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SEARA, LA ORA BILANȚULUI

Nici o restantă la recoltare

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului ~ 
munist Român, președintele 
publici! Socialiste România, a 
mit, miercuri după-amiază, în 
țiunea Neptun, pe ministrul turis
mului din Republica Arabă 
riană, Abdallah AI Khami, 
face o vizită în țara noastră.

La primire a luat parte 
Cosma, ministrul turismului.

Oaspetele a transmis tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu din partea 
președintelui Republicii Arabe Si
riene, Hafez Al Assad, un căldu
ros mesaj de prietenie, precum și 
urări de succese tot mai mari po
porului român în construcția noii 
societăți.

Co- 
Re- 
pri- 
sta-

Si- 
cara

Ion

Oaspetele n exprimat, totodată, 
gratitudinea pentru deosebita o- 
noare de a fi primit de șeful sta
tului român, pentru prilejul ofe
rit de a cunoaște realizările Româ
niei socialiste în diferite domenii, 
în special în cel al turismului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
rugat pe oaspete ca la înapoierea 
în patrie să transmită un cordial 
salut șl cele mai bune urări pre
ședintelui Hafez Al Assad, iar po- 

de pace,porului sirian urări 
bunăstare și fericire.

In timpul convorbirii 
loc au fost relevate cu 
bunele relații

ce a avut 
satisfacție 

existente între

România și Siria, evoluția lor me
reu ascendentă, hotărîrea comună 
de a traduce în viață înțelegerile 
și acordurile convenite între pre
ședinții Nicolae Ceaușescu șl Ha
fez Al Assad.

In acest cadru s-a subliniat că 
Intensificarea schimburilor în toa
te domeniile de activitate, inclu
siv în cel turistic, influențează în 
mod pozitiv strîngerea relațiilor 
prietenești, contribuie la mal bu
na cunoaștere șl apropiere într» 
țări și popoare, la promovarea 
idealurilor de pace, înțelegere șl 
cooperare internațională.

întrevederea s-a desfășurat în* 
tr-o atmosferă prietenească.

Tn cea mai mare parte a țării, 
secerișul a atins o perioadă de virf. 
In decurs de numai 3 zile au fost 
recoltate circa 400 000 hectare cu 
orz ?i gnu, suprafața de pe care 
s-au strins cerealele crescind, in 
această perioadă, de patru ori în 
întreprinderile 
șl de peste 
pcrativele 
cest ea. in ____
realizează viteza

agricole de 
trei ori 

agricole. Cu 
unele județe nu 

----  ?.— de lucru ... 
bilitâ in p-ogramele de măsuri 
privind desfășurarea campaniei a- 
gricole de vară. Este, de aceea, 
necesar ca organizațiile de partid 
de la sate, conducerile unităților a- 
gricole să acorde întreaga atenție 
unor probleme care au prioritate 
în momentul de față și de care 
depinde nemijlocit strîngerea in
tr-un timp cit mai scurt și fără 
pierderi a recoltei.

Pe primul plan al muncii poli
tice desfășurate de organizațiile de 
partid, al activității de organizare 
a secerișului trebuie să stea mo
bilizarea mecanizatorilor, coopera
torilor, a tuturor oamenilor muncii 
din agricultură in vederea folosirii 
din plin a timpului de lucru, din 
zori, cind se ridică rouă de pe 
lanuri și pină seara tirziu cind se 
lasă întunericul. Numai muncind 
din plin, de-a lungul întregii 
ziie-lumină, se poate asigura uti
lizarea cu randament maxim a 
combinelor și a celorlalte utilaje, 
numai astfel se poate atinge și 
chiar depăși viteza • •
lită la seceriș.

In județul Arad 
decit 56 la sută din 
stabilită. Olt — 49 ___
— 61 la sută. Desigur, în unele 
unități din aceste județe, precum 
și in altele, griul nu este suficient 
de copt, sau, din cauza excesului 
de apâ din sol — cum este cazul 
in unele unități din județele 
Satu-Mare, Bihor, Arad — se lu
crează in condiții grele. Dar nu 
numai aceste situații obiective — și 
nu în primul rind ele — au dus 
la r.erealizarea vitezei de recoltare 
stabilite. Timpul excesiv de căldu
ros face cu putință ca, in aceste 
zile, să se poată lucra in condiții 
optime.

Folosirea din plin a timpului de 
lucru, din zorii zilei și pină seara 
tirziu. constituie prima condiție de 
care depinde realizarea și depăși
rea vitezei zilnice -
coltarea cerealelor 
direcția principală 
să fie concentrată ___
politică și organizatorică desfășu-

stat 
în coo- 
toate a- 

se 
sta-

de lucru stabi-

nu s-a realizat 
viteza de lucru 
la sută, Buzău

stabilite la re- 
pâioase. Este 

in care trebuie 
întreaga muncă

rată de organizațiile de partid de la 
sate. Multe organizații de partid 
au reușit să sădească in conștiința 
mecanizatorilor o înaltă responsa
bilitate pentru munca desfășurată. 
Și. ca rezultat, in această pe
rioadă, pe mulți dintre ei ii 
găsesc zorile la marginea lanurilor 
și. deindată ce se ridică rouă. în
cep lucrul și muncesc pină seara 
tirziu. intorcindu-se la locurile de 
parcare a utilajelor la lumina fa
rurilor. Sint insă și mecanizatori 
care încep munca tirziu dimineața 
și încetează secerișul foarte devre
me. In unele cooperative agricole 
de producție, la un control e- 
fectuat de organele de specialitate 
s-a constatat că mecanizatorii, cu 
mult înainte de inserat, au tras 
combinele la marginea lanurilor. 
Combătind asemenea practici, or
ganizațiile de partid au datoria să 
arate mecanizatorilor, celorlalți oa
meni ai muncii din agricultură că 
acum, la seceriș, contează foarte 
mult, fiecare oră, fiecare zi pentru 
intensificarea ritmului recoltării și 
evitarea .pierderilor de cereale.

Realizarea vitezei prevăzute 
seceris este hotărită. totodată,
organizarea temeinică a muncii. 
Constatind gradul de coacere a la
nurilor. specialiștii au datoria să 
dirijeze operativ combinele acolo 
unde se poate lucra cu randament 
sporit. De asemenea, trebuie să 
funcționeze mai bine întrajutorarea 
cu combine între unitățile înveci
nate. Numeroase unități agricole au 
încheiat secerișul griului. In mod 
operativ, utilajele trebuie dirijate 
acolo unde este nevoie de ele. Ți- 
nindu-se seama de suprafețele 
mari care mai sint de recoltat, de 
celelalte lucrări din această perioa
dă este bine și necesar ca meca
nizatorii să lucreze in două schim
buri. Cu toate că au fost pregătiți 
un mare număr de tractoriști din 
rindul cooperatorilor, nu peste tot 
sint folosiți in această activitate. Ei 
vor trebui atrași îndeosebi la ară
turi și semănatul culturilor duble.

In această perioadă de vîrf la 
seceriș, fiecare oră, fiecare zi este 
prețioasă și, tocmai de aceea, or
ganele și organizațiile de partid au 
datoria să intensifice munca poli
tică, să concentreze energiile me
canizatorilor și cooperatorilor, ale 
conducerilor și specialiștilor din 
unitățile agricole asupra folosirii la 
Întreaga capacitate a utilajelor din 
zori si pină seara, pentru ca re
colta să fie strinsă cit mai repede 
și nici un bob să nu se piardă.

DEPUTĂȚII
in fala alegătorilor

Dialoguri fructuoase
dar și inexplicabile absențe 
de la intilnirile cu cetățenii

• •

Pe primul plan al muncii politice 
a organizațiilor de partid: 

PROGRAMUL ZILNIC DE RECOLTARE 
SĂ FIE REALIZAT 

INTEGRAL IN FIECARE UNITATE

Președintele companiei miniere 
and Son—lnc“ din S. U. A.

„Tempelsman

Socia- 
Nicolae 
Iulie, în

Președintele Republicii 
liste România, tovarășul 
Ceaușescu, a primit, la 17 
stațiunea Neptun, pe Maurice Tem- 
pelsman, președintele companiei 
miniere „Tempelsman and Son — 
Inc“ din S.U.A., și Theodor C. So
rensen, consilier juridic al compa
niei, care fac o vizită in țara noas-

La primire a participat tovară
șul Bujor Almășan, ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut cu oaspeții 
unor probleme privind 
rea dintre compania

asupra 
coopera- 
minieră 

„Tempelsman and Son — Inc“ șl 
întreprinderi economice de specia-

în timpul 
că există 
realizarea

litate din țara noastră, 
convorbirii s-a apreciat 
reale posibilități pentru 
unei cooperări largi, reciproc avan
tajoase, inclusiv crearea de socie
tăți mixte și conlucrarea pe terțe 
piețe.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

Legea de organizare și funcționare 
a consiliilor populare prevede că una 
din îndatoririle de seamă ale depuța- 
ților este „să prezinte, periodic, dări 
de seamă privind activitatea lor și 
a consiliului popular din care fac 
parte in fața alegătorilor din circum
scripția in care au fost aleși". Se 
materializează, astfel, in practică un 
principiu funda
mental al demo
cratismului nos
tru electoral, si 
anume : dreptul 
de control al ce
tățenilor 
activității -----
pe care i-au in- —
vestit cu răspun
derea de a le reprezenta interesele 
In organele locale ale puterii de 
stat.Cum funcționează această institu
ție a intilnlrilor dintre deputați și a- 
legători ? Creează ea cadrul cel mai 
adecvat pentru angajarea unui dia
log rodnic de lucru ? Sint deputății 
receptivi la propunerile cetățenești, 
și sint activi in a susține, urmări și 
traduce in viață pe cele mai judi
cioase și mai necesare ?

Să vedem, de pildă, ce răspunsuri 
au oferit la asemenea întrebări re
centele adunări de dări de seamă 
ale deputaților din sectorul 8 al Ca
pitalei.

în primul rind *ste îmbucură.or 
faptul că aceste intilniri au un pro
nunțat caracter de lucru dezbătind 
concret o diversitate de probleme 
din sfera cotidiană a interesului 
cetățenesc — cum ar fi dezvoltarea 
edilitară a cartierelor, problemele 
gospodărești, aprovizionarea popu
lației, funcționalitatea serviciilor pu
blice etc. Este îmbucurător, de ase
menea faptul că cei mai mulți dintre 
deputați cunosc bine atit problemele 
cu care se confruntă zilnic cetățenii 
din circumscripție, cit și condițiile 
concrete de rezolvare, avind ded

asupra 
-celor

însemnări pe marginea adu
nărilor de dâri de seama 
ale deputaților din sectorul 8 

al Capitalei

posibilitatea să găsească împreună — 
și de multe ori găsesc — cele mai 
bune soluții. Iar faptul că numeroși 
deputați vin la intilnirile cu- alegă
torii insoțiți de cadre cu munci de 
răspundere din administrație sau 
din aparatul operativ creează un
cadru optim pentru un dialog con
cret, fertil, in care opiniile cetățe

nilor sint ascul
tate cu receptivi
tate și probleme
le sint soluțio
nate pe Ioc (cele 
posibile), sau în
registrate cu toată 
atenția pentru a fi 
analizate și rezol
vate pe parcurs.

Elocvent pentru interesul mani
festat in majoritatea cazurilor față 
de aceste intilniri este numărul mare 
de propuneri pe care cetățenii le 
adresează deputaților, consiliului 
popular al sectorului. In adunările 
ținute pină acum s-au făcut — așa 
cum rezulta dintr-o primă evidență 
— peste 300 de propuneri. Este greu 
de spus — nici nu ne propunem noi 
acest lucru — care din ele sint mai 
importante și mai stringente. Opor
tunitatea și prioritatea acestora o 
vor stabili, tot împreună cu deputății, 
organele de specialitate ale consiliu
lui popular. Ceea ce putem spune, 
insă — după ce am asistat la citeva 
adunări — este că oamenii sint in
teresați in rezolvarea lor cit mai 
rapidă. Așa, de pildă, s-a cerut in
tensificarea eforturilor, bazate in 
primul rind pe sprijinul locuitorilor, 
pentru : pietruirea și modernizarea 
străzilor din cartierele de extremi
tate ale sectorului ; dezvoltarea 
de noi soații comerciale, prin valo
rificarea mai gospodărească a unor 
vechi vaduri, in toate cartierele (dar.

Constantin PRIESCU

(Continuare în pag a II-a)

din anul 1974
în 12 ZILE

ÎN ZIARUL DE AZI

CONTEMPORANI CU TIMPUL OMENIEI

însemnări de Cezar BALTAG
a-

cu ace-

La Șontierele navale din Galați 6e 
finisează un nou gigant plutitor

rezolvarea 
niciodată fi-

(Continuare 
tn pag. a n-a)

si tinerețe

..

In flux continuu — recoltat, eliberarea terenului șl semânat — așa 6e lucrează la I.A.S. Fundenl, |udețul Ilfov

RITMURILE SOCIALISTE
ale celor trei decenii

ORIin 3() d e ani de 3Ci) de ori! 1974 3D
In 30 de ani do 30 do ori ! Aceasta este 

creșterea activității industriale în cele trei 
decenii care au trecut de la eliberarea 
tării : o corelație cu valoare de simbol in 
conștiința opiniei publice. Ea exprimă, in 
limbajul ermetic si arid al cifrelor, nu 
nuniai o creștere cantitativă, ci, mai 
ales, schimbările fundamentale, revolu
ționare survenite în insăsl condiția econo
mică a României, in insăsl viața noastră.

Evocarea prin cifre, prin grafice (pu
blicăm azi primul) a treptelor de progres 
urcate in răstimpul celor trei decenii In 
toate sectoarele vieții noastre sociale este 
o invitație sl în același tlmn un act de 
responsabilitate : ne amintim de unde am 
pornit, unde am ajuns șl spre ce tindem. 
Rememorăm cu atenție fiecare moment 
esențial al acestui efort colectiv spre lu
mină și bunăstare, pentru că fiecare con
stituie prilejul de manifestare a mîndriei 
față de munca eroică a clasei muncitoare, 
a țărănimii muncitoare șl intelectualității 
— a întregului popor, eliberat de exploatare 
și asuprire, stăpin deplin pe soarta sa sl 
munca sa ; ne amintim de fiecare dintre 
izbînzile obținute pe frontul larg al con
strucției socialiste a tării, ca să Înțelegem, 
o dată in plus, cit de justă si rațională a 
fost si. este politica de industrializare so
cialistă, de făurire a unei economii mo
derne, armonioase, politică promovată cu

fermitate de Partidul Comunist Român, 
Înfăptuită cu pasiune, cu tenacitate de 
întregul popor.
_ Rememorarea drumului glorios parcurs 
In cei 30 de ani de muncă liberă ne ofe
ră. odată cu perspectiva deschisă larg de 
înălțimi, și perspectiva drumului pe care-1 
avem de parcurs, cu noi forțe și în noi 
condiții, pentru a ridica pe noi trepte de 
progres economia țării. Lingă lista succe
selor, partidul adaugă vaste programe de 
initiative, pentru a comprima si mai mult 
timpul dezvoltării noastre.

Conferința Națională a 
veniment de însemnătate 
ța partidului, a patriei — 
mijlocită continuitate cu

partidului, 
Istorică în vla- 
aflat intr-o ne- 
liniile directoa

re stabilite de Congresele al IX-lea și al 
X-lea ale partidului — sublinia că înde
plinirea înainte de termen a cincinalului 
reprezintă un imperativ major pentru 
accelerarea dezvoltării economico-sociale 
a fării. Convingerea că acest obiectiv va 
fi îndeplinit, ne-o dau rezultatele obținu
te pînâ acum, ne-o dă angajamentul na
țiunii întregi. înfăptuind exemplar, dit 
mai devreme posibil, multiplele obiective 
economico-sociale ale cincinalului, vom 
crea condițiile reale ca Republica Socia
listă România să atingă în ani treptele 
acelui „viitor de aur" pe care înaintașii 
noștri luminați il vedeau „prin secoli".

Există, fără Îndoia
lă, in istorie, genera
ții a căror activitate 
și sens transced epo
ca. Credem că gene
rația României de azi 
este o asemenea ge
nerație.

