cu măsurile luate pentru încheierea grabnică a lucrărilor de vară, ing. Dumitru Găină, directorul general al direcției agricole județene, ne-a informat că pentru urgentarea treierișului ău fost organizate 67 de arii de treier cu bBtoze, iar in unitățile unde recoltatul s-a încheiat, griul secerat manual se treieră cu combinele. In acest mod, în citeva zile urmează să se încheie treierișul griului de pe cele 15 000 hectare recoltate manual. De asemenea. se lucrează intens prelungite și in două executarea arăturilor culturilor duble.
Gheorghe 
corespondentul „Scînteii"

încheia coope-

in schimburi schimburi la și semănatul
BALTA

' se de .Ș care transportă paiele,1 liberă celor 8 tractoare, care 
,j zori pînă-n noapte.T Aceeași muncă intensă se 1*. Șoară in toate cooperativele

BRAȘOV

f

desfă-agrico-
Au mai rămas de recoltat

200 000 hectare cu griuPină in ziua de 4 august a.c., potrivit datelor centralizate la Ministerul Agriculturii, griul s-a recoltat în proporție de 98 la sută din suprafața cultivată in întreprinderile agricole de stat
și de 90 Ia sută în cooperativele agricole. In total, au mai rămas de recoltat 200 000 hectare cu griu, localizate in special in zonele din centrul și nordul țării.
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folosită cu maximă eficiență. Totodată, vom depune eforturi susținute pentru executarea la timp a lucrărilor de întreținere a culturilor, pentru recoltarea tuturor produselor din toamna care se apropie, pentru pregătirea producției viitoare de griu, vom lua toate măsurile pentru a transpune neabătut în viață hotărîrea conducerii partidului șl statului privind dezvoltarea zootehniei, in vederea unei mai bune aprovizionări a populației cu produse vegetale și animale.Comuniștii, toți oamenii muncii din agricultura Județului Vileea sint ferm convinși că prin eforturile lor, prin munca lor hotărită, lucrind cu abnegație și pasiune, iși aduc contribuția, alături de ceilalți oameni ai muncii, de Întregul popor, la edificarea societății socialiste, multilateral dezvoltate".
coltei. Peste tot, acolo unde terenul nu permite să lucreze combinele, au intervenit echipele de secerători. Cooperatorii și mecanizatorii din Voila, Beclean, Viștea, Ucea, Hirșeni și altele au strins recolta de pe mai bine de jumătate din suprafețele cu griu și secară. La cooperativele agricole din Făgăraș. Sîmbăta de Sus, Be- rivoii Mari și Berivoii Mici s-au format echipe de secerători acolo unde lanurile sint imburuienite. Lucrările se desfășoară in flux. Concomitent cu recoltatul se balotează paiele și se execută arăturile in vederea lnsămln- țării plantelor furajere. în acest mod procedează și cooperatorii din Fel- dioara, Măieruș, Apața etc. Sint inițiative bune care oferă garanții că, in aceste unități, secerișul se va încheia in cîteva zile.Constatările făcute in teren pun in evidență și unele neajunsuri. într-o serie de unități viteza de lucru se menține scăzută.Organele agricole județene trebuie să intervină energic pentru sprijinirea unităților agricole rămase in urmă, să concentreze combinele acolo unde este pot lucra ment. mai mare nevoie și unde cu maximum de randa-

ORDIN DE ZI

Concis, ii numim marinari. Dar le spunem, adesea. temerarii apelor.Rădăcinile acestei îngemănări amintesc de întîia flotă a românilor, ctitorită de Mircea cel Bătrin, ca și de prima noastră navă pe care s-a înălțat tricolorul roșu-galben-albastru. căreia Cezar Bolliac îi vorbea, la ieșirea în larg, ca unei ființe : „Mergi corabie,mergi de arată Europei culorile României !“.în cronica marinei române, o pagină de neuitat a fost dăltuită in acel miez de vară al insurecției naționale antifasciste armate din 1944 pe care ne. pregătim s-o aniversăm. înțr-o simțire cu întregul popor, cu ceilalți militari, marinarii au răspuns cu Înflăcărare chemării Partidului Comunist Român, angajin- du-se în lupta pentru eliberarea patriei. în aprigele încleștări cu inamicul, ei i-au dat acestuia lovituri grele. Doar in decursul a zece zile de lupte, numai Divizionul de monitoare de Dunăre a scufundat peste 20 de nave și a capturat alte 113 vase fasciste.

...S-au scurs de atunci douăzeci și nouă de ăni. Marina țării și-a înnoit chipul in aceeași cadență accelerată a celorlalte împliniri socialiste.De ■ - pașii p tatea dt cește doi Gheorghe Spandole. El î.nsuși un desăvirșit și entuziast torpilor, cu o bogată experiență de instructor și educator, de specialist și om politic — experiență dobîndită de-a lungul a peste două decenii de activitate in marina militară — ofițerul Spandole, ajutat permanent de comuniștii din unitate, a reușit să modeleze la subordonații săi hotărîrea de a se instrui temeinic, spiritul de . profundă responsabilitate.— Activitatea novatoare și neobosită a comilniștilor este incorporată în toate succesele noastre — a ținut el să remarce.Pentru ceea ce reprezintă comuniștii in unitate este semnificativ faptul că, la începutul lunii iunie, călăuzită de prețioasele indicații date de secretarul

curînd, mi-am oprit printre cei din unide nave in care mun- căpitanul de rangul

general al partidului, comandantul suprem al forțelor armate, tovarășul Nicolae Ceaușescu. la in- tilnirea cu activul de partid al armatei, organizația de partid, în urma unei analize judicioase, ,a ajuns la concluzia ■ că unitatea poate obține rezultate mult îmbunătățite In pregătirea de luptă, în întreaga activitate. Chemarea, lansată de organizație — „Să ne mobilizăm întreaga pricepere și capacitate'' pentru îndeplinirea la parametri superiori a îndatoririlor ce ne revin !“ — a fost-însușită cu însuflețire, sub impulsul și după exemplul membrilor de partid.Au trecut numai două luni de, la lansarea chemării. Timpul scurs dimensionează fapte revelatoare. Numărul militarilor de frunte din anul intîi de instrucție a sporit la peste 60 la sută, iar al celor din anul doi la peste 90 la sută din efectiv, ca o sinteză a acestor succese individuale, 70 la sută din numărul navelor, incluzind întregul lor personal, au cucerit înaltul titlu de „Navă de frunte".Și navigatorii din flota maritimă civilă obțin rezultate bune.nit planul tone-mile, rnestru al porție de 107 la sută, iar cei din flota fluvială și-au înfăptuit prevederile de pian la tone-kilometri in ție de 103,3 la sută.Recenta hotărire ducerii de partid și privind realizarea complex hidroenergetic și de transport Dunăre—Marea Neagră, vizitele de lucru ale tovarășului Nicolae Ceaușescu pe traseul viitorului obiectiv, ca și la Mangalia, unde va fi amplasat un șantier naval de mari proporții, indicațiile date de secretarul general al partidului cu aceste pri- . lejuri deschid în fața întregului personal al marinei noastre noi perspective de afirmare creatoare, constituie un puternic imbold spre alte importante infăp- tuiri.
Căpitan de R. I 
Gheorghe STOICA

Ei și-au indepli- de transport la pș primul Se- anului, în pro-
propor-
a con- de stat marelui

Mcolae MOCANU 
corespondentul „ScînieiiTn județul Brașov continuă activitatea tot mai intensă din ultimele zile pentru strîngerea grabnică a re-

Gindul soldatului
Cheltuieli sociale pentru 
lucrătorii și lucrătoarele

din industria ușoară

al ministrului apărării naționale

Sărbătorim, la 5 august, Ziua Marinei Republicii Socialiste România in condițiile puternicului ftvint cu care poporul nostru — intimpinind apropiata aniversare a insurecției naționale antifasciste armate — înfăptuiește istoricele hotăriri ale Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale ale Partidului Comunist Român în vederea accelerării mersului Înainte al țării, pe calea societății socialiste multilateral dezvoltate.Continuind tradițiile glorioase ale înaintașilor, animați de dragoste nețărmurită față de patrie, popor și partid, marinarii energie de luptă și politice, perfecționării procesului instructlv- educativ, .................marilor unități de nave. Asemenea tuturor ostașilor țării, ei dau viață sarcinilor de onoare și de înaltă răspundere trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, comandantul suprem al forțelor armate, la întil- nirea cu activul de partid al armatei, fiind permanent in măsură ca, împreună cu militarii celorlalte arme, să apere independența și suveranitatea patriei,-interesele șl cuceririle revoluționare ale națiunii noastre socialiste.Cu realizări de prestigiu se prezintă la Ziua marinei personalul flotei noastre comerciale, care efectuează un voium mereu crescind de transporturi interne și internaționale. La rindui lor, muncitorii, tehnicienii și inginerii constructori de nave, lucrătorii din porturi nu-și precupețesc eforturile pentru realizarea de nave tot mai moderne, variate și cu deplasamente sporite, pentru executarea oportună și la un inalt nivel calitativ a operațiunilor portuare. Acționind cu bărbăție și abnegație, laceSt harnic detașament de oameni ai muncii din flota comercială, de pe șantierele navale și din porturi iși aduce O contribuție prețioasă la propășirea socialistă a României, la creșterea prestigiului ei in lume.Cu prilejul tradiționalei lor sărbători, adresez cele mal calde felicitări tuturor marinarilor militari și civili, constructorilor de nave, lucrătorilor portuari și le urez noi și însemnate succese in rodnica lor activitate pusă in slujba Înfloririi și apărării patriei socialiste.în cinstea Zilei Marinei Republicii Socialiste România,

militari iși consacră Întreaga capacitate și ridicării neîncetate a nivelului pregătiriiîntăririi capacității combative a unităților șl

ORDON:La 5 august, în garnizoana Mangalia, se vor trage, în semn de salut, 21 salve de artilerie !
★

Trăiască Partidul Comunist Român, conducătorul încer
cat al poporului, inspiratorul șl organizatorul 
noastre 1

Trăiască scumpa noastră patrie, Republica 
România !

Trăiască marina României socialiste 1

victoriilor

Socialistă

Ministrul apărării naționale 
General de armată 

ION IONITĂ

Azi ce mai apare 
din „căciula" I.T.B.?

UTILAJELOR DATORATEȘANTIERELOR CHIMIEI— Acum cînd stăm de vorbă — ne spunea locțiitorul secretarului I comitetului de partid de la întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie" din București, tovarășul Ilie Boioga — în fiecare secție, la fiecare loc de muncă, chemarea adresată de secretarul general al partidului, de a ne concentra eforturile spre recuperarea restanțelor și realizarea integrală a planului de investiții și de producție, a devenit cuvînt și acțiune pentru întregul nostru colectiv. Corespunzător a- cestei sarcini se stabilește strategia transformării in fapte a hotărîrii muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor noștri de a livra șantierelor toate utiLajele tehnologice, inclusiv cele restante.De felul cum se stabilește strategia, aveam să ne convingem in fața graficului care prevede termenele de realizare a utilajelor necesare șantierelor chimiei. Pină acum, întreprinderea avea de executat un volum de 4 705 tone utilaj greu și a realizat 4 098 tone. Deci o restanță de 607 tone utilaj greu ; încă din semestrul trecut s-au livrat, in contul semestrului II. 314 tone utilaj greu, ca, de pildă, 12 pompe elico- idale la instalația de lucrări comune și 8 rezervoare pentru Combinatul petrochimic Pitești, un rezervor cu agitator pentru întreprinderea de antibiotice Iași, 8 fascicole tubulare necesare Combinatului chimic Craiova.— Am căutat să ne achităm alte obligații față de beneficiarii noștri în condițiile în care, din motive o- biective, nu am avut posibilitatea de a livra unele utilaje — nfe-a relatat ing. Cezar Miron, Șeful serviciului producție din întreprindere.— în ce constau, aceste condiții obiective ?— Deși în uzină se află o cantitate suficientă de materiale, adesea sintem puși în situația de ă nu termina și livra un utilaj de 10—12 tone pentru că lipsesc o serie de accesorii de gabarit și valoare mult mai reduse.— Cipd veți lichida totuși aceste restanțe ?— Restanțele pentru Obiectivele ce vor intra în funcțiune in 1973 le vom lichida într-o 'lună — â intervenit inginerul Ștefan Constanti- nescu, șeful biroului producție din cadrul Centralei industriale de utilaj tehnologic, chimic, petrolier și minier din București. Din restanța de 188 tone de utilaj greu se vor livra beneficiarilor, în cel mult o v .......

lună,- 150 de tone. Bunăoară, Combinatului de îngrășăminte azotoase din Tirgu-Mureș — 14 tone, combinatelor petrochimice din Pitești și Ploiești — 121 tone; iar U.F.S. Să-« vinești — 15 tone.Ne-am notat o serie de măsuri întreprinse in uzină pentru ca restanțele să fie recuperate neintîrZiat, pentru ca graficele de livrare stabilite pentru perioada următoare să fie respectate întocmai. Substanțiale sint și măsurile care urmăresc ridicarea calității producției. Astfel, se vor îmbunătăți in mod substanțial tratamentele cordonului termic la sudura de grosime mare și se va trece la crearea unor linii speciale de schimbătoare de căldură. Totodată, cu prilejul analizei decadale, la nivelul comitetului de partid, a listei utilajelor destinate capacităților ce se construiesc pe șantierele chimice, calitatea execuției se va situa pe primul plan, urmărindu-se ca nici o piesă, nici un subansam- blu să nu iasă pe poarta fabricii dacă are vreo defecțiune.Cum se vor recupera restanțele de 456 tone de utilaj greu necesare șantierelor chimiei în vederea punerii in funcțiune a unor obiective din trimestrul I al anului Viitor ? Răspunsul primit din partea tovarășilor din uzină cu care am discutat a fost unanim : da. există posibilități certe de onorare integrală a contractelor încheiate in acest an, pină la ultimul utilaj. Aceasta depinde, in măsură hotărîtoare, do modul in care colectivul uzinei iși va organiza munca, de randamentul obținut de fiecare muncitor, dar și de primirea materialelor restante din import — un ajutor neîntirziat, substanțial și concret așteptindu-se, in acest sens, din partea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele ; esențial este și modul in care unii beneficiari vor înțelege să colaboreze mai bine cu întreprinderea bucureșteană — evi- tîndu-se, mai ales, repetatele modificări de proiecte și soluții. Deci, un apel atit către ministerul de resort, pentru a depune eforturi în scopul asigurării la timp a tuturor materialelor necesare, cit și către beneficiari, pentru a îmbunătăți conlucrarea cu furnizorul. In acest fel. colectivul „Griviței roșii" reuși să-și respecte cuvintul să livreze Ia timp logice așteptate pe miei.
va dat, utilajele tehno- șantierele chi-

Dînd pentru muncă industriei ușoare au alocat și in a- cesi an sume importante, din beneficiile obținute peste plan, unor investiții cu caracter social. Deoarece multe din unitățile acestei ramuri industriale sint noi, iar marea majoritate a salariaților sint tineri, o parte însemnată a fondurilor amintite a fost îndreptată spre construcția de cămine pentru ncfarailișii. în 1972 asemenea cămine au fost puse la dispoziția tinerelor muncitoare de la țesătOriâ „Teleormanul" din Roșiorii de Vede (225 locuri), bumbăcăria Jilava (95............................................... .....tești (312 Cisnădie Balotești' (60 locuri). Existența a- cestor cămine a avut o influență pozitivă asupra stabilității personalului. deci și Asupra rezultatelor in producție. Iată de ce, Si in 1973, o bună parte a fondurilor nccăn- tralizate a luat această destinație : la uzinele textile „Moldova" Botoșani, Filatura din Zalău, Uzinele textile Timișoara, întreprinderea textilă Lugoj. „Ț.esătura“-îași, Fabrica de postav Buhuși, „Industria linii"-Timișoara, „Someșul“-Cluj, Fabrica de confecții Odorhei, întreprinderea textilă „Bucegi“-Fu- cioasa și „Dunăreana“-Giurgiu. U- nele dintre acestea, și anume căminele textile locuri), locuri), cursul întreprinderii din Giurgiu este gata de la 15 iunie a.c.în prezent funcționează, in întreprinderile industriei ușoare, 86 creșe cu peste 6 800 locuri și 113 grădinițe cu peste 13 200 locuri. Centralele industriale și-au prevăzut, în continuare. fonduri la acest capitol. Astfel, in momentul de față se află in diferite faze de construcție : grădinițe — la Filatura de lină

expresie concretă grijii îmbunătățirea Condițiilor de ale salariaților, centralele

locuri), „ArgeȘăna'SPi- locuri). Uzinele textile (250 locuri) și filatura

pentru tineret de la uzinele „Moldova“-Botoșani „Bucegî“-Pucioasavor fi date in folosință inacestui trimestru, cel al textile ,,Dunăreană11
(310(120

pieptănată din București. fabrica de confecții. ..Mondiala" din Saiu- Mare. fabrica . de încălțăminte „Partizanul“-Bacău și o extindere la „Emailul roșu" din Mediaș ; creșe — la fabrica . de tricotaje „Miorița" din Oradea. „Moldova"- îa.și și „Mondiala" Satu-Mare. Se vor 'termina, încă In acolit an. creșa și grădinița de la „Partizanul"- Bacău, cu un total de 340 locuri, precum și creșele de „Miorița"-Oradea (o extindere la 54 la 165 ‘Iași.La același Se inscriil și jare a cantinei de la Sticlă-Turda (de fapt tină cu tot dichisul, â trece de 3 milioane Iei), precum și Cele destinate îmbunătățirii condițiilor în grupurile sociale ale treprinderilor „Metăloglobus" București, I.U.I.U.-Țg. Mureș Fabrica de ciorapi din Timișoara, sau modernizării instalațiilor de ventilație de la fabrica de sticlărie „Prahova" din Ploiești.Iată și o inițiativă al cărei loc de naștere este întreprinderea ,.Dorobanțul“-PIoiești. Din fonduri proprii, cu unele subvenții din partea sindicatului, a luat ființă, anul trecut, la Eforie Sud o „ministațiune" compusă din 15 corturi a cite două locuri, în care, în serii de 12 zile, contra u- nei sume mai mult decit modeste, numeroase familii ale salariaților și-au petrecut vacanța. Anul cestă, bineînțeles, „miniștațiunea" și-a reluat activitatea. Dar nu singură. Preluind această bună experiență, Fabrica de confecții și tricotaje din București a înființat și ea o „ministațiune", tot la Eforie Sud : 16 Căsuțe a Cite 4 locuri, „Construite" de meseriașii fabricii, mobilate și dotate cu obiecte confecționate de salariați, prin muncă voluntară.

