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In adunările generale din întreprinderi
■N

CUVINTUL
OAMENILOR MUNCII

exprimă înalta răspundere pentru
bunul mers al întregii activități economice

întreaga clasă muncitoare, țără
nimea. intelectualitatea sint anga
jate cu toate forțele in marea în
trecere socialistă pentru înfăptui
rea cincinalului Înainte de termen, 
Intimpinind cea de-a XXX-a ani
versare a eliberării patriei și Con
gresul al XI-lea al partidului cu 
succese demne de ’ ’
liar. In primul 
semestru al aces
tui an producția 
industrială a spo
rit intr-un ritm 
de circa 15 la su
tă, volumul in
vestițiilor cu 
peste 20 la sută, 
iar volumul co
merțului exterior 
cu peste 37 la su
tă. Progrese în
semnate s-au în
registrat și in 
domeniul crește
rii eficienței eco
nomice Sint rea
lizări care confir
mă realismul sar
cinilor de 
din acest 
creatoare
a 
făptui __ „_____
Congresul al X-lea și ______
Națională ale P.C.R.. pentru acce
lerarea dezvoltării economico-so- 
ciale a României.

în această atmosferă de puter
nică efervescență creatoare, de 
muncă entuziastă, caracteristică 
perioadei premergătoare evenimen
telor politice importante ale anu
lui 1974. in unitățile socialiste de 
stat sl cooperatiste se desfășoară, 
incepind din aceste zile, adună
rile generale ale oamenilor mun
cii. Expresie a dezvoltării și adinci- 
rii continue a democratismului so-

acest an jubi-

cialist in viața noastră economică, 
adunările generale sint proclamate 
prin lege ca formă superioară a 
conducerii colective, ca for prin 
care clasa muncitoare, masele de 
oameni ai muncii participă in mod 
organizat la conducerea activității 
ec< lomico-sociale. Și este nu nu
mai necesar, dar și absolut obliga-

„Adunările generale să devină realmente or
ganisme de conducere colectivă a activității în
treprinderilor. Oamenii muncii trebuie să participe 
mai activ la dezbaterea tuturor problemelor pla
nului de producție, ale activității tehnice, ale ca
lității și eficienței economice. Forța colectivă a 
oamenilor muncii constituie factorul esențial de 
asigurare a mersului înainte al țării noastre".

NICOLAE CEAUȘESCU
plan

an, forța, 
a clasei 

întregului popor, 
programul <

capacitatea 
muncitoare, 
de a în- 

elaborat de 
i Conferința

toriu ca acest larg cadru democra
tic să fie din plin fructificat, să 
constituie un prilej de analiză a- 
Drofundată a experienței si a nea
junsurilor, de stabilire a măsurilor 
politice, tehnice și organizatorice 
pentru mobilizarea largă a oame
nilor muncii -in vederea îndeplini
rii tuturor indicatorilor de plan 
pe anul 1974 in cele mai bune con
diții.

Un îndreptar prețios pentru dez
baterile în adunările generale ale 
oamenilor muncii din toate unită
țile il constituie indicațiile date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in cu- 
vintarca rostită la Consfătuirea cu 
activul de partid si de stat din cen
tralele industriale și întreprinderi,

care au o valoare principială deo
sebită pentru întreaga activitate 
politică si organizatorică din între
prinderi, precum și o importantă 
practică imediată pentru activita
tea din această perioadă si din 
anul care urmează. De aceea, pre
gătirea adunărilor, dările de seamă, 
dezbaterile trebuie să se realizeze 

in lumina exigen
țelor formulate 
de secretarul ge
neral al partidu
lui la această 
consfătuire.

Moment deose
bit de important 
in viața econo
mică a țării, adu
nările 
ale 
muncii trebuie să 
se desfășoare sub 
directa conduce
re și îndrumare 
a organelor și or
ganizațiilor de 
partid, care au 
datoria să inten
sifice munca po- 
in vederea per- 

economice,

DEVA (Corespondentul „Scin- 
tcii“, Sabin Ionescu). — Energe- 
ticienii din județul Hunedoara 
au Înscris un nou și valoros 
succes in cronica marii întreceri 
desfășurate in cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
patriei și a Congresului al 
XI-lea al partidului : In aceste 
zile ei au rotunjit cantitatea de 
energie electrică pulsată supli
mentar in sistemul energetic na
țional — de la începutul anului 
și pină in prezent — la 100 mi
lioane kilowați-oră. Pe ansam
blul întreprinderii electrocen- 
trale Deva, cele mai importan
te rezultate le-a obținut colec
tivul dc la termocentrala Mintia, 
care a realizat 85 la sută din 
cantitatea de energie electrică 
suplimentară amintită. In para
lel cu această contribuție, ener- 
getiețenii de la Mintia au eco
nomisit in acest an peste 2 300 
tone combustibil convențional.

generale 
oamenilor

litică de masă 
fecționării activității .............
să asigure participarea efectivă a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii la elaborarea celor mai 
bune măsuri, pentru obținerea de 
rezultate economice superioare, la 
înlăturarea neajunsurilor semnalate 
In întreprinderi. In aceste foruri ale 
conducerii colective comuniștii sint 
chemați să participe activ, să vină 
cu propuneri și soluții constructi
ve, să folosească in mod principial 
critica si autocritica, avînd in per
manentă conștiința că rolul condu-
(Continuare în pag. a IlI-a)

Vești de pe 
șantiere

9
Cu cincisprezece blocuri, dis- 

Duse pe cite 5 si 11 niveluri, to- 
talizind 663 apartamente, se va 
întregi in acest an noul cartier 
..George Enescu" din orașul Su
ceava. Acestora li se vor adăuga 
obiective dc interes social, intre 
care un grup școlar sanitar cu 
16 săli de clasă, o cresă si o 
grădiniță. Pe aceste șantiere se 
înregistrează acum importante 
depășiri ale graficelor de exe
cuție. S-au creat astfel condiții 
ca. oină la 23 August. planul 
anual de locuințe din fondul de 
stat să fie îndeplinit.