Nu e numai senti
mentul propriei apar
tenențe la un timp a- 
tit de bogat in semni
ficații ca al nostru, cl 
și convingerea că 
cest timp ne aparține 
el insuși, la rindu-i, 
că noi, contemporanii 
anului XXX, am dorit 
și am înfăptuit o re
alitate nouă. Cind de- 
săvirșim miracolul ac
tualului efort de crea
ție socialistă înseam
nă. implicit, că înglo
băm fluviile înaintași
lor. care au plămădit și 
pregătit această esen-, 
tială sinteză contem
porană. Orice genera-

ție iși găsește in tre
cut, în propriul ei 
prezent, sau in viitor, 
sub forma idealului 
istoric, acele valori e- 
xemplare care o pot 
defini și ii exprimă 
cel mai bine esența. 
Un popor s-ar cufun
da in anonimat dacă 
n-ar exista in fiecare 
moment istoric oa
meni dirzi și luminați 
care să se întrebe a- 
supra adevărului și 
sensului timpului, ca
re să modeleze isto
ria. Ne gindim la tre
cutul nostru eroic din 
vremea voievozilor, ne 
gindim la generația 
de la 1848 și la gene
rația Unirii sau la a- 
titea și atitea alte pil
de de patriotism și 
responsabilitate națio
nală. de-a lungul se
colelor noastre de Is
torie. Toți marii băr-

se realizează

întreaga 
producție 

industrială 

a anului 1944

bați ai neamului nos
tru au fost oameni 
care au realizat prin 
propriul lor destin a- 
devârul că supremul 
bun ce se poate do- 
bindi pe această lume 
este o viață eroică. Ei

vers către ziua de azi, 
au prefigurat-o și 
pregătit-o, i-au anti
cipat ipostazele.

E limpede că omul 
e intr-o permanentă 
competiție cu el în
suși și cu ceea ce a

ACOLO UNDE 
SCHELELE 

SE DEMONTEAZĂ
In efortul general pentru 

realizarea cincinalului Înainte 
de termen, constructorii si mon- 
torii de pe șantiere înscriu in 
graficele întrecerii socialiste 
noi victorii in muncă. Astfel, 
constructorii din unitățile Mi
nisterului Construcțiilor Indus
triale au pus in funcțiune pină 
acum aproximativ 230 de obiec
tive și capacități de producție 
— din care 16 înainte de ter
menele stabilite — realizind 
lucrări suplimentare in valoare 
de peste 180 milioane lei.

Constructorii de locuințe; la 
rindul lor, au reușit ca in a- 
ceste zile să raporteze impor
tante succese în muncă.

In localitățile miniere din Va
lea Jiului, la Deva, Hunedoara, 
Hațeg, Orăștie si Simeria, de 
pildă, au fost date in folosință, 
de la Începutul anului, 1 580 de 
apartamente și 6e găsesc în e- 
xecuție numeroase alte blocuri, 
insumind 2 660 de apartamente.

• Întărirea ordinii și 
disciplinei - obiectiv 
permanent al muncii 
politico-educative
• Ore finale pe Dea
lul Piscului ® Rubri
cile noastre : Faptul di
vers, Din scrisorile ci
titorilor, Sport, De pre

tutindeni

au Înțeles, așa cum 
înțelegem noi înșine 
azi, că existența nu-și 
are sensul numai în 
ea însăși, ci și in alt
ceva mai înalt, in 
jertfă, misiune, crea
ție. Reamintindu-ne 
faptele lor, realizăm 
adevărul că sensurile 
fundamentale ale tre
cutului nostru au con-

realizat. Eroismul este 
o dimensiune perpe
tuă. congeneră omu
lui și fiecare genera
ție. o dată aiunsă la 
maximul capacității 
sale creatoare. iși pu
ne Întrebarea cea 
mare asupra sensului 
existenței, întrebare 
pe care și-o asumă 
Integral șl căreia ii

găsește 
deschisă, _______  __
nală. Timpul și pro
blemele sale nu se is
tovesc niciodată și ti
nerețea perpetuă a is
toriei ne pretinde di
namism .1 ”___
perpetuă. Din genera
ția care a negat cu 
toată viața sa puterea 
banului, violența și 
războiul s-a născut ge
nerația care știe, la 
rindu-i. că omul este 
suma faptelor sale, a 
angajării sale proprii, 
generație care afirmă, 
construiește si desă- 
virșește valorile so
cialismului. generație 
care trăiește și iși a- 
sumă Istoria _ ___
eași pasiune, jertfă șl 
putere de dăruire e- 
xemplară cu care 
și-au asumat-o cei 
mai buni dintre îna
intași. Ea eate gene-

rația anului XXX șl 
valorile ei exemplare 
sînt, deopotrivă, în 
trecutul nostru națio
nal și social, ca și în 
prezentul socialist lu
minat de dinamismul 
și energia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Există intre noi, cei 
care trăim in Româ
nia anului 1974, o co
muniune de esență, 
una mult mai intimă 
decit aceea pe care o 
produce faptul simplu 
de a ne fi contempo
rani. Ea este forța pa
siunii continue, senti
mentul că activitatea 
creatoare nu poate fi 
întreprinsă comod, In 
rate, că spiritului îl e 
proprie necesitatea de 
a fi Întotdeauna la 
cota maximă. Avionul
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FAPTUL] 
divers!
Pentru ce a 
fost deschisă i 
o poșetă

Abia dupft ce a coborit din I 
autobuzul 82. Miharla Bulgă- ’ 
rea. din Constanța, și-a dat «ea- I 
ma că nu mai avea poșeta cu I 
care plecare de acasă si in care * 
se aflau peste o mic de lei. un i 
libret C.E.C. si actele. Grăbin- I 
du-se sâ nu Intîrzie la serviciu, I 
s-a gindit că va reclama cazul 
la biroul de obiecte pierdute al I 
I.T.C. N-a mai fost insă ne- I 
voie. Cind s-a Întors de la ser- • 
viciu, primul care i-â bătut la i 
ușa casei a fost șoferul de pe I 
autobuzul 32. do dimineață, | 
Amet Medct, care-i aducea po
șeta pierdută cu întregul ei in* I 
venlar. Fusese deschisă doar ca I 
să-i afle adresa păgubașului. ’

Cine 
poate da 
amănunte ?

înfr-o livadă din Leordeni ■ 
(Argeș) a fost descoperit cada- I 
vrui unei tinere in virstâ de cir- | 
ca 20 de ani. Asupra victimei 
n-a fost găsit nici tin act, fapt 
care ingreunează stabilirea i- 
dentitățti sale. Organele de an
chetă ne-au furnizat următoa
rele semnalmente : înălțimea 
1.55 metri, fața puțin prelungă, 
păr lung vopsit șaten. Era Îm
brăcată intr-un jerscu roșu cu 
minecd scurtd, pantaloni gri- 
verzui, șosete albastre. Presupu
sul asasin, zărit in treaedt de un 
paznic mergind Ia braț cu victi
ma. ar avea virsfa in jur de 20 
de ani, păr blond, staturd potri
vită. Cine poate furniza ți alte 
amănunte pentru descoperirea 
făptașului este rugat sd se a- 
dreseze organelor de miliție.

Cheia de la 
magazie

loan Sas, paznic la Exploata
rea electroenergetică din Arad, 
iji făcea, zice-se, rondul obiș
nuit. In jurul orei 22, de el 
se apropie Gheorghe Dămian, 
din satul Somoșcheș. Conform 
unei „tocmeli'1 mai dinainte, 
paznicul ii pune acestuia în mi
nă cheia de la una din magazii. 
„Du-te liniștit, că doar eu te 
păzesc, ce naiba". După ce a 
cotrobăit în voie, prin magazie, 
Dămian a revenit cu o geanta 
plină de scule in valoare de 
5 000 lei. Cum ora pentr^i 
schimbarea serviciului sosise, 
paznicul a plecat spre casă, ca 
și cum nu s-ar fi intimplat ni
mic. Dar. la foarte scurt timp, 
cind paznicul și Dămian s-au . 
intilnit la oară, militia _ le-a 
întrerupt călătoria, reținindu-i 
pentru a da explicații asupra 
sculelor sustrase. După care li 
s-au pregătit ..instrumentele" 
de trimitere in fața instanței.

Pe un colț 
de hîrtie

Toți, dar absolut toți cetățe
nii de pe strada Vasile Lupu 
din Pitești, In frunte cu depu
tatul lor. Maria Pall, au devenit 
cunoscuți in tot orașul pentru 
rivna pe care o depun in colec
tarea deșeurilor de hirtie. Ei au 
amenajat un loc special de co
lectare șl, prin rotație, se ocupă 
și de preambalarea hirtlilor. 
Tot prin rotație le încarcă in ■ 
mașina unității de achiziții. I 
Numai în ultima săptămină ei I 
au colectat peste 1 000 de kilo
grame. Acțiunea continuă tub I 
genericul : „Nici un colț de I 
hirtie irosit". Motiv pentru care I 
ie consemnăm și noi fapta tot 
pe un colț de hirtie.

Unde vă 
jucați cu 
mingea ?

L’n grup de tineri din Codlea- 
Brașov se jucau cu mingea in 
apropierea liniei ferate care 
trece prin localitate. La un mo
ment dat. unul dintre el. M. 
Tănase. a alergat să aducă in 
joc mingea care se oprise in
tre linii. In timp ce ridica min
gea, a fost surprins de un tren 
și accidentat mortal.

Dacă-1 
întîlniți 
pe Gică...

Ir...vă rog să anunțați miliția, 
că eu n-am ce să-i mai fac. 
Gică, pe numele lui adevărat ■ 
Pitea Gheorghe. de prin părți- I 
le Vrancei, a fost prieten la ca- | 
taramă cu subsemnatul, Pașcu 
Dumitru. amindoi colegi de I 
muncă și locatari in aceeași ca- I 
meră. la căminul întreprinderii I 
„Colorom". Toate astea pină ■ 
intr-o dimineață, cind eram a- I 
mindoi in schimbul 1. Chiar | 
in toiul lucrului, Gică s-a făcut 
nevăzut, s-a dus la cămin, mi-a 
cotrobăit prin dulap fi mi-a 
luat un libret C.E.C. fi buleti
nul de identitate, plus 1000 lei 
numerar, apoi m-a lisat și fără 
tranzistor, fi fără fif, fără că
măși, ceas, pantofi. Rugămintea 
mea e că dacă-l intilnește cine
va pe Gică...". Rugămintea sem
natarului scrisorii e fi a noas
tră. Un „prieten" ca Gică nu gă
sești pe toate drumurile.

RubrlcO redoctatâ de 
Petre POPA 
ți corespondenții „Scinleil"

Întărirea ordinii și disciplinei-
obiectiv permanent al muncii politico-educative PROGRAMUL I

Brigăzile artistice 
de agitație ac ’* P6r- 
letonul" din Alba Iulla se 
situează, prin operativitatea 
și eficiența Intervențiilor, 
in fruntea acțiunii do întă
rire a disciplinei. Cele 4 bri
găzi din secții aduc laude 
fruntașilor. muncitoarelor 
care se disting prin hărni
cie. disciplină, grijă față de 
averea obștească. Dar. in a- 
celnșl timp, prezintă in pau
zele de masă și constată
rile negative înregistrate in 
ziua respectivă Ln activita
tea secției. Sint vizați col 
care intirzie, plimbăreții 
care irosesc timpul de mun
că. cci care nu-și îngrijesc 
mașinile sau produc rebu
turi. Brigăzile de agitație, 
care prin exigența mani
festată și-au ciștigat la „Por
țelanul- un binemeritat 
prestigiu, sint prezente și 
la microfon. Emisiunea „Ti
nerețe. ordine, disciplina** 
prezintă săptămînal la sta
ția de radioficare programe 
de brigadă, care critică aba
terile de la conduita mun
citorească. Pină in prezent, 
colectivul secției ardere a 
primit calificativul de cea 
mai ordonată și disciplina
tă secție, oferind brigăzii 
numai exemple bune.

Ștefan DINICA 
corespondentul „Scînteli"

Filmul - instru
ment de întărire a 
răspunderii în mun
că. Sec'la de propagan
dă a Comitetului județean 
Covasna al P.C.R. a ini
țiat in cursul acestui an o 
serie de acțiuni menite să 
întărească ordinea și disci
plina în unitățile industria
le. în cadrul acestor ac
țiuni au fost realizate două

filme de scurt-mctraj, 
avind titlul „Folosirea fon
dului de timp** șt „Econo
misirea energiei electrica 
și a combustibililor", care 
au surprins pe peliculă as
pecte de indisciplină, de ri
sipă a combustibilului șl 
energici electrice (Fabrica 
de șuruburi Tg. Secuiesc, 
întreprinderea de industrie 
locală „Mobila" Sf. Gheor- 
ghe), de folosire Incomple
tă a capacității parcului do 
mașini (întreprinderea ju
dețeană de drumuri șl po
duri, întreprinderea jude
țeană de construcții și mon
taje). do proastă gospodă
rire a materiilor prime (fa
brica „Amidon** Tg. Secu
iesc). Imaginile amintite 
au fost puse față in față 
cu rezultatele deosebit de 
valoroase obținute de co
lective harnice, disciplina
te. din aceleași sau din alte 
întreprinderi (uzinele texti
le „Oltul". I.F.E.T. Tg. Se
cuiesc), in utilizarea la 
cote maxime a fondului de 
timp, a mașinilor și utila
jelor. in economisirea unor 
cantități însemnate de ma
terii prime și materiale. 
Filmele au fost prezentate 
în fața membrilor organi
zațiilor de bază și a celor
lalți lucrători din secțiile 
vizate, fiind urmate de vil 
discuții, în cadrul cărora 
au fost sugerate soluții pen
tru eliminarea deficiențelor 
semnalate și dezvoltarea 
spiritului de disciplină 
muncitorească.

Tfimorl GEZA 
corespondentul „Scînteli"

„Problematica re
lațiilor umane în u- 
nitățlle economice", 
așa se intitulează dezbate
rile organizate de curind 
de Comitetul județean de

partid Vilcea. cu participa
rea unor juriști șl altor ca
dre de specialiști, la Cen
trala industrială de produse 
anorganice, combinatul do 
prelucrară a lemnului, fa
brica de piele și Încălță
minte „Vilceann**, precum 
șl in alte unități Industria
le din județ. Ele precedă 
organizaron. de către co
mitetele de partid și

vreme ce la fabrica de pie
le și încălțăminte se cere 
urmărită cu precădere ca
litatea produselor. Varieta
tea acțiunilor politice în
treprinse ulterior în rlndul 
comuniștilor, al tuturor co
lectivelor de muncă s-a re- 
percutnt pozitiv asupra 
întregii activități. Și ca să 
ne referim numai la cele 
două întreprinderi aminti

----  INFORMAȚII —-|»

din activitatea organizațiilor 

de partid

birourile organizațiilor de 
bază, a unor noi acțiuni 
politico-educative îndrep
tate îndeosebi spre întări
rea ordinii și disciplinei. 
Opiniile exprimate de mun
citorii, inginerii și tehni
cienii care au participat la 
aceste întilnlri, propuneri
le acestora privind direc
țiile în care trebuie acțio
nat pentru incetățenirea u- 
nui climat de ordine și dis
ciplină la fiecare loc de 
muncă, precum și conclu
ziile desprinse de organi
zatori au făcut obiectul 
unor ample analize in ca
drul laboratorului de do
cumentare și cercetare ști
ințifică înființat pe lin
gă comitetul județean de 
partid. S-a desprins astfel 
ideea că la Centrala indus
trială de produse anorgani
ce trebuie să se acționeze 
— prin toate formele mun
cii politice de masă — in 
direcția creșterii răspunde
rii fiecărui operator in ex
ploatarea Instalațiilor, in

te, in ultima lună instala
țiile din Centrala industria
lă n-au mai înregistrat nici 
o avarie tehnică, după 
cum nici fabrica de încăl
țăminte nu a mai înregis
trat vreun lot de produse 
respinse de controlul teh
nic de calitate.