de la de locuri) și „Moldova"-capitol lucrările de cheltuieli de reamena- Fabrica de o nouă can- cărei valoare
in-din și

a-

Adrian POPESCU

Stau de 4 ceasuri în stație^ la Dorobanți și mă uit. intr-o doafâ, la . convoaiele de mașini și tramvaie pe care abia le mai încap străzile. Cele mai multe poartă pe caroserie firma I.T.B. Prin punctul unde se încrucișează caleaDorobanților cu șos. Ștefah cel , Mare trec autobuzele nr, 31, 35, 104 și tramvaiele nr. 24, 26, 27, 5 și 4....Trec pe la Dorobanți convoaie neîntrerupte de autobuze, cum trec, cînd trec ? Simbătă, august, treceau cam așa : la 7.40 a trecut un autobuz gol cu nr. 33 ; la ora 7,42 a mai trecut autobuz. Tot gol, tot cu nr. 35 ; peste 90 de secunde apare la orizont din nou' un autobuz. Toți cei 30 de oameni care așteptau autobuzul 31 înaintează Spre marginea trotuarului și pun miinile streașină la ochi. Se aude imediat un „uf" general : venea tot nr. 35. Gol ! (toate aceste trei autobuze aveau lipite pe tăblițele indicatoare coli de hirtie albă pe care scria numărul mașinii)....S-au scurs 7 minute. La orizont apare din nou un autobuz. Acum, desigur, știți ce urmează : spre trotuar, miinile streașină ochi, „uful" general. Apăruse un 35. Tot gol (nr. 33—B—7477)....S-au scurs 14 minute. Si ? Pași spre trotuar, streașină, „uf", 35,gol (nr. 33-B-7417).Peste 22 de minute, deci la ora 8,02 dimineața, se schimbă toate macazurile. încep să curgă autobuzele nr. 31. Unul după altul, la intervale de 2—3 minute. în schimb, zeci de minute, nu mai a- pare nici un 35 și nici un 104 ! Așa cum se intimplă în toate zilele, te mai miri de ce aștepți 35—40 minute după un... 35.Mutăm Centrul de Observație stația tramvaielor. Iată-1 pe

ce

dipu cdu solemnă

un

Nu deIn ....................... ........ . 26. încă un 26. Iar un 26. Un 27. încă unul. Nici un 5. nici un 4, nici un 24. Ba nu. apăre un 24. „Tramvaiul- dorință" se retrăgea la depou.Ai senzația că cineva, vreun funcționar de la dispeceratul generai al I.T.B., a împăturit mai multe bilete pe care a scris numai și numai numere de tramvai și de autobuze. Apoi a aruncat toate biletele intr-o căciulă (cam veche și cam năpirlită) și a lație mijloacele de comun in funcție pus in circu- transport in de... noroc.
GRAUREGh.RtxHca ȘF.RRAN

Simbătă dimineața, unitățile aparținind Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne, tinerii contingentului de curînd incorporat au depus jurămintul militar, legă- mint de credință nestrămutată față de patria socialistă, de națiunea română, de conducerea de partid și de stat a Republicii Socialiste România.La solemnitățile depunerii jurămintului au luat parte membri ai consiliilor de conducere ale Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai Uniunii Tineretului Comunist, generali și ofițeri superiori, veterani din războiul antifascist, membri ăi găr- din detașamen- pentru apărareazilor patriotice, tineri și tinere tele de pregătire a tineretului patriei, pionieri....își întinde mina dreaptă, atingind lancea drapelului.în timp ce unitatea dăduse onorul la pel, el, soldatul compania intîi a mentului, fusese pleșit de nemăiîn- cercate emoții. Da, va păși in fața va rosti cu legămîntul 1 tuî,^ cerul deasupra... toată îl vor asculta și vor fi cu ochii ațintiți la el, cel mai tinăr soldat român. Acum, aici, lingă drapelul de luptă emoția a devenit calmă, e sobră și gravă. Bărbătească. Este emoția mîndriei. Ei, ostașul, jură... Abia de o lună este soldat, dar se simte descins din vremuri de glorie, sâ simte la un capăt de marș ostășesc lung, aducînd eu el, aici, in PREZENT, incă acel strigăt răscolitor „Terna, fratre 1" șl un $u- ' ier de suliță de Rovine, un sărut Mamei Vrincioaia un fulger din furtuna Călugărenilor. Aduce un geamăt al lui Ho-
V ■

dra- din regi-co-careului și glas tare Regimen- senin de și țara

la al Și

ȘlTudor, un steagul Iuiria lui din și o pană de dorobanț căzut la Plevna.$i aude prin pulsînd în el, luptelor din fierbinți, de ale insurecției nale antifasciste mate, a înfruntărilor de la Băneasa, Sfintu- Gheorghe, Cărei, de pe Tisa și din Tatra.E o mare mindrie să preiei ștafeta LOR 1Acum, aici, lingă drapelul de luptă, rostind legămîntul, glasul său e și glasul LOR, al celor ce au fost și care i-au lăsat moștenire pămîntul strămoșesc șl năzuința de bine a unui popor viteaz.
„...cu, 

Republicii 
România... 
dință nestrămutată po
porului român și pa
triei melc socialiste".Răspundea dă țară sa ca muncitor la uzină. constructor pe șantier, elev aplecat spre caietul de matematică, agricultor in Bărăgan sau crescător

o poruncă de-a foșnet Cuza
vreme, larma zilele august, națio- âr-

cetățean al 
Socialiste 
jur cre-

cimpia Banatului. Răspundea ca fiul familiei care s-a mutat, mai alaltăieri in noua locuință din blocul abia urcat in azurul orașului, ca frate cu Ion. pădurarul, ce se scaldă vara asta in Eforie, ca care la anul iși dă admiterea la chimie... Acum răspunde pentru țară, pentru toți ai țării șl ai lui, ca soldat 1... „Pentru a 
apăra independența și 
suveranitatea patriei, 
cauza socialismului".Emoția e calmă, sobră, bărbătească, sul mindru care tește jurămintul tremură, rezonanța lui este aproape metalică : 
„Jur... sâ execut în
tocmai ordinele co
mandantului suprem". Ele sint înseși ordinele patriei dragi. Ale patriei astăzi acel spre c șește gul soarele libertății, front larg, din aliniament în Pășește armata, trupul undeva, compania intii a regimentului, iși potrivește pasul în cadență, el, cel mai tinăr soldat al României socialiste. cel mai proaspăt elev al școlii poporului — armata ; el. ostașul, cu armă la piept și în piept cu o inimă caldă ce bate, pentru țară, popor și partid.

soarele de la iubitul ei,

gla- ros- nu

dintotdeauna de 1 și de miine, miine comunist care poporul pă- ferm, sub stea- partlduluf, sub pealiniament.Împreună cu trup națiunii.în coloană, îndinȘi

Colonel L. TARCO
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A
La împlinirea a patru ani de la Con

gresul al X-lea al P.C.R., un bilanț ori- 
cit de sumar al rezultatelor dobîndite 
generează un puternic sentiment de op
timism și încredere, izvorînd din faptul 
că un asemenea ritm ai înaintării pe în
tregul front al construcției socialiste .a 
putut fi realizat într-o perioadă atît de 
scurtă. Spre a ilustra cum se materiali
zează în diferite compartimente ale vie
ții sociale programul de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, 
elaborat de congres, am solicitat unor 
oameni ai muncii de cele mai variate 
profesii un răspuns succint la întrebarea: 
,,Ce transformări înnoitoare, ce elemen
te de progres a stimulat în unitatea în 
care lucrați aplicarea hotărîrilor Con
gresului al X-lea al P.C.R. î”

trul I au fost depășite la principalii indicatori ; a- proape 95 la sută din volumul total de țigle este de calitatea l ; au fost date peste plan cîte două milioane bucăți țigle și blocuri de zidărie ușoară ; consumul de combustibil convențional a fost redus cu 180 de tone față de normativele stabilite.Ne bucură că inițiativa

noastră a fost preluată de un șir de unități industriale din județ, după cum noi am trecut la aplicarea unor inițiative născute în alte întreprinderi. Pornit din izvoare diferite, șuvoiul i- nițiătivelor captează resursele de elan patriotic ale clasei muncitoare spre înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare accelerată a economiei naționale".

bănuit ce proces profund, binefăcător pentru progresul economiei noastre, avea să declanșeze în perioada imediat următoare orientarea stabilită de Congresul al X-lea privind perfecționarea conducerii vieții economice prin apropierea organelor centrale de conducere de unitățile de producție, de activitatea economică concretă. Expe-

an pe linia comasării unor centrale și raționalizării structurilor organizatorice. Prin întreg ansamblul de măsuri adoptat s-a dat astfel curs deplin orientării deschise de Congresul al X-lea privind necesitatea reducerii personalului funcționăresc și creșterii personalului direct productiv, crearea cadrului necesar pentru realizarea unei con-

importante măsuri cu privire la extinderea lucrărilor de irigații și îmbunătățiri funciare, creșterea gradului de mecanizare și chimizare, dezvoltarea zootehniei, Îmbunătățirea organizării și conducerii unităților agricole, Roadele acestor măsuri se văd și in cooperativa noastră. Prin aplicarea lor am izbutit să obținem anul trecut recol-

Trăim mai bine și sînt încredințată

Obiectivul nostru: realizarea 
cincinalului în patru ani

VICTOR FOTESCU, di
rectorul întreprinderii me
canice de material rulant 
„16 Februarie" Cluj ; ION 
ALMĂȘAN, muncitor, Erou 
al Muncii Socialiste : „Ne amintim ce puternică impresie a produs asupra noastră, cu patru ani in urmă, aprecierea făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu in raportul prezentat la congres că problema esențială a progresului industriei noastre este întărirea răspunderii în muncă a fiecăruia, că edificarea socialismului și comunismului cere muncă, ordine, disciplină. răspundere !Putem afirma azi că dacă la începutul acestui an întreprinderii noastre i s-a acordat Ordinul Muncii clasa I ca urmare a rezultatelor obținute in întrecerea socialistă, dacă am reușit să avem pină acum un avans de peste 100 de zile fată de plan, aceasta se datorește faptului că organizația noastră de partid a izbutit să facă temeinic Înțeleasă necesita

tea acestei cerințe de către fiecare muncitor și tehnician, înalta conștiință a răspunderii față de îndeplinirea in cele mai bune condiții a îndatoririlor profesionale se reflectă in faptul că sporirea eu peste 80 la sută a producției globale a uzinei față de 1969 a fost realizată in proporție de 75 la sută pe seama creșterii productivității muncii. Noi am adresat celorlalte întreprinderi din județ chemarea la dezvoltarea mișcării de autoutila- re și am realizat in primele șapte luni ale anului, pe această cale, mașini și utilaje în valoare de peste 8 milioane lei,Firește, putem face încă mulț pentru a pune integral în valoare rezervele interne ale producției. Tocmai perseverînd pe acest drum, indicat la congres, vom izbuti să realizăm angajamentul pe care întregul colectiv al uzinei îl consideră ca un angajament de onoare : realizarea cincinalului in numai patru ani".

ÎNFĂPTUIM SARCINILECONGRESULUI CU BUCURIA
Lucrez intr-o întreprindere care 

la congres exista doar pe planșetele 
proiectanților

BOER IREN, muncitoare 
la Fabrica de confecții din 
Miercurea Cine : „Sintem aproape 2 000 de femei, pină acum cițiva ani gospodine, azi muncitoare ; lucrăm intr-o întreprindere care in zilele Congresului al X-lea exista doar pe planșetele proiectanților. Ea a intrat in funcțiune in anii de după congres; ca și fabrica de ață și Filatura de bumbac din Od'or- heiul Secuiesc, fabrica de mobilă și Fabrica de stofe de mobilă din Gheorghieni, Fabrica de tricotaje din Miercurea Ciuc, instalațiile de flotație și de aglomerare a concentratelor de la Uzina de fier Vlahița. în ș'curt.. timp, vor . înceue să producă fabrica de plăci a- glomerate din . lemn și .fa

brica de piese de schimb pentru utilaj forestier, ambele la Miercurea Ciuc. Creînd puternice unități industriale și in județul Harghita, in trecut slab dezvoltat economic, partidul a dovedit încă o dată cită a- tenție acordă progresului tuturor zonelor țării și, o- datâ cu aceasta, asigurării bazei economice a deplinei egalități in drepturi a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate. Am rivnit încă de la venirea in fabrică să ajung fruntașă in producție ; mă bucur că am izbutit. Acum ajut pe cele mai . tinere să țină' pasul cu noi, incit toate laolaltă să grăbim pa.sul sprg progres, spre ■ mai bine. Partidul se poate bizui pe noi*’.
Ne-am descoperit propria 

forță de creație
Ing. TOADER STELIAN, 

director adjunct științific al 
Institutului de cercetări și 
proiectări pentru automati
zări : „In conștiința specialiștilor din cadrul institutului nostru a stîrnit un puternic ecou Îndemnul adresat de Congresul al X-lea oamenilor de știință de a-șl aduce o contribuție cit mai mare la p’rogresul științei, ca latură inseparabilă a producției materiale, a progresului economic și social al țării. La patru ani de la congres avem satisfacția multor împliniri in spiritul acestei chemări ; cbmbătind mentalitatea, potrivit căreia rostul.nostru ar fi doar să transplantăm rodul gindihii altora, am izbutit, in numai cîțiva ani, să realizăm apațate și echipamente de automatizare. folosind tehnica circuitelor integrate. Pe a- ceastă bază s-a asimilat un nou sistem electronic de reglaj al proceselor tehnologice, care 11 înlocuiește pe cel fabricat după licență. în urma propunerilor

noastre, au fost .realizate sisteme electronice noi pentru automatizarea mașini- lor-unelte, echipamente pentru transmisia și prelucrarea datelor, elemente specifice pentru cuplarea calculatoarelor la procesele tehnologice.Cit privește activitatea de proiectare, am reușit, pentru prima oară in anii de după Congresul al X-lea, să realizăm proiecte complexe pentru automatizarea unor mari platforme industriale, in care mai' bine de 90 la sută din echipament provine din țară. De unde pină nu de mult eram exclusiv importatori de tehnică de automatizare, iată că am început să ne impunem ca exportatori chiar in unele țări cu îndelungată experiență în acest domeniu. Obiectivul nostru este să recuperăm rămînerile în urmă în anumite sectoare și să abordăm pe front larg problemele automatizării complexe in întreaga economie".
Sporesc inițiativele, crește

eficiența economică
IOAN KRUT8CH, secre

tarul comitetului de partid 
de la întreprinderea „Cera
mica" Jimbolia : „în acești patru ani, colectivul întreprinderii noastre s-a angajat cu toate forțele in bătălia pentru creșterea eficienței economice, definită de Congresul X drept o- biectiv fundamental al întregii activități productive.