Ritmuri înalte de execuție se 
obțin in aceste zile si pe șan
tierele obiectivelor industriale 
din județul Suceava. La Gura 
Humorului, de oildă, unde se 
ridică o nonă filatură tio bum
bac. a inceput. cu mult inain-te 
de termen, montajul utilajelor, 
fapt ce asigură conectarea vii
toarei întreprinderi la circuitul 
productiv*  cu aproape trei luni 
mai devreme. De asemenea, ne 
șantierul fabricii de tricotaje 
tin lină din Rădăuți se consem
nează la această dată un avans 
de 15 zile.

(Agerpres)

Declarația guvernului
Republicii Socialiste România
Guvernul șl poporul român au luat 

la cunoștință cu profundă ingrl|o- 
rore de slt i creată in Cipru 
ca urmare vlturll de stat orga
nizate de către forțe militare 
grecești aflate pe teritoriul acestei 
țări. România a considerat această 
acțiune — încă de la începutul el 
— ca un amestec flagrant in tre
burile Interne ale unul stat suve
ran membru al Organizației Națiu
nilor Unite, ca o gravă violare a 
ordinii constituționale a Republicii 
Cipru.

Guvernul român recunoaște șl 
•prl|lnă guvernul legal cipriot șl pe 
șeful legitim al statului, președintele 
Makarios. In spiritul poziției sale de 
principiu, România se pronunță 
pentru respectarea Independenței, 
suveranității șl Integrității statului 
cipriot, pentru respectarea normelor 
dreptului Internațional, a dreptului 
poporului cipriot de a se dezvolta 
liber șl de a-șl decide singur 6oarta, 
fără nici un amestec din afară.

Guvernul român ișl exprimă, tot
odată, profunda Ingrlțorare față de

acțlunlle militare ale Turciei, care 
creeazâ o situație foarte gravă șl 
constituie un mare pericol pentru 
pace in zonă, in Balcani, in Europa 
șl in întreaga lume.

Guvernul român consideră nece
sar sâ se înceteze Imediat orice 
acte militare din partea orlcârul stat 
pe teritoriul Ciprului, sâ fie retrase 
neintirzlat trupele strâlne din Insulă 
șl sâ fie relnstaurat guvernul legal, 
condus de președintele Makarios.

Totodată, guvernul român consi
deră că trebuie create toate condi
țiile pentru garantarea Independențol 
șl suveranității naționale a Ciprului, 
pentru asigurarea unei conviețuiri 
pașnice intre clprloțll greci șl turci, 
pentru dezvoltarea democratică șl 
pașnică a țării. Toate problemele 
trebuie să fie rezolvate pe calea 
tratativelor, pornind de la Interesele 
poporului cipriot, ale popoarelor im
plicate in conflict, de la nece
sitatea de a se asigura pacea in 
această zonă, de a se întări cursul 
spre destindere șl securitate In Eu
ropa șl in întreaga lume.

Ca țară balcanică, situată in 
vecinătatea zonei de conflict, Româ
nia este direct Interesată in curma
rea stării de tensiune șl confrun
tare militară din Cipru. România este 
hotăritâ să acționeze cu toată ener
gia pentru a-șl aduce contribuția la 
stingerea definitivă a conflictului, la 
Instaurarea unul climat de pace șl 
bună vecinătate Intre popoarele din 
această zonă șl din regiunea Bal
canilor.

In același timp, guvernul român 
îșl exprimă convingerea că toate 
statele, șl, in primul rind, țările Im
plicate direct in situația gravă 
creată in Cipru, vor acționa cu ho- 
tărire, înțelepciune șl spirit de răs
pundere pentru a se pune capăt 
Imediat oricăror acțiuni militare, 
pentru restabilirea păcii șl securită
ții In Cipru șl in zonă, pentru tra
tarea tuturor problemelor pe calea 
negocierilor, care să ducă la soluții 
In conformitate cu Interesele po
porului cipriot, ale păcii in zonă șl 
In lumea întreagă.

FUNERALIILE TOVARĂȘULUI
MIRON

Simbătă, 20 iulie, au avut loc fu
neraliile tovarășului Miron Constan- 
tlnescu, membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al Comitetu
lui Central al P.C.R., președintele 
Marii Adunări Naționale.

Ca semn al înaltei prețuiri date 
activității militantului de frunte al 
mișcării comuniste și muncitorești 
din țara noastră care a fost Miron 
Constantinescu, din ultima gardă la 
catafalc au făcut parte tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu. tovarășii Emil Bodnaraș. 
Manea Mănescu, Gheorghe Cioară, 
Gheorghe Pană, Leonte Râutu, 
Gheorghe Stoica, Ilie Verdeț, Ștefan 
Voitec,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți con
ducători de partid și de stat au ex
primat familiei îndoliate sentimente 
de profundă compasiune.