Ion STANCIU 
corespondentul „Scînteli*

Brigada da mun
că și educație sa- 
Cifllisî'â. La Fal3rica de 
confecții din Rimnicu-Sărat, 
brigăzile de muncă și edu
cație socialistă, alcătuite 
din tineri și conduse de co
muniști, aduc o tot mai ma
re contribuție la formarea 
unui climat de muncă res
ponsabilă. Bunăoară, briga
da din sectorul confecții a 
raportat următorul prim bi
lanț : indicele de folosire a 
timpului de lucru înregis
trat la finele anului trecut

era de 93 la sută ; ln acest 
an, prin contribuția brigă
zii, Indicele n sporit la 98,8 
la sută, contribuind totoda
tă la realizarea ritmică a 
sarcinilor de producție ale 
sectorului. Numărul absen
țelor nemotivate a scăzut 
cu no la sută, oUmlnln- 
du-se și intirzierile de la 
program. Concomitent, a 
fost pus un accent deosebit 
pe intensificarea muncii 
politico-educative pentru 
dezvoltarea spiritului gos
podăresc și de economisire 
n materiilor prime și ruxI- 
liare, a energiei. Este in 
pregătire formarea altor a- 
semenea brigăzi.
Mihai BÂZU 
corespondentul „Scînteli*

Autocontrolul. In 
colectivul fabricii de aglo
merare a minereurilor de 
la Combinatul siderurgic 
din Reșița s-a înfiripat o 
valoroasă inițiativă privind 
întărirea ordinii și discipli
nei In muncă. Sub generi
cul „Eu produc, eu contro
lez, eu răspund", comuniș
tii de aici desfășoară acți
uni largi de ridicare a con
științei socialiste a oameni
lor, de întărire a răspunde
rii lor față de calitatea 
produselor. De remarcat 
este faptul că, în paralel, 
s-au îmbunătățit considera
bil conduita șl disciplina 
muncitorilor, tehnicienilor 
și funcționarilor. Secretarul 
comitetului de partid din 
secție, tovarășul Ion Fișie, 
ne-a prezentat un sumar 
bilanț, edificator însă pen
tru ceea ce înseamnă pracg 
tic această inițiativă : ia o- 
ra actuală, doar 32 de ore 
nemotivate, față de peste 
1 140 cite au existat în a- 
nul trecut și, implicit, un 
avans considerabil in reali
zarea planului care concu

ră la realizarea, în acest 
an — pentru prima oară 
In istoria Rcșițel — a unul 
milion de tone de oțel.
Nicolae CATANA 
corespondentul ..Scînteli"

„Ora de dlrlgen- 
ție muncitorească" 
— așa se intitulează o 
recentă inițiativă a comi
tetului de partid de la 
Combinatul do fire și fi
bre chimice din Săvineștl. 
preluată de la minerii 
din Valea Jiului. Este 
vorba de o acțiune menită 
să njuto la rezolvarea o- 
perativă a unor probleme 
care privesc ordinea și 
disciplina, asigurarea unor 
condiții optime pentru 
buna desfășurare a proce
sului de producție. în ca
drul „orei de dirigenție 
muncitorească", care are 
loc pe formații de lucru in 
fiecare simbătă sau ori de 
cite ori se simte nevoia, 
fără a depăși 10—15 minu
te, se iau in discuție pro
bleme legate de întărirea 
ordinii și disciplinei, sint 
evidențiate acțiunile poziti
ve și se ia poziție față de 
unele neajunsuri. Tot cu 
acest prilej sint prezenta
te scurte programe sati
rice, in care sint criticate 
proasta gospodărire a ma
teriilor prime, deficiențele 
în aprovizionarea locurilor 
de muncă, în exploatarea 
utilajelor etc. Primele ore 
de dirigenție muncitoreas
că organizate la Săvineștl 
și-au dovedit eficiența prin 
contribuția lor la întrona
rea unui spirit de fermă 
ordine șl disciplină în 
muncă.
Ion MANEA
corespondentul „Scînteli"

18,00 — 17,00 Teleșcoall.
17.30 Telex.
17,35 Teleglob : Irak. Petrol șl 

progres.
17,50 Agroenclclopedia.
10.30 Dialog.
10.49 Braț 1« braț cu anii met... — 

muzică ușoară.
19,00 Familia.
10,25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • La ootele anu

lui XXX.
20,00 Seară pentru tineret.
21,28 Trimisul soarelui. Poem cine

matografic distins cu pre
miul Festivalului de la 
Cannes. Premieră pe țară. 
Regla : MIchaul Sisson.

22,15 21 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Inscripții pe celuloid. Doi 
scriitori — doi regizori.

20.45 Bucureștlul necunoscut. De la 
diligentă la... telefon.

21,00 Telex.
21,05 Concertul orchestrei de ca

meră al orchestrei simfonice 
a Radlotfllevlziunli. Dirijor : 
petre Bocotan. In program : 
Divertismentul ln re major 
nr. 7 K.V. 205 de Mozart ; 
Simfonia simplă de Britten.

22,00 Cârti șl Idei.

DE LA C.E.C
Tragerea la sorți pentru luna 

iulie a.c. a ciștigurilor la depu
nerile pe obligațiunile C.E.C, va 
avea loc ia 31 iulie, ora 16,00, 
în orașul Arad, Ia clubul Uzi
nelor textile. Cu această oca
zie se vor acorda 5 917 ciștlguri 
in valoare de 5.7 milioane lei.

După tragerea la sorți a ciști
gurilor, sucursala județeană 
C.E.C. Arad oferă partidpanțl- 
lor un spectacol artistic susținut 
de ansamblul folcloric „Doina 
Mureșului".

Casa de Econpmil șl Consem- 
națiuni invită pe depunătorii 
din Arad, precum și pe cei din 
alte localități care au posibili
tatea să meargă în ziua respec
tivă la Arad, să participe la 
tragerea la sorți a ciștigurilor.

Ore pe DeM
(Urmare din pag. I)

Folosirea rațională a HIRTIEI - o cerință imperioasă
DIN SCRISORILE CITITORILOR

Valoarea unor măsuri gospodărești
Combinatul de pro

duse sodice Govora 
este una dintre unită
țile Centralei indus
triale de produse a- 
norganice Rm. Vilcea 
cu cel mai mare con
sum de hîrtie. Pentru 
ambalarea sodei calci
nate, de pildă, și ca- 
pitonarea vagoanelor 
destinate exportului 
se folosesc anual pes
te 100 tone de hîrtie 
albă și peste un mi
lion de saci de hirtie. 
în vederea reducerii a- 
cestul consum si a evi
tării risipei, comitetul 
oamenilor muncii din 
combinat, cu sprijinul 
organizației de partid, 
a inițiat un complex

de măsuri pentru fo
losirea judicioasă a 
hirtiei. Astfel, prin u- 
tilizarea deșeurilor de 
saci și a hirtiei de am
balaj in locul celei 
albe, ce se folosea 
pină de curind la ca- 
pitonarea vagoanelor, 
se economisesc anual 
peste 50 tone de hir
tie albă : peste 300 000 
saci de hirtie se vor 
economisi anual prin 
transportul sodei cal
cinate către beneficia
rii interni în contai
nere speciale : consu
mul de saci din hirtie 
va fi redus șl prin 
creșterea cu încă 5 kg 
a greutății produselor

la fiecare sac. De a- 
semenea, sa studiază 
posibilitatea folosirii 
unor noi modele de 
saci de hirtie compuși 
doar din 2-3 foi in loc 
de 4 și 6 foi. Pe a- 
ceste căi, precum și 
prin alte măsuri se 
vor realiza anual in 
cadrul combinatului e- 
conomil la hîrtie In 
valoare de sute de 
mii de lei.

Gheorghe 
ISPAȘOIU, 
tehnician,
Combinatul 
de produse sodice 
Govora

— 1, 2, 3, 4...
în marea sală polivalentă 

de pe Dealul Piscului se 
reglează instalația de sono
rizare. Pe gradenele tribu
nelor, echipe de muncitori 
de la întreprinderea „Ci
clop", ajutate de elevi din 
diverse școli ale Capitalei, 
montează ultimele spătare 
pentru scaune. Jos, pe mai 
bine de jumătate din su
prafața arenei, a fost aș
ternută deja pardoseala e- 
lastică. De sus. de pe aco
periș. răzbat zgomote în
fundate : se așază ultime
le materiale ale stratului 
de izolație, ceea ce înseam
nă că, de acum încolo, du
pă cum anunța maistrul 
Constantin Gindiiâ. in inte
rior nu mai plouă...

Sala (observația. însoțită 
de o justificată satisfacție, 
aparține șefului de șantier, 
ing. Mircea Ștcfănescu) 
este, de la oră la oră, alta. 
Cauza acestei nemaiin- 
tilnite metamorfoze ? O 
muncă lntr-un ritm care 
uimește. Cine n-a fost pe 
Dealul Piscului poate să 
și-1 imagineze doar din 
două cifre : sala polivalen
tă a fost ridicată in 8 luni, 
in loc de 30, cit prevedea 
durata normată de lucru, 
în cele 8 luni, constructorii 
au ciștigat deci 22. De unde 
rezultă că, in fiecare zi, 
au trebuit „să recupereze" 
in medie încă alte două 
zile și trei sferturi. Faptul 
părea, cel puțin la început, 
de domeniul imoosibilului. 
Oameni pe a căror carte 
de vizită sint întipăriți zeci 
de ani de șantiere mărtu
risesc că nici nu îndrăz
neau să-și imagineze o ase
menea viteză de lucru. 
Pentru simplul motiv că, 
de multe ori, nu rezista 
nlcî măcar calculelor hir
tiei...

Și totuși acești oameni 
au realizat marea per
formanță. Cum ? La în
ceput, firește, au fost 
tot... calculele. S-au ales 
soluții constructive rapide, 
de mare productivitate și 
eficiență. S-au stabilit pro
grame. cele mai scurte • 
programe dp execuție pen
tru fiecare lucrare. Au fost 
„umplute" toate pauzele 
pe care le impunea, in con
diții normale, fluxul con
strucției. Apoi s-a trecut 
la ceea ce era mai impor
tant : oamenii șantierului 
trebuiau să învețe și să 
respecte, Încă de la început, 
noua valoare a timpului. 
Aici, pe Dealul Piscului, o 
oră conta cit aproape pa-<_ _ _ —_ _ _

tru ! Pentru fiecare lot, 
pentru fiecare echipă, pen
tru fiecare om. Nu se pu
tea face nici un rabat de 
la acest fus orar. Schemele 
și graficele lucrărilor — de 
la primele săpături pentru 
baterea piloților și pină la 
acoperiș — nu puțeau lua 
in considerație decît o sin
gură variantă: aceea de ase 
situa la cele mai înalte 
cote.

în marea simfonie a șan
tierului, ecourile operații
lor de mult încheiate se 
suprapun firesc peste acor
durile tumultuoase ale lu
crărilor finale, săvîrșite a- 
cum sub ochii noștri, ca o 
ultimă repetiție a unei 
munci ce pe nici un front

de fiecare situație nou 
creată — și nici un devans, 
oricit de mare, față de gra
fice, nu ne va mai apărea 
ca o surpriză. Așa după 
cum ținea să sublinieze 
Gh. Diaconescu, activist al 
comitetului municipal de 
partid — constructorii au 
beneficiat de sprijinul ma
siv al miilor de bucureșteni, 
tineri șl vîrstnici care, in 
frunte cu activul de partid 
al sectoarelor, au venit să 
muncească aici, cot la cot, 
cu ei. îndeosebi, in ultimul 
timp, cind lucrarea a in
trat în faza de finalizare, 
au muncit alături de con
structori, ca veritabile aju
toare ale lor, peste 4 000 de 
oameni pe zi. El au trans-

SALA POLIVALENTĂ Șl VALENȚELE UNEI 
REMARCABILE EXPERIENȚE CONSTRUCTIVE
n-a cunoscut răgazul, a a- 
cestui „pachet" de eforturi 
continue și bine conjugate, 
de-a lungul cărora con
structorii, cu o asistență 
tehnică permanent asigura
tă, au doborit zeci și zeci 
de performanțe, intrecin- 
du-se, in primul rind, pe ei 
înșiși. I-am întrebat pe 
mulți dintre el de ce au 
venit să lucreze aici. Am 
primit un singur răspuns : 
Ie-a plăcut șantierul, s-au 
îndrăgostit incă de Ia în
ceput de această lucrare, 
în acest răspuns, asociat 
cu o disciplină exemplară 
a muncii, ing. N. Barză, 
secretarul organizației de 
partid, ne îndemna să des
cifrăm poate principala ex
plicație a ritmului și a ca-' 
lității lucrărilor executate. 
„Fiecare constructor și in 
primul rind fiecare comu
nist — ne spunea interlo
cutorul — a înțeles să-și 
facă exemplar datoria. Șl 
prima datorie a fost aceea 
de a munci mai bine, mal 
cu folos, decit știa el că 
poate".

Adăugați pe un asemenea 
fond activitatea politică și 
organizatorică desfășurată 
de Comitetul municipal de 
partid București pentru 
crearea condițiilor necesare 
fructificării din plin a tu
turor forțelor șl mijloacelor 
existente, urmărirea șl exa
minarea, zi de zi, a lucrări
lor efectuate in vederea 
stabilirii măsurilor Impuse

portat la locurile de muncă 
uriașe cantități de mate
riale. au degajat rapid 
ceea ce devenea de prisos, 
au participat efectiv la nu
meroase operațiuni de fi
nisare, contribuind direct 
la mărirea productivității 
constructorilor și, implicit, 
la reducerea duratei de e- 
xecuție a lucrărilor. Efici
ența contribuției lor — du
pă cum se exprima cine
va — este... incalculabilă.

în sfirșit, incă un factor 
— și nici el ultimul — care 
a concurat la înălțarea in 
ritm accelerat a marii săli 
polivalente, a fost aprovi
zionarea ireproșabilă a șan
tierului. „Toți cei peste 60 
de furnizori ai noștri — re
marca Gh. Ghițulică, direc
torul Bazei de aproviziona
re în construcții — ne-au 
onorat comenzile exact a- 
tumci cind a fost nevoie. 
Combinatul siderurgic Ga
lați ne-a furnizat tabla, 
C. S. Hunedoara și „Lami- 
nnrul“-Brăila — profilele 
de oțel-beton, Cimpia Tur- 
”'1 — sirma, I M.T. Br*rconl- 
Ploieșfi — materialele hi- 
drol’nlante : geamurile de 
la Mediaș șl Scăeni. placa
jele de fațadă de la Ro
man. vanele de la Bacău 
șl Tîrgoviște, piloții din 
prefabricate de la Brașov 
și Călărași, cimentul de la 
Tg. Jiu. Medgidia și Fieni, 
vopselele de la „Policolor", 
faianța de la „Cesarom", 
partea de lemn a scaunelor

de la C. I. L. Pipera — 
toate au sosit aici la vre- 
me“. O enumerare semnifi
cativă prin ea insăși, care 
arată că la întreaga operă 
ridicată pe Dealul Piscului 
a contribuit, de fapt, întrea
ga țară. Aceasta este încă 
o valență, de elocventă 
strălucire, a marii săli po
livalente.

...Șantierul iși deapănă 
acum, precipitat, secvențele 
finale. „Toate forțele sint 
concentrate — ne spune 
ing. Gh. Georgescu — spre 
un singur front — lucrările 
de finisare, pe care le exe
cutăm in „tempoul" nostru 
obișnuit, in flux continuu 
și la parametrii cei mai 
inalți de calitate. Schimbăm 
și noi sala și corpurile ei 
adiacente de Ia o oră la 
alta și ținejn neapărat să-i 
conferim ținuta arhitectu
rală modernă, așa cum a 
fost concepută ea în pro
iectele elaborate de colecti
vul de arhitecți condus de 
prof. arh. Cezar Lăzărescu". 
Și, ca o confirmare a celor 
spuse, un tur de orizont al 
inginerului (care are un 
.sfert de veac pe șantiere) 
ii găsește pe zidarii lui Ion 
Putineanu si Alexandru 
Dobra, pe zugravii lui Ion 
Roșea și Nicolae Udrca, pe 
faianțarii lui Ion Vulpe și 
pe mozaicarii lui Tudor O- 
videnic, prezenți, ca de o- 
bicei, la datorie.

în timp ce pune la punct 
planul de bătaie pentru 
unul din cele din urmă 
fronturi de lucru, maistrul 
Nicolae Grigorc, prezent aci 
de la prima săpătură, re
memorează recordurile bă
tute de oamenii săi și a- 
daugă : „La început nu-mi 
închipuiam că, intr-un 
timp atit de scurt, vom 
putea turna atitea be
toane cite am turnat aici. 
Acum știu insă că vom pre
lua acest ritm șl pe alte 
șantiere. E legea nescrisă 
a noastră, a constructori
lor : dacă am terminat o 
lucrare frumoasă trebuie 
să facem alta mai frumoa
să".

Pe Dealul Piscului, sub 
sulițele lui Cuptor, sala po
livalentă s-a schimbat ne
încetat, etalîndu-și mereu 
alte nuanțe, alte culori. 
Dar odată cu aceasta s-au 
schimbat și constructorii ei. 
Și esența acestei metamor
foze o vom regăsi, cu sigu
ranță, in construcțiile lor 
viitoare.