în această largă mișcare se înscrie și inițiativa formației conduse de comunistul Ion Balaban, privind constituirea unor „e- chipe ale eficienței economice", care s-a extins in întreprinderea noastră in toate locurile de muncă. Rezultatele dobindite in întrecerea socialistă verifică valoarea acestei acțiuni: sarcinile de plan pe semes
(Urmare din pag. I)că formele, metodele și structurile de conducere nu sînt șțatice, imuabile, fiind obiectiv necesară adaptarea lor sistematică la cerințele realității in permanentă schimbare.Asemenea unui fir roșu străbate ansamblul măsurilor adoptate de partid in aplicarea hotărîrilor Congresului ai X-lea efortul constant 
de adincire a democrației socialiste, creșterea atribuțiilor organelor centrale și locale ale puterii de stat imbinîndu-se armonios cu configu
rarea cadrului instituțional menit să 
inlesneasoă participarea directă, ne
mijlocită, a maselor populare la 
rezolvarea treburilor obștești. Preocuparea constantă pentru dezvoltarea democrației economice și-a găsit concretizare în crearea comitetelor și consiliilor oamenilor muncii, ca organe de conducere colectivă cu caracter deliberativ, instituționali- zarea adunărilor generale ale oamenilor muncii ca for suprem de conducere In unitățile economice, a consiliilor de control muncitoresc asupra activității economico-sociale

ÎNFLORIRII patriei,A PROPRIEI NOASTREÎMPLINIRI
„Fabricat in Romania" la un înalt 

nivel competitiv
GAVRIL MIHALACHE, tehnician, întreprinderea „înfrățirea" Oradea : „Stabilind drept unul din obiectivele principale intensificarea exportului, extinderea relațiilor economice eu toate »țările, Congresul al X-lea a inaugurat practic un drum nou de afirmare pentru foarte multe întreprinderi, printre'care și a noastră. Astfel, comparativ cu 1970, volumul producției pentru export este acum cu 80 la sută mai mare. Spre a ne consolida pozițiile pe piața externă, parale.! cu perfecționarea produselor aflate in fabricație, acționăm pentru a realiza noi tipuri care să răspundă celor mai exigente cerințe. Astfel, la scurt timp după

congres a intrat in fabricația de serie familia mașinilor de filetat, exportată acum in proporție de circa 85 la sută. De o bună a- preejere s-a. bucurat la tir- gurile internaționale de Ia Paris și Miinchen, iar apoi pe piețele din Danemarca și Italia mașina de găurit „Universal" GU-25 ; noua familie de mașini de găurit vertical, omologată la sfir- șitul anului trecut, a întrunit sufragii unanime la tirgurile de la Leipzig și Bilbao. Congresul al X-lea ne-a stabilit acest imperativ: azi trebuie să lucrăm mai bine ca ieri, mii- ne mai bine ca astăzi. Numai așa poți deveni un partener competitiv pe piețele externe".

riența color 4 ani de activitate a centralei noastre a- testă elocvent cit de avantajoasă s-a dovedit crearea acestor mari complexe economice sub, raportul adin- cirii concentrării, specializării și cooperării in producție, al tipizării unor produse și tehnologii, al generalizării metodelor a- vansate de lucru, al îmbinării cercetării cu producția, al economisirii muncii sociale prin înlăturarea unor paralelisme.Un puternic impuls in valorificarea superioară a actualului cadru organizatoric al induștriei noastre l-au dat măsurile întreprinse in. primăvara acestui

duceri dinamice, suple și mobile, bazată pe criterii' de eficientă economică.Preocupările noastre sînt axate acum pe soluționarea unor probleme complexe privind integrarea producției unităților componente ale centralei, folosirea cit mai bună a cadrelor tehnice trecute in activitatea productivă, reorganizarea fluxurilor tehnologice, ameliorarea radicală a dotărilor tehnice, ridicarea gradului de mecanizare și automatizare. într-un cuvint, acționăm spre a fructifica efectiv marile a- vantaje oferite de noul cadru organizatoric".
Hotărîrile congresului rodesc 

in recoltele noastre

Perfecționarea — proces 
, continuu, stimulator

Ing. NICULAE VULCAN, 
directorul general al Cen
tralei Industriale de utilaj

tehnologic, chimic, petro
lier și minier București: „Mărturisesc că nici n-am

ION SPATARELU, pre
ședintele C.A.P. din comu
na Gheorghe Doja, județul 
Ialomița : „Cu patțu ani in urmă, Congresul al X-lea al partidului ne îndemna 
să pășim cu fermitate pe calea dezvoltării intensive,

multilaterale a agriculturii, ca singura modalitate pentru' a asigura, an da an, producții agricole tot mai mari, Plenarele C.C. al P.C.R. au stabilit mijloacele practice ale unei asemenea dezvoltări, adoptind

te de griu și de porumb cu aproape 80 la sută și, respectiv, cu peste 20 la sută mai mari ca in 1969, in condiții de neirigare. în a- cest an recolta de griu a cunoscut o nouă creștere, atingind peste 4 600 kg la hectar, cu mult peste dublul producției din anul congresului. Creșteri mari a înregistrat în această perioadă și sectorul zootehnic. Tocmai pe această bază au sporit continuu veniturile anuale ale cooperativei. : de la 16,9 milioane in 1969 la 24,6 milioane In 1972. Ca urmare a aplicării acordului global, anul trecut, de exemplu, cooperatorii au primit drept retribuție 66 de lei la zi, in afară de 338 000 lei plată suplimentară și peste 800 tone cereale. La Împlinirea a 4 ani de la Congresul al X-lea, noi, țăranii cooperatori, ne prezentăm cu fruntea sus, hotărîți să nu ne precupețim eforturile pentru a aplica întru totul hotărîrile sale, menite să asigure înflorirea agriculturii noastre socialiste".
In uni-și a comisiilor pe domenii tățile economice. Vizitele de lucru ale conducerii de partid in diferitele județe ale țării și în unități economice, consfătuirile republicane cu specialiștii din creșterea Frontului organizațiilor de practica dezbaterii palelor proiecte ilustrează i logului principală partidului și a statului.

diferite domenii, și atribuțiilor Socialiste, ale masă și obștești, publice a princi- de legi, și hotărtri i grăitor statornicirea dia- permanent cu poporul, ca metodă de conducere a
roluluiUnității

Perioada ultimilor patru ani oglin
dește perseverența cu care sînt în
făptuite obiectivele stabilite de Con
gresul al.X-lca referitoare la conti
nua ridicare a nivelului de trai al 
populației. în viața fiecărei familii s-au resimțit favorabil majorările de salarii, îndeosebi ale salariilor mici, mărirea tuturor categoriilor de pensii, ca și a alocațiilor pentru copii, sporirea simțitoare a cheltuielilor social-culturale ale statului și amploarea construcției de locuințe, reducerea prețurilor unor produse industriale de larg consum. Adău-

gindu-se acestor măsuri, obținute ca urmare a realizărilor dobindite în dezvoltarea economiei naționale, trecerea în anji 1974—1975 la o a doua etapă a majorării salariilor prevăzută pentru acest cincinal va asigura depășirea prevederilor de plan
riale a noii orinduiri și perfecționarea relațiilor de producție socialiste, cu crearea condițiilor propice afirmării plenare a personalității umane. desfășoară o vastă activitate 
educativă pentru formarea omului 
nou, eu o înaltă conștiință socialistă,

late, dau expresie convingerii partidului că In condițiile socialismului eonșțiința nu numai că nu este sortită unei inevitabile rămineri în urmă, dar poate să se afirme ca factor dinamizator al existenței sociale.Inițiator și organizator al proceșu-PATRU AM DE IA CONGRESUL AI X-LEA
privind creșterea salariului real ; aceasta ilustrează, o, dată mai mult, adevărul cu atita stăruință propagat de partid că singura temelie trai
nică pentru continua ridicare a ni
velului de trai constă în neîncetata 
dezvoltare și modernizare a forțelor 
de producție, sporirea eficienței eco
nomice, creșterea venitului național.în spiritul hotărîrilor Congresului al X-lea. partidul îmbină eforturile pentru întărirea bazei tehnico-mate-

cu un larg orizont de cultură. Consecvența cu care acționează pentru aplicarea programului de educare comunistă adoptat de Plenara C.C, al P.C.R, din noiembrie 1971, fermitatea cu care orientează eforturile comuniștilor, ale întregului popor spre așezarea relațiilor sociale pe temelia echității și eticii socialiste, intransigența manifestată în combaterea influențelor ideologiei și moralei burgheze, a mentalităților înapo-

lui de perfecționare a întregii vieți sociale, partidul realizează totodată progrese calitative in perfecționarea propriei sale activități, Cerința legică a creșterii continue a rolului conducător al partidului se înfăptuiește acum prin integrarea tot mai organică a partidului In viața societății, îmbinarea mereu mai strinsă a activității de partid și de stat, continua întărire a legăturii cu masele, exercitarea de către fiecare din

că vom trăi
ANA SZATMARI, mamă 

eroină, muncitoare la în
treprinderea „Ardeleana" 
Satu-Mare : „Ne-am convins cită dreptate a avut tovarășul Ceaușescu cînd spunea la Congresul al X-lea că, pe măsură ce vor spori producția și venitul național, vor crește veniturile salariaților, cheltuielile social-culturale ale statului. Iată, in familia noastră, deși se știe că nu-i deloc ușor să crești zece copii, condițiile de viață ni s-au îmbunătățit în ultimii patru ani. După majorarea salariilor din anul trecut, ,eu și soțul meu, muncitor la combinatul „1 Mal", ciștigăm la un loc 2 200 lei pe lună in loc de 1 800. la care se adaugă gratiflcațiile anuale. în a-

și mai bine'celași timp, prin creșterea alocațiilor pentru copii, primim, in loc de 900 lei pe' lună, 1 420 lei ; pe lingă aceasta, cind am născut ultimii trei copii am primit 3 000 lei indemnizație.Ni s-a repartizat o locuință nouă, mai încăpătoare ; ne-am cumpărat mobilă în rate, televizor, frigider, mașină de spălat. Dintre copii, doi simt la grădiniță și șase la școală, unde primesc manuale gratuite. Băiatul cel mare a învățat meserie ; e șofer, ciștigă bine. Ce pot să-mi doresc decît să-i văd crescînd pe toți sănătoși, harnici, cinstiți, cu mintea luminată, să pună și ei umărul ca viața noastră să fie tot mai bună, mai frumoasă 1“
Făurim un cadru de viață 

civilizată, modernă
ION SFERCOCEA, pri

marul municipiului Reșița : „în acești patru ani, Reșița, vatră industrială intrată in cel de-al treilea, veac de foc nestins, a întinerit. Tot ce vedem în jurul nostru ne apare ca întruparea adevărului cu atita forță rostit de la tribuna congresului de secretarul general al partidului ; îmbunătățirea condițiilor de viață, creșterea gradului de civilizație și bunăstare a națiunii este țelul suprem al întregii activități a partidului. După' congres au fost construite la noi peste 
3 090 de apartamente -un institut de proiecțări ; un nou liceu industrial ; un complex școlar pentru viito

rii siderurgiști cu ateliere- școală, cămin și cantină modernă ; o școală cu 24 săli de clasă ; se află în construcție un mare cinematograf, un spital cu 700 paturi și o policlinică.în cadrul Întrecerii patriotice pentru înfrumusețarea orașelor, cu sprijinul permanent al cetățenilor, se construiește o mare arteră comercială in noul centru civic al orașului, in- cluzînd 20 de magazine, se înalță un hotel cu 200 locuri, un supermaga- zin, se amenajează solarii, terenuri sportive, spații verzi. Vechea cetate a oțelului e mindră de noua el tinerețe".
învățămintul strins împletit

cu cercetarea și producția
Prof. dr. ing. MARIN 

UNTARU, prorector al Uni
versității din Brașov ; „în spiritul hotărîrilor Congresului al X-lea, împletirea lnvățămîntului cu cercetarea științifică și cu producția a constituit in ultimii ani principala' direcție a dezvoltării învățămintului în cadrul universității noastre. Integrarea catedrei de automobile și tractoare in activitatea Institutului de cercetări și proiectări pentru automobile și tractoare, ca și a catedrei de tehnologia construcțiilor de mașini in activitatea uzinei „Tractorul" ne înlesnește să folosim, in cadrul procesului instructiv, documentația tehnică, baza materială și experiența personalului tehnico-ingineresc. în -același timp, organizarea ' practicii studenților în incinta marilor întreprinderi,

contribuția efectivă a unor facultăți la eforturile de organizare științifică a producției, încheierea a numeroase contracte cu unitățile productive, atragerea unor specialiști din producție și cercetare la îndrumarea practicii studenților și la activitatea catedrelor sînt principalele căi prin care am legat punți trainice între ■ invățămint-cercetare- producție, începînd cu viitorul an universitar, în- vătămintul tehnic superior din Brașov va beneficia de o formă perfecționată : centrele ce vor fi create in cadrul marilor unități industriale, unde, paralel cu propria activitate de proiectare și producție, se vor desfășura procesul de instruire a studenților șl cercetarea științifică universitară".
zi munci și a trăi in chip 
comunist — deviza activității 

politico - educative
NICOLAE ACRÎȘMARI- 

ȚEI, secretar al Comitetului județean Neamț al 
P.C.R. : „Congresul al X-lea se asociază in conștiința noastră, a tuturor, cu concepția complexă, de perspectivă, despre educația socialistă pe care a promovat-o, incluzind deopotrivă pregătirea poli- tico-ideologică, însușirea valorilor științei și culturii, formarea trăsăturilor etice noi. Această concepție, dezvoltată și concretizată ulterior prin programul de educație comunistă adoptat de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971 și însușit de Conferința Națională a partidului ca propriul ei program, a dinamizat întreaga activitate poli- tico-ideologică.Putem afirma că in anii care au trecut de la congres, munca politico-educa- tivă a devenit o preocupare constantă, majoră, a organelor de partid — de la comitetul județean pină la organizațiile de bază, îndrumarea unitară a tuturor mijloacelor de influențare politică, a factorilor de culturalizare îmbinindu-se cu efortul pentru întărirea legăturii propagandei cu viața. O influență pozitivă in acest sens au avut schimburile de experiență privind „Rolul organizațiilor- de bază in înfăptuirea programului de educare comunistă", sesiu

nile de comunicări ale comitetului județean pe tema „Conținut, forme și mijloace in dezvoltarea conștiinței politice, morale și ateiste a maselor", consfătuirile cadrelor didactice consacrate accentuării caracterului educativ al invăță- mintului,Paralel cu organizare» dezbaterii proiectului de norme ale vieții și muncii comuniștilor, am orientat munca politică spre aplicarea neintîrziată a prevederilor acestuia, ’ astfel ca normele să se înrădăcineze în întreaga comportare a oamenilor muncii. Roadele acestei activități își găsesc ilustrarea în nenumăratele fapte cotidiene care vorbesc despre entuziasmul cu care masele înfăptuiesc politica partidului, despre munca lor harnică pentru devansarea realizării cincinalului, despre afirmarea tot mai fermă a trăsăturilor moralei comuniste. Antrenînd întregul activ de partid, vom acționa cu și mai multă perseverență spre a spori forța de influențare a activității politico-educative, punînd în centrul acesteia explicarea aprofundată a politicii partidului, contribuția practică la realizarea sarcinilor trasate de partid, cultivarea unei înalte responsabilități sociale".
Anchetă realizată d»
Tudor OLARU 
Ioan ERHAN
și corespondenții „Sctnteii*

organizațiile sale a funcției de forță dinamizatoare a colectivului în care activează.
Perioada care a trecut de la Con

gresul a! X-lea a adus o deplină 
confirmare aprecierilor și concluzii
lor sale asupra problemelor majore 
ale vieții internaționale, a prilejuit 
o activitate deosebit <Ic bogată și di
namică, multilaterală, plină de spirit 
de inițiativă, desfășurată de C.C. a! 
P.C.R., Consiliul de Stat și guvernul 
român. Meritul principal revine in această privință tovarășului Nicolae Ceaușescu. al cărui roi în elaborarea politicii externe a României și in traducerea ei in viață s-a afirmat cu pregnanță și strălucire.Multiplicarea raporturilor internaționale ale P.C.R., pe diferite planuri. creșterea substanțială a contactelor concretizează perseverența neabătută cu care partidul acționează pentru adincirea și consolidarea prieteniei și alianței frățești a României cu toate țările socialiste, pentru amplificarea colaborării cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu forțele democratice și progresiste de pretutindeni, își aduce

contribuția la întărirea unității și coeziunii mișcării comuniste internaționale. a frontului antiimperialist mondial. în același timp, intensa activitate desfășurată in spiritul principiilor coexistenței pașnice pentru dezvoltarea cooperării cu toate statele lumii, fără deosebire de orin- duire socială, pentru stingerea focarelor de tensiune și conflict, pentru desfășurarea cu succes a primei faze a conferinței general-europene, a contribuit la creșterea autorității și prestigiului internațional al României socialiste, a simpatiei de care ea se bucură pe toate meridianele.Superioritatea orinduirii noastre socialiste, avintul economiei naționale, unitatea întregului popor in jurul partidului, orientarea clară și cutezătoare pe care el o imprimă mersului înainte al societății stau la temelia încrederii nezdruncinate a celor peste 20 de milioane de fii ai României socialiste în succesul deplin al eforturilor lor creatoare pentru înfăptuirea integrală, pină la capăt, a tuturor prevederilor programului adoptat de Congresul al X-lea, spre binele și fericirea patriei.
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Cereți și vom publica

Publicăm astăzi, in cadrul rubricii noastre, răspunsul direc
țiilor de resort din Ministerul Educației și tnvățămîntului la 
întrebarea mai multor cititori.

INVAȚĂM1NT

Cum se va perfecționa predarea limbilor străine ?Pornind de la rolul pe care îl are cunoașterea limbilor străine în ridicarea nivelului de cultură al tineretului, în formarea unor specialiști cu un orizont larg și o mare capacitate de investigație științifică, în apropierea dintre națiuni, Plenara C.C. al P.C.R. din 18—19 iunie a.c. a trasat sarcini pentru dezvoltarea și îmbogățirea studiului acestor limbi în învătămîntul de toate gradele. în lumina acestor sarcini, pentru viitorii ani școlari se prevăd astfel de măsuri incit să se asigure, ținîn- du-se seama de experiența tării noastre, de tendințele existente pe plan mondial, însușirea temeinică a limbilor străine încă din Jnvățămîn- tul general și liceal. „Âccesul la cuceririle științei și tehnicii contemporane — spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu — nu este posibil fără stăpînirea măcar a două limbi de circulație mondială". Pornind de la această indicație clară, Ministerul Educației și tnvățămin- tului a prevăzut ca în școala generală și liceu să se studieze Ia alegere două limbi străine de largă circulație. Studiul ■ limbilor moderne va începe de la virste mici și va avea continuitate pe toate treptele invățămintului.Pentru prima dată, începind cu a- nul școlar 1973/1974, se va organiza, acolo unde sînt condiții, predarea limbilor străine în grădinițe. Introducerea învățării> unei limbi străine in instituțiile preșcolare se va rea-

liza, treptat, la cererea părinților, cheltuielile fiind suportate de către aceștia. însușirea limbilor străine se va asigura prinreonversație, activități de joc și cînt începind cu copiii din grupa mijlocie și mare în cite 3 ore săptămînal, organizate zilnic cile i/2 oră. în acest fel, copiii au posibilitatea să exerseze in limba pe care o învață pe toată durata săptăminii. Statul pune cadre calificate la dispoziția grădinițelor care au introdus în programul lor învățarea unei limbi străine.în școala generală și liceu se va introduce în mod obligatoriu învățarea a două limbi străine. Astfel, la, clasele I—VIII ale învățămîntu- lui general se va extinde treptat predarea primei limbi străine înce- pînd cu clasele a II-a, cu aproximativ 1 000 de clase anual, urmînd ca acțiunea să fie încheiată in linii mari pînă in 1985. Pe măsura introducerii primei limbi străine în clasa a II-a, predarea celei de-a doua limbi va începe in clasa a V-a. Pentru anul școlar 1973/1974 au fost luate măsuri ca elevii care au studiat prima limbă străină în clasele II—IV să studieze a doua limbă in clasa a V-a ; elevii care au început studiul limbilor străine în clasa a V-a vor studia a doua limbă in clasa a Vl-a cu cite 2 ore pe săptămină, numai în școlile care dispun de cadre didactice de specialitate și spațiu școlar. Elevii din clasele VII—VIII studiază în continuare o singură limbă străină.