In holul Palatului Marii Adu
nări Naționale, drapat in negru, 
se află portretul îndoliat al lui 
Miron Constantinescu, încadrat de 
drapelele roșii și tricolore, cernite. 
Pe perne purpurii sint așezate înal
tele ordine și medalii ce i-au fost 
conferite pentru marile sale merite 
față de partid și popor.

CONSTANTINESCU
în acordurile grave ale marșurilor 

funebre, s-au perindat prin fața 
catafalcului — unde fac de gardă 
ofițeri ai forțelor noastre armate — 
activiști de partid și de stat, repre
zentanți ai instituțiilor centrale și 
organizațiilor obștești, personalități 
ale vieții științifice și culturale, stu- 
denți, oameni ai muncii.

Se aflau depuse coroane de 
din. partea secretarului general 
Partidului Comunist Român, 
ședințele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
din partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Con
siliului de Stat și Guvernului 
Republicii Socialiste România, Ma
rii Adunări Naționale, Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Comunist 
și Consiliului Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România, 
Consiliului Național al Femeilor, Co
mitetului foștilor luptători antifas
ciști, Comitetului municipal București 
al P.C.R. și a Consiliului popular al 
municipiului București, Academiei 
Republicii Socialiste România. Pre
zidiului Academiei de știinte sociale 
și politice, consiliului de conducere

pre-

al academiei „Ștefan Gheorghiu",’ 
Ministerului Educației șl Invățămin- 
tului. Comitetului de Stat al Plani
ficării, altor ministere, colectivului 
ziarului „Scinteia11, Universității dia 
București, a unor instituții centrale, 
uniuni de creație și foruri cultural- 
științifice, a unor întreprinderi. Au 
fost depuse coroane de flori din 
partea familiei defunctului, a unor 
prieteni apropiați.

în cursul dimineții, șefii misiuni
lor diplomatice acreditați la Bucu
rești au prezentat condoleanțe Birou
lui Marii Adunări Naționale, au păs- 
trat un moment de reculegere in 
fața portretului îndoliat al celui dis
părut, semnind, ’ J‘
condoleanțe. O 
fost depusă din 
plomatic.

Au făcut de „ 
membri și membri supleanți ai Comi
tetului Executiv, secretari ai C.C. al 
P.C.R., membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, ai Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste, ai Biroului Marii Adunări Na
ționale, președinți de comisii perma
nente ale M.A.N,, deputați, vechi to
varăși de luptă ai comunistului Mi
ron Constantinescu.

apoi, in cartea de 
coroană de flori a 
partea corpului di-

gardă la catafalc

ÎN JUDEȚUL TELEORMAN

S-a încheiat recoltarea
orzului și griului

Lucrătorii din între
prinderile agricole de 
6tat și cooperatorii din 
județul Teleorman au 
încheiat recoltatul or
zului și griului pe în
treaga suprafață de 
147 000 ha destinată 
'acestor culturi.

In telegrama a- 
dresată. cu acest

PESTE PLAN
SIDERURGICE

Din nou despre autenticitate
ultimul timp s-a 
mai mult despre 
populară : si in

Recoltatul griului la CA.P. Ciupercenll-vechi, județul Dolj Foto : S. Cristian

DRUMUL GRÎULUI

De Ziua

constructorilor

CEI CARE FĂURESC
prilej, C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se spune :

„Sub conducerea or
ganelor și organiza
țiilor de partid, lucră
torii din agricultura 
județului nostru de
pun acum toate efor
turile pentru elibera
rea terenului, execu-

tarea arăturilor și ter
minarea însămînțării 
culturilor duble 
următoarele zile, 
coltarea inului, a fu
rajelor și livrarea rit
mică a produselor la 
fondul de stat, pentru 
încheierea anului a- 
gricol 1974 cu rezul
tate bune11.

in
re-

FLORI DE OȚEL

Șl BETON

în pagina a lll-a

150 000 TONE 
PRODUSE

CU PRILEJUL CELEI DE-A XXX-A ANIVERSĂRI

A ZILEI RENAȘTERII POLONIEI

in creația folclorică
din păcate, mai sint 
in unele locuri trecute 
cu vederea.

Ceramica, bunăoară, 
in afara utilității sale 
diurne de păstrare 
sau servire a bucate
lor. avea și un alt 
rol implicat de des
fășurarea unor obi
ceiuri și ritualuri tra
diționale — la nunți, 
botezuri etc. Vasul

In 
scris 
arta ___
„Scinteia" și in ..Con- 
temooranul-4. și in alte 
publicații centrale. 
Chiar și presa cultu
rală județeană a în
ceput să se ocupe mai 
sistematic (deși, după 
părerea mea, incă in
suficient) de acest fe
nomen. Un fenomen 
pe care l-aș numi mai 
curind „cultură țără
nească". Maramureșul 
a creat, viguros și 
strălucitor, o aseme
nea cultură datorită 
așezării sale geografi
ce (a izolării in bună 
măsură), dar in spe
cial datorită situației 
economice. De-a lun
gul istoriei, țăranul de 
aici a fost nevoit să-și 
făurească totul sin
gur : incepind de la 
casă și unelte, pină la 
îmbrăcăminte. *" ‘" 
populară s-a 
aici din necesitate, a- 
vea un evident rol 
funcțional și de aceea 
mirosea a trudă, a su
doare și de multe ori 
a pirjol ; 'in nici in
tr-un caz nu mirosea 
a parfum. Să ne ui
tăm cu atenție in ju
rul nostru si vom în
țelege mai bine acest 
lucru. Iar dacă il vom 
Înțelege. va apărea 
clar că noțiunea de 
valorificare a folclo
rului implică anumite 
exigențe, care nu pot 
fi ignorate. Dar care.