Dumitru TÎRCOB
corespondentul „Scînteli"J

supersonic străbate cu mare vi
teză spațiul, dar dacă ar încerca 
să-și micșoreze viteza sub o anumită 
limită, șansa lui de zbor s-ar Istovi. 
Istoria universală ne-a înfățișat de 
multe ori cum culturi și civilizații 
strălucite decad atunci cind, în lipsa 
necesității de a fi mereu la nivelul 
efortului’maxim, ele pierdeau obiș
nuința muncii continue. Sentimentul 
de angajare tinerească perpetuă pre
supune formularea în termeni prac
tici a adevărului că pentru omul su
perior totul este ctitorie și are va
loarea absolută a revelației, a inten
sității începuturilor. Intuiții funda
mentale, capacitate creatoare in plin 
efort de asimilare și atenție, spirit 
prezent și larg deschis la valorile 
umanului sint coordonate care defi
nesc geografia spirituală a generației 
din care facem parte. Cinstim teme
liile vechi — spunea marșle Goe
the — dar nu renunțăm la dreptul 
de a începe mereu cite ceva din 
temelii. Acest sens, al noutății, adâu- 
gindu-se mereu la miezul nemuritor 
al tradiției, determină ceea ce obiș
nuim să numim stilul unei epoci, pe
cetea sa distinctă. Există o afinitate 
de structură, de idei și imagini, de 
simțire și acțiune profund specifică 
acestui timp. Ea e vizibilă și comună 
at'it creațiilor materiale, cit și spiri
tuale, atit construcțiilor de valoare 
practică ln economia țării, cit și ce
lor mai bune dintre poemele sau 
picturile noastre. Aceste creații se 
constituie ca valori ale unui timp 
care iși găsește tinerețea nu in afla
rea upor certitudini autoliniștitoare, 
ci in pasiunea vibrantă, neostenită a 
adevărului. Propensiunea vremii 
noastre către adevăr are la temelie 
forța dirză al cărei nume moral este 
omenia. O generație care crede în 
realitatea și valoarea prieteniei, în 
necesitatea autoperfecționării și au- 
todepășirii etice acționează in armo
nie cu sensul și consensul propriei 
istorii. Cel ce iși întemeiază destinul 
pe hotărirea calmă de a-și dedica 
întreaga viață lucrului pe care il 
consideră că merită să constituie 
scopul existenței sale iși înțelege 
pină la capăt propria sa omenie și, 
in același timp, ințelegirid-o, o rea
lizează.

Virtutea aceasta înaltă, numită o- 
menie, este ea însăși un proces des
chis, continuu. Niciodată omul nu ar 
fi mai departe de implinirea idea
lurilor sale decit dacă și-ar închipui 
că posedă deja desăvirșirea și nici 
un efort nu-i mai este necesar. Ori
cit am transforma lumea, ea va 
păstra întotdeauna o latură de zi și 
de noapte, care Împreună, deopotrivă, 
alcătuiesc viața, cu luminile și um
brele ei.

In asumarea răspunderii de a da 
sens existenței, de a face ca reali
tatea pe care timpul o poartă in sine 
să fie manifestă și deplină, in a- 
ceasta dăinuie valoarea exemplară a 
jertfei omului. Ceea ce stăruie din 
această continuă dăruire este însuși 
omul și valorile sale, opera sa, ome
nia sa.

0 risipă ce putea îi evitată
Cu cîtva timp în 

urmă, Direcția gene
rală mișcare și comer
cială din cadrul De
partamentului C.F.R. 
a hotărit să înlocuias
că formularele : „In
formare operativă pri
vind analiza circulației 
trenurilor", cu altele 
de format mai mic, pe 
motiv că nu mai co
respund inițialele. Fi
rește, nu susțin că 
măsura n-ar fi fost 
necesară. Consider 
insă că pină la sfir- 
șitul anului puteau fi 
folosite imprimatele 
vechi, Intrucît aprovi

zionarea se face de pe 
un an pa altul și la 
regulatoarele de cir
culație din întreaga 
țară există zeci de 
tone de astfel de for
mulare, care in pre
zent au devenit inu
tile șl ae aruncă. Iar 
pentru tipărirea celor 
noi se consumă alte 
cantități de hirtie, ce 
se puteau economisi. 
Pe de altă parte, dacă 
noile formulare ar fi 
fost liniate pe ambele 
fețe s-ar fi redus la 
jumătate numărul im
primatelor utilizate. ’ 
De pildă, la regu

latorul de circulație 
Cimpulung-Est, unde 
lucrez, se folosesc lu
nar 210 bucăți formu
lare, iar dacă ar fi li
niate pe ambele fețe, 
am avea nevoie nu
mai de 105 bucăți lu
nar, ceea ce ar însem
na importante econo
mii de hițtie.

George TIMU, 
operator,
Regulatorul 
de circulație 
a trenurilor 
Cîmpulung-Est, 
Județul Suceava

Deputății in fața alegătorilor
(Urmare din pag. I)

cu precădere în Chitila — unde se 
resimte mai mult nevoia unităților 
de desfacere) : îmbunătățirea apro
vizionării cu combustibil, prin extin
derea servirii Ia domiciliu si prin 
creșterea operativității prestațiilor 
ia depozitele de lemne ; continuarea 
preocupărilor pentru introducerea a- 
limentării cu apă si in circumscrip
țiile neracordate incă la retea etc., 
etc.

Subliniind concluziile pozitive ce 
se desprind în urma adunărilor de 
dare de seamă ale deputaților din 
sectorul 8. nu putem să nu arătăm 
— totodată — că în organizarea a- 
cestora se observă și unele aspecte 
de formalism care nu 41nt în con
formitate nici cu spiritul legii, nici 
cu practica promovată de partidul 
nostru ca toti cel aleși să raporteze 
in fata celor ce le-au încredințat 
mandatul asupra activității depuse. 
La unele intilniri — fie din cauză 
că n-au fost temeinic pregătite ori 
n-au fost anunțate la timp, fie că 
precedentele adunări asemănătoare 
nu 6-au soldat cu rezultatele aștep
tate — prezența cetățenilor a fost 
mal mult sau mal puțin simbo
lică (circumscripțiile 19, 128 ș.a.).
Mal mult, lntr-un număr de 8 
circumscripții au absentat nemo- 
țivat de la adunări înșiși... de
putății, deși fuseseră înștiințați șl 
reinstiințati. în locul lor s-au pre
zentat ln fața cetățenilor funcționari 
de la primărie, care au fost puși in 
situația de a broda tot felul de ex
plicații pe tema „Dacă nu a venit 
deputatul să discutăm împreună". 
Indiferent că un deputat sau altul 
s-a mutat din cartier, 6au că are 
sarcini profesionale grele, nu există

si nu poate exista nici un motiv care 
să justifice celui ales să fie repre
zentat in fața celor care l-au ales de 
către... altcineva. Deputatul este de
putat tocmai pentru a răspunde 
personal în fața alegătorilor. Pen
tru a arăta că nu e vorba 
de simple intimplări, mai mențio
năm că circa 30 ia sută din depută
ții municipali ai acestui sector (in 
total 40) nu s-au prezentat nici el la 
adunările de dări de seamă din pro
priile circumscripții. Este vorba, deci, 
de abateri de la lege, de la îndato
ririle pe care le au deputății de a 
întreține un dialog permanent cu a- 
legătorii, de a răspunde periodic in 
fata acestora cum iși lndenlines# 
mandatul.

Constatările desprinse din desfășu
rarea întilnirilor cu alegătorii in sec
torul 8 ridică, totodată, problema 
controlului pe care trebuie să-1 exer
cite consiliile locale ale F.U.S. Răs
punderile lor ln acest sens sint de
finite cu precizie in Rezoluția Con
gresului Frontului Unității Socialis
te : „Prin întreaga lor activitate, 
consiliile Frontului Unității Socialis
te trebuie să-si îndeplinească mai e- 
ficient atribuțiile ce le revin, de a 
organiza, coordona si îndruma mun
ca deputaților Marii Adunări Națio
nale si ai consiliilor populare pen
tru realizarea mandatului lor de aleși 
ai oamenilor muncii, ai maselor largi 
populare de la orașe și sate".

Actlonind in acest spirit, consiliul 
F.U.S, al sectorului 8 din Capitală 
poate, si trebuie, să contribuie activ 
ca In toate circumscripțiile, cu oca
zia tuturor întilnirilor si acțiunilor 
obștești, dialogul deputăților cu ale
gătorii* să fie cit mai concret și mai 
fructuos.
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Excelentei Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Draga Domnule Președinte,
193’a aniversare a independenței noastre ea națiune a fost 

îmbogățita de amabilul dumneavoastră mesaj de felicitare, mesaj pen
tru care eu, ca reprezentant al poporului american, vă mulțumesc.

Cu sinceritate.
RICHARD NIXON

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste RomAnia
în numele poporului și guvernului irakian, aș dori să vâ mulțumesc 

pentru salutul amabil și urările de bine transmise cu ocazia aniversării 
revoluției din 14 iulie.

Vii doresc dumneavoastră multă sănătate și fericire, iar poporului 
român prieten, prosperitate și progres continuu.

AHMED HASSAN AL-BAKR
Președintele Republicii Irak

încheierea vizitei ministrului 
afacerilor externe al Republicii Indonezia

Tovarășul Ion Pătan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării 
economice internaționale, a primit, 
miercuri dimineața, pe ministrul afa
cerilor externe al Republicii Indone
zia. Adam Malik.

în timpul convorbirii, desfășurată 
InCr-o atmosferă cordială, au fost a- 
Lordate probleme privind dezvoltarea 
schimburilor comerciale, extinderea 
colaborării și cooperării economice 
și tehnice dintre România și Indo
nezia.

Au participat loan Florescu și 
Constantin Stnnciu. adjunct! ai mi
nistrului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, 
specialiști din acest minister, pre
cum și funcționari superiori din 
M.A.E.

A fost, de asemenea, prezent Mur- 
salin Daeng Mahangung. ambasado
rul Indoneziei la București.

★
Miercuri «-au încheiat la Bucu

rești convorbirile dintre ministrul 
afacerilor externe al Republicii So

COMUNICAT
La Invitația ministrului afacerilor 

externe al Republicii Socialiste 
România. George Macovescu. minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Indonezia. Adam Malik. însoțit de 
doamna Malik si funcționari supe
riori ai guvernului indonezian, a e- 
fectuat o vizită oficială in România, 
intre 15—17 iulie 1974.

Ministrul de externe indonezian a 
fost primit de președintele Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceausescu, cu care ocazie a transmis 
un mesaj din partea președintelui 
Republicii Indonezia, generalul Su
harto. In mesaj, președintele Suharto 
a exprimat cele mai bune urări de 
sănătate si fericire personală pentru 
președintele României, de continua 
prosperitate per.tru ponorul român, 
precum si speranța pentru o coope
rare mai largă în toate domeniile 
intre România si Indonezia. La rin- 
dul său. președintele Ceausescu a 
adresat cele mai bune urări de con
tinuă sănătate si fericire președinte
lui Suharto si de prosperitate po
porului indonezian si a împărtășit 
dorința de extindere a cooperării 
dintre cele două țări.

■ In cadrul convorbirilor oficiale 
dintre cel doi miniștri de externe 
au fost abordate probleme privind 
dezvoltarea relațiilor bilaterale, pre
cum si unele aspecte ale situației 
internaționale.

Cei doi miniștri, constatind evolu
ția favorabilă a raporturilor bilate
rale. au reafirmat dorința celor două 
guverne de a extinde cooperarea 
dintre cele două țări in domeniile 
economic si comercial si au convenit 
să depună eforturi pentru identifi
carea de noi căi și forme de activi
tate in acest domeniu.

Procedind Ia un larg schimb de 
păreri asupra situației internaționale, 
c~i doi miniștri au constatat că evo- 
liU* actuală a relațiilor dintre state 
demonstrează consolidarea voinței 
popoarelor pentru afirmarea deplină 
a independentei si suveranității lor 
naționale, precum si o puternică ten
dință pentru o cooperare tot mai 
largă si reciproc avantajoasă Intre 
state.

în acest oontext a fost evidențiat 
rolul tot mai important pe care il 
au tarile mici si mijlocii in aborda
rea si solutionarea problemelor fun
damentale ale contemporaneității, ca 
si contribuția lor la lupta pentru li
chidarea totală a oricăror forme de 
asuprire. împotriva politicii imperia
liste. colonialiste ei neotolonialiste 
de dominație si constringere. pen
tru dezvoltarea relațiilor priete
nești intre toate țările, indiferent de 
mărimea și sistemul lor politic, eco
nomic sau social, pe baza principii
lor Independenței și suveranității 
naționale, egalității in drepturi a 
tuturor statelor, neamestecului in 
treburile interne, avantajului re
ciproc, nerecurgerli la forță sau 
amenințarea cu forța.

Miniștrii de externe român $1 in
donezian au salutat progresele rea
lizate pină in prezent de către Con
ferința gc-neral-europeană pentru 
securitate și cooperare. conferință 
menită să așeze relațiile dintre sta
tele continentului pe baze noi, astfel 
incit 6ă se asigure fiecărei țâri posi
bilitatea de a-si concentra eforturile 
spre dezvoltarea cconomico-socială 
de sine stătătoare în concordanță cu 
năzuințele sale. Ei au exprimat opi
nia că realizarea securității și conso
lidarea păcii în Europa trebuie să 
contribuie, de asemenea, la promo
varea păcii si securității in celelalte 
regiuni ale lumii.

Cei doi miniștri au relevat că pen
tru Republica Socialistă România și 
Republica Indonezia, ca țări in curs 
de dezvoltare, lichidarea fenomenu
lui subdezvoltării și reducerea deca
lajelor dintre țările în curs de dez
voltare și cele economic avansate 
constituie probleme dintre cele mai 
importante ale zilelor noastre, care 
impun generalizarea unor relații e- 
con ornice echitabile, menite să sti
muleze progresul rapid al tuturor 
țărilor și instaurarea in lume a unei 
ordini economice noi. cu adevărat 
democratice. în care fiecare națiune 
să poată participa, in condiții de 
deplină egalitate și in mod avanta
jos. la schimbul mondial de valori, 
materiale și spirituale, să poată 
beneficia de cuceririle științei și 
tehnologiei. România și Indonezia 
se declară în favoarea realizăm 
unei mai largi cooperări inter
naționale și. implicit, pentru elimi
narea oricăror obstacole ș; discrimi
nări care grevează relațiile econo
mice interstatale. Cei doi miniștri au 
fost de părere că lichidarea definiti

cialiste România. George Macovescu, 
și ministrul afacerilor externe al Re
publicii Indonezia, Adam Malik, 
care a făcut o vizită oficială in țara 
noastră.

Problemele abordate în timpul în
trevederilor. care slnt cuprinse in 
comunicatul comun, au fost discuta
te într-o atmosferă cordială. Au 
participat Cornel Pacoste, adjunct nl 
ministrului afacerilor externe, func
ționari superiori din M.A.E.

Au luat parte, de asemenea, Mur- 
salin Daeng Mahangung, ambasado
rul Indoneziei la București, persoa
nele oficiale care-1 însoțesc pe mi
nistrul indonezian, membri ai amba
sadei.

★
Miercuri dupâ-amiază, ministrul 

Adam Malik a părăsit Capitala.
La plecare, pe aeroportul Otopeni, 

a fost salutat de George Macovescu, 
Cornel Pacoste, funcționari superiori 
din M.A.E. Erau prezenți ambasado
rul Indoneziei la București, Mursa- 
lin Daeng Mahangung, și membri al 
ambasadei. (Agerpres) 

vă a colonialismului in toate formele 
sale constituie o sarcină importantă 
și urgentă a lumii contemporane și 
au subliniat necesitatea aplicării ne- 
întirziate a Declarației O.N.U. cu 
privire la acordarea independenței 
țârilor și popoarelor care se mai a- 
flă sub dominația colonială, ca și a 
rezoluțiilor referitoare la decoloniza
re și apartheid. Ei s-au pronunțat 
pentru acordarea de sprijin mișcări
lor de eliberare națională care luptă 
pentru independență deplină, scutu
rarea jugului colonial și pentru dez
voltarea națională nestingherită.

Cei doi miniștri au subliniat ne
cesitatea respectării stricte a dreptu
lui suveran al fiecărui stat de a dis
pune. in mod liber, de bogățiile na
ționale și de toate celelalte resurse, 
conform intereselor sale.

Cei doi miniștri au subliniat ne
cesitatea întăririi rolului și eficaci
tății O.N.U., astfel incit aceasta să-și 
poată îndeplini răspunderile sale 
pentru dezvoltarea cooperării in
ternaționale și menținerea păcii 
mondiale.

Cei doi miniștri au recunoscut im
portanța Conferinței de la Caracas 
privind dreptul mării și au subli
niat necesitatea sprijinului și coope
rării intre cele două țări in abordarea 
diverselor probleme care stau în 
fața acestui forum. Ei au exprimat 
dorința ca noile norme de drept in
ternațional care vor fi formulate la 
această conferință să contribuie e- 
fectiv la asigurarea suveranității, in
tegrității teritoriale si securității tu
turor statelor și să asigure utilizarea 
deplină a resurselor lor naturale 
pentru ' dezvoltarea lor economică.

Cei doi miniștri au salutat convo
carea Conferinței mondiale a popu
lației la București și și-au exprimat 
speranța că aceasta va contribui la 
apropierea și cunoașterea reciprocă 
Intre popoare, la rezolvarea proble
melor demografice acute care pre
ocupă astăzi toate statele și popoare
le. Cei doi miniștri au convenit să 
acorde sprijinul lor astfel incit a- 
ceastă importantă reuniune interna
țională să fie încununată de succes.