de în unde limba la- studiu cu o pon- planul de invâ-

In licee se vor studia începind cu anul I două limbi străine de largă circulație. în anul școlar 1973/ 1974 se va introduce in toate liceele studiul celei dc-a doua limbi la anii I, II și III. De menționat că studiul limbilor străine în liceele de specialitate va fi lega’t mai mult de profilul liceului, facilitîndu-se în acest fel însușirea de către elevi a. terminologiei de specialitate. Limba latină se va studia în continuare in liceele umaniste în care vor funcționa secții clasice tină va fi obiect dere importantă țămînt.Inspectoratele școlare desfășoară în prezent o amplă acțiune pentru stabilirea unităților preșcolare in care se introduce predarea limbilor străine, a școlilor generale și liceelor care introduc studiul celei de-a doua limbi străine. Prin aceste măsuri, pe ansamblul școlii generale, numărul de ore afectat predării limbilor străine va ajunge la a- proximativ 17 la sută din totalul orelor prevăzute în planul de învă- țămint. Concomitent cu asemenea măsuri, au fost întreprinse pregătiri în vederea perfecționării continue a metodelor de predare a limbilor străine, asigurării cadrelor calificate pentru toate tipurile de școli, acordindu-se o atenție deosebită școlilor de Ia sate.Institutul central de perfecționare a personalului didactic a organizat și în acest an un curs cu participarea lectorilor străini pentru perfecționarea profesorilor care predau limbile moderne în școlile generale și licee.Măsuri importante se vor lua pentru îmbunătățirea însușirii limbilor străine și perior.
Rubrică 
Mihai

in invățămintul su-
redactata de 
IORDĂNESCU

o Urmărire la Amsterdam : 
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16: 
18,30; 21, la grădină — 20.
0 Distratul : PATRIA — 9; 11,30; 
141 16,30; 19; 21.15, FESTIVAL — 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21. la gră
dină — 20.
0 Cartea junglei : SCALA — 11; 
13; 15; 17; 19; 21. STADIONUL
DINAMO — 20.
o Dragostea începe vineri : CA
PITOL — 9,30; 11,45; 14; 16,15: 
18,45; 21, la grădină — 20,15, FA
VORIT — 9,15; 11,30: 13.45; 16: 
18,15; 20,30.
O Fantoma lui Barbă Neagră : 
LUCEAFĂRUL — 8,30; 11; 13.30; 
16; 18,30; 21, la grădină — 20,15.
© ...și salută rinduneleie : CEN
TRAL — 9.15; 11,30: 13,45; 16:
18,15; 20,30.
a Program de deseno animate 
pentru copii : DOINA — 9.30; 11. 
e Cu copiii la mare : DOINA — 
13,15; 15,30; 17,45: 20,15.
o Jucătorul : FLOREASCA —
15,30; 18; 20,15.q Simon Templar 
MINA — 9; 11,15;
20,45.
o La răscruce de
CELSIOR — 8,45;
18,30; 20,45, BUZEȘTI . .
13,45; 16; 18,15; 20,30, la grădină 
— 20,15, GLORIA — 9: 11,15; 13,30: 
15,45; 18,15; 20.30.
a Andrei Rubliov : VIITORUL - 
16; 19,30.
0 Aventurile lui Babușcă :
PURI NOI — 9,15—20,45 în 
tinuare, COSMOS — 15.30;
20,15.
a Jandarmul la plimbare : 
VIȚA - f ................. ................
18,15: 20,30, 
13,30; 15,45;
nă — 20, FLAMURA 
13,30; 16: 18,15; 20.30.
o Acei oameni minunați în ma
șinile lor zburătoare — 10; 12,30;

lntervine : LU- 
13.30: 16; 18.30:

vinturi : EX- 
11,15; 13.30: 16;

9; 11,30;

TIM- 
con- 

18;L

GRI- 
15,45; 
11,15:

8,45; 11,15; 13,30; 
AURORA - 9;
18,15; 20,30, la grădi-

9: 11,15:

15,30; 18, Uimitorul dr. Clitter- 
house — 20,30 : CINEMATECA
(Sala Union).
e Cornul de capră : CRINGAȘI
— 15; 17.30.
a Solaris : CRINGAȘI — 19,30.
a Lumea se distrează : BUCEGI
— 16; 18; 20, la grădină — 20,15, 
LIRA — 15,30: 18; 20,30, la gră
dină — 20,15.
e Un om în sălbăticie : MELO
DIA - 9; 11,15; 13,30: 16; 18.30; 
20,45, MODERN — 9; 11,15; 13.30; 
16: 18,15; 20,30, la grădină
o Ultimul cartuș : 
15.45; 18; ...................
20.
a Monte 
15,30; 18: 
18: 20,15.
8 Ceața :
20.15.
a Antoniu șl Cleopatra : MIO
RIȚA — 9; 12,30; 16; 19,30, VOL
GA — 9; 12,30; 16; 19,30, TOMIS
— 9; 12,30; 16; 19,30, la grădină
— 20. GRĂDINA SELECT — 20,15. 
o Tu, eu și micul Paris : MO
ȘILOR — 15,30: 18: 20. la grădi
nă — 20.
n Ciprian Poritmbescu : POPU
LAR — 16; 19.- PROGRESUL —
15,30: 19.
O Te așteptăm, flăcăule : VITAN
— 15.30: 17.30; 19,30.
a Fluturii sînt liberi : DACIA
— 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30, 
ARTA - 15,30: 18; 20.30, la gră
dină —' 20.15.
e Eliberarea (seriile 
ÎNFRĂȚIREA INTRE
— 15.30: 19.
a Rond de
— 15.30; 18: 
a Nici un 
lă : DRUMUL 
20.15.
a Fata 
REA - 
dină — 20,30.
• Pe aripile vîntului : ARENELE 
ROMANE — 20.
a Copiii căpitanului Grant : GRĂ
DINA VITAN - 20,15.
a Cînd legendele mor : CLUBUL 
UZINELOR REPUBLICA 
18; 20.

PACT A
20, MUNCA — 16:

20.
13;
18:

Carlo : GIULEȘTI —
20,15, RAHOVA — 15,30;

FERENTARI — 15; 18;

IV și V) : 
POPOARE

Cișmigiu
Marmora 
de sunet și lumină

(Rotonda 
timpului

ft Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate — 
18.30.
• Grădina 
scriitorilor) :
— Spectacol
— 20.30.
a Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (Grădina Boema) : Estival 
Boema — 20.
® Teatrul evreiesc de stat : Her- 
șele Dubrovncr — 19,30.

tv

8,00

PROGRAMUL I

Bună dimineața. • Gimnas
tica pentru toți. • Pentru 
sănătatea dv. „Primul ajutor 
In caz de arsu'rl". Dialog cu 
dr. Nicolae Chiotan. • Mu
zică ușoară cu Aura Urzi- 
ceanu.
Cravatele roșii... din jude
țul Neamț.
Film serial „Daktari".
Viața satului.
Emisiune in limba maghiară. 
De strajă patriei.

ALBUM DUMINICAL.
Radu Zaharescu în „cu
pletul zilei". Cintece de voie 
bună cu Petre Guști. „Ma- 
che și... acustica". Din amin
tirile lui sică Alexandrescu. 
Interpretează Aurel Giuru- 
mia, Marian Hudac, Gelu 
Colceag, George Ulmeni. 
Cîntă Mirabela Dauer. Un 
zimbet pe 16 mm de Marin 
Traian. Muzică ușoară cu 
Marieta Bătrînu și Vaslle 
Mentzel. „Catarge românești" 
— reportaj. Țarina de Ia 
Albac — melodii ardelenești 
interpretate de Ion Cristo- 
reanu. Umor străin : „Ca
doul" de Roger Darbols, cu : 
Victoria Mierlescu și Sanda 
Toma. Keckle și Jeckle — 
desen animat.

) Tenis de cimp : România — 
U.R.S.S. Transmisiune 
arena Progresul.

1 Film serial „Arthur", 
dul II — „Ucenicul", 
ducție a studiourilor 
matqgrafice engleze. 
Pat Jackson.

> Publicitate.
) Expediție de vinătoare : 

„Urletul lupilor". Film de 
Alex. Satmari.

1 1001 de seri.
i Telejurnal. • Săptămină po
litică internă . și internațio
nală in imagini.

1 Avanpremieră.
i Reportajul’ săptăminii : „Șo

feri de cursă lungă". Re
portaj de Emanuel Valeriu.

i Publicitate.
1 Fantezii... fantezii... 
fel de varietăți eu... 
fel de păpuși.

22,15 Telejurnal.
22,25 Duminica sportivă 

Europei" la atletism. 
nin : Elveția 
Norvegia 
ria — “ 
de la 
(Intervizlune).

8,30

13,00

14.00

18,30

18,55
19,00

' 19,20
19,30

20,10
20,15

20,35
20,40

de la

Episo- 
P ro
ci ne- 

Regia

Fel de 
fel de

;,Cupa 
femi- 

Italla — 
R.D.G. — Unga- 

Bomânia. înregistrare 
Stadionul Republicii

PROGKAMUL II

11,00—13.00 Mari dirijori — Charles 
Munch.
Eroi Îndrăgiți de copii : 
„A.lbinița".

Telex tehnico-ștllnțlflc.
Film artistic : „Prețul pute
rii" — producție a studiou-, 
rilor italiene. Regia Tonio 
Valerii. Cu : Giuliano Gem
ma, Warren Vanders, Beni
to Stefanelll.

20,10

20.40
21,00

„Estival-Boema
ori, mai exact,

la Boema„Estival-Boema" poate fi vizionat in fiecare ■ seară la Grădina Boema.. Este un spectacol de music-hall de Ni- cușor Constantinescu și H. Mălineanu. Re-’ gia artistică: Nicolae Dinescu. Scenografia aparține lui Puiu Ga- nea, iar coregrafia lui Sandu Feyer. Dirijorul spectacolului : H. Mălineanu.„Estival-Boema": cuplete, scenete, muzică, dans, dresură de cîini, pantomimă... și cite și mai cite. Trompetele răsună, publicul așteaptă nerăbdător, plin de speranțe. Este încurajat de corpul de balet care anunță cu insistență că va urma ceva „senzațional", „nemaipomenit", „nemaivăzut"... Și publicul așteaptă. Ce i se oferă ? Povestea cu „Jimmy logoditu’", pe lingă faptul că este știută, mai are și. o bună doză de de trivial, bune" ale Caban nu comunice cu sala. Cum să apreciem calitățile interpretative ale An- căi Liana — o solistă de altfel înzestrată — cind melodiile sînt destul de șterse ? Se propune un amestec între „West Side Story", „Oklahoma" și „Hair" — mult prea departe de modelele care le-au inspirat. Versuri, dorit solemne, sint. însoțite de dansuri — după cum sint recomandate „dansuri populare" — destul de stilizate ! Sînt pre- zenți și Anton și Ro- mică, doi mimi talen- tați, care ne propun insă lucruri știute... Și din nou corpul- de balet împarte zimbete și

vulgaritate, „Gîndurile trio-ului izbutesc să

66

noapte :
20,15. 
moment 

sării

COTROCENI

de plictisea-
- 15.30: 18;

care 
15,15;

flori : UNI-vinde
.17,45; 20.15, la gră-

rirea averii ce le-a tost încredințată se face cu ochii închiși 1

MIR

speranțe. Cristina Sta- mate, o apreciată actriță, face remarcabile eforturi de dăruire scenică* dar textul, greoi, nu o prea ajută. Dimpotrivă ! Se remarcă trei, tineri actori: Mihai Perșa, Gelu Colceag, Gabriel Iencec, iar după scenetele lor („Scaunele", „Ofelia la varietăți), parcă, parcă se mai înviorează cite ceva!Conștiința caracterului improvizat al spectacolului i-a îndemnat pe autori să apeleze, ca la o soluție salvatoare, la participări extraordinare. Se oferă posibilitatea reintilni- rii emoționante cu Ioana Radu, apoi cu N. Stroe, Horia Căciu- lescu, dar și in acest caz- nu întotdeauna textele cu care apre- ciații interpreți își etalează virtuțile artistice sint la - înălțimea exigențelor. Momentele in tovărășia acestora trec repede și... Și iar vine corpul de balet, iar iși face drum spre scenă — din nefericire neinspirat — trio Caban. Vom menționa prezența unei bune interprete de muzică ușoară, Ju- dit Șziicz, din R.P. Ungară, și o dresură de cîini, condusă de Swantje din R.D. Germană.Văzind de exemplu de trebuie să spectacol d.e hali. Actorii tăreții cei străduiesc, jenați, dea cit de cit unitate acestei reprezentații estivale, actorii și cin- tăreții cu mai puțină experiență par dezorientați. ...Muzica flaș- netează ceva neinspi-

IFAPTUL
IDIVERS 
!
| Ecuatorul
trece prin...

tur- în- Tă- ci- vă-

După ce au 
închis ochii,
mai vin si cu

scuze!
<...Judecătoria sectorului 6. încep dezbaterile într-un nou dosar penal. Un dosar masiv care, în limbajul grefierului, este denumit, pe bună dreptate, „lotul Trico- dava“. Ascultăm încadrările juridice ale faptelor celor 12 inculpați : luare de mită, fals intelectual, înșelăciune în paguba avutului obștesc, delapidare, neglijentă în serviciu, complicitate la delapidare, uz de fals, dare de mită... Aflăm că șase foști salariați ai fabricii „Tricodava", în schimbul unor sume de bani și al altor avantaje materiale, au „valorificat" prin inteime- diul unor achizitori D.C.A. o importantă cantitate de producție finită cu mici defecțiuni, la... prețul de zdrențe, aducind întreprinderii un prejudiciu de aproape 200 000 lei. Totul s-a petrecut în incinta fabricii, sub ochii celor care trebuiau să vegheze Ia apărarea integrității avutului întreprinderii. Cum a fost posibil acest lucru ? unuia 

Bolo, ciului— Recunosc faptele, dar nu mă consider vinovat. Comenzile beneficiarilor (n.n. — a se citi achizitori D.C.A. care au dat mită pentru a ridica, în loc de deșeuri, produse finite cu mici defecțiuni) au fost avizate de șefii mei, iar livrările s-au făcut în urma aprobării date de conducerea fabricii...Iată deci cum a fost posibil. Cu acte în regulă ! Scuza fostei conduceri — scuză consemnată în rechizitoriul procuraturii — că a dat aprobările respective fiind indusă în eroare de infractorii care au denaturat conținutul actelor, nu poate să stea în picioare. Pentru simplul motiv că gospodă-

Răspunsul ni-1 dă chiar apărarea din principalii inculpați — Atanasie tehnician principal în cadrul servi- de aprovizionare al fabricii :

improvizația la Boema, ai un cum nu fie un music- cin- se să

rat, în cele mai multe cazuri, de nereținut. Unde am mai văzut, te întrebi, o coregrafie atit de inexpresivă ? Dar atit de neinspiratele costume ? (Fac excepție doar vestmintele prezentatoare').Cu citva timp in urmă consemnam prestanța și structura unitară a revistei cu care Teatrul de estradă din Deva a venit in neu la București, suși teatrul „C. nașe" ne-a oferit teva spectacole cedeau preocuparea pentru actualitate, pentru a le asigura o stimabilă ținută artistică. De data aceasta insă, parcă nici o idee călăuzitoare nu unește acest mult prea stufos music-hall. Numerele d>n ruie ca mărgelele ață, tind cum. tecta efort aliza spectacolului. Se zează doar pe valoarea unor interpreți, pe prestigiul lor, pe cîteva momente de haz autentic. Dar căderile în banal și uneori chiar in vulgarități sint mult prea frecvente. Se ride, e drept, la citeva cuplete.; ci teva melodii trec rampa. însă prea rar, iar succesul unor numere, luate in este mai mult 1 ces de stimă.Prea puțin un spectacol Poate la toamnă... Dar pînă la toamnă ;...

program seordinea lor fi schimbată Nu se poate nici cel mai pentru a seo structură
insi- pe pu- ori- de- mic > re- a mi-

i sine, un suepentrue.sti vai.

De aproape trei decenii, 
ferul Manole Dumitrache, 
Focșani, este un neobosit 
plorutor al șoselelor. De 18 
lucrează la Întreprinderea 
și vinului. Acum, cind 
nește 50 de ani, M. D. și-a ‘fă
cut un scurt bilanț •’ kilometrii 
parcurși de el la volan însu
mează o lungime echivalentă 
cu ocolul pământului pe la 
Ecuator de 580 de ori. $i, ceea 
ce este mai important, de-a 
lungul acestei distanțe, care de
pășește 23 de milioane de kilo
metri, nu a fost niciodată 
sancționat pentru încălcarea 
regulilor de circulație. Un ve
ritabil as al volanului, căruia 
ii urăm drum bun in conti
nuare.

Unde-s

șo- 
din 
ex- 
ani 

viei 
impli-

„salvamarii44
lacului ?„Sint unul din miile de reșteni care in sezonul își petrec duminicile pe bucu- cald . . -------- malullacului Snagov — ne relatează Tănase Penciu din str. 7 Noiembrie nr. 103, sectorul 2. București. De citeva săptămini insă, la Snagov-sat sau la Snagov- plajă nu se poate face o baie in lac. Pentru simplul motiv că bazinele prevăzute pentru a- ceasta (devenite neîncăpătoare) sint_ invadate de vegetația, necurățată de nimeni, din jurul lor. într-o situație ' " “află și plaja, la a cere și extindere, pare că se gindesc _______ ___tatorii. Așa stind lucrurile, mă întreb : cine aruncă... colacul de'salvare ?“.