însemnări
de Gheza VIDA

Arta 
născut

sau ulciorul erau ne
smălțuite, iar decora
ția lor exterioară se 
Înscria in anumite 
..canoane", in funcție 
de fiecare zonă etno
grafică. Din păca
te, astăzi, multe cen
tre de ceramică, ca 
Vama, Corund și 
chiar ceramica din 
Baia Mare, și-au pier
dut motivele tradițio
nale și chiar formele 
inițiale. Obiectele făcu
te in serii mari, 
cerute pe piață, nu 
mai au rolul pe care 
il aveau inițial in 
viața omului, devenind 
mai mult obiecte de 
podoabă. Firește, nu 
utilitatea lor e ceea ce 
trebuie discutat — in 
această privință totul 
e limpede — ci un 
fapt care nu se justi
fică, și anume aban

donarea ori chiar igno
rarea unor trăsături 
stilistice decantate 
de-a lungul secole
lor. Anul trecut, fiind 
la mare, am avut 
ocazia să văd așa-zisul 
bazar, unde erau adu
nate parcă 
obiecte de 
prost gust : 
re vopsite, berze, tot 
felul de bibelouri, care 
numai artă populară 
nu erau. Lipsea in 
schimb ceramica de 
Hurez, Vama, Săcel 
și din alte centre. A 
dispărut oare această 
tradiție veche de se
cole? Desigur, nu. Sau 
încă nu. Dar mește
rii populari sint ten
tați să o abandoneze 
in favoarea a "— 
ce „piața" cere, 
aceea, cred că 
trele de îndrumare a 
creației populare ar 
trebui să dea mai 
multă atenție spriji
nirii și îndrumării 
centrelor tradiționale 
de ceramică. Acum 
vreo doi ani au fost 
înființate comisii din 
care făceau parte și 
artiști plastici pentru 
omologarea obiectelor 
care vor intra in co
merț, dar aceste co
misii n-au fost nici
odată întrunite.

Ceramica nu este 
însă, din păcate, sin
gurul sector al crea-

dinadins 
cel mai 
câprioa- 

berze, tot

ceea
De 

cen-

(Continuare 
in pag. a IV-a)

din cîmp în magazii 
poate fi mai scurt

In pagina a lll-a relatările corespondenților noștri

Antrenați in marea întrecere 
socialistă ce se desfășoară pe 
întreg cuprinsul patriei pentru 
realizarea cincinalului Înainte 
de termen, siderurgiștii de la 
Galați au raportat realizarea 
celei de-a 150 000-a tonă de pro
duse siderurgice peste plan. Au 
fost livrate suplimentar 28 500 
tone fontă, 53 000 tone oțel, 
46 000 tone tablă și bandă lami
nată Ia cald și la rece. 22 500 
tone cocs metalurgic. Toate a- 
ceste succese au fost obținute 
pe seama utilizării cu eficiență 
sporită a agregatelor. De aseme
nea, siderurgiștii gălățeni au a- 
similat de la începutul acestui 
an peste 30 noi mărci de oțel.

Tovarășului EDWARD GIEREK
Prim-secretar al - Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 

Unit Polonez

Tovarășului HENRYK JABLONSKI 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone 

Tovarășului PIOTR JAROSZEWICZ 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone

Porțile redimensionate
ale tîrgului de altădată

Tecuciul are azi tot ati
tea intrări cite avea fostul 
tirg „cu 3 mori și circa 
17 000 locuitori* 1 in '38. Una 
dintre ele este cea situată 
cu fața spre orașul vecin, 
Birlad. Pe aici veneau 
înainte, la iarmarocul de 
joi, din obor, țăranii cu sa
cul de griu ori porumb. Și 
negustorii de cereale de la 
Iași și mai de departe. Dar 
tot pe această poartă in
trau și anele Birladului. 
Ploua, mai sus, pe dealu
rile Moldovei ? Apa — a- 
bia prizărită in celelalte 
zile ale anului — se umfla, 
dădea peste maluri și ră
bufnea in oraș. Nu-i om 
statornicit in vecinătatea 
porții amintite căruia șu
voaiele din primăvară ori 
din vară să nu-i fi dărimat 
măcar o dată casa. De cind 
<t Tecuciul-Tecuci. Excep
ție fac doar anii din urmă.

Apa riului a fost zăvorită 
intre cordoanele unui dig 
puternic, de 6 000 de metri. 
800 de case (citiți cel pu
țin tot atitea familii) au 
rupt definitiv cu amenin
țarea pustiitoarelor revăr
sări.