In ce privește Indochina, cei doi 
miniștri au subliniat că România și 
Indonezia consideră că trebuie sâ se 
depună in continuare eforturi sus
ținute in vederea înfăptuirii acordu
rilor de la Paris, asigurindu-se o 
pace trainică in această zonă și res
pectarea dreptului popoarelor vietna
mez, khmer și laoțian de a-șl solu
ționa singure problemele, fără ames
tec din afară.

Ministrul Adam Malik a informat 
pe ministrul afacerilor externe ro
mân despre evoluțiile care au loc 
in zona Asiei de sud-est și în spe
cial asupra eforturilor pe care le în
treprinde Indonezia, împreună cu 
alte state din Asia de sud-est, In 
direcția transformării acestei regiuni 
într-o zonă a păcii, libertății și neu
tralității, liberă de orice formă a in
tervenției străine. Cei doi miniștri 
au împărtășit opinia că promovarea 
păcii și cooperării în Asia de sud- 
est constituie o tendință pozitivă care 
corespunde intereselor popoarelor a- 
cestei regiuni pentru dezvoltarea lor 
liberă și suverană, precum și inte
reselor păcii și cooperării internațio
nale.

Referitor la situația din Orientul 
Mijlociu, miniștrii au reafirmat ne
cesitatea continuării eforturilor pen
tru soluționarea justă și durabilă a 
conflictului, pe baza și in spiritul re
zoluțiilor O.N.U. privind această pro
blemă. ceea ce presupune retragerea 
trupelor jsraellene din toate teritorii
le arabe ocupate, asigurarea existen
ței independente a tuturor statelor 
din zonă și recunoașterea deplină a 
drepturilor naționale ale poporului 
palestinean. inclusiv a dreptului la 
autodeterminare.

Cei doi miniștri și-au exprimat 
convingerea că vizita in Republica 
Socialistă România a ministrului 
afacerilor externe al Republicii Indo
nezia. contactele și convorbirile avute 
cu această ocazie vor contribui la 
dezvoltarea și întărirea raporturilor 
dintre România și Indonezia.

Ministrul Adam Malik a exprimat 
mulțumirile sale guvernului și po
porului român pentru primirea căl
duroasă șl ospitalitatea de care s-a 
bucurat, impreunâ cu delegația in
doneziana, in timpul vizitei în 
România.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Indonezia a reînnoit invita
ția pentru ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste România 
să facă o vizită oficială In Indone
zia. S-a convenit ca data vizitei să 
fie stabilită pe cale diplomatică.

Tovarășa Elena Ceaușescu 
s-a întilnit cu președintele

Institutului american al chimiștilor
Lr Invitația tovarășei academician 

dr. mg. Elena Coaușoșcu. director ge
neral al Institutului central dc cer
cetări chimice, au fost oaspeți al 
tării noastre dr. Ernest Gilmont, 
președintele Institutului american 
nl chimiștilor. împreună cu so
ția. J. Gilmont, și dr. Margaret 
Coffey, director executiv nl institu
tului. tn timpul șederii in România, 
specialiștii americani nu vizitat in
stitute d<* cercetare șl înv&tftmint din 
București. Iași și Brașov, precum și 
unități economice din Ploiești și S5- 
vlnești. întilnirlle cu președintele 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologic. loan Ursu. ministrul in
dustriei chimice, Mihail Florescu. cu 
rectori, cercetători și alți specialiști 
din instituțiile «i întreprinderile vi
zitate au prilejuit convorbiri utile In 
probleme științifice de interes co
mun. Totodată, s-au examlnnt posi
bilitățile concrete de colaborare șl 
extindere a schimburilor de vederi

J 30 de noi articole î 
I la Întreprinderea t 
' de textile Pitești ț

PITE$TI (corespondentul i 
i „Scinteli", Gh. Cirstea). Po- 
’ trivit informațiilor . primite ) 
l de la tovarășul inginer Mircea i 
' Sfetcovici, directorul lntreprin- 1 
ț dorii de textile Pitești, colecti- 1 
i vul de muncă de aici a realizat, / 
* de la începutul anului șl pină ț 
l acum, importante cantități de i 
' fire șl țesături peste plan. Tot- ’ 
ț odată, s-a acordat o atenție deo- ( 
i sebitâ diversificării producției în 
‘ funcție de cerințele beneficiari- ) 
i lor interni și externi. De notat i 
, că, în primul semestru al anu- > 
ț lui, în întreprindere au fost crea- K 
i te și introduse in fabricație 30 <
' de articole noi. Cu acestea, nu- ) 
i mărul de sortimente a ajuns ast- l 
, fel la 90. in aproape 400 de po- ' 
) zlții coloristice. Printre noile ar- ț 
( ticole se numără: tercoturile i 
' „Bratia", „Nucșoara", „Muscel", 1 
l „Vilsan". Dintre creatorii de noi i 
i modele se disting Marin Fuga- ’ 
1 ciu, maistru, Dumitru Bratu și 
i Ion Grăsune — tehnicieni, Gher- < 
’ ghina Răduță — țesătoare, Eli- ) 
ț sabeta Țică — firăreasă. (
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Ieri, la Grenoble au început

. CAMPIONATELE MONDIALE 
DE SCRIMA

La Palatul sporturilor din Gre
noble, în fața unei numeroase asis
tențe. au început ieri campionatele 
mondiale de scrimă, la care parti- 
cibă circa 500 de sportivi și sportive 
din 43 de țări ale lumii. Dună festi
vitatea de deschidere, s-a dat star
tul în prima probă a competiției — 
floretă individual bărbați. încă din 
primele tururi, lupta pentru califi
care a fost extrem de dîrză. remar- 
cindu-se numeroși tineri care au 
forțat victoria in disputa cu multi 
dintre cei consacrați. Din echipa 
României au reușit să se califice 
pentru turul III Mihal Tiu, Petre 
Kuki si Tudor Petruș. dar numai 
ultimul a intrat în. turul IV, respec
tiv sferturile de finală. Tudor Petruș 
a realizat în seria sa 4 victorii.

TENIS : Borg pe primul loc 
în clasamentul F.I.L.T.

Ciștigind turneul internațional de 
la Baastad, tinărul tenisman suedez 
Bjorn Borg a trecut pe primul loc 
in clasamentul „Marelui Premiu — 
F.I.L.T.", totalizind acum 274 puncte. 
Stan Smith (S.U.A.) se află pe lo
cul doi cu 230 puncte, urmat de Ilie 
Nâstase (România) — 200 puncte, 
Jimmy Connors (S.U.A.) — 192 punc
te. Manuel Orantes (Spania) — 190 
puncte, Guillermo Vilas (Argentina) 
— 136 puncte, Aleksandr Metreveli 
(U.R.S.S.) — 126 puncte, Onny Parun 
(Noua Zeelandă) — 107 puncte, Fran
cois Jauffret (Franța) —• 104 puncte.

Turneele Internationale 
de volei de la Constanta
Echipele reprezentative de volei 

ale României se află in preajma u- 
nor noi și importante turnee inter
naționale. Intre acestea, deosebit de 
interesant este turneul de la Con
stanța, dotat cu trofeul „Tomis". 
întrecerea feminină este prevăzută 
intre 6 și 10 august. în afara selec
ționatei României, mai participă for
mațiile reprezentative ale Bulgariei, 
Cehoslovaciei, Cubei, Poloniei șl Un
gariei. La turneul masculin (18—22 
august) se contează pe participarea 
echipelor Bulgariei, Cehoslovaciei, 
Cubei, R. D. Germane, Italiei, Polo
niei, Ungariei și României.

Meșteșugarii sătmăreni
își extind activitatea
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SATU-MARE (corespondentul 
„Scinteli', Octav Grumeza). 
In cadrul cooperativei „Mun
ca" din Salu-Mare a fost dată 
in funcțiune o modernă secție 
pentru confecționat Încălțămin
te ușoară. După cum ne infor
mează președintele cooperativei. 
Paul Pristopan, noua secție, cu 
o capacitate de 700 de perechi 
de încălțăminte zilnic, produce 
in prezent pantofi bărbătești și 

dintre oamenii dc știință din cele 
două țări.

Miercuri dimineața, la încheierea 
vizitei, tovarășa Elena Ceaușescu s-a 
reintllnit cil specialiști, americani, In 
sediul Institutului central de cerce
tări chimice din București,

Oaspeții au adresat tovarășei Elena 
Ceaușcscu călduroase mulțumiri pen
tru posibilitatea dc a cunoaște în
deaproape activitatea și preocupări
le chimiștilor români, apreciind In 
mod deosebit realizările obținute in 
acest domeniu de țarn noastră.

In timpul întrevederii a fost ma
nifestată dorința de a se continua și 
dezvolta colaborarea dintre chimiștil 
români și cel americani, evocindu-se 
premisele favorabile create in acest 
sens prin vizita tovarășei Elena 
Ccaușescu in S.U.A., in decembrie 
1973, cit șl prin vizita întreprinsă și 
contactele pe care le-au avut, in a- 
ceste zile, oamenii de știință ameri
cani In România.

(Agerpres)

Miercuri după-amiază a sosit în 
Capitală o delegație de activiști ai 
Partidului Comunist din Cuba, con
dusă de Josă Alvarez Perez, șef de 
secție la C.C. al P.C.C., care, la in
vitația Comitetului Central nl Par
tidului Comunist Român, va face o 
vizită în schimb de experiență in 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost intimpinată de Lu
cian Drăguț, vicepreședinte al Con
siliului Central de Control Muncito
resc al Activității Economice și So
ciale, de activiști de partid.

A fost prezent Jesus Mendizabal, 
însărcinat cu afaceri a.i. al Republi
cii Cuba la București.

★
In cadrul manifestărilor prilejuite 

de marcarea in țara noastră a zilei 
de 26 iulie — cea de-a XXI-a ani
versare a insurecției naționale cuba
neze — miercuri s-a deschis in 
București, la Biblioteca Centrală Uni
versitară, o expoziție de carte din 
Republica Cuba.

Cele circa 600 de volume expuse 
— cărți reprezentind toate genurile 
de literatură — ilustrează succesele 
dobindite de Cuba in acest impor
tant domeniu de activitate culturală.

La vernisaj au participat Ion Dodu 
Bălan, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, An
drei Vela, vicepreședinte al Institu
tului Român pentru Relațiile Cultu
rale cu Străinătatea, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, di
rectori de edituri, critici, alți oameni 
de artă și cultură, un numeros pu
blic.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
FOTBAL : Echipa română s-a 

calificat in semifinalele campiona
tului internațional studențesc. — 
La Nisa, in sferturile de finală ale 
campionatului internațional studen
țesc de fotbal, echipa României a în
vins cu scorul de 3—1 (0—0) forma
ția R. F. Germania. In urma acestei 
victorii, fotbaliștii români s-au cali
ficat pentru semifinalele competiției. 
Reprezentativa Franței a dispus cu 
2—1 (1—1) de echipa Spaniei, intr-un 
meci desfășurat la Monaco.

Echipa Steagul roșu în tur
neul de la Teheran. — In sfertu
rile de finală ale Turneului'inter
național do fotbal de la Teheran, e- 
chipa Steagul roșu Brașov a învins 
cu scorul de 1—0 (0—0) selecționata 
secundă a Iranului. Golul victoriei 
a fost înscris, in minutul 51, de Pa
puc.

Aseară, la Constanța s-a disputat 
meciul internațional de fotbal din
tre selecționata Japoniei și echipa 
Universitatea Cluj. Partida, de un 
bun nivel tehnic, s-a terminat la e- 
galitate : 1—1 (0—0). Au marcat Coca 
(min. 75) pentru clujeni și Kama- 
moto (min. 85) pentru echipa japo
neză.

RUGBI. — La Moscova se va des
fășura intre 4 șl 10 august un turneu 
internațional de rugbi. La această 
competiție și-au anunțat participarea 
echipe din Cehoslovacia, Iugoslavia, 
Polonia și U.R.S.S. România va fi 
reprezentată la acest turneu de for
mația Grivița roșie.

PENTATLON MODERN. — Com
petiția internațională de pentatlon 
modern desfășurată la Varșovia s-a 
incheiat cu victoria sportivului polo
nez J. Peciak — 5 226 puncte, urmat 
de A. Pepellanikov (Bulgaria) — 
5196 puncte. Sportivii români Al
bert Covaci și Dumitru Șplrlea s-au 
clasat pe locurile cinci (cu 5 021 
puncte) și, respectiv, șapte (cu 4 964 
puncte).

în clasamentul pe echipe, pe pri
mul loc s-a situat formația Letnik 
Varșovia cu 15 337 puncte, urmată de 
Bulgaria — 15 033 puncte și Româ
nia — 14 801 puncte.

TENIS. — In diferite orașe se des
fășoară in prezent Întrecerile grupe
lor preliminare ale competiției in
ternaționale de tenis (pentru echipe 
masculine de tineret) „Cupa Galea".

Iată primele rezultate : la Tehe- 

de femei pentru sezonul de 
toamnă. Pină la 1 august, în in
cinta aceleiași clădiri iși va în
cepe activitatea și o secție de în
călțăminte „Romarta" și la co
mandă, cu o capacitate de 100 
perechi zilnic. Pentru asigurarea 
unor confecții-incălțămlnte de 
calitate superioară, au fost se
lecționați cel mal buni și expe
rimentați meșteșugari și au fost 
calificați 70 de lucrători.

«

LA TÎRGOVIȘTE

Adunare festivă cu 

eliberării
La Clubul petroliștilor din Tirgo- 

Vlște, a avut loc miercuri după-a- 
miază o adunare festivă consacrată 
celei de-a XXX-a aniversări a eli
berării Poloniei de sub jugul fascist.

La adunare nu luat parte repre
zentanți ai Ambasadei R. P. Polone 
la București.

în cuvintul rostit cu acest prilej, 
Constantin Motoroiu, prim-secretar 
al Comitetului municipal Tirgoviște 
al P.C.R., primarul orașului, a ară
tat că Intre popoarele român și po
lonez există vechi relații cu bogate 
tradiții statornicite în lupta pentru 
libertate și independență națională, 
pentru progres social, relații care au 
căpătat un nou conținut In anii so
cialismului. avind drept temelie trai
nică noua orinduire, ideologia mar- 
xist-leninistă, aspirațiile și țelurile 
comune in lupta pentru triumful so
cialismului și păcii. Bunele legături 
existente între România $i Polonia, 
a spus vorbitorul, pot fi concretizate

Cronica zilei
Au fost prezenți Jesus Mendizabal, 

însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Republicii Cuba la București, și 
membri ai ambasadei.

★
In cursul vizitei de prietenie pe 

care o efectuează în țara noastră, la 
invitația C.C. al P.C.R., . delegația 
partidului Avangarda Populară din 
Costa Rica a avut intilniri la C.C. 
al P.C.R., la Comitetul județean 
Prahova al P.C.R., precum și la 
U.N.C.A.P. Totodată, delegația a vi
zitat, in municipiul București, in jude
țele Prahova, Brașov și Constanța, 
obiective industriale din domeniile 
construcțiilor de mașini, petrolier, 
chimic și transporturi, unități ale 
agriculturii de stat și cooperatiste, 
noi construcții social-edilitare și cul
turale, instituții din domeniul ocroti
rii sănătății, obiective de interes cul
tural și turistic.

★
Miercuri dimineața a părăsit Ca

pitala delegația Asociației naționale 
a micilor agricultori — A.N.A.P — 
din Cuba, condusă de Pedro Manuel 
Roche, secretar cu problemele de 
producție, membru al Biroului națio
nal al A.N.A.P., care, la invitația U- 
niunii Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție, a făcut o vizită 
de documentare in tara noastră.

★
Institutul român pentru relațiile 

culturale cu străinătatea a organizat, 
miercuri, o seară culturală dedicată 
apropiatei sărbătoriri a Zilei națio
nale a Belgiei — 21 Iulie.

Cu acest prilej, Niță Ștefan, direc
tor in Ministerul Comerțului Exte

ran : Elveția — Grecia 3—0 ; la So
fia : Norvegia — Luxemburg 3—0 ; 
la Bussem (Olanda) : Belgia — Po
lonia 2—1.

ȘAII. — In localitatea poloneză 
Lublin a început un turneu interna
țional de șah la care participă jucă
tori din Bulgaria. Cehoslovacia, R.D. 
Germană, iugoslavia. România, Un
garia, U.R.S.S. și Polonia.

în prima rundă, șahistul român 
Mihai $ubă a remizat cu polonezul 
Adamski.