Smaranda 
OȚEANU

ROMANIA-FILM" prezintă

AUTOSTOP Bravo, 
băieți!>

Producție a studiourilor bulgare. Scenariul : ivan Radoev. Regia : Nikola Petkov. Imaginea : Mladen Kolev. Muzica i 
B. Karadimcev. Cu : Țvetana Maneva, Nikolai Uzunov.

similară se cărei refa- deocamdată, numai vizi-

Marcel Pop din 
lin, comuna Jucu, 
tr-una din zile la ..........................
voia să înceapă un tratament. 
Dar, in loc să se prezinte 
la spital, dumnealui a nimerit 
intr-o circiumă. „S-a tratat" cu 
citeva cinzeci și a ieșit apoi 
pe Cetățuie, la plimbare. Aici, 
la un moment dat, a întilnit o 
tinără care venise in oraș pen- 

la facultate, 
lovitură pu- 
început să-i 
Cînd să se 

trei tineri

satul Gădă- 
sosise in- 
Cluj, unde

tru a da examen 
M. P. i-a aplicat o 
ternică in cap și a 
scotocească poșeta, 
facă insă nevăzut, _ _.............
— Vasile Balog, ZsigmOnd Ste
fan și Mihai Balog — cărora li 
s-a alăturat apoi și Alexandru 
Valija, au pus mina pe el șl 
l-au predat organelor de mili
ție. Acum, M. P. va trebui să 
urmeze un lung și necesar 
„tratament" prevăzut de lege.

Pentru câ se

în urma unui control inopinat făcut de organele de miliție la Centrul de distribuirea cărnii din cadrul Complexului alimentar nr. 4 (unitate a I.C.S. Alimentara sector 7), s-a constatat că șeful centrului, Sil- vius Ardelean, și ajutorul său, Nicolae Zu- covschi, înșelau, pe fiecare cumpărător^ cu sume de bani variind între 3 și nea de calitate inferioară era cu cea de calitate superioară și prețul celei din urmă.— A fost o neatenție datorată
5 lei. Car- amestecată vîndută lafaptului că ne-am grăbit să-i servim cu promptitudine pe clienți, se apără cei doi inculpați.O apărare pe cit de fragilă, pe atit de contrazisă de faptele lor. Pentru înșelăciune prin substituire de calitate, S. Ardelean și N. Zucovschi au fost condamnați la un an și opt luni și, respectiv, doi ani închisoare corecțională.

Ați mai chibzuit ? întreabă președintele judecătoriei. V-ati fiindit la toate consecințele divorțului ? Nu credeți nici acum că ar fi mai bine să vă împăcați ?— Nu, tovarășe președinte, eu vreau să divorțez și gata, replică el prompt.— Nici eu — nu se lasă ea mai prejos. O rugăminte aș avea totuși...— Ce anume ? întreabă magistratul, atent să prindă o cale, un fir care să ofere o șansă celor doi soți aflati în pragul destrămării căminului.— Știți, am venit și cu actele care cred că sînt necesare. Am adus tot ce trebuie, așa că v-aș ruga, dacă se poate, să nu mai fiu chemată la termenele următoare...Simplu, nu ? Cînd' vrei o adeverință, depui o cerere. Cînd vrei un certificat depui altă cerere. Viata însă nu se poate lega și dezlega între două cereri. Asta le-a explicat celor în cauză, acolo, în biroul său, și președintele judecătoriei.Le-a acordat — cum cere legea — cuvenitul termen de gîndire. Subliniem : de gîndire. Poate, pînă data viitoare, vor înțelege ceea ce n-au înțeles încă 1

Am depus 
actele, mai 
venim cînd

o fi gata

Chilipir

și-a găsit

— Știți, tovarășe președinte, noi sîntem cei cu divorțul. Azi avem termenul de conciliere...

Abia liberat din penitenciar, Marco Țega din Cimpuiung Moldovenesc, posesorul unui bogat palmares penal (15 condamnări pentru diverse infracțiuni), a poposit in piața . „Decebal" din București. Motivul ? Să vadă ..cum mai merge piața". Fire ciabilă, M.Ț. a și făcut cunoștință Rada i L, care negustorea la verse produse agroalimentare. oferit pe mai nimica citeva aur (n.n. — toate provenite „lovitură" pe care o dăduse ta), Rada I. s-a convins că are de-a face cu un domn serios și galanton. Vreo două zile nu l-a mai văzut și aproape că se îmbolnăvise de necaz : cum a putut să lase din .mină o asemenea „cunoștință de aur" ?

;SO- cu di- i-a din ultima
o tarabă După ce bijuterii din la Constan-

fată Insă câ norocul i-a suris din nou. într-o dimineață s-a apropiat de tarabă domnul galanton și l-a încredințat un geamantan :— Numai pe dumneata te am de încredere aici. Uite — și descuind geamantanul îi flutură un pachet dolofan de hîrtii de cite 100 lei — am aici 15 000 lei. Te rog să ai grijă de geamantan că eu am niște treburi.S-a întors după cîteva minute și, sub pretextul că a pierdut cheia geamantanului, i-a cerut împrumut 3 000 lei pentru o afacere. S-a mai întors încă o dată și i-a cerut toți banii care-i avea asupra sa. In total 5 400 lei. I-a dat fără să clipească, doară îi promisese o atenție pentru acest mic serviciu.— Bre Radă, a întrebat-o o toată scena.— Lasă bre, mine să nu se neaei trăgînd cu ochiul spre geamantan.Și nu s-a mai întors ! Bucuria Radei însă a fost de scurtă durată : voluminosul pachet de sute nu conținea decit două — una deasupra și alta dedesubt ; în rest... maculatură.în instanță, escrocul cinism :-r- Te-ai bucurat la dus, așa că așteaptă m-oi libera.Este poate pentru prima dată cind gura nărăvitului la trai prin furtișaguri a rostit un adevăr : Rada I. trebuie să mai așlepte 3 ani. Chilipir a vrut, belea si-a găsit I

dacă nu se mai întoarce ? — cunoștință care asistase launde nu dă norocul peste mai întoarcă, replică dum-
l-a rîs in nas cu15 000. Banii s-au să-ți plătesc cînd

Din caietul
grefierului

„Eu mi-am dat seama că nu e bine ceea ce facem, și într-o zi i-am atras foarte ho- tărît atenția lui Nicolae Mihai, zis Strigoiul, spunindu-i : Nae, nu a. frumos furăm, că s-ar putea să ajungem pușcărie : 'însă el a început să rîdă, de amărăciune că nu mă ascultă, lăsat corupt de el..."(Din declarația inculpatului
să iar la și eu, m-amȘtefan

Doilei. Dosarul nr. 3798/1973. aflat pe rol la Judecătoria sectorului 4).— Știi pentru ce fapt ești trimis în judecată ?— Știu, onorată instanță ! Este adevărat, am forțat cu o bară ușa magaziei de la cantină.— Ce te-a determinat să faci acest lucru?— Păi, m-am găsit cu niște prieteni și fiindcă m-am luat cu vorba mi-a fost necaz că se închisese cantina și n-am mai găsit pe nimeni să mă servească...(Din interogatoriul luat inculpatului Nichita Eugen, autor al unei spargeri la cantina T.C.I.F., Șantierul nr. 5 Topraisar).— Stai nițel, să clarificăm lucrurile. Conservele cînd le-ai sustras ?— Păi, vasăzică, prima dată am sustras5 sticle de coniac ; a doua oară, tot coniac și tot 5 sticle... înseamnă că ideea cu conservele mi-a venit taman în ziua m-au prins cei de6 sticle de coniac.— Pentru ce îți coniac ?— Le-am dus la peste o săptămină era ziua mea și mă pregăteam să-mi tratez colegii cu cite un păhărel...— Cu băutură de furat ? 1 De ce nu ai plătit la casă ?— Regret sincer... De fiecare dată luam bani la mine, dar vă rog să mă credeți că nici un moment n-am bănuit că o să fiu prins asupra faptului...(Din dezbaterile dosarului nr. 2714/ 1973, soluționat de Secția a II-a penală a Tribunalului Capitalei).„Cu privire la bonurile falsificate, nu recunosc învinuirea ce mi se aduce că eu le-am falsificat. Este adevărat câ aceste bonuri au fost scrise și semnate de mine in locul vînzătorilor respectivi, dar acest lucru nu l-am făcut cu intenția de a falsifica, ci pentru că îmi erau necesare să justific unele lipsuri din gestiunea mea..." (Din declarația inculpatului Nicolae Bindea, trimis în judecată pentru delapidarea sumei de 48 369 lei și condamnat de Secția I penală a Tribunalului Capitalei la 6 ani închisoare corectională).
Dinu POPESCU
Emil MARINACHE

I Locomotiva
I bunicilor
| noștri

I
I
I
I
I
I
I
I
I Accidentul
I omului
| fără bilet

Muzeul orașului a intrat de curind unei achiziții unicat, motive lesne de înțeles', putea fi urcată in vestitul turn cu ceas din cetate : locomotiva care, la 15 noiembrie 1898, a

Sighișoara în posesia care, din nu
primit (pentru intiia oară „cale liberă" pe linia ferată îngus-tă Sighișoara-Sibiu. Pe cu patru pină la șase ne „în spate", ea parcurgea distanța pină la Agnita în 11 ore, iar pină la Sibiu in 22 de ore. Pe alocuri, in timp ce „țugui" urca gifiind cite o pantă, călătorii coborau să culeagă flori de pe cimp sau să încingă cite io bătaie cu zăjiadă. Scoasă din circulație acum a- proape 20 de ani, locomotiva instalată intr-unui din parcurile orașului are acum deschisă calea liberă a... amintirilor.

atunci, vagoa-

cîndla autoservire cu încătrebuiau 16 sticle demine, la servici. Știți,
Intr-una din zilele trecute, 

Nicolae Loga din Săcele (Bra
șov) a urcat intr-un tren care 
pleca spre lntorsura Buzăului, 
fără să mai treacă in prealabil 

• pe la casa de bilete. Din a- 
ceastă pricină, după ce trenul a 
pornit din gară, toată atenția 
lui s-a îndreptai spre controlo
rul de bilete, pentru a-l evita. 
In stația Budila, N. L. a co- 
borit, sub cuvint că bea apă, 
să cerceteze din. nou terenul. 
In clipa cind trenul s-a pus in 
mișcare, a alergat spre un va
gon cit. mai îndepărtat de cel 
in care urcase conductorul. In 
momentul următor însă, a alu
necat și a căzut cu un picior 
sub roțile trenului.

Rubrică redactată de
Dumitru TÎRCOB
Gheorcjhe DAVID 
și corespondenții „Scînfeîî"

I
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Sosirea în Capitală a consilierului 
președintelui Republicii Arabe Egipt,

Mohamed Hafez Ismail
La invitația Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
simbătă a sosit în Capitală Moha
med Hafez Ismail, consilierul pre
ședintelui Republicii Arabe Egipt.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost salutat de

Emil Bodnaraș, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor exter
ne, Nicolae Ghenea. adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
funcționari superiori de la Consi
liul de Stat și din Ministerul Afa
cerilor Externe.

Au fost prezenți Osman Ass-al, 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Arabe 
Egipt în Republica Socialistă 
România, și membri aii ambasadei.

(Agerpres)

A apărut

„ERA SOCIALISTĂ"
nr. 15/1973

Cronica

Vizita președintelui 
Senatului francez, Alain PoherPreședintele Senatului francez, Alain Poher. împreună cu tovarășul Ștefan Voitec, președintele Mafii A- dunări Naționale, a făcut, simbătă. o călătorie in municipiul Constanța.Cu acest prilej, oaspetele a avut o întrevedere cordială cu tovarășul Vasile Vilcu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, președintele Consiliului popular al județului Constanța.Programul vizitei a cuprins apoi

Muzeul arheologic din Constanta și stațiunile de pe litoralul Mării Negre.în aceeași Zi, tovarășul Vasile Vilcu a oferit un dejun in onoarea președintelui Senatului francez.în cursul călătoriei sale în municipiul Constanța și pe litoral, oaspetele a fost însoțit de Francis ■ Marcel Marie Levasseur, ambasadorul Fran- , tei la București. (Agerpres)

Numărul se deschide cu editorialul In întâmpinarea zilei de 23 August. în continuare sint publicate articolele: Planul național unit tie dezvoltare ecO- nomico-socială a României (II) de MANEA MANESCU, Conferința europeană pentru securitate și cooperare de MIRCEA MOARCAȘ, Calitatea produselor — o cerință prioritară de VALENTIN I. PRISĂCARU, Organizare și eficiență in concentrarea producției de NICOLAE PANTILIE, Exigențe ale activității politico-ideologlce de ION CETAȚEANU. Informarea și propaganda in comerțul exterior de ROMAN MOLDOVAN și Insurecția națională din august 1911 — moment culminant al luptei antifasciste din România de EUGEN BANTEA.La rubrica OPINII este inserat articolul Rezonanța actuală a unei teze privind trecutul îndepărtat de ȘTEFAN VOICU,

iar la rubrica ȘTIINȚA-ÎNVÂ- ȚĂMlNT articolul Prognoza dezvoltării științifice și implicațiile sale eennomico-sociale de VICTOR CALCAN. Articolul Dimitrie Cantemir și începuturile gîndirii economice românești de VASILE C. .NECHITA este publicat la rubrica PAGINI DE ISTORIE. în continuare, la rubrica DIN MIȘCAREA COMUNISTA ȘI MUNCITOREASCA MONDIALĂ sint grupate articolele: Un glorios drum de luptă de CONSTANTIN FLO- REA și Obiective primordiale in dezvoltarea societății socialiste iugoslave de STÂNE DO- LANȚ. La rubrica VIAȚA .INTERNAȚIONALĂ, AUGUSTIN BUMBAC semnează articolul închegarea națiunilor africane.Revista mai cuprinde obișnuitele rubrici CĂRȚI ȘI SEMNIFICAȚII. REVISTA REVISTELOR și CUVÎNTUL CITITORILOR.

Președintele Federației Internaționale a asociațiilor de bibliotecari, prof. dr. Herman Iebaers. care a făcut o vizită in țara noastră, la invitația Ministerului Educației și în- Vățămîntului, a părăsit Capitala simbătă după-amiază.Oaspetele a fost primit la Ministerul Educației și învățămintului și a Vizitat bibliotecile centrale universitare din București, Cluj șl Iași, unde a avut convorbiri cu conducătorii a- cestor instituții.
★Ansamblul național de cinlece și dansuri din India, care întreprinde un turneu în țara noastră, a prezentat simbătă seara, pe scena Casei de

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 6. 7, 8 august. In țară : Vremea va fi ușor instabilă, cu cer schimbător. Vor cădea averse locale de ploaie in vestul țării și in zona de deal și de munte și izolate în rest.

c

zileicultură a sindicatelor din Ploiești, un frumos spectacol. Măiestria interpretativă a solilor artei indiene a fost răsplătită cu vii aplauze de un numeros public prezent la spectacol.
★în. sala Victoria din Iași a avut loc vernisajul unei expoziții iraniene de fotografii color. Cele aproape 130 de imagini fotografice prilejuiesc vizitatorilor o interesantă călătorie în trecutul milenar -al Iranului și în același timp posibilitatea de a face cunoștință cu aspecte semnificative din viața și creația poporului acestei țări. (Agerpres)

Vint slab pină la potrivit. Temperatura in scădere ușoară, in nordul țării, la sfîrșitul intervalului. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 șl 20 de grade, iar maximele între 24 și 32 de grade. In 
București : Vremea va fi călduroasă, mai ales in prima parte a intervalului. Cerul va fi variabil, favorabil aversei de ploaie după-amiaza. Vlnt slab pină la potrivit. . Temperatura ușor variabilă.
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„CUPA DAVIS" în cîteva rînduri
AZI, MECIURILE DECISIVE FOTBAL

j LA BORZEȘTI 

J NOI PRODUSE CHIMICE
1 BACĂU (Corespondentul
1 „Scinteii", Gh. Baltă). — Preocu- ' păți in permanență de diversifi- 
î careâ producției. specialiștii / Uzinei chimice din Borzești au 
1 reușit. în urma Unor studii și 
l experiențe, să realizeze șl Să ’ introducă in fabricație, pe scară 
ț industrială, alte două noi pro- i duse. Este vorba de un sorti- ' ment de policloiură. de vinii de 
i tip semiporos. și. de insecticidul J P.E.B.-l. Policlorura dft vinii — , tip semiporos — este un produs 
ț economic care se realizează cu 
t consumuri specifice de materii ' prime reduse față de celelalte 
i sortimente și are o gamă variată 
! de utilizări : in prelucrarea țe- ) vilor, la obținerea. foliilor plas- 
1 tifiate etc. Din punct de vedere ’ calitativ, noul sortiment este su- 
I perior celorlalte realizate pină / acum și este competitiv cu 
1 produse similare din străinătate, 
l fapt, care face ca, Încă, de la Început, să fie solicitat și la ex- \ port,. în ce privește P.E.B.-l, i este un insecticid cu o eficiență ' selectivă care înlocuiește D.T.T- 
l ui și Se bucură de o solicitare ? mult mai mare din partea agri- \ culturii. Experiențele efectuate ( atestă că este superior celor- 
1 lalte insecticide utilizate pină 
ț acum in agricultura noastră.
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Poporul român ne este prieten, iar cooperarea economică româno-siriană are largi perspective
- ne declară MOHAMMED IMADI, ministrul econo
miei și comerțului exterior al Republicii Arabe Siria

Cu prilejul inaugurării ediției a XX-a. jubiliare, a Tirgulul inter
național <le la Damasc, la care participă numeroase țări, printre caro 
și Republica Socialistă România, ministrul economici și comerțului 
exterior al Siriei a acordat interviul de mai jos trimisului „Scinteii" 

. CRĂCIUN IONESCU.