O altă poartă a munici
piului aflat pe artera ce 
leagă Muntenia de Moldo
va este cea dinspre capi
tala județului. Galați. Pe 
aici intrau, către același 
iarmaroc de joi, țăranii din 
împrejurimi, cu vestiții pe
peni de Barcea. Negri, mă- 
zărațl, nemaipomenit de 
dulci. Carele începeau să 
curgă de prin zori, intr-un 
a'ai de colb și lătrat de 
ciini. Casele, și drumul, și 
viața „patriarhală* 1 (citiți 
sărmană) a localnicilor pă
reau mereu aceleași, fără 
speranță... Iată insă că, 
prin ’50, niște ziduri roșii

au început să se ridice în 
cimpul din preajma aces
tei porți. Era prima unitate 
industrială care se încume
ta sâ facă concurență ce
lor trei mori. Azi, Fabrica 
de conserve Tecuci „înghi
te” legumele din bazinele 
din Jur, puterea ei de ab
sorbție trecind și peste gra
nițele județului, In Vran- 
cea și Vaslui. Dar cea din
ții unitate industrială a o- 
rașului nu este numai un 
pol magnetic pentru legu
micultorii din partea locu
lui, din fertila luncă a Și
retului. De aici pleacă prin 
porțile fabricii spre alte 
porți ale lumii aproxima
tiv 40 la sută din produc
ția de conserve.

Am intrat și noi pe ca
lea industrială a orașului, 
odată cu un șir de autobas
culante și turisme, excava
toare și buldozere grăbite.

întiiului pilon industrial din 
această zonă — ce alt nu
me decît „23 August1-' i se 
potrivea mai bine pentru 
a marca schimbările de e- 
sență ? — i-au urmat, ca 
pretutindeni in orașele 
țării, alți piloni. De-a lun
gul arterei asfaltate am 
notat : întreprinderea de 
reparații auto. Creație a 
cincinalului precedent. Uzi
nă tinără. Cadre tinere. 
Cele mai multe — pregă
tite aici. Unii tecuceni, 
stabiliți la Brașov și Ga
lați, sau în alte locuri, 
s-au reîntors prin aminti
tele porți, la industria 
de-acasă. O creație a ac
tualului cincinal : fabrica 
de produse din lapte, in
trată in funcțiune anul

Hie TANASACHE
(Continuare in pag. a V-a)

Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a Zilei Renașterii Poloniei, 

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Con
siliului de Stat și al Guvernului Republicii Socialiste România, al poporu
lui român și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră, Comitetu
lui Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Polone, poporului frate 
polonez, cele mai cordiale felicitări și un călduros salut tovărășesc.

In decursul celor 30 de ani, poporul polonez a obținut, printr-o mun
că plină de abnegație, sub conducerea Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, realizări remarcabile în transformarea economică și socială a 
patriei sale, in opera de construire a societății socialiste, în dezvoltarea 
economiei, științei și culturii, în ridicarea continuă a nivelului de trai 
material și cultural al celor ce muncesc.

Comuniștii, întregul popor român se bucură sincer de toate aceste 
succese ale oamenilor muncii polonezi și le salută cu căldură.

Constatăm cu deplină satisfacție că prietenia tradițională dintre po- 
porui roman și poporul polonez s-a dezvoltat pe multiple planuri în anii 
socialismului, materializîndu-se în colaborarea multilaterală dintre cele 
dotă țări, întemeiată pe comunitatea de orlnduire, de ideologie și de 
țeluri. Ne exprimăm și cu acest prilej convingerea că relațiile de prie
tenie frățeasca, de alianță și colaborare multilaterală dintre partidele, ță- 
11 . S.1 P°P°arele noastre se vor dezvolta și adînci necontenit, pe baza 
principiilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist, în 
spiritul Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre 
Republica Socialistă România și Republica Populară Polonă, în interesul 
poporului român și poporului polonez, al unității țărilor socialiste și miș
căm comuniste și muncitorești internaționale, al cauzei păcii, socialis
mului și progresului în lume.

Vă urăm, dumneavoastră, dragi tovarăși, și întregului popor polo
nez, noi și mari izbînzi în opera de edificare a socialismului în Polonia, 
in înfăptuirea amplului program adoptat de Congresul al VI-lea și de 
Conferința Națională ale P.M.U.P. ---------
dumneavoastră socialiste, pentru 
noastre frățești.

, pentru înflorirea continuă a patriei 
dezvoltarea prieteniei și colaborării

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului 

Comunist Român 
Președintele Republicii Socialiste 

România

MANEA MĂNESCU
Prim-mînistru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

IN ZIARUL DE AZI
RUBRICILE NOASTRE : O TELEX CETĂȚENESC O DIN 
INSTANȚĂ IN FAȚA OPINIEI PUBLICE • FAPTUL 

DIVERS • SPORT • DE PRETUTINDENI
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SĂ ÎNTlMPINĂM CONGRESUL PARTIDULUI

A
PERFECȚIONÎND ACTIVITATEA ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

4

PENTRU AGENDA DV
ri nlficarra muncii de partid. îmbinarea organică a sarcinilor ac- 

tv-lr cu cric de perspectivă reprezintă un act politic de concepție, de 
O'ic < •re. un moment organizatoric deosebit de important in slain 
oi can ir. | iilor de pnrlid. Ia se înscrie printre coordonatele de fi nl lorii 
n ■ conducerii științifice, orientind în direcții bine si clar definite actl- 
silatra comuniștilor. Calitatea planificării isl tmnrimă, In chip firesc, am-----... .. -
efi‘
urr 
niu a unei puternice organizații

în u 
pvețio

■ • la si pe nivelul muncii dc partid, constituind un Instrument 
rl perjoctionârii stilului si metodelor <’c muncă. în cele ce 

» publicăm un articol c’rc prezintă experiența in acest dome- 
de partid din Capitală.