NATAȚIE. — In cadrul unui con
curs de natație desfășurat la Sydney, 
tînăra Înotătoare australiană Jenny 
Turrall a stabilit un nou record mon
dial in proba de 1 500 m liber cu 
timpul de 16’43”4/10 (vechiul record 
era de 16’47” și aparținea aceleiași 
sportive). Jenny Turrall este în virstă 
de 14 ani.

CICLISM. — A 18-a etapă a Tu
rului ciclist al Iranței. Bagneres de 
Bigorre-Pau (141,500 km) a fost cîș- 
tigată de francezul Jean Pierre Dan- 
guillaume cu timpul de 4h 19’20”. 
Belgianul Eddy Merckx se menține 
lider al clasamentului general, urmat 
de spaniolul Lopez Carril — la 2’25” 
și francezul Poulidor — la 5’18”.

DOCUMENTAR

SIERRA LEONE
Intr-o noapte bintultă de furtună, 

o corabie portugheză so îndrepta, 
troznind din toate încheieturile, spre 
Golful Guineei. La un moment dat 
de pe punte se zări țărmul. Bătrînul 
căpitan, care văzu ieșind din apa în
volburată o stincă cu o formă ciu
dată. murmură : „Sierra Leone" 
(Muntele Leu). De atunci, spune‘le
genda, țara situată intre Guineea și 
Liberia poartă acest nume, deși e- 
xistenta ei a fost semnalată încă de 
pe vremea cind vestitii navigatori ai 
Feniciei au poposit pe coasta de 
vest a Africii.

Curind după „descoperirea" de 
.către portughezi, pe întreaga coas
tă începe cumplita vinătoare de 
sclavi. Concomitent, populația de 
pe aceste meleaguri s-a ridi
cat eroic la luptă pentru a-și a- 
păra dreptul la o viață liberă. In 
1787. in Sierra Leone se inregistrea- 
zâ primele incercări de a fonda un 
teritoriu liber : nu intimplător mai 
tirzlu capitala acestui teritoriu a pri
mit denumirea de Freetown (Oraș 
Liber). Năzuința spre libertate s-a 
împletit cu efortul de a dezvolta o 
cultură si o civilizație proprie. In 
1844 a fost Întemeiată pe aceste me
leaguri prima universitate din Afri
ca neagră.

După 16 decenii de dominație co
lonială, la 27 aprilie 1961 Sier
ra Leone a lichidat statutul de pro
tectorat, devenind stat independent 
in cadrul Commonwealthulul brita
nic. Un deceniu mai tirziu. Parla
mentul a votat proclamarea tării ca 
republică suverană.

Pentru marile resurse ale subsolu
lui său Sierra Leone este denumită 
si „țara fierului și diamantelor". 
Prin exporturile sale de minereu de 

prilejul aniversării 

Poloniei
șl la nivelul județului Dîmbovița, al 
municipiului Tirgoviște, in sfera pro
ducției Industriei constructoare de 
mașini.

In continuare, Jan Rodak, prim- 
secretar h1 Ambasadei R.P. Polone 
la București, a trecut în revistă suc
cesele obținute In cel 30 de ani de 
poporul țării sale sub conducerea 
P.M.U.P, în transformarea economi
că și socială a patriei, in construi
rea societății socialiste. In ridicarea 
continuă a nivelului de trai, mate
rial șl cultural al celor ce muncesc. 
Vorbitorul s-a referit apoi la cola
borarea permanentă dintre P.M.U.P. 
șl P.C.R., subliniind importanța pe 
care au avut-o pentru întărirea prie
teniei și colaborării frățești intilnlri- 
le dintre tovarășul Edward Glcrek șl 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Au fost prezentate apoi filme do
cumentare poloneze.

(Agerpres)

rior și Cooperării Economice Inter
naționale, a împărtășit impresii din- 
tr-o călătorie în Belgia. Programul 
serii s-a Încheiat cu prezentarea u- 
nor filme documentare belgiene.

La manifestare au participat An
drei Vela, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, oameni de artă și cul
tură.

A fost prezent Jacques Graeffe, 
ambasadorul Belgiei la București.

★
La Cimpulung Moldovenesc a-a 

deschis, miercuri dimineața, cel 
de-al treilea Forum național al pio
nierilor, dedicat, prin conținutul său, 
celei de-a XXX-a aniversări a eli
berării patriei de sub dominația fas
cistă si celui de-al XI-lea Congres 
al partidului.

Moment de seamă în viata orga
nizației purtătorilor cravatei roșii cu 
tricolor, această manifestare si-a fi
xat o temă generoasă : educarea 
nrin muncă si pentru muncă a pio
nierilor si școlarilor, cultivarea sen
timentelor de dragoste fată de pa
trie si partid, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prietenul cel 
mai iubit al copiilor din tara noas
tră.

La festivitatea de deschidere au 
luat parte tovarășii Miu Dobrescu, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Suceava al P.C.R., si Virgiliu 
Radulian, președintele Consiliului 
Național al Organizației Pionierilor, 
adjunct al ministrului educației si 
invătămintului.

(Agerpres)

Timpul probabil pentru 19, 20 șl 21 
iulie. In țară : Vreme ușor Instabilă. 
Cerul va fi schimbător, cu innorâri 
mai accentuate in jumătatea de nord- 
vest a țării. Vor cădea ploi cu carac
ter de averse, însoțite de descărcări 
electrice, mai frecvente în Banat, Crl- 
șana, Transilvania, Maramureș și nor
dul Moldovei. Vînt moderat, cu unele 
intensificări. Temperatura în scădere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse între 
10 șl 18 grade, Iar maximele între 
20 șl 30 de grade, Izolat mal ridicate 
în sud. în București : Vreme relativ 
frumoasă, cu cer variabil, favorabil 
aversei de ploaie după-amiază. Vînt 
moderat. Temperatura ușor variabila.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 17 IULIE 1974
EXTRAGEREA I : 23 43 4 25 24 41
EXTRAGEREA A II-A : 7 32 28 

36 33
FOND GENERAL DE CÎ$TIGURI : 

1 216 196 lei din care 467 096 lei re
port.

Plata cîștigurilor se va face în 
Capitală incepind din 25 iulie pină 
la 17 septembrie, în țară aproxima
tiv din 29 iulie pină la 17 .septem
brie 1974 inclusiv, iar prin mandate 
poștale aproximativ din 31 iulie 1974.

fier, Sierra Leone șe situează pe 
unul din primele locuri din Africa : 
iar in ce privește diamantele, se si
tuează — potrivit unor statistici — 
ne locul III in producția mondială. 
De altfel, aproximativ 80 la sută din 
venitul național brut il furnizează 
industria minieră, diamantele, mi
nereul de fier și bauxita reprezen
tind trei pătrimi din exporturile 
tării.

Aproximativ 70 la sută din cei ’2,5 
milioane de locuitori ai Sierrei 
Leone sint ocupați in agricultură. 
Pentru a ridica producția acestei 
ramuri a economiei, a fost Înfiin
țată o agenție națională pentru dez
voltarea rurală, destinată să pună la 
dispoziție țăranilor îngrășăminte, 
mașini și specialiști.

In scurta perioadă de cind Sierra 
Leone a pășit pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare, tinărul stat a depus 
eforturi in vederea recuperării Avu
țiilor naționale și folosirii lor in in
teresul propriei dezvoltări. Astfel, 
guvernul de la Freetown a hotărit 
să preia controlul asupra extracției 
de diamante ; e-a creat o companie 
națională însărcinată cu valorificarea 
bogățiilor țării. Programele de dez
voltare a tinărului stat prevăd ridi
carea unui șir de obiective industria
le. dezvoltarea potențialului energe
tic. Concomitent se depun ''eforturi 
pentru formarea de cadre naționale.

Pe plan extern, guvernul din 
Sierra Leone se preocupă de întări
rea solidarității cu celelalte state a- 
fricane independente, de dezvoltarea 
relațiilor cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orinduire. Tinărul stat 
african se pronunță si militează pen
tru abolirea colonialismului, a apart
heidului si discriminării rasiale pe

CARNET
CULTURAL

„PARTIDULUI,

•POPORULUI - INIMA,

GINDUL, FAPTA''

Cu prilejul unei excursii efec
tuate Tn mai multe localități 
din judelui Satu-Mure. in care 
trăiesc șl oameni al muncii de 
naționalitate germană, un colec
tiv de tineri artiști amatori din 
cadrul formațiilor dc limbă ger
mană ale casei municipale de 
cultură a prezentat pe scenele 
căminelor culturale un spectacol 
cu tematică patriotică, militan
tă. intitulat „Partidului, po
porului — inima, gindul, fapta". 
Spectacolul, alcătuit din versuri 
ale poeților români și de națio
nalitate germană din țara noas
tră, precum și dintr-uri montaj 
muzical-literar s-a bucurat de 
un frumos succes. (Octav Gru
meza)

EXPOZIȚIE JUDEȚEANĂ

Duminică, la Muzeul din Tg. 
Secuiesc a avut loc vernisajul 
expoziției de artă plastică a ar
tiștilor din județul Covasna de
dicată aniversării a 30 de ani de 
la eliberare. Cele peste 100 de 
exponate (pictură, grafică, sculp
tură in lemn șl piatră, metalo- 
plastie și textile) înfățișează ma
rile. realizări ale poporului ro
mân, sub conducerea înțeleaptă 
a partidului, momente din mun
ca și viața plină de fericire, de 
Împliniri a tuturor locuitorilor 
țării. (Tomorl Geza).

PREMIERĂ LA TEATRUL 

POPULAR

Teatrul popular din munici
piul Drobeta Tr. Severin a pre
zentat de curind in premieră 
piesa „Oamenii înving", de Al. 
Voitin. In această perioadă, spec
tacolul este prezentat pe sce
nele caselor de cultură și ale 
căminelor culturale din alte 12 
localități ale județului. (Virgil 
Tătaru)

CURSURI DE INFOR

MATICĂ Șl MODELARE 

MATEMATICĂ

In scopul pregătirii teoretice, 
tehnice și pedagogice a profe
sorilor din invățămintul liceal 
care predau sau urmează să pre
dea cursul de informatică in vi
itorul an școlar, Societatea de 
științe matematice, în colabora
re cu I.C.P.C.D. și Institutul 
central de informatică, a deschis 
la Baia Mare un curs de vară 
pentru informatică și modelare 
matematică,- condus de acad. Ni- 
colae Teodoreseu, de la Univer
sitatea'din București. Avind.car- 
racter formativ și de reciclare, 
cursul oferă profesorilor veniți 
din întreaga țară un program 
de prelegeri cu caracter peda
gogic și ideologic, lecții de în- 
vâțămînt programat de informa
tică, precum și o săptămînă de 
practică la Centrul de calcul din 
Cluj. (Gh. Susa) 1

SESIUNE DE COMUNI

CĂRI Șl REFERATE ,

La Casa de cultură a sindica
telor din municipiul Oradea a 
avut loc o sesiune de comuni
cări și referate sub genericul 
„Trei decenii de afirmare a ju
dețului Bihor pe coordonatele 
socialismului". Timp de două 
zile, participanții la sesiune au 
dezbătut probleme privind 
transformările petrecute în dez
voltarea economică, politică și 
social-culturală a județului în 
anii socialismului. La sesiune 
au participat personalități ale 
vieții științifice, politice, eco
nomice și din domeniul științe
lor sociale din toate centrele 
universitare ale țării și din ju
dețul Bihor. (Dumitru Gâță).

nămintul african, sprijinind mișcă
rile de eliberare națională.

In România se bucură de respect 
si prețuire eforturile depuse dc po
porul din Sierra Leone pentru con
solidarea independentei naționale, 
munca sa susținută pentru progres 
economic și social. Dezvoltarea rela
țiilor dintre țara noastră si Sierra 
Leone se înscrie în politica consec
ventă a României socialiste de prie
tenie, solidaritate și colaborare cu 
noile state africane, cu toate statele 
care au pășit pe calea dezvoltării 
independente. Lasfirșitul anului tre
cut. intre țările noastre a fost sem
nat primul acord comercial, menit să 
contribuie la extinderea legăturilor 
statornicite intre România si Sierra 
Leone. Amplificarea relațiilor dintre 
țările noastre corespunde intereselor 
celor două țări și popoare, cauzei co
laborării si păcii.

A. BUMBAC

1
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Condamnind lovitura militară, opinia publică

internațională cere:

SĂ FIE RESPECTATĂ SUVERANITATEA 
SI INDEPENDENTA CIPRULUI, SĂ SE 

RESTABILEASCĂ ORDINEA CONSTITUȚIONALĂ!
CONFERINȚA DE PRESA A PREȘEDINTELUI MAKARIOS

LONDRA 17 (Agerpres). — Pre
ședintele Ireal al Ciprului, arhi
episcopul Makarios, care a sosit, la 
bordul unui avion britanic, in An
glia, a organizat. pe aeroportul 
Lyncham, o conferință de presă — 
pnma intilnirc cu ziariștii după lovi
tura de stat militară de la Nicosia.

„Junta militară, a declarat presei 
arhiepiscopul Makarios, a încercat să 
mă ucidă, atacind palatul preziden
țial cu morticrc și cu alte arme. Pa
latul a fost distrus. Ei au crezut că 
am fost ucis și au anunțat aceasta 
la radio, dar. după cum vedeți, mă 
aflu sănătos. Am reușit să scap. 
M-am deplasat mai intri la Paphos, 
undo există o stație de radio, de 
unde m-am adresat de citeva ori po
porului meu. Marti dimineața, o 
mică navă a Gărzii Naționale a des
chis focul asupra stației de radio și 
a distrus-o, in timp ce mașini blin
date și tancuri se îndreptau către 
oraș". „Nu am vrut sâ cad in miinile 
juntei grecești și. de aceea, am pre
fs ret sâ părăsesc Ciprul. Am avut 
sentimentul că retragerea in clan
destinitate nu este o soluție, dar con
sider că, din afară, voi fi in măsură

Lupte între forțele fidele

guvernului legal și rebeli

NICOSIA 17 (Agerpres). — Știri
le sosite din Cipru arată că in cursul 
zilei de miercuri au continuat cioc
nirile intre clementele care au or
ganizat lovitura militară dc stat și 
forțele rămase fidele președintelui 
legal al statului, arhiepiscopul Ma
karios. Astfel dc ciocniri au avut

să-mi ajut poporul in modul cel mai 
eficace, in lupta contra dictaturii și 
a atacurilor impotriva drepturilor 
s de". „Nu sînt preocupat atit dc su
ferințele melc personale, cit sint 
preocupat de soarta poporului Ci
prului*4. <a declarat președintele.

In continuare. Makarios a spus că 
intenționează să ceară Națiunilor 
Unite „să elibereze Ciprul de dicta
tura greacă".

Referindu-se la recenta lovitură dc 
stat, președintele Makarios a arătat 
câ va cere Națiunilor Unite retra
gerea ofițerilor greci din Cipru, in- 
trucit „ei sint responsabili pentru 
toate aceste tulburări".

*
LONDRA 17 (Agerpres). Pro

s'dintele legal al Ciprului, arhiepis- 
< >pul Makarios, a avut la Londra 
intri ve b ri CU primul ministru bri
tanic, Harold Wilson, in legătură 
cu probleme privind situația din 
Cipru.

In timpul convorbirilor, numeroa
se persoane, majoritatea ciprioți 
greci, aflați in capitala britanică, au 
demonstrat in sprijinul președintelui 
legal al Ciprului, scandindu-i nu
mele și purtind pancarte pe care 
scria ..Makarios, poporul este alături 
de tino".

Referindu-se la situația din Cipru, 
ministrul de externe britanic, James 
Callaghan, a declarat in Camera Co
munelor că reîntoarcerea arhiepis
copului Makarios „dispunind de 
toate prerogativele sale“ ar consti
tui cea mai buna contribuție la re
venirea legalității în insulă.

„AMESTECUL ÎN TREBURILE

Poziția guvernului român 
reafirmată de ambasadorul 

țării noastre la Atena
ATENA 17 (Corespondență dc la 

I. Badea). — Ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Atena, Ion 
Brad a făcut miercuri o vizită mi
nistrului interimar al afacerilor ex
terne al Greciei, Constantin Ky- 
praios. pentru a exprima profunda 
îngrijorare a guvernului român față 
de lovitura de stat militară din Ci
pru, organizată de ofițeri greci pre- 
zenți pe insulă.

Această acțiune. îndreptată impo
triva unui stat suveran și indepen
dent, impotriva guvernului legal al 
unei țări — a spus ambasadorul 
român — creează o situație deosebit 
de gravă atit in Balcani și in zona 
Mării Mediterane, cit ți in lumea 
întreagă. România consideră că este 
necesar să se ia toate măsurile pen
tru a se pune capăt situației create, 
prin retragerea ofițerilor greci din 
Cipru, respectarea independenței și 
suveranității statului cipriot și a gu
vernului legal condus de președin
tele Makarios.