© Tenismanii sovietici, învingători în proba de 
dubiu, conduc după două zile de întreceri © Ilie 
Năstase poate să egaleze astăzi scorul • Toma 
Ovici va avea, probabil, calificarea în... propria sa 

rachetă

Cupa municipiului 
Bucureșticei care din Pe stadionul ‘„23 August"

Greu, foarte greu, acest meci final din prima grupă europeană a competiției la capătul căreia Salatiera cu sclipiri de argint iși așteaptă „stă- pinll" pentru '73. După ce in prima zi Năstase ne reconfortase , cu o demonstrație de tenis ce cucerise nu numai aplauzele care au răsunat din plin la arena „Progresul", ci și aplauzele... scrise ale presei de la noi și din alte țări — ieri, inserarea a adus cu ea din nou o umbră de îngrijorare pe frunțile spectatorilor, telespectatorilor și celorlalți iubitori ai „sportului alb" de la noi din țară. Cuplul Ilie Năstase — Ion Sântei, în care sperasem cu toate că se prezenta abia la a doua partidă a carierei sale, a cedat pină la urmă in fața cuplului cu îndelungată activitate competițio- nală, alcătuit din Aleksandr Metre- veli și Serghei Lihaciov.„Parc-ar fi o partidă de simplu între Sântei și Lihaciov 1“ — exclama cineva in tribună la un moment dat. surprins poate de repetatele, foarte desele schimburi directe de mingi intre cei doi „locotenențl" ai marilor campioni — in timp ce Năstase, de-o parte, și Metreveli, de cealaltă parte a fileului, iși asistau copchipierii fără să poată interveni întrucit erau evitați tactic de mingile trimise de adversari. O bună parte din partidă, aceasta a foSt caracteristica jocului. Iar faptul că reprezentanții noștri au condus cu 2—0 la seturi, avind apoi posibilitatea victoriei, demonstrează limpede că Ion Sântei a făcut in general față, luptând cu curaj și ambiție. De altfel, prin aportul tuturor celor patru protagoniști partida de dublu a oferit un '"umos și aplaudat spectacol sportiv, o dispută prelungită, dar indirjită, încheiată, pină la urmă, cu victoria meritată a tenismapilor oaspeți — care, chiar dacă au fost depășiți lesne

în unele perioade, s-au dovedit mai calmi și mai constanți in joc.Concret, partida — care ă durat efectiv 172 de minute .—.s-a desfășu- rât astfel...în sdtul,..p^iin ..(48,.rnii'ițde)„debutăm cu 1—0, dar oaspeții reușesc trei „ghemuri" consecutive și : T—3 ; ur-
ROMÂNIA—U.P..S.S. : 1—2

Ovici—Mclreveli : 0—3 (5—7,
5- 7, 2-6).

Năstase—Kakulia : 3—0 (6—0.
6— 3, 6—0).

Năstase, Sântei—Mclreveli, Li- 
hâciov : 2—3 (8—6, 6—3, 4—6,
5—7, 2—6).

AZI, de Ia ora 14.00 : Năs
tase—Melreveli ; Ovici—Kakulia.

mează 4—3, 5—5, pierdem serviciul lui Sântei (5—6). dar facem imediat „break" (6—6). apoi 7—6 și încă un „break" pe serviciul Iul Metreveli pecetluit de o inteligentă • minge trimisă de Sântei.In setul secund (33 minute). Năstase conduce excelent citcva faze (1—0 și 2—0), adversarii fac din nou „break" (2—1). însă ajungem la 5—3 și 6—3 din nou datorită bunei dispoziții a lui Năstase și înțelegerii în joc cu Ion Sântei.Setul al treilea (34 minute) este tul ..break“-urilor (6) ; jucătorii vietici insă reușesc mai multe
lui
se- so- Și, pină să ne dumerim bine in tribună, sintem conduși cu 1—5 ! ! Ne amg-

gește o revenire a jucătorilor noștri, dar inevitabilul se produce, totuși : 4—6.După pauză asistăm la setul mai lung (41 minute), in Metreveli și Lihaciov joacăce in ce mai exact și mai in forță. Totuși, de la 0—1, Năstase și Sântei ajung la 4—2. Oaspeții egalează (4—4 și 5—5), iar în al unsprezecelea „ghem" ^pierd reprezentanții noștri setul (și partida !). nereușind Să-și fructifice șansa la 30—0 pen- T tru ei " împotriva serviciului lui Li- haciov. F.ijjaJ de șeț.ț.,5—7. - .. ..uitirriui^’set. al cincilea, a fost și cel mai scurt (26 de minute). Conducem cu 1—0, dar Năstase și Sântei — obosiți nervos — permit adversarilor să ajungă la 1—4, cind nu se mai poate face nimic......Așadar. înaintea ultimei zile de întreceri.. jucătorii sovietici conduc pe reprezentanții noștri cu 2—1. Calificarea însă nu suride incă nimănui. Cele două partide de simplu au darul să dea „verdictul". Noi sperăm, evident, ca acesta să fie favorabil echipei noastre; De ce ? în primul rind, pentru că Năstase are posibilitatea și șansa să-l invingă pe Metreveli .— așa cum a mai făcut-o, de altfel, și în ultimele lor trei intilniri directe (in ’72, chiar la Tbilisi). în al doilea rind, pentru că noi credem in calitățile, calmul și puterea de luptă ale lui "roma Ovici. După ce, vineri, Ovici și-â păstrat șansa timp de mai bine de o oră de joc in fața vicecampionului de la Wimbledon (ceea ce n-a reușit nici un moment in fața lui de așteptat maximum, minge — reprezentantul nostru să-și înscrie in palmaresul învinșilor și pe Kakulia, alături de Nick Fleury și Brian Fairlie. Succes, Năstase. succes Ovici !

adversarul său de azi Năstase). este firesc și ca — mobilizindu-se la luptând pentru fiecare
G. MITRO1

NATATIE Balcaniada pentru juniori

în finala americană, 
S.U.A.—Chile 1—0...La North Little Rock (Arkansas) început finala zonei americane „Cupei Davis", echipele S.U.A. și Chile. După prima zi. scorul este de 1—0 în favoarea tenismanilor americani. Tom Gorman l-a învins cu 17—15, 6—4.Filloi, după joc. Partida întreruptă din Primul set a fost ciștigat de Cornejo cu 9—7. Setul următor a revenit cu 6—2 lui Stan Smith. Partida a fost întreruptă in setul trei, la situația de 3—3.

a a în care se întâlnesc
4—6, 6—3 pe Jalme aproape 4 ore de Smith—Cornejo a fost cauza întunericului.

AZI PE STADIONUL

REPUBLICII

UN MARE

SPECTACOL ATLETIC
Astăzi, pe stadionul Republi

cii din Capitală, cu începere de 
la ora 16,40, amatorii de atle
tism vor avea ocazia să asiste 
la întreceri de in altă 
în cadrul semifinalei 
a „Cupei Europei". Vor concura atlete renumite din formațiile R. D. Germane, Ungariei, italiei, 'Elveției. Norvegiei și României, deținătoare de recorduri mondiale și europene, campioane și medaliate la ultima ediție a Jocurilor Olimpice. Formațiile clasate pe pri
mele două locuri în clasamen
tul pe puncte se vor califica 
in finala „Cupei Europei".

calitate 
feminine

întrecerile Balcaniadei de inot pdntru juniori și junioare au continuat. ieri, la bazinul Dinamo din Capitală, cu probele zilei a doua. Iată ciștigătorii : 200 m liber fete : Helen Avlonitou (Grecia) — 2’17”9/10; 200 m liber Zis (Grecia) ture fete : (Grecia) —
băieți : George Karpou- — 2’0ă”l/10 : 200 m tlu- Natașa Konstantinidou 2'37"5/10 ; 200 m fluture

băieți : Christos Daras (Grecia) — 2'20”3/10 : 200 m bras fete : Maria VlandouSiS (Grecia) — 1'22”; 100 m bras băieți : Ivan Kosuta (Iugoslavia) — l’13”8/10 ; 200 m mixt fete : Helen Avlonitou (Grecia) — 2’35”9/10; 200 ni ■ •-■■■ -kinas4X1004'23”7/10 ; ștafeta 4X100 m liber băieți : România — 3'58”.
mixt băieți : Evanghelos Kos- (Greciâ) — 2'22" ; ștafetam liber fete : Grecia —

(Urmare din pag. I)sentimentul mindrlei poate avea și expresia matură, concentrată, cu care conducătorii I.A.S.-urilor care au ocupat primele patru locuri pe județ în- trecindu-și recordurile anterioare IMarin Ștefan de la Stelnica. Ion Nicolae de la Făcăeni, Constantin 
Gib de la Ograda și 
Claudiu Coțofană de la Bordușani) au apreciat, in cadrul consfătuirii organizate de comitetul județean de partid, că unitățile lor ar fi putut realiza mai mult și că o vor demonstra cu prisosință, ei și oamenii lor, prin recolta de la anu’.Cu fața spre recolta de la ănu’. Adică cu privirea mereu ațintită spre viitor. Este și aceasta o trăsătură a omului de azi âl Ia- lomiței. O probează atit veteranii, ca Eroul Muncii Socialiste Dumitru Dumitru, directorul I.A.S. Pietroiu, trimis de partid cu un sfert de veac in urmă să pună temei de agricultură socialistă in Balta Borcei și rămas pentru totdeauna al acestor locuri, cit și agronomii din eșa-

ioanele tinere, ca Va
sile Berbecel, ales, după numai trei ani de absolvire, președinte cooperativei agricole Smirna natală, astăzi unitate de frunte. O probează, de asemenea, spiritul de competiție bărbătească, creatoare, potențată

la al din

din Capitală s-au desfășurat ieri primele meciuri din cadrul „Cupei municipiului București" la fotbal.Iată rezultatele înregistrate : Steagul Roșu Brașov — Sportul Studențesc 3—1 ; Steaua —■ Rapid 5—1.înaintea meciurilor și in timpul pauzelor au avut loc demonstrații lâ diferite discipline sportive.
★

SCOR EGAL, -- ' EcWiț>ă'"'tle ' fotbalLADINAMO, ISTANBțffir Dinamo București a susținut lâ Istanbul un meci amical in compania echipei Fenerbahce. Jocul S-a încheiat cu un rezultat de egalitate : 1—1. Punctul echipei bucureștbne a fost marcat de Fl. Dumitrescu.
★Cunoscuta echipă vest-germană de fotbal Bayern Miinchen, aflată in turneu in Franța, a jucat lâ Nantes in compania echipei locale, care activează in prima ligă. Bayern Miin- chen . a ' ciștigat cu scorul de 4—0 (3-0).

ȘAH. TURNEUL INTERZONAL 
DE LA PETROP0LIS. — Numai două partide s-au terminat în cea de-a VIII-a rundă a turneului interzonal de șah de la Petrbpolis (Brazilia). Au împărțit puilctnl Mecking (Brazilia) cu Brobștein (U.R.S.S.) și Savon (U.R.S.S.) cu Hug (Elveția). Restul partidelor, printre care și cea dintre Gheorghiu (România) și Po- lugaevski (U.R.S.S.) s-ău întrerupt, în clasament conduce Lîubojevici (Iugoslavia) — 6 puncte și o partidă întreruptă, urmat de Mecking (Brazilia) 5.5 puncte. Florin Gheorghiu se află pe locul 10, cu 3 puncte și o partidă Întreruptă. în runda a IX-a Gheorghiu (cu piesele negre) " întâlni pe marele maestru (U.R.S.S.). îl va Keres

MON-LUPTE. CAMPIONATELE
DIALE PENTRU JUNIORI. — Campionatele mondiale de lupte libere pentru junioti au continuat la Miami Beach, cu tururile doi și trei. Din lotul român, Tiberiu Sere- ghely are cele mal puține puncte penalizare la categoria 74 kg. în lupta pentru primele locuri la această categorie mai sint angajați Mahomed Aradsilov (U.R.S.S,). Richard Deschatclets (Canada) și Joe Cărr (S.U.A.).La categoria grea, primii candidați la medalie de aur sint Aleksandr Ciuadaz (U.R.S.S.) și Charles Coreya (S.U.A.).

de bine se știe că, de cite ori unul dinei S-a aflat in impas, ceilalți ..adversari" au să-l ajute (cu oa-
atit ori tre toți sărit meni, cu mașini, cu soluții inedite) in spiritul u- nui fair-play care acum, la încheierea ..competiției", a adus pe podiumul frun-

PLOIEȘTI-SUD
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derne pentru belșug, care se întrec între ele și care, umăr la umăr, se întrec cu alte detașamente cole de elită, cum cel al lui Constantin de la Dor Mărunt 
Mircea Dan de la du... Dar întrecerea este numai a muncii ; ea

agri- ar fi 
Popa sau Grin- nu

LA RAFINĂRIA

Picătură cu picătură
mii de tone

PLOIEȘTI — (Corespondentul „Scinteii", Constantin Căprsru). — în cadrul Rafinăriei Ploiești- Sud se desfășoară in prezent o largă acțiune pentru buna gospodărire a materiei prime, a materialelor, pentru evitarea oricărei risipe de produse petroliere, in timpul proceselor de prelucrare. în acest scop, s-au mobilizat toți operatorii, șefii de instalații și maiștrii care, lâ intrarea în schimb, controlează cu atenție robinetele, ventilele. starea de funcționare b utilajelor și nu lasă nimic nereparat. La rampa de încărcare și descărcare se acționează, de asemenea, sub lozinca : „Nici o picătură de ulei și benzină brigada condusă Ilie Vasilescu a mul de control scopul de a se crea o emulație în ceea ce privește spiritul de responsabilitate, de bun gospodar. Echipele conduse de maiștrii Ion. Simionescu și Vasile Georgescu — fruntașe în acțiunea de reducere a consumurilor tehnologice — au hotărît ca zilnic Să afișeze la gazeta de perete cantitatea de benzină și ulei economisite pe fiecare instalație. „în urma acestor măsuri și a altora — după cum.n0 Informează șeful serviciului plen-dezvoltare al unității, tovarășul Stelian Marinov — picătură'cu picătură s-a reușit tea. de la începutul anului și pină a- cum. să se obțină o economie de benzină și ulei lâ capitolul pierderi tehnologice de aproape 
4 500 de tone".

irosită". Aici, de inginerul introdus siste- tovărășesc. cu
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— V-flm ruga să ne vorbiți despre 
importanța Tirgului de la Damasc 
pentru relațiile economice interna
ționale ale Republicii Arabe Siria.— începînd din anul 1935, de la prima sa ediție și pină astăzi. Tir- gul internațional de la Damasc a devenit, o parte integrantă a vieții economice și culturale a Siriei. In fiecare an, numărul țărilor participante crește, iar exponatele se diversifică tot mai mult. Scopul principal al Tirgului de la Damasc ii constituie cunoașterea realizărilor pe plan economic nu numai ale Repu- ' blicii Siria, dar și ale celorlalte țări participante. Noi considerăm Tirgul de la Damasc ca o cale a Întăririi cooperării economice dintre Siria și țările participante, în interesul reciproc.Ca țară in curs de dezvoltare, Siria este interesată in realizarea unui număr cit mai mare de proiecte de dezvoltare. în acest context, dorina să cunoaștem experiența țărilor care vor să ia parte la înfăptuirea proiectelor respective. Din acest punct de Vedere, considerăm Tirgul de la Damasc ca un factor efectiv ce contribuie la dezvoltarea multilaterală 
a țării.La tîrg participă țările arabe, țări socialiste și alte țări. Pe parcursul diferitelor ediții ale tirgului, statele socialiste au dovedit continuu preocuparea de a expune produse care interesează programele noastre de dezvoltare.Aș vrea să, subliniez că sintem foarte satisfăcuți de participarea României, țară prietenă, la ediția jubiliară din acest an a Tirgului internațional de la DRmasc.