ani — pornind de la
organele $1 organiza

țiile de partid <-â desfășoare o 
munca ce perspectivă, să nu se 
Pi^r’ă în amănunte fără impor- 
* ■ i. ci să se concentreze pe pro
blemele esențiale — in cadrul pre
ocupărilor de 
prrrectionarca 
lor noastre de munci .. ___
o atenție deosebită elaborării unor 
planuri dc activitate judicios gin- 

renllsip. A-

ansamblu pentru
Uilului si m~t fle- 

am acordat

jinul grăbirii montării utilajelor 
etc. Menționez, de asemenea, faptul 
că pentru o mai bună coordonare a 
ac’n ității de perspectivă cu cea cu
rentă s-a stabilit ca o parte din 
membrii comitetelor de partid si al 
birourilor organizațiilor de bază 
să se ocupe de problemele înscrise 
pe lista tematică, de studiile ce 
se realizează ținind scama de sar
cinile viitoare, privind, 
pregătirea cadrelor de ...............
calificați, perfecționarea pregătirii

bunăoară, 
muncitori

ceca ce denotă că nu s-a Înțeles 
suficient de limpede că răspunderea 
lor pentru activitatea cconomicA sc 
exercită nu prin preluarea atribu
țiilor șefilor de secții sau a maiștri
lor. ci prin educarea oamenilor, prin 
desfășurarea unei susținute munci 
politico pentru realizarea planului 
șl a sarcinilor asumate in întrecerea 
socialist*.  Tocmai de aceea am cri
ticat și vom critica asemenea pro
iecte care prevăd, de exemplu, asi
gurarea materialelor pentru uncie 
reparații, constituirea echipelor de 
lucru etc.. In loc sA stabilească ce 
anume acțiuni politice se vor între
prinde la un moment dat. bunăoară, 
pentru antrenarea oamenilor la 
scurtarea timpului prevăzut pentru 
o lucrare sau alta.

O altă problemă care preocupă 
comitetul de partid este 
birourile _
sâ nu confunde planul de muncă

organizațiilor
aceea ca 
de bază

<6 orgnni- 
bază. cu-

i aproape ■rmesnoma 
4 000 de membri
de partid.

Cum sc știe, comitetele de partid, 
organizațiile de bază iși întocmesc 
de regulă planuri de perspectivă șl 
tematici orientative, ceea ce per
mite structurarea, eșalonarea pre
ocupărilor esențiale intr-o pe
rioadă mai îndelungată. Această 
planificare izvorăște, ne de o parte, 
cri necesitatea conducerii științi
fice a vieții economice și sociale — 

i se ș x CON
DUCE ÎNSEAMNĂ a prevedea 
— iar. pe de altă parte, din faotul 
că perspectiva constituie dintotdea- 
una o caracteristică definitorie a 
partidului nostru ca partid comu
nist. revoluționar, cu fața mereu 
îndreptată spre viitor.

A existat o v 
încercat să 
p -rspectivă 
liatc, dar _ ___
că nu procedăm bine fiindcă, vrînd 
nevrind, cădem in formalism. Toc
mai de aceea, ca și alte organizații 
de partid, pentru a prevedea o se
rie d' acțiuni, bunăoară, pe un an, 
am stabilit o listă tematică menită 
să mențină in .atenție unele sarcini 
principale și să determine ’■
studii și analize realizate 
comisiile de pe lingă 
de partid in vederea 
rii și fundamentării 
lor. Iată un exemplu, 
treprinderea noastră urmează să 
intre in producție, in 1974 și in a- 
r.ul viitor, numeroase obiective de 
investi ii — extinderea secției an- 
samble sudate, a turijăririci de 
oțel și a celei de fontă, a 
sculăriei, o secție nouă de forjă 
etc. Tinind seama de aceas
tă realitate, pe lista tematică 
am inclus o seamă de sarcini pri
vind selecționarea și pregătirea 
temeinică a celor 3 000 de ca
dre care vor lucra in noile 

munca politică în spri-

CUM PLANIFICAM MUNCA
POLITICĂ r

cme în care am 
întocmim planuri de 

chiar foarte deta- 
dat seamanc-am

uncie 
prin 

comitetul 
pregăti- 
hotăriri- 
In in-

pe

lor, desfășurarea uceniciei Ia locul 
de muncă, a cursurilor de scurtă 
durată, activitatea școlii profesio
nale a întreprinderii ș.a.

Principala formă de programare 
a activității comitetului de partid 
pe intreorindere. a comitetelor de 
partid din secții, a organizațiilor 
de bază o constituie întocmirea 
planurilor de muncă trimestriale 
și a celor lunare. Ce conțin și cum 
se întocmesc ele ? Sursa lor de in
spirație o constituie sarcinile care 
derivă din documentele de partid 
adaptate, firește, la condițiile spe
cifice locurilor de muncă, indicați
ile pe care le primim de la orga
nele superioare, concluziile unor 
controale, propunerile făcute de 
comuniști în urma cinsultării lor 
cu privire la principalele probleme 
ce se cer înscrise pe agenda de 
lucru. In spiritul democrației in
terne d' partid, aceste proiecte de 
plan devin hotăriri după aprobarea 
lor d? către comitetele de partid, 
respectiv adunările generale 
organizațiilor de bază.