Guvernul român — a spus, de a- 
semenea, ambasadorul — își expri
mă convingerea că guvernul Greciei 
va înțelege gravitatea evenimentelor 
și va acționa. în consecință, pentru 
lichidarea situației create, care nu 
poate fi acceotată de către nimeni, 
fiind vorba despre suveranitatea și 
independența unui stat.

INTERNE ALE UNUI STAT

Sesiunea ECOSOC
DEZBATERI PRIVIND 

ASIGURAREA SUVERANITĂȚII 
PERMANENTE A STATELOR 
ASUPRA RESURSELOR LOR 

NATURALE
GENEVA 17. (Agerpres). — La Ge

neva continuă lucrările sesiunii Con
siliului economic și social nl O.N.U. 
Comitetul economie nl consiliului a 
analizat, in ultim' le zile, problema 
asigurării suveranității permanente 
a statelor asupra resurselor lor na
turale.

Delegatul român Dragoș Șcrbănes- 
cu a subliniat importanța excepțio
nală pe care respectarea acestui 
drept Inalienabil o are pentru dez
voltarea economică și independenta 
statelor aflate in curs de dezvoltare 
și responsabilitatea crescindă ce re
vine comunității internaționale pen
tru transpunerea in viață, in totali
tatea lor, a principiilor de bază care 
trebuie sâ călăuzească statele in 
acest domeniu.

In cadrul plenarei celei de-a 57-a 
sesiuni a ECOSOC a fost adopta
tă. prin consens, o rezoluție la care 
a fost coautoare și România. In do
cument se face apel la slate și la 
organismele din sistemul O.N.U. să 
acorde asistență Zambici pentru ca 
această țară să poată învinge difi
cultățile economice create ca urmare 
a închiderii frontierei sale cu regi
mul rasist al Rhodesiei.

Reprezentantul român Valeriu Flo
rean a relevat sprijinul tării noas
tre față de decizia luată de gu
vernul Zambiei de a nu mai folosi 
căile de comunicație din Rhodesia, 
aplicind astfel sancțiunile Consiliu
lui de .Securitate împotriva regimu
lui ilegal din Rhodesia.

BERLIN

AU ÎNCEPUT CONVORBIRILE ECONOMICE DINTRE 
DELEGAȚIILE ROMÂNIEI Șl R. D. GERMANE

BERLIN 17 — (Corespondența de 
la C. Varvara). Miercuri au început, 
la Berlin, convorbirile intre delega
țiile Republicii Socialiste România și 
R. D. Germano, privind coordonarea 
planurilor de dezvoltare a economii
lor naționale alo celor două țări pe 
perioada 1976-1900. Delegația româ
na este condusă de tovarășul Emil

Drăgfinescu, vtceprim-mlnistru al 
guvernului, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării. Iar cea a 
R.D.G. — do Gerhard Schtlror. vice
președinte al Consiliului dc Miniștri, 
președintele Comisiei de Stat a Pla
nificării. La convorbiri participă am
basadorul României in R.D.G., Va- 
sile Vlad.

• CU PRILEJUL CELEI DE-A XXX-A ANIVERSĂRI

A R. P. POLONE

Miting popular la Chelm
VARȘOVIA 17. (Corespondență de 

la Gh. Ciobanu). — In localitatea 
Chelm. in piața din fața clădirii, 
unde in iulie 1944 își avea sediul 
Comitetul pentru eliberarea naționa
lă a Poloniei, a avut loc un miting 
popular consacrat celei de-a 30-a a- 
niversări a R. P. Polone la care au 
luat Darte Edward Gierek, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.U.P., și alti

conducători de partid si de stat po
lonezi.

La miting au participat șefi ai u- 
nor misiuni diplomatice acreditați 
in capitala Poloniei. A fost de față 
Aurel Duca, ambasadorul României 
Ia Varșovia.

Piotr Jarroszewlcz. președintele 
Consiliului dc Miniștri al R. P. Po
lone, a rostit o cuvintare.

ORIENTUL APROPIAT

DE PRETUTINDENI
• EFECTE ALE LIMI

TĂRII VITEZEI. ™
'mulți americani se declară in 
favoarea menținerii restric
țiilor de viteză impuse in lu
nile din urmă pe arterele pu
blice. Un recent sondai Gallup 
menționează că 72 la sută din 
populația adultă americană este 
de acord cu actuala limită a vi
tezei maxime — 55 mile/orâ 
(aproximativ 00 km). La gene
ralizarea acestei opiriii a con
tribuit scăderea spectaculoasă a 
numărului de accidente de cir
culație — in primele 5 luni alo 
acestui nn s-au înregistrat 16 270, 
cu 27 la sută mai puțin decit 
in perioada corespunzătoare a 
anului trecut (22 630). Totodată, 
in industria automobilelor se 
manifestă preocupări pentru re
alizarea unor tipuri de dimen
siuni mai mici, cu motoare a- 
daptate optim actualelor viteze 
legale, care permit și o econo
mie sporită de carburanți.

• FANTEZII FILATE
LICE. în materie de tim

loc in jurul unor instituții din 
orașele Nicosia. Famagusta, Larnaca 
și Limassol, luptele cele mai puter
nice fiind semnalate la Paphos, cen
trul de rezistența al forțelor fidele 
președintelui Makarios. Localitatea, 
arată agenția France' Presse, a fost 
supusă de forțele juntei militare 
unor puternice bombardamente ale 
artileriei grele, precum și tirurilor 
de mortiere. Aerodromul internațional 
din Nicosia ar fi fost grav avariat. 
In capitaia cipriotă viața este serios 
perturbată de menținerea stării de 
asediu, precum și de luptele care au 
Ioc intre forțele rebele și partizanii 
președintelui Makarios.

Măsuri severe au fost luate, tot
odată, pentru introducerea unui 
strict control al circulației. La prin
cipalele intersecții ale capitalei, 
precum si in jurul principalelor in
stituții publice sint instalate tancuri 
si înființate posturi militare. Orice 
persoană ce se aventurează ne stră
zile Nicosiei in afara intervalului 
dintre orele 8 și 14, cind sint sus
pendate interdicțiile de circulație 
pentru a permite populației să se 
aprovizioneze, este automat împușca
tă. Insula, scrie agenția Reuter, este 
complet izolată de restul lumii.

Dezbaterile

SUVERAN ESTE INADMISIBIL
BELGRAD. — In legătură cu eve

nimentele din Cipru, PREȘEDINTE
LE R.S.F. IUGOSLAVIA. IOSIP 
BROZ TITO, a făcut o declarație in 
care se spune : „Puciul din Cipru, in 
soațele căruia se află o țară străină, 
reprezintă cel mai brutal atac la a- 
dresa independenței, suveranității și 
integrității Republicii Cipru, a gu
vernului si a președintelui Makarios. 
Popoarele Iugoslaviei condamnă cu 
cea mai mare hotărire acest atac să- 
virșit impotriva țării prietene neali
niate. impotriva dezvoltării libere a 
unui popor mic care, de-a lungul a- 
nilor, a contribuit activ la făurirea 
unor relații internaționale juste si la 
dezvoltarea colaborării in lume".

VARȘOVIA. - Poporul no’o-ez. ' 
este îngrijorat de știrile privind lo
vitura de itat împotriva guvernului 
legal al Republicii Cipru, cu care 
Polonia are relații diplomatice din 
anul 1961, se spune in DECLARAȚIA 
AGENȚIEI P.A.P. Poporul și auto
ritățile poloneze își exprimă speran
ța că se va pune capăt puciului 
antiguvernamental si se va restabili 
pacea în Republica Cipru.

ncrea sa departe de orice amestec 
străin și unitatea poporului său inte
resează țările din regiune și po
poarele iubitoare dc pace.

STOCKHOLM. — O DECLARAȚIE 
DATA PUBLICITĂȚII DE MINIS
TRUL SUEDEZ AL AFACERILOR 
EXTERNE, Sven Andersson, arată 
că guvernul suedez se pronunță 
pentru adoptarea de urgență „a unor 
măsuri capabile să garanteze inde
pendența Ciprului și integritatea sa 
teritorială".

DAKAR. — „GUVERNUL SENE
GALULUI condamnă cu hotărire 
puciul militar antiguvernamental din 
Cipru"— -fr .declarat, in cadrul unei,: 
conferințe’ de presă, DâoUda Sow; 
MINISTRUL INFORMAȚIILOR AL 
SENEGALULUI. El a relevat că e- 
venimentele din Cipru poartă am
prenta amestecului străin în trebu
rile interne ale unui stat suveran, 
amestec cu totul inadmisibil si. in 
numele președintelui Senegalului, a 
exprimat sprijinul țării sale fată de 
guvernul cipriot legal al președinte
lui Makarios.

din Consiliul de Securitate

CAIRO. — PREȘEDINTELE RE
PUBLICII ARABE EGIPT, ANWAR 
SADAT, a adresat un mesaj pre
ședintelui Makarios, în care exprimă 
hotârirea Egiptului de a fi alături, 
in aceste momente critice, de poporul 
cipriot Integritatea Ciprului, menți-

GENEVA. — REPREZENTANȚII 
ȚARILOR NEALINIATE PE LÎNGA 
OFICIUL O.N.U. DIN GENEVA au 
dat publicității, miercuri, o declara
ție in care este exprimat sprijinul 
deplin al guvernelor respective față 
de președintele Makarios.

NATIUNILE UNITE 17 (Agerpres). 
— După curn s-a anunțat, Consiliul 
de Securitate al O.N.U. s-a întru
nit, marți seara, in cadrul procedu
rii de urgență, pentru examinarea 
situației create in Cipru.

Secretarul general al Națiunilor 
Unite a subliniat că lovitura de 
stat din Cipru reprezintă „o ame
nințare serioasă la pace și securita
te, intr-un cadru mult mai larg*4. 
Totodată, el a informat că președin
tele Makarios a rugat toate țările 
prietene să ajute Ciprul să-și men
țină independența, libertatea și su
veranitatea.

Reprezentantul Ciprului la O.N.U., 
ambasadorul Zenon Rossides, a cerut 
Consiliului de Securitate să hotărască 
neintirziat încetarea focului, sistarea 
amestecului străin in problema ci
priotă și restabilirea legalității in 
țară, să garanteze independența și 
integritatea teritorială a statului ci
priot

Reprezentantul Greciei, Emmanuel 
Megalokonomos, a negat amestecul 
Greciei in treburile interne ciDriote.

Reprezentantul Turciei. Osman Ol- 
eay, a declarat că lovitura de stat 
din Cipru a fost organizată cu spri
jin străin. El a afirmat că guvernul 
turc rămine atașat unei soluții paș
nice in problema Ciprului, a cărui 
independență este garantată prin a- 
cordul de la Zurich, semnat de Tur
cia, Grecia și Anglia.

Ambasadorul S.U.A., John Scaii, 
■ declarat că S.U.A. vor continua să 
sprijine independența Ciprului și do
resc ca și alte state *să acționeze in 
această direcție.

Reprezentantul U.R.S.S., ambasado
rul Vasili Safronciuk, a arătat că 
U.R.S.S. „condamnă cu hotărire pu
ciul armat, inspirat de forțe străine, 
contra guvernului cipriot legitim". 
El a cerut adoptarea de către con
siliu a unor măsuri urgente pentru 
apărarea guvernului legal al pre
ședintelui Makarios.

Ambasadorul Franței, Louis de 
Guiringuad, a dat citire unei decla
rații a țărilor membre ale Pieței co
mune in legătură cu evenimentele 
din Cipru.

Ambasadorul britanic, Ivor Richard, 
b exprimat părerea câ, Intru cit. po
trivit unor informații, președintele 
Makarios va sosi la New York pen
tru a se adresa Consiliului de Secu
ritate, ar fi bine să se amine o ho
tărire in problema Ciprului.

Manifestare consacrată 
sărbătorii naționale 

a României
BONN 17. (Corespondență de la 

N. S. Stănescu). — In cadrul mani
festărilor prilejuite dc cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării Româ
niei de sub dominația fascistă. la 
Academia de științe economice și 
administrative din orașul vest-ger- 
man Bochum a avut loc o conferință 
privind organizarea economiei ro
mânești. activitatea de comerț exte
rior si cooperare economică interna
țională. Au participat profesorf uni
versitari și alti membri ai corpului 
didactic, studenți, reprezentanți ai 
conducerii Camerei de Comerț din 
oraș.

□ □ □ E3 □ □

în cadrul reuniunii de la
CfJȚQGJJS a celei de-a treia Con
ferințe internaționale asupra dreptu
lui mării, organizată sub egida Na
țiunilor Unite, au început dezbaterile 
referitoare la problemele de fond in- 

-;$crfce pwsagenda' reuniunii. Totodată.
și-au început activitatea cele trei 
comisii de lucru care urmează* să e- 
xamineze propunerile concrete avan
sate de delegați în cadrul expuneri
lor de politică generală.

în cadrul dezbuterilar 
din parlamentul britanic 
supra unui proiect de lege privind 
problemele financiare, urmate de 
vot. guvernul laburist a fost din nou 
pus în minoritate.

Noi acțiuni represive la
SgUl. Un fost înalt demnitar sud- 
coreean, Youn Bo Seun, care a de-

Sriiii activ eforturilor pentru staNin bî
noi ordini economice Internattalc

Instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale, bazată pe relații 
m3i drepte, mai echitabile între sta
te, se impune tot mai pregnant ca 
unul din imperativele arzătoare ale 
contemporaneității, de realizarea că
ruia depind in mod esențial pro
gresul general, pacea și securitatea 
omenirii. In acest sens, sesiunea ex
traordinară a Adunării Generale a 
O.N.U., din primăvara acestui an, 
consacrată problemelor materiilor 
prime și dezvoltării, a dat expresie 
conștiinței tot mai vii a comunității 
internaționale că sint necesare efor
turi susținute din partea tuturor sta
telor, a tuturor popoarelor pentru 
a se asigura așezarea raporturilor 
economice interstatale pe baze 
noi, care să favorizeze dezvoltarea 
cu precădere a țărilor rămase in 
urmă pe plan economic, reducerea și 
eliminarea decalajelor dintre aceste 
țări și cele avansate economicește, 
cooperarea internațională reciproc 
avantajoasă.

Documentele dezbătute și aprobate 
cu acest prilej — „Declarația asupra 
creării unei noi ordini economice" și 
„Programul de acțiune" — cristali- 
zind principiile unor relații economi
ce noi și măsuri concrete menite să 
deschidă o etapă superioară in 
cooperarea statelor in domeniile ma
teriilor prime și dezvoltării, au în
trunit o largă adeziune atit din par
tea statelor, cit și din partea opiniei 
publice mondiale. Știri sosite din di
verse colțuri ale globului vin 
să confirme preocuparea unor orga
nisme guvernamentale și a unor or
ganizații naționale și internaționale 
de a se acționa eficace pentru ca 
prevederile documentelor adoptate 
de O.N.U. să nu rămină simple de
ziderate, ci să fie transpuse in viață.

Ecoul unor asemenea preocupări 
se face și Consiliul Mondial al Pă
cii. care a luat inițiativa unul apel 
către organizațiile sale și mișcările 
naționale pentru a transforma săp- 
tamina de la 15 la 21 iulie intr-o 
Săptăminâ internațională de sprijin 
pentru „Declarația privind stabilirea 
unei noi ordini economice" și „Pro
gramul de acțiune", adoptate la cea 
de-a 6_a sesiune extraordinară a 
O.N.U. In legătură cu aceasta, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, a pri
mit o scrisoare din partea secretaru
lui general al Consiliului Mondial al 
Păcii. Romesh Chandra, In care sint

expuse considerentele care au deter
minat luarea acestei inițiative și se 
solicită sprijin in favoarea ei.

Așa cum se știe, țara noastră acor
dă o atenție deosebită problemelor 
dezvoltării economice, militează activ 
pentru soluționarea lor în concor
dantă cu interesele progresului fie
cărei națiuni și al întregii omeniri, 
acționează ferm, prin numeroase ini
țiative, pentru instaurarea unor re
lații noi, democratice, între state, 
pentru o ordine economică interna
țională echitabilă. „Apreciem că una 
din problemele cele mai importante 
ale zilelor noastre — subliniază tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU — 
este lichidarea fenomenului subdez
voltării, a decalajelor ce se mențin 
In nivelul de dezvoltare al unor țări 
ca rezultat al politicii colonialiste și 
neocolonialiste de exploatare și asu
prire a altor popoare. Se Impune ge
neralizarea unor relații economice b- 
chitabile, care să stimuleze progre
sul rapid al tuturor țărilor și în pri
mul rind al țărilor in curs de dez
voltare, Instaurarea in lume a unei 
ordini economice noi. cu adevărat 
democratice, in care fiecare națiune 
să poată participa in condiții de de
plină egalitate șl in mod avantajos 
la schimbul de valori materiale și 
culturale, să poată beneficia de cu
ceririle științei șl tehnicii înaintate, 
ale civilizației moderne".