— Recent v-ați intors dintr-o vi
zită oficială in România, care a mar
cat 0 contribuție certă la o mai bună 
cunoaștere ți la întărirea relațiilor 
de prietenie $i colaborare multilate
rală dintre țările și popoarele noas
tre. Ce impresii v-a lăsat' această 
călătorie ?— Călătoria mea in România a fost, urmare a vizitei întreprinse in Siria anul trecut de delegația română. condusă de vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Emil Dt'ăgă- nescu. Atunci fim discutat unele proiecte de cooperare privind dezvoltarea țării noastre și am semnat acorduri. Scopul vizitei mele în România l-a constituit găsirea unor noi posibilități de aplicare a acordurilor semnate la Damasc. Din acest motiv am și fost însoțit, de altfel, de o largă delegație de economiști sirieni.în cursul vizitei am avut onoarea deosebită să fiu primit de președintele Consiliului de. Stat, Nicolae Ceaușbscu, care m-a însărcinat să transmit salutul său cordial șefului statului sirian. Hafez el Assad, și invitația de a vizita România.Am avut întrevederi cu vicepreședintele Consiliului de Miniștri și ministrul comerțului exterior. Ion Pă- țan. cu miniștrii agriculturii, industriei ușoare, industriei chimice. Am
r

IALOMIȚA
9

de un tulburător elan romantic specific acestor oameni, mereu tineri, pe care i-am putea numi „cavalerii plinii". Am a- mintit mai sus de cei patru fruntași ai recoltelor de anul acesta. Se știe că ei s-au întrecut tot anul cu o indirjire de atleți, care urmăresc fiecare mișcare, fiecare respirație a adversarului (u- neori chiar s-au „spionat" pentru a vedea ce tehnologii noi, ce cantități de îngrășăminte, ce „secrete" folosesc ceilalți). Dar tot

tașildr nu niște simple „unități", ci o întreagă zonă a Bărăganului. Și exemplele ar putea continua : întreprinderea lui Dumitru Dumitru Se Întrece acum de la egal la egal cu unități ai căror conducători sint foștii lui învățăcei : - - --Socialiste 
die, de la C.A.P. eni, Ion Spătărclu, ședințele cooperativei a- gricole din comuna Gheor- ghe Doja, au făcut din unitățile lor adevărate eșaloane ale bătăliei mo-

Eroul Muncii
Toraa Dima-Făcă- pre-

este și a nivelului de trai... De pildă, nici n-au anunțat bine cei de lâ Gheorghe’ Doja, care cu cițiva ani în urmă și-au cumpărat o... vilă dihnă la Poiana lui, că fruntașii vor petrece citevâ munte, că de Vlădeni, cea cooperativă (inginer-șef gronom Dumitru Mărcu- lescu, de fel din București), a și sosit o replică: „Anul cooperatori

la mai din tânărul
de o- Țapu- griului Zile la C.A.P. mare județ a-

acesta 300 de de la noi —
•i

cu 50 mai mulți decit a- nul trecut — pleacă in excursie pe litoral". $1 exemplele ar putea continua, toate conturind profilul spiritual, felul de a fi. de a acționa, de a-și gîndi munca și viața, menirea și devenirea omul de azi al Bărăganului.în încheiere, o cuvenită explicație. De ce n-am scris, aici, nici un rînd „lâ concret" despre producțiile de griu obținute anul acesta în Bărăgan ? N-am făcut-o pentru că gazdele noastre, dintr-un emoționăm impuls — pe care l-am numi „de sfială adolescentină" — au vrut să nu se creadă că le lipsește modestia. Și, de asemenea, n-am făcut-o, urmînd 'îndemnul tovarășului Marin Vasile, prim- secretar al comitetului județean de partid, câte ne-ă SțiuS : „V-a$ rugâ, 
dacă scrieți despre noi. să 
scrieți nu despre recolte, 
ci despre oameni. Și știți 
de ce ? Pentru că recol
tele 
sint 
duc.
gan
tiați : 
entuziaști, ambițioși și — 
elenientul cel mai impor
tant — de mare viitor".

nu pot li altfel decit 
oamenii cârc le pro- 
Iar Ia noi în Bără- 

oamenii sint miou- 
harnîci, pricepuți,

vizitat rafinării și ferme zootehnice, în timpul șederii noastre in România am constatat că există posibilități multiple de lărgire a cooperării dintre cele două țări, in diverse domenii.Am remarcat cu multă plăcere că toți factorii responsabili eu care șm avut convorbiri manifestă multă prietenie față de țara noastră, dorința fermă de a coopera cu noi.Am văzut, de asemenea, că poporul român ne este un popor prieten, iubitor de pace, care nutrește față de poporul sirian sentimente de simpatie și solidaritate.
— Cum apreciați perspectivele re

lațiilor economice, ale cooperării in 
diverse domenii dintre Republica 
Arabă Siria și Republica Socialistă 
România ?— Există, fără îndoială, perspective largi de cooperare cu țara dumneavoastră în diverse domenii. De pilda, în domeniul prospectărilor petroliere. Sau in direcția dezvoltării Zootehniei. Și în multe domenii industriale unde România are o vastă experiență. Posibilitățile sint mari și ele pot fi extinse in viitor.în urma călătoriei în România am reușit să cunoaștem mai temeinic (ara dumneavoastră, aflind unele aspecte foarte interesante pentru noi. Aș exemplifica prin faptul că în cursul vizitei ne-am dat seama că România are o foarte bună industrie de prelucrare a pieilor și, implicit, o experiență prețioasă. Or, în acest domeniu noi manifestăm un interes deosebit și există posibilități largi să cooperăm.Sint convins că prietenii români pot participa efectiv Ia multe din programele noastre de dezvoltare. Noi dorim să facem cunoscute proiectele noastre în primul rind statelor socialiste, pentru ca ele să poată alege acele proie.cte la realizarea cărora doresc să contribuie. Statele socialiste participă deja la înfăptuirea unei serii de proiecte de. dezvoltare economică a Siriei. Cehoslovacia participă la construirea unor rafinării, Republica Democrată Germană la realizarea unor fabrici de ciment. Uniunea Sovietică cooperează cu noi la realizarea proiectului barajului de pe Eufrat. Aș dori să amintesc în legătură cu aceasta protocolul pe care l-am semnat in luna iunie a.c. cu România pentru valorificarea a 30 000 hectare in valea fluviului Eufrat. Dorim să folosim experiența și potențialul românesc pentru o cit mai largă participare la înfăptuirea acestui program.în încheiere aș vrea să mulțumesc poporului român pentru sentimentele de prietenie ce le manifestă față de poporul sirian, sentimente care sint reciproce. Sint convins că Partidul Comunist Român și poporul român vor fi in continuare alături de noi în lupta pe care o ducem pentru construirea în Siria a unui sistem bazat pe principii socialiste.
Damasc, august

)N PRIMELE ZECE ZILE ALE
i

FIECĂREI LUNI

Obligațiuni C. E. C. la valoarea nominală
în primele zece zile 

ale fiecărei luni, unitățile, C.E.C. din întreaga țară, precum și unitățile poștale vind obli
gațiuni C.E.C. 1a va
loarea nominală.

Pe lingă alte avantaje, posesorilor de obligațiuni C.E.C. li se a- 
cordă prin trageri la 
sorți lunare importante ciștiguri in bani in 
valori de 100 000 de lei,

75 000 de lei, 50 000 de lei ș.a.Lâ fiecare tragere la sorți se acordă 4 109 
ciștiguri in sumă totală 
de 4 180 000 de lei.

LA ÎNTREPRINDEREA „TEXTILA" GALAȚI

Utilizarea cit mai judicioasă a materiilor prime și materialelor, a combustibilului și energiei electrice, prin revizuireă și îmbunătățirea normelor de consum, reintroducerea deșeurilor tehnologice în procesul de producție. extinderea folosirii materiilor prime indigene — iată citnva din nrincipalele preocupări ale colectivului de la întreprinderea „Textila" din Galați, menite să ducă la creșterea eficienței economice, la Uzarea sarcinilor de plan angajamentelor asumate pe in curs.— Preocupările noastre linia ridicării eficienței economice a producției — ne spune tovarășul Valeriu Stoenescu, directorul întreprinderii „Textila" din Galați — se concretizează, intre altele, in reducerea consumului de materie primă importată. prin adoptarea unor soluții tehnice și tehnologice . corespunzătoare. Pină în prezent am obținut rezultate bune in recuperarea si reintroducerea , in fluxul tehnologic ă deșeurilor de bumbac de la carde, pre-

rea- și a anulpe

cunj și in adoptarea unor rețete speciale la diferite game de fire, prin reglarea minuțioasă a mașinilor, prin organizarea judicioasă a locurilor de muncă și mărirea vitezelor de lucru, fapt care a dus la reducerea consumului de fibre de bumbac. De asemenea, In urma cercetărilor și experimentărilor făcute, am introdus, în acest an. prelucrarea fibrelor de melană tip bumbac pe scară industrială.Nici prelucrarea fibrelor po- liesterice nu a fost neglijată . de textiliștii prin folosirea sfirșitul lunii iulie gistrat o reducere a de fibre de bumbac mătiv 150 tone. Ca folosirii in' mai mare măsură a Înlocuitorilor materiilor prime din import, a recuperării deșeurilor tehnologice și a reducerii cupoanelor și fîșiilor, lila.......................................au de

Âstfel,gălățeni,acestor fibre, la s-a înre- consumului de aproxi- urmare a
cheituie- la 1 000 lei prOducție-marfă fost reduse substanțial față sarcina planificată.

Tudorel OANCEA 
corespondentul „Scinteii
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viața internațională
TOKIO

CONFERINȚA INTERNAȚIONALA ÎMPOTRIVA
BOMBELOR ATOMICE SI CO HIRROGEN

A FOST PREZENTAT MESAJUL ADRESAT 
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCUTOKIO 4 (Corespondență de la FI. Țuiui), — Simbătă au început, la Tokio, lucrările sesiunii preliminare a celei de-a 19-a Conferințe internaționale împotriva bombelor atomice și cu hidrogen, organizată Consiliul japonez împotriva belor atomice (GENSUIKYO), pă peste 100 de reprezentanți ai mișcărilor pentru pace din Australia, Cehoslovacia. Cuba, R. F. Germania, Iugoslavia, Marea Britanic, Polonia. România, Sri Lanka, S.U.A., U.R.S.S., R. D. Vietnam,Zimbabwe și din țara gazdă, precum și ai unor organizații internaționale militante pentru pace. Țara noastră este reprezentată de Dumitru Chi- țoran, membru al Comitetului Național pentru Apărarea Păcii.în ședința de simbătă dimineață a fost prezentat mesajul adresat Conferinței GENSUIKYO de către tovarășul Nicolae Ceaușescu. președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. Mesajul, primit cu vii și puternice aplauze, a avut un profund ecou în rîndul participan- ților.Au fost citite, de asemenea, mesajele altor șefi de stat și guvern adresate conferinței.

Și la de bom- cu hidrogen care pârtiei-

Conferința are. pe ordinea de . zi dezbaterea unor probleme actuale majore, între care necesitatea încheierii unui acord internațional pentru interzicerea completă a armelor nucleare, aplicarea strictă a acordurilor cu privire la Vietnam și Laos, lichidarea bazelor militare străine, desființarea blocurilor militare, abolirea Tratatului de securitate japono-ame- rican, precum și ajutorarea victimelor bombelor atomice de la Hiroshima și Nagasaki.în raportul anual al GENSUIKYO, prezentat conferinței, se arată că a- ceastă organizație este hotărîtă să continue lupta pentru a preveni un război nucelar și pentru a se interzice definitiv toate armele nucleare.Sesiunea preliminară durează două zile, în cursul cărora delegații își vor spune cuvîntul, după care, în două grupuri, vor merge în cele două orașe lovite, acum 28 de ani, de bombele atomice. Sesiunea principală a conferinței, care va adopta documentele finale, va avea loc la Nagasaki, în • cepind de la 8 august. între timp, se organizează numeroase mitinguri, demonstrații de protest, atît la Tokio, cit și în orașele Hiroshima și Nagasaki.
Festivalul mondial

al tineretului si studenților
J J

Numeroase premii obținute de tinerii reprezentanți 
ai arteiBERLIN 4. (Corespondență de la C. Varvara). — Penultima zi a marii intîlniri a tineretului lumii din capitala R. D. Germane a fost consacrată țării gazdă. Manifestările, care au avut loc cu acest prilej, au relevat îndeosebi realizările tineretului și studenților . din R.D.G. in construirea socialismului.Pe magistrala Karl Marx-Allee au defilat mii de tineri ai Organizației Tineretului Liber German, reprezen- tind toate regiunile R.D.G. în sunetul trompeților și al numeroaselor fanfare, cu steaguri multicolore și pancarie, scrise in limbile participan- ților la festival, tinerii din R.D.G. au demonstrat pentru pace, solidaritate și prietenie. Au fost aceiași tineri care, în lunile precedente, au desfășurat o generoasă activitate pentru a pregăti toate condițiile necesare desfășurării unei intilniri de asemenea amploare.Manifestările politice ale festivalului au intrat și ele in faza finală, cele de vineri prilejuind reprezentanților tineretului român o participare activă. La adunările și intil- nirile zilei, ei au exprimat interesul tineretului patriei noastre pentru problemele majore ale lumii contem- 'porane și au expus cu claritate tele lor de vedere.Clădirea clubului național al gației noastre. transformată strădania studenților de la institutele de arte plastice și arhitectură din București intr-un ospitalier colț de țară pentru toți prietenii României, a cunoscut din nou oaspeți dragi — soli ai tineretului din Algeria, R.D.G., R.F.G.. Porto Rico, Sierra Leone și Ungaria.în aceste zile. ■ în jurul meselor împodobite cu flori, tinerii noștri — muncitori, țărani, elevi și studenți — au consolidat vechi prietenii și au legat altele noi. Ei au găsit cuvintele cele mai firești pentru a face cunoscute preocupările poporului și tineretului remarcabile pe economice și

pune-dele-prin

realizărilenostru,drumul propășirii sociale, aspirațiile

româneștispre conlucrarea fructuoasă, gală și liberă a tuturor națiunilor și, pe această cale, pentru instaurarea deplină pe planeta noastră a unor rînduieli trainice de pace.La rindul lor, reprezentanții artei românești s-au arătat demni de valoarea bogatului tezaur artistic al poporului nostru.Măiestria interpreților noștri și-a găsit o confirmare elocventă și în premiile obținute la concursurile festivalului. Au primit titlul de „Laureat al festivalului" și Medalia de aur următoarele colective artistice : colectivul de dansuri al Ansamblului artistic al U.T.C. ; grupul folcloric „Cununa Carpaților" ; corul Ansamblului U.T.C. ; orchestra de muzică populară a Ansamblului artistic al U.T.C. De asemenea, au fost, -distinși soliștii și instrumentiștii de muzică populară Gheorghe Turda, Ion Miu, Iacob Lă- ceanu și Cristian Simionescu. soliștii de dansuri populare' Mariana Ștefâ- nescu. Georgeta Bucur. Georgeta Sabău. Elena Tuțan, Dumitru George. Sandu loan Gheorghe (care a primit 2 medalii). Dumitru Popescu (3 medalii). Virgil Lupașcu (2 medalii), Constantin Tofan (2 medalii), Aurel Ciinaru, Marin Măndoiu, Victor Guț. :Premiul creației cîntecului pentru festival a revenit piesei de muzică ușoară românească „Infern și Paradis" (muzica de' Laurențiu Profeta, versuri — Mihai Dumbravă).Juriul, pentru performanțe artistice excepționale, a acordat titlul de „Laureat al festivalului" și Medalia de aur spectacolului de gală prezentat de delegația română și corului „Madrigal" al conservatorului „Ci- prian Porumbescu", regizorului Nicolae Frunzetti, pianistului Tudorel Dumitrescu, solistului vocal de muzică ușoară George Enache și colectivului de dansuri al Ansamblului artistic al U.T.C,, care a realizat tabloul coregrafic „Dansul muncii și al tinereții".

e-

poporul român auȚara noastră, . .avut marea bucurie de a găzdui zilele trecute reprezentanți de seamă ai eroicului popor vietnamez, mem- . brii delegației de partid și guvernamentale a R. D. Vietnam, condusă de primul ministru Fam Van Dong. Vizita oaspeților vietnamezi se înscrie ca un eveniment important in procesul dezvoltării legăturilor de strinsă prietenie, solidaritate frățească și colaborare multilaterală dintre țările, partidele și popoarele noastre, legături întemeiate pe comunitatea idealurilor care le animă — construirea socialismului și comunismului — pe ideologia marxist- leninistă, pe întrajutorarea tovărășească, internaționalistă.în primirea plină de căldură frățească făcută solilor poporului vietnamez și-au găsit expresie sentimentele de înaltă prețuire și admirație pe care poporul român le nutrește față de lupta plină de abnegație a poporului vietnamez pentru libertate și independență, pentru dreptul său sacru de a-și hotărî singur destinele, pentru realizarea păcii, dezvoltarea socialistă a Republicii Democrate Vietnam și împlinirea aspirațiilor de unitate ale întregului popor vietnamez.Momentul central al vizitei delegației de partid și guvernamentale a R. D. Vietnam l-a constituit primirea oaspeților de către secretarul general al P.C.R., președintele Consiliulur de Stat al României, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cu acest prilej a fost evidențiată cu vie satisfacție evoluția ascendentă a raporturilor româno- vietnameze, care au cunoscut o importantă dezvoltare, Îndeosebi după vizita pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut-o în R. D. Vietnam și a convorbirilor pe care le-a avut cu conducătorii țării frățești. Actualele convorbiri au reafirmat dorința comună de a dezvolta in continuare aceste relații, de a întări solidaritatea frățească dintre cele două partide, țări și popoare. Dind glas sentimentelor profunde care animă întregul nostru popor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a declarat : „Doresc să vă asigur, dragi tovarăși, că partidul, poporul român vor acorda și in continuare, în spiritul internaționalismului și al solidarității frățești, întregul

lor sprijin pentru realizarea păcii, pentru dezvoltarea socialistă a Republicii Democrate Vietnam. Doresc, de asemenea, să exprim sprijinul nostru pentru Guvernul Revoluționar din Vietnamul de Sud. pentru realizarea acordurilor de la Paris și in Vietnamul de sud și pentru o soluționare politică — in spiritul acordurilor — a tuturor problemelor. Apreciez că realizarea și în Vietnamul de sud a acestor acorduri va crea condiții pentru a se putea înfăptui și dorința poporului vietnamez de reunificare pașnică".Delegația de partid și guvernamen-

tală a R. D. Vietnam a avut, de asemenea, convorbiri cu tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, cu alți conducători de partid și de stat ai țării1 noastre, convorbiri care s-au desfășurat in același spirit de caldă prietenie și solidaritate frățească, cu rezultate fructuoase, consemnate în comunicatul comun.în cadrul întilnirilor care au avut loc, în cuvîntările rostite de conducătorii partidului și țării noastre a fost exprimată satisfacția profundă a poporului român pentru încheierea acordurilor de la Paris privind încetarea războiului și restabilirea păcii in Vietnam — victorie de ‘seamă a poporului vietnamez, a solidarității manifestate față de el de toate țările socialiste, de partidele comuniste, de toate forțele democratice și. progresiste.