Desigur, cele mai multe din pla
nurile dc muncă devin hotăriri te
meinic elaborate și gindite, dezbă
tute cu simț de răspundere pentru 
că ele sint considerate nu ca un 
act formal, simple hîrtii ce trebuie 
întocmite la anumite date calenda
ristice. ci Instrumente care creează 
condiții din cele mai bun“ pentru 
pregătirea temeinică, din timn, a a- 
dr.r'-ilor generale si ședințelor de 
comitet, pentru elaborarea unor 
măsuri politice in sprijinul produc
ției. Din analize întreprinse de 
comitetul de partid, din studierea 
planurilor întocmite de organiza
țiile de bază rezultă încă și unele 
neajunsuri. Unele birouri ale orga
nizațiilor do bază propun să s° in
cludă in planurile de muncă re
zolvarea unor sarcini ce revin con
ducerilor unor secții sau ateliere,

ale

cu un grafic de ședințe. Fiindcă 
deși ședințele au o însemnătate 
deosebită pentru rezolvarea unor 
probleme importante, hotăritoa- 
rc sint acțiunile, munca politică 
concretă ce se desfășoară intre ele 
și tocmai de aceea aceste acțiuni 
trebuie să fie oglindite în primul 
rind intr-un plan de muncă. Cele 
mai multe .planuri întocmite de bi
rourile organizațiilor de bază pre
văd. pe lingă tematica ședin
țelor care urmează a fi con
vocate statutar, acțiunile poli
tice și organizatorice care se 
cer a fi realizate in sprijinul în
deplinirii și depășirii planului, ca, 
de exemplu, organizarea unor 
acțiuni de muncă politică de la om 
la om ale agitatorilor, analiza acti
vității colectivelor care răspunJ de 
agitația vizuală, gazetele de perete 
și satirice, probleme privind învă- 
țâmintul de partid, acțiuni vizind 
educarea în spiritul normelor de 
muncă și viață comuniste.

Funcția planului de muncă 
ordonator al activității presupune 
nu numai stabilirea unor obiective 
temeinic alese, ci și fixarea unor 
răspunderi și termene precise — in 
ni'i un caz prea „largi" — pentru 
îndeplinirea lor. Fiindcă, de faot, 
termenele de îndeplinire și răs
punderile personale pentru aplica
rea lor sint părți componente esen
țiale ale planului. Uneori in: ă. 
din cauza unor deficiente de 
pjanific^re. în loc să _ șe s‘r.-

' ’SC ' pfecis, c’-’f re tre
buie

:is.

de

.____  _ .. fce*-.
_ . făcut, cum, de către cine 
șl în cit timp, se vădește pre
dilecția spre stabilirea unor sar
cini de lungă durată. Tată, 
de pildă, marea majoritate a măsu
rilor adoptate intr-o adunare gene
rală a organizației de bază de ia 
„debitare" au termene de îndeplini
re... permanentă. Un asemenea mod 
de a programa slăbește răspunderea

comuniștilor față dc sarcinile cele 
revin, îngreunează controlul exi
gent al înfăptuirii lor. De aceea, 
are o marc importantă ca odată 
cu programarea acțiunilor să se 
stabilească și dale precise cind cel 
răspunzători dc îndeplinire» lor 
urmează să raporteze despre felul 
cum au muncit.

Practica ne-a demonstrat grăitor 
că munca dc perspectivă nu slin- 
jcncșle de fel realizarea sarcinilor 
curente, el, dimpotrivă, este c ndl- 
ția indispensabilă a eficienței 
ccstora, constituind, totodată, cel 
mai sigur mijloc de a combate 
practicismul ingust, stilul dc mun
că rutinier, anchilozat. „pompie
ristic", in fond birocratic. Tocmai de 
aceea. planurile de muncă tre
buie temeinic gindite și realizate 
întocmai. Dar comitetul nostru de 
partid nu le privește cu rigiditate. 
Cum este și firesc, la un moment 

dat pot apărea 
■auMna evenimente, sar

cini noi, urgente, 
care impun ac
țiuni ce nu se 
puteau prevedea. 
In asemenea si
tuații, birourile 
organizațiilor de 
bază acționează 
cu mobilitate, ur- 
mind ca in pri
ma adunare ge
nerală măsurile 
luate să fie apro
bate și incluse in 
planul de muncă.

Nu aș vrea să 
, , se înțeleagă la ca

pătul acestor rinduri că in planifi
carea muncii la noi nu este Io- de 
mai bine. Ne preocupă în mod deo
sebit ca proiectele planurilor dc 
muncă să se bazeze in mai mere 
măsură pe cunoașterea temeinică 
a realităților, să devină real
mente rod al unei largi con
sultări a comuniștilor, nu numai 
pentru faptul că astfel capătă mai 
multă substanță, ci și pentru faptul 
că o asemenea metodă de muncă 
contribuie, implicit, la mobilizarea 
masei de membri dc partid care de
vin. deopotrivă, coautori și realiza
tori al planului. Tn această ordine 
de idei amintesc și fantul că mem
brii comitetului de partid veghează 
ca discutarea proiectelor planari
lor de muncă ale organizațiilor de 
bază și comitetelor de partid din 
secții să nu se facă in pripă, iar 
planurile să nu se aprobe ..auto
mat", la ultimul punct al ordinii 
de zi.

La fel ca toate organizațiile de 
partid din țară, ne preocupă In lu
mina indicațiilor conducerii de 
partid să asigurăm perfecționarea 
continuă a metodelor noastre de 
muncă pentru a realiza o activi
tate mai dinamică, mai concretă, 
consacrată angajamentelor de a 
înfăptui cincinalul în patru ani 
și jumătate. Elaborarea judicioasă a 
planurilor, respectarea lor riguroasă 
constituie una 
mai sigure 
conducător 
noa.'tre de 
limoine cu.......... ........ .................
n’-"'"ate a’-1 acestui an iubilrir — a 
X'U'-a aniversare a eliberării și 
cel de-al XI-lea Congres al P.C.R.

■

a-

din premisele cele 
ari creșterii rolului de 
T>-'litie««al organizației 

partid, hotărîtâ să în
noi succese m-'rile eve-

CHEO’îGHIȚA 
secretar al comitetului de partid 
de la întreprinderea „23 August" 
din Capitalâ

Imagini din albumul edilitar al țării

1. Casa sporturilor (arh. Aurel Pop); 2. Clâdirea Institutului de cercetâri și proiectări navale (arh. Ion Drăghici); 3. Cartierul Țiglina

• 051 in loc dc 05. Serviciul dc informații utilitare și apeluri telefo
nice la oră fixă (trezirea abonaților la ora dorită) răspunde acum la 
noul număr — 031.

© 1113 60 este noul număr de telefon 
„Unic". Rămin in continuare valabile și 
33 48 01.

• Pentru posesorii de biciclete notăm ___ _ .
rații din Capitală : Calea Plcvnei 136—138 ; Calea 
Ziduri Moși nr. 5.

NOU

instalat la casa de comenzi 
vechile numere 14 71 56 și

adresele unităților de repa- 
Dorobanți 132 ; str.

• Buzău — pentru sănătatea omului. După numai clteva luni dc la 
darea in folosință a noului spital cu 700 de locuri și a policlinicii mo- 
derne de mare capacitate, cetățenii orașului Buzău au la dispoziție o 
nouă unitate sanitară : policlinica stomatologică. Ea se adaugă 
unor dispensare și centre stomatologice in 12 localități rurale, creșe 
ș’ cămine pentru aproane 3 000 de copii, săli de clasă și alte construc
ții social-culturale. pentru care consiliul popular județean «a alocat din 
bugetul său. in acest an. mai bine de 60 milioane lei.

o S-a dai in folosință (parțial) noul centru poștal mecanizat din Ca
pitală. care permite triplarea volumului de colete poștale manipulate 
in 24 de ore.

© „Stirex-lux", unitate etalon la Cluj. In plin centrul Clujului — pe 
strada doctor Petru Groza — s-a deschis un magazin de prezentare 
aparținind Centralei industriale a sticlei și ceramicii fine București — 
sub denumirea de ..Stirex-lux". Ca unitate etalon, magazinul iși pro
pune testarea gustului cumpărătorilor privind produsele din porțelan, 
sticlă, cristal românesc și faianță. Aici sint expuse spre vinzare îndeo
sebi unicate și produse de serie scurtă, realizate de maiștrii fabricilor 
„Irls"-Cluj, „Sticla“-Turda, ,,Vitrometan"-Mediaș, „Securif-București 
etc.

ODIHNĂ ȘI TURISM
t

o Cozla — o nouă sîațiunc balneoclimaterică. A început construcția 
unui mare complex turistic la Cozia. Primele două hoteluri, cu o ca
pacitate totală de 800 de locuri, vor fi date in folosință la sfirșitul anu
lui viitor. Acestora li se vor mai adăuga, pină in 1980, alte 4 hoteluri, 
mai multe vile, unități de alimentație publică, o puternică bază de 
tratament (care va permite executarea a 1 000 de proceduri pe zi), di
ferite dotări social-gosnodărești. In viitorul apropiat urmează să fie 
captate noi izvoare de ape minerale cu valoare și eficiență terapeutică 
sporită.

o Pentru cei ce doresc să-șl petreacă concediul In stațiunile bal
neare ale județului Harghita sintem in măsură să-i informăm că in 
acest sezon, la Băile Tușnad, numărul locurilor cu confort ridicat s-a 
mărit cu 69. la Borsec cu 40. In toate stațiunile se organizează, aproape 
zilnic — drumeții la obiectivele turistice din apropiere : lacul Sf. Ana, 
Cheile Bicazului și altele, sau excursii cu autocarul pe itinerare mai 
lungi. La Băile Tușnad s-a reamenajat — pentru canotaj de agrement 
— lacul Ciucaș. Turiștilor automobiliști le slau la dispoziție campin
gurile de la Tușnad (220 locuri), Borsec (160 locuri) și Lacul Roșu (172 
locuri).

CITITORII NE SESIZEAZĂ
o Un responsabil ciudat și o intimplare la fel de ciudată. „Respon

sabilul cabanei Voina d.n masivul Iezer-P„pușa — ne scriu dr. Radu 
Petrescu și asistent universitar Mihai Marta din București — a re
fuzat să prelungească cazarea in ziua de 8 VI a unui grup de trei tu- 
r.șii, sub pretextul găzduirii unor grupuri mari. A refuzat, de 
asemenea, să-și spună numele și să ne dea condica de su
gestii și reelamații. Atitudinea cabanierului, care ne-a amenințat chiar 
cu bătaia (! ! !) este, credem, de neconceput pentru ceea ce înseamnă 
ospitalitate montană, f~.pt pentru care vă sesizăm acest caz". In ce 
ne priveșle. așteptăm și răspunsul Oficiului județean de turism Argeș.

o Cine a pus circiuma in drum ? Cunoașteți cintecul, dar la kilo
metrul 36 de pe șoseaua București-Pitești este o altă poveste. Aici s