Ea însăși țară in curs de dezvolta
re. România s-a manifestat și se ma
nifestă ca un prieten de nădejde al 
popoarelor care s-au eliberat din 
chingile colonialismului, se pronunță 
neabătut impotriva neocolonialismu- 
lui și a oricărei forme de domina
ție, susține activ dreptul fiecărui po
por de a-și hotărî singur destinele, 
de a fi stăpin deplin pe bogățiile 
sale, a le controla și utiliza în sco
pul propriei dezvoltări economice. 
Relațiile de prietenie și cooperare 
statornicite între țara noastră și ce
lelalte țări in curs de dezvoltare, vi
zitele întreprinse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu intr-un șir de țări din A- 
frica. America Latină și Asia, docu
mentele semnate — tratate, decla
rații solemne, acorduri, comu
nicate comune — diversele for
me de cooperare, inclusiv con
struirea In comun de obiective 
economice, trimiterea de specia
liști și ajutor in formarea de cadre 
naționale In țările respective repre
zintă expresia concretă a solidarită
ții României cu statele recent intrate

pe orbita dezvoltării, cu lupta lor 
pentru redobindirea deplină a bogă
țiilor naționale, pentru propășire e- 
conomică și socială.

Pronunțindu-se ferm în toate fo
rurile internaționale pentru soluții 
care să favorizeze dezvoltarea eco
nomică, România relevă însemnăta
tea hotăritoare pe care o au in a- 
ceastă privință efortul propriu, mo
dul in care fiecare popor reușește 
să-și valorifice, pe calea industriali
zării, a modernizării agriculturii, bo
gățiile naționale, întregul său poten
țial material și uman. In același timp, 
un rol important revine cooperării 
economice internaționale în vederea 
susținerii eforturilor țărilor în curs 
de dezvoltare — ceea ce corespunde 
intereselor tuturor țărilor, inclusiv al 
celor dezvoltate. De aceea, țara noas
tră susține necesitatea de a se acțio
na cu toată răspunderea pentru în
lăturarea oricăror restricții și bariere 
artificiale, a discriminărilor de tot 
felul care grevează relațiile intersta
tale și afectează cauza cooperării și 
Înțelegerii.

Dind o Înaltă apreciere rolului im
portant pe care O.N.U. este chemată 
să-l joace in domeniul cooperării in
ternaționale, al lichidării subdezvol
tării. ca și in întreaga viată interna
țională, România a susținut ideea 
convocării, sub egida Națiunilor Uni
te. a unei conferințe generale pe 
tema materiilor prime și dezvoltării.

Partidul nostru, poporul român au 
considerat si consideră că solutiona
rea marilor probleme care preocupă 
omenirea contemporană, cum sint 
decolonizarea, dezarmarea, dezvolta
rea ecqnomică, reclamă participarea 
activă a tuturor statelor ; totodată, 
un factor esențial ii reprezintă uni
rea si acțiunea hotărită a tuturor for
țelor sociale, atit de mari și de di
verse, care se pronunță in lumea de 
azi pentru independentă și suverani
tate națională, pentru progres si pace, 
în acest spirit, poporul român sus
ține activ toate inițiativele îndreptate 
spre.‘împlinirea marilor aspirații ale 
lumii contemporane, își unește glasul 
cu al tuturor forțelor iubitoare de 
pace, al tuturor popoarelor, pentru a 
se obține promovarea consecventă a 
noilor principii democratice în rela
țiile interstatale, o ordine economică 
internațională echitabilă, o lume mal 
bună si mai dreaptă.

Dumitru ȚINU

• Convorbiri egipteano-iordaniene • După șapte ani — pri
mele treceri prin Canalul de Suez

CAIRO 17 (Agerpres). — în ca
drul vizitei oficiale de trei zile pe 
care o întreprinde în Egipt, regele 
Hussein al Iordaniei a avut o pri
mă rundă de convorbiri cu preșe
dintele tării-gazdă. Anwar ,Sadat.

După cum relatează agenția 
M.E.N., ambele părți au reafirmat 
punctul de vâdere potrivit căruia so
luționarea situației din Orientul 
Apropiat reclamă retragerea israe- 
liană din teritoriile arabe ocupate și 
restabilirea drepturilor legitime ale 
poporului palestinean.

Regele Hussein a mai conferit cu 
Mahmud Riad, secretarul general al 
Ligii Arabe.

CAIRO 17. (Corespondentă de la 
Nicolae N. Lupu). — Ca urmare a 
desfășurării cu succes a acțiunii de 
deminare si de îndepărtare a unor

mari obstacole de pe fundul apei — 
scrie ziarul „Al Goumhouria" — du
minică s-a încheiat prima traversa
re a Canalului de Suez de-a lungul 
său de către o navă : dragorul de 
mine britanic „Bosinghton", iar 
marți a sosit la Port Said, pentru 
întiia oară dună șapte ani. o navă 
comercială. Este vorba de pachebo
tul egiptean „Abou Simbel" avind la 
bord 2 500 tone de mărfuri. Acosta
rea vasului egiptean, moment care a 
marcat redeschiderea porții de nord 
a Canalului de Suez, a fost salutată 
de numeroși cetățeni ai orașului- 
port, precum și de oficialități, prin
tre care ministrul transporturilor 
maritime si guvernatorul Port Said- 
ului*. Deblocarea renumitei căi de 
ană se va încheia la 6firșitul aces
tui an.

bre, micul regat Bhutan din 
Himalaya pare să dețină re
cordul mondial de originalitate. 
Pentru prima dată in lume, aici 
au apărut timbrele care „cîntă 
și vorbesc" — minuscule discuri 
ce reproduc cîntece populare sau 
relatează despre istoria țării. 
De asemenea, Bhutanul a emis 
timbre tridimensionale de o 
mare diversitate, infățișind lu
cruri și ființe din lumea irv- 
conjurătoare — de la animale 
sălbatice pină Ia astronauți. Ul
tima noutate in materie sînt 
timbrele parfumate, reprezen- 
tind trandafiri șl emanlnd suava 
lor mireasmă.

d@ presă transmit:
ținut funcția de președinte al 
Coreei de Sud, și un pastor, Pak 
Hyeung Kyou, au fost chemați in 
fața Tribunalului militar din Seul, 
continuindu-se astfel seria acțiuni
lor de reprimare prin înscenări ju
diciare îndreptate impotriva celor 

...caiQ.^e.- opun .regimului antipopular 
M lui :Pnk Cijân Hi. Cei doi sint 
acuzați de a fi sprijinit organizațiile 
studențești care s-au pronunțat îm
potriva regimului militarist sud- 
coreean.

Procurorul Republicii Ita
lia a inculpat 119 persoane, din 
care 19 sint deja arestate, pentru 
încercarea de reconstituire a parti
dului fascist care a fost întemeiat 
de Mussolini și pentru apartenența 
la organizația de extremă dreapta 
„Ordine Nero" (Ordinul Negru), care 
s-a făcut răspunzătoare de pune
rea la cale, in ultimul timp, a nu
meroase atacuri criminale cu bombe.

blemele tineretului, și delegația 
Uniunii Socialiste a Tineretului din 
R. S. Cehoslovacă, condusă de Jin- 
drich Polednik, președintele C.C. al 
U.S.T.

înfrîngere. Generalul William 
Westmoreland, fost șef al Statului 
major al armatei americane, fost 
comandant al corpului expediționar 
american in Vietnamul de Sud, a 
fost înfrint mod categoric în ale
gerile preliminare desfășurate, la 16 
iulie, în statul Carolina de Sud. pen
tru desemnarea candidatului Parti
dului Republican la postul de guver
nator al statului. Adversarul său a 
obținut 69,6 la sută din voturile ex
primate.

600 de greve,la “re Parti- 
cipă aproximativ 250 000 de salariațl, 
sint in curs de desfășurare in Sta
tele Unite. Greviștii cer îmbunătă
țirea condițiilor de viață.

• PEȘTI Șl PERLE. In' 
tr-o comună populară de Ungă 
Șanhai, R. P. Chineză, se prac
tică cu succes o metodă origi
nală de creștere intensivă a peș
tilor. Prin adincirea considera
bilă a celor peste o sută de ba
zine piscicole de care dispune 
unitatea respectivă, s-a realizat, 
in funcție de nivelul apei, creș
terea „in etaje" a nu mai pu
țin de patru feluri de pești în 
fiecare bazin. Aproape de su
prafață crește o specie de pește 
cu capul gros, puțin mal jos — 
alta cu capul plat, iar pe fun
dul apei — două specii de crapi 
argintii.

• CUTEZANȚE FEMI
NINE. Prin fapte dintre cela 
mai felurite, femeile înscriu per
formanțe despre care se credea 
că numai bărbații sint apți. Iată 
două noi exemple, furnizate de 
agenția France Presse. Pentru 
luna august e prevăzută o ex
pediție în munții Laponiel a 
unui grup de1 alpiniști din El
veția, R. F. Germania și Sue
dia, în scopul studierii tehnici
lor de supraviețuire in regiunile 
deșertice ale nordului. Printre 
participanți, care nu vor avea 
cu ei decit minimul necesar de 
trai, se numără și două femei. 
Pe de altă parte, s-a anunțat că 
la startul cursei automobilistice 
„Marele premiu al Angliei" va 
participa pentru prima oară o 
femeie, italianca Leila Lom
bardi. Pasionată de mașini, 
Leila și-a urmărit cu stăruință 
visul de a deveni pilot la ma
rile curse. Tentativa de-acum 
poate prilejui consacrarea ei de
finitivă, permițînd astfel în
scrierea unei femei în familia 
restrânsă, exclusiv masculină, a 
așilor automobilului.

Let PlGCJCî au avut l°c convor’ 
biri intre delegația Uniunii Tinere
tului Comunist, condusă de Ion Tra
ian Ștefănescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru pro-

Componenta 

noului guvern 

portughez
LISABONA. — (Corespondență de 

la Vasile Oros) : Președintele Por
tugaliei, Antonio de Spinola, a a- 
nunțat miercuri seara componența 
noului guvern provizoriu, condus de 
colonelul Vasco dos Santos Goncal
ves. între cele 15 personalități alese 
de noul premier figurează 8 militari, 
precum și liderii partidelor socialist 
și comunist.

Mario Soares, secretarul general 
al Partidului Socialist, își menține 
postul de ministru al afacerilor ex
terne, iar Alvaro Cunhal, secretarul 
general al Partidului Comunist, de
ține postul de ministru de stat. Și-a 
păstrat, dc asemenea, postul de mi
nistru al teritoriilor de peste mări 
și Antonio de Almeida Santos.

Anunțînd lista guvernului, pre
ședintele de Spinola a afirmat că 
„guvernul, în cadrul căruia va fi 
menținută coaliția, va funcționa in 
același spirit de prietenie ca și cel 
anterior și va urma programul Miș
cării Forțelor Armate".

La rindul său, noul premier por
tughez, reafirmind intenția desfășu
rării cu rigurozitate a acestui pro
gram, a subliniat câ vor fi adoptate 
măsuri vizind rezolvarea gravei si
tuații economice a țării și pentru 
încheierea cit mai curind posibil a 
războaielor coloniale din cele trei 
teritorii africane.

ÎNCHEIEREA REUNIUNII

DE LA VIENA
VIENA 17 (Corespondentă de la 

C. Vlad). — In capitala Austriei 
s-au încheiat lucrările celei de-a 
treia runde a negocierilor privind 
reducerea trupelor si armamentelor 
și* măsuri adiacente in Europa cen
trală. în ședința plenară, desfășura
tă miercuri, au luat cuvintul repre-' 
zentanții Uniunii Sovietice, Statelor 
Unite și Ungariei.

Participantii au convenit asupra 
luării unei nauze in desfășurarea lu
crărilor, ședințele plenare urmind să 
fie reluate in săptămina care Începe 
la 16 septembrie a.c.

La Bagdad,
în aceste zile festive \

Străjuit în depărtare 
, de flacăra imensă de 
la rafinăria „Al-Dora“, 
care arde neîntrerupt 
zi și noapte, simbol al 
principalei bogății a 
țării, petrolul, valori
ficat acum în interesul 
național — Bagdadul 
trăiește în aceste zile 
sub semnul aniversă
rii celor două eveni
mente atit de impor
tante pentru istoria 
contemporană a Iraku
lui: 14 iulie, răstur
narea regimului mo
narhic ce a aservit țara 
intereselor străine, și 
17 iulie 1968. preluarea 
puterii de către Parti
dul Socialist Unit Arab 
BAAS. Sub soarele 
implacabil al verii 
irakiene, „orașul cur
malilor" se înfățișea
ză privirilor împodobit 
sărbătorește, cu stea
guri, lozinci revolu
ționare, ghirlande 
multicolore. Mulțimea 
care inundă străzile 
își exprimă, prin cîn
tece și dansuri popu
lare, adeziunea la pre
facerile structurale 
prin care trece străve
chea Mesopotamie, 
spre bucuria poporu
lui, unit în jurul 
Frontului Național, 
care îi cuprinde pe 
baas-iști șl comuniști, 
de a putea construi o 
viață nouă, liberă și 
demnă.

Aceste zile festive 
au fost marcate pe În
treg cuprinsul țării 
prin inaugurarea *sau 
punerea pietrei de te
melie a numeroase o- 
biective economice și 
de interes social-cul
tural — mărturii ale 
efortului constructiv al 
unui popor devenit 
stăpin pe propriile 
destine și dornic de 
a recupera îritr-un 
timp scurt rămînerile 
In urmă, moștenire

a trecutului colonial. 
Intrarea în funcțiune 
a unor centrale elec
trice, orășenești și 
rurale, a unor rețele 
de aprovizionare cu 
apă — element atit de 
prețios pe aceste me
leaguri toride — da
rea în folosință a unui 
șir de blocuri noi de 
locuințe, prima lovitu
ră de tîrnăcop la ba
rajul de la Mosul, 
unul din cele mai 
mari din lume, sînt 
tot atitqa dovezi con-

DE LA TRIMISUL 
NOSTRU SPECIAL

crete ale modului în 
care poporul irakian 
a înțeles să Intimpine 
această dublă aniver
sare.

Printre importantele 
obiective inaugurate 
se numără și fabrica de 
ciment din orașul por
tuar Um Kars, rod al 
cooperării cu țara 
noastră. Ceremonia 
inaugurării, desfășu
rată in prezența gu
vernatorului provinciei 
Basra, Kassem Al- 
Samawi, a altor ofi
cialități locale, pre
cum și a delegației 
guvernamentale româ
ne, a specialiștilor, și 
tehnicienilor noștri, a 
numeroși constructori 
irakieni, s-a transfor
mat într-o însuflețită 
manifestare a priete
niei dintre Irak și 
România.

în cuvinte calde, gu
vernatorul a subliniat 
însemnătatea unei ase
menea fabrici, cu o 
capacitate anuală fi
nală de 700 000 tone, 
adică jumătate din în
treaga producție ac
tuală. Elogiind colabo
rarea exemplară cu

specialiștii români, gu
vernatorul a arătat că 
acest obiectiv „ne va 
ajuta enorm în opera 
de făurire a unei e- 
conomii puternice și 
diversificate, repre- 
zentind un jalon im
portant pe calea con
solidării independen
tei economice șl po
litice a tării".

Cuvinte de prețuire 
la adresa României, a 
politicii ei de priete
nie și colaborare cu 
poporul irakian, cu 
celelalte popoare ara
be, de solidaritate cu 
strădaniile lor de edi
ficare a unei vieți noi, 
in lupta împotriva im
perialismului, colonia
lismului și neocolonia- 
lismului am putut auzî 
în aceste zile și din 
partea a numeroase 
alte personalități ira
kiene. cum ar fi mi
nistrul informațiilor, 
Hamed Al-Jiburi, mi
nistrul educației, Ab
dul Sattar Al-Jawari, 
ca și cu prilejul con
vorbirilor avute la zia
rul „Al-Saura“, orga
nul Partidului Socia
list Arab BAAS, la re
dacțiile altor publica
ții și mijloace de in
formare în masă.

Interlocutorii au e- 
vocat cu căldură re
centa vizită a preșe
dintelui României so
cialiste, tovarășul
Nicolae Ceaușescu,
convorbirile avute cu 
președintele Irakului, 
Al Bakr, ca moment 
de cea mai mare im
portanță, deschizător 
de largi perspective 
legăturilor dintre cele 
două țări și popoare, 
au dat expresie dorin
ței de extindere in 
continuare a raportu
rilor prietenești româ- 
no-irakiene.

Romulus 
CAP1ESCU
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