APEL CAMBODGIA cuba Reuniunea ÎNTREVEDEREA

AL SECRETARULUI
GENERAL AL O.N.U.GENEVA 4 (Agerpres). — Cu ocazia celei de-a 10-a aniversări a semnării Tratatului de la Moscova privind interzicerea experiențelor nucleare în cele trei medii, secretarul general al Națiunilor Unite, Kurt Waldheim, a lansat, simbătă, un apel de încetare totală a acestor experiențe. Organizația Națiunilor Unite — a spus el — invită de urgență statele care nu au semnat tratatul să o facă cit mai grabnic. „Ceea ce este necesar., acum — a adăugat Kurt Waldheim — este voința politică de a realiza noi progrese în domenii ca acceptarea unui tratat de interzicere completă a experiențelor, punerea in aplicare integrală a Tratatului cu privire la neproliferarea armelor nucleare și limitarea armamentelor strategice".
Declarație adoptata

la conferința

CommonweahhuluiOTTAWA 4 (Agerpres). — Șefii de stat sau de guvern din cele 32 de țări membre ale Commonwealthului, reuniți in capitala canadiană, au adoptat o declarație în care se reafirmă principiile Tratatului de la Moscova, privind interzicerea experiențelor nucleare în cele trei medii. Documentul — care va fi publicat la 5 august, cu ocazia celei de-a zecea aniversări a tratatului — subliniază că obiectivul principal al eforturilor trebuie să-1 constituie realizarea în lume a dezarmării generale și complete. încetarea tuturor experinețelor atomice. Participanții la conferință s-au pronunțat pentru inițierea de negocieri privind încetarea experiențelor nucleare în toate mediile.în cadrul lucrărilor conferinței, premierul britanic, Edward Heath, a făcut o analiză a situației internaționale actuale, relevind creșterea posibilităților fiecărei națiuni de a afirma pe arena internațională.
NAMIBIA

rasiste

se

WINDHOEK 4 (Agerpres). — Nici trei la sută dintre alegători nu s-au prezentat la urne — acesta a rezultatul așa-ziselor alegeri organizate de autoritățile rasiste sud-afri- cane in teritoriul Ovamboland, din Namibia, cu scopul de a-și perpetua dominația ilegală. Ignorarea de către majoritatea covîrșitoare a populației Ovambolandului a acestei farse electorale a constituit o nouă dovadă a opoziției față de apartheid și față de administrarea ilegală de către regimul din R.S.A. a teritoriului nami- bian.Agențiile de presă amintesc că rezultatele acestor „alegeri" constituie, totodată, un răspuns la apelul făcut de Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest (SWAPO) sub conducerea căreia se desfășoară lupta pentru independența Namibiei, care a chemat populația să boicoteze pseudo-alege- rile organizate de autoritățile rasiste sud-africane in Ovamboland.

fost

Victorie a rațiunii și dreptății, ea a ilustrat concludent că în zilele noastre nu poate fi îngenuncheat poporul care-și apără cu hotărîre ființa națională, pămîntul patriei și, în primul rînd, dreptul sacru de a-și hotărî singur destinele. Lecția istorică’a evenimentelor din ’Vietnam reliefează cu pregnanță caracterul absurd al politicii de forță, subliniază că problemele litigioase își • pot găsi soluții viabile, numai pe căi politice, ținind seama de aspirațiile majore ale popoarelor, de dreptul lor la autodeterminare.După ani îndelungați de luptă eroică, pătrunsă de un profund spirit.

patriotic și revoluționar, animat de dragoste de libertate și progres, poporul vietnamez, care a dat nenumărate sacrificii materiale și umane, are acum posibilitatea să-și consacre resursele, talentul și energia muncii pașnice, să accelereze ritmul construcției socialiste în Nord, să consolideze libertatea și independența in Sud, să progreseze pe calea unificării pașnice a astfel contribuția păcii in întreaga Desigur, aceastacu strictețe a acordurilor de la Paris, respectarea cu scrupulozitate a dreptului poporului vietnamez de a-și rezolva problemele conform intereselor și aspirațiilor sale fundamentale.Poporul român, România socialistă au fost de la început alături de cau-

țării, adueîndu-și la statornicirea zonă indochineză. reclamă aplicarea

Puternice presiuni ale patrioților
asupra pozițiilor lonnolistePNOM PENH 4 (Agerpres). — Vineri noaptea și simbătă, forțele patriotice cambodgiene au continuat să exercite o puternică presiune asupra pozițiilor lonnoliste din perimetrul defensiv — tot mai restrîns — al Pnom Penhului. S-a acționat, în special, în zona șoselei naționale nr. 1, ' din direcția sud-vest.în cursul ultimelor acțiuni ofensive, patrioții khmeri au încercuit trupele regimului de la Pnom Penh din satele Koki și Dei Eth (aflate în

imediata vecinătate a capitalei) și au preluat controlul asupra unui nou tronson al șoselei naționale nr. 19 — caile de acces spre Pnom Penh — în apropierea podului strategic de la Monivong.Ultimele succese de pe cîmpul de luptă ale patrioților cambodgieni au determinat regimul de la Pnom Penh să intensifice măsurile de siguranță în capitală și să construiască, în grabă, noi fortificații în zona aeroportului Pochentong.
Precizări ale Ministerului Apărării al S.U.A.WASHINGTON 4 (Agerpres).—Re- cunoscind competența Congresului in adoptarea legii referitoare la oprirea, începînd de la 15 august, a bombardamentelor asupra Cambodgiei, Ministerul Apărării al S.U.A. a precizat însă că zborurile de recunoaștere ale aviației americane vor continua în Cambodgia și Laos și după data amintită. Pentagonul a anunțat, de

asemenea, că avioane militare ale S.U.A. vor continua zborurile întreprinse în scopuri de aprovizionare a armatei lonnoliste.Pe de altă parte, Pentagonul a a- firmat, în documentul înaintat Congresului, că vor continua, de asemenea. și livrările de material militar pentru autoritățile de la Pnom Penh.
ARGENTINA

® REGLEMENTAREA REGIMULUI INVESTIȚIILOR
STRĂINEBUENOS AIRES 4 (Agerpres). — Camera deputaților din Argentina a aprobat, în unanimitate. proiectul de lege guvernamental care reglementează regimul investițiilor de capital străin in țară. Potrivit prevederilor unei noi legi, sint interzise investițiile străine în domeniile comunicațiilor, transporturilor, presei și publicității. Repatrierea dividendelor întreprinderilor străine

este limitată la 12,5 la sută pe an. iar investirea capitalului străin trebuie să se facă pe o perioadă de cinci ani, potrivit unei cote anuale de 20 la sută.Alte proiecte privind trecerea sub controlul statului a sectoarelor considerate de interes național urmează să fie dezbătute în curind de către Parlamentul argentinean.
© CUVÎNTAREA LUI JUAN PERON LA REUNIUNEA 

GUVERNATORILORBUENOS AIRES 4 (Agerpres). — Luind cuvîntul la încheierea reuniunii celor 22 de guvernatori provinciali, la care au participat președintele interimar al Argentinei. Râul Lastiri, și membrii căbinetului, liderul mișcării jțistițialiste și candidat la alegerile prezidențiale. Juan Peron, a subliniat că „în actuala etapă, toate forțele politice progresiste argentinene trebuie să se ridice în a- părarea intereselor și obiectivelor naționale, să acționeze unite pentru îndeplinirea programului de recon- strubție a țării". El a arătat că/ Frontul justițialist de eliberare are in vedere adoptarea unor schimbări

structurale în domeniile social și e- conomic, care 'să ducă Ia prosperitatea națiunii argentinene. în acest sens. Juan Peron S-a pronunțat pentru reorganizarea și instituționa- lizarca mișcării peroniste și crearea unui consiliu superior al organizației, ai cărui membri să fie aleși. Tot-1 odată, el a arătat că guvernul va permite activitatea tuturor partidelor politice care acționează in cadrul legal.

PREGĂTIREA CELUIDE4L XI-LEA CONGRESAL P.C. DIN ARGENTINAAIRES 4 (Agerpres). — celui de-al XI-lea Con-, BUENOS In vederea greș al Partidului Comunist din Argentina, programat pentru 20—24 august a.c., în întreaga țară se desfășoară conferințele organizațiilor regionale ale . partidului, pentru desemnarea delegaților la congres.în cadrul lucrărilor congresului, secretarul general al C.C. al P.C. din Argentina, Geronimo Arnedo Alvarez, va prezenta raportul cu privire la situația politică din țară, vor fi stabilite sarcinile partidului pentru etapa actuală, va fi ales noul Comitet Central al P.C. din Argentina și vor fi adoptate unele modificări in programul și statutul partidului.
/m o poporului vietnamez, întregul sprijin mate- diplomatic în anii greiza dreaptă a i-au acordat rial, moral și ai războiului.Vizita delegației de partid și guvernamentale, convorbirile avute cu conducătorii partidului și guvernului țării noastre au prilejuit reafirmarea voinței României socialiste de a acorda și în noile condiții întregul sprijin în opera de realizare a păcii, de lichidare a urinărilor războiului și intensificare a construcției socialiste a R. D. Vietnam, de împlinire a aspirațiilor spre reunificare pașnică a Vietnamului. Această voință și-a găsit consacrarea în do-

cumentele oficiale semnate la București, privitoare la ajutorul economic și militar dat de România Republicii Democrate Vietnam, la schimbul de mărfuri și la dezvoltarea colaborării economice și tehnice între cele două țări.Subliniind că delegația pe care o conduce este purtătoarea sentimentelor de caldă prietenie și gratitudine sinceră ale Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, guvernului R. D. Vietnam și ale întregului po'- por vietnamez față de Partidul Comunist Român, față de guvernul poporul român pentru sprijinul ajutorul acordate luptei împotriva gresiunii, pentru salvarea țării construirea socialismului, Fam Van Dong a declarat : bucuroși de faptul că in timpul vizitei de prietenie delegația noastră de

ȘiȘi a- și tovarășul „Sîntemfăcute de partid și

Un miting ds masă 3 avut loc la Phenian, în cinstea delegației de partid și guvernamentale congoleze, condusă de ' președintele C.C. golez al Muncii, blicii Populare vizită oficială in R.P.D.
Marien N’Gouabi, al Partidului Con- președintele Repu- Congo. aflat într-o Coreeană.

CÎU En-lai, Prem>erul consiliului de Stat al R.P. Chineze și președintele Comitetului pe întreaga Chină al Consiliului Consultativ Politic Popular, l-a primit, la Pekip, pe Miao Yun-tai, fost membru în guvernul Gomindanului, care a venit din Statele Unite în China pentru a-și vizita rudele și prietenii.
guvernamentală in frumoasa dumneavoastră țară, Comitetul Central al Partidului Comunist Român și guvernul Republicii Socialiste România și-au reafirmat sprijinul și ajutorul călduros față de lupta poporului nostru in noua etapă, în vederea reconstruirii țării noastre, edificării socialismului și reunificării pașnice a Vietnamului".România și R. D. Vietnam salută cu căldură victoriile poporului laoțian. își reafirmă sprijinul față de lupta poporului cambodgian, sub conducerea șefului statului, Norodom Sia- nuk, pentru independență și pace ; cer ferm să se asigure popoarelor din întreaga Indochină condiții de a-și stabili de sine stătător drumul dezvoltării lor.Convorbirile româno-vietnameze au prilejuit un larg schimb de opinii a- supra problemelor actuale, de interes comun, din sfera vieții internaționale, fiind relevate profundele mutații social-politice,, cursul n.ou apărut in viața internațională, favorabil păcii și cauzei revoluționare a popoarelor. Accentuarea acestui curs impune intensificarea luptei popoarelor pentru consolidarea păcii, participarea și contribuția activă a tuturor statelor, fără nici o deosebire, la ' soluționarea problemelor care confruntă omenirea.Este convingerea fermă a poporului nostru că vizita, întărirea în continuare a relațiilor româno-vietnameze vor servi atît intereselor celor două popoare, cit și intereselor prieteniei și colaborării cu toate țările socialiste, întăririi unității lor. a partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimperialiste — factor hotăritor în lupta pentru pace și progres social în lume.Salutînd rezultatele pozitive cu care s-a încheiat vizita delegației de partid și guvernamentale a R.D. Vietnam, poporul român urează din a- dincul inimii poporului vietnamez■ să-și realizeze aspirațiile sale funda-■ mentale pentru' care a luptat cu atîta eroism, să obțină succese cit mai mari în făurirea unei vieți libere și prospere în condițiile unei păci durabile.

Al. CAMPEANU

extraordinară
a guvernului
revoluționarHAVANA 4 (Agerpres). — La Havana a avut loc, sub președinția primului ministru, Fidel Castro, și în prezența președintelui Republicii Cuba, Osvaldo Dorticos Torrado, o reuniune extraordinară a guvernului revoluționar. Potrivit agenției Pren- sa Latina, Consiliul de Miniștri al Cubei a aprobat Legea înființării 'Forțelor de muncă ale tineretului — în care intră coloana de tineret a centenarului și unitățile de muncă ale forțelor armate revoluționare — Legea serviciului social, care privește repartizarea în cîmpul muncii a absolvenților învățămîntului superior, mediu și profesional, și Legea privind satisfacerea stagiului militar de către toți cetățenii patriei.în cadrul aceleași reuniuni, s-a hotărît ca toate cadrele forțelor armate revoluționare .cubaneze care îndeplinesc, în prezent, funcții în aparatul administrativ de stat, în organizații politice sau de masă să fie trecute în rezervă, portul uniformei militare fiind admis numai cadrelor din serviciul activ al forțelor armate și al Ministerului de Interne.

CHILE

Măsuri de urgențăîmpotriva provocărilorreacțiuniiSANTIAGO DE CHILE 4 (Agerpres).' — Președintele Republicii Chile. Salvador Allende, a anunțat că toate instituțiile și serviciile guvernamentale au fost trecute sub stare de urgență, funcționarii guvernamentali urmind să lucreze, sîmbă- ta și duminica, dacă va fi nevoie — informează agențiile T.A.S.S. și United Press International. El a subliniat că această măsură a fost adoptată în vederea creării unui front comun, cu guvernul și forțele armate, impotriva reacțiunii care a provocat greva ilegală a proprietarilor de autocamioane, aducind daune economiei naționale. Totodată, președintele a arătat că va folosi toate constituționale și legale curma această grevă.ședințele metodele pentru a

OS

S-a încheiat vizita în 
Cuba a delegației P. C. Bra
zilian C011dusă de Luis Carlos Prestes. secretar general al C.C. al partidului. în cadrul convorbirilor purtate cu delegația P.C. din Cuba au fost discutate probleme ale relațiilor dintre cele două partide, ca și probleme internaționale actuale. Delegația P.C. Brazilian a fost primită de Fidel Castro Ruz. prim-secretar al C.C. al P.C. din Cuba, președintele Guvernului Revoluționar al Republicii Cuba.

. /
Contract româno-sovietic.MOSCOVA 4 — (Corespon
dență de la N. Crețu). La Mos
cova s-au încheiat tratativele 
dintre întreprinderile de comerț 
exterior „U zinexportimport" și 
„Promașexport" privind con
struirea in România a unei in
stalații de turnare a pieselor 
de precizie cu modele fuzibile. 
La încheierea tratativelor, a 
fost semnat un contract care 
prevede că întreprinderile so
vietice vor asigura asistență 
tehnică și vor livra utilaje ■în
treprinderilor românești pen
tru realizarea acestui obiectiv.

fii 46-lea Congres națio
nal al Consiliului general 
al sindicalelor japoneze 
(S.O.H.Y.O.) s’3 închei3‘ după cinci zile de dezbăteri. A fost adoptat in unanimitate programul de acțiuni pe următoarele 12 luni, care prevede intensificarea luptei pentru satisfacerea revendicărilor economice ale salariaților, îmbunătățirea

DINTRE L. BREJNEV

SI LE DUANMOSCOVA 4 (Agerpres). — Simbătă a avut loc. in Crimeea, o întrevedere între Leonid Brejnev. secretar general al C.C. al P.C.U.S., și Le Duan, prim-secretar al C.C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, în cursul căreia au fost examinate o serie de probleme privind dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre cele două partide, dintre Uniunea Sovietică și R. D. Vietnam, anunță agenția T.A.S.S.

Al C.C. Al P.C.U.S.MOSCOVA 4 (Agerpres). — Agenția T.A.S.S. a difuzat un comunicat în care se arată că Biroul Politic al C.C. al P.C.U.S., examinînd rezultatele întîlnirii prietenești a conducătorilor partidelor comuniste și muncitorești din unele țări socialiste, care a. avut loc in Crimeea, acordă o înaltă apreciere acestei reuniuni pentru rolul ei in întărirea multilaterală a relațiilor dintre țările socialiste, pentru unitatea crescîndă a partidelor frățești, pentru dezvoltarea în continuare a colaborării țărilor socialiste.

VARȘOVIA 4 (Agerpres). —. După cum relatează agenția P.A.P., Ia Varșovia a avut loc o ședință a activului central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, consacrată rezultatelor întîlnirii prietenești din Crimeea a conducătorilor partidelor comuniste și muncitorești din unele țări socialiste. Ryszard Frelek. membru al Secretariatului C.C. al P.M.U.P., a făcut o expunere privitoare la rezultatele întîlnirii din Crimeea. Participanții la discuții au abordat o serie de probleme legate de această întîlnire și de activitatea Poloniei pe arena internațională.

condițiilor de muncă și de viață ale muncitorilor. In cadrul lucrărilor congresului s-a discutat, de asemenea, propunerea privind unificarea mișcării sindicale nipone. Au fost alese, totodată, organele conducătoare ale S.O.H.Y.O.. in frunte cu Makoto Ichikawa. în calitate de președinte, și Shogo Oki, in calitate de secretar general.
Sindicatele uruguayene au cerut ministrului muncii, Marciâl Bugallo, eliberarea tuturor partici- panților la .greva generală de 15 zile din luna iunie, anularea mandatelor de arestare emise impotriva liderilor sindicali și restabilirea drepturilor și libertăților democratice.
0 nouă demonstrație a 

studenților africani, or§3ni- zată în semn de protest față litica de discriminare rasială cată de regimul minoritar al Smith, a avut loc la Salisbury. Din ordinul autorităților rasiste, poliția a intervenit cu brutalitate pentru a-i^ dispersa pe manifestanți.
de po- practi- lui Ian

Comitetul economic al 
Consiliului economic și so
cial al O.N.U.3 hotărit>13 3 au- gust, crearea Comisiei economice a O.N.U. pentru Asia occidentală. Ho- tărirea urmează să fie supusă aprobării plenarei ECOSOC.

Comerțul Statelor Unite 
cu țările socialiste din Eu
ropa 3 atins- potrivit datelor publicate de Ministerul Comerțului al S.U.A., in primul semestru al anului, suma de 1 237 000 000 dolari, depășind de aproape trei ori nivelul a- celeași perioade a anului trecut.

Ciocnire recentă, în sirirmoarea Malacca, între o navă sub pavilion pa
namez și un tanc petrolier cipriot cu un deplasament de 20 000 tone. Navele 

au suferit grave avarii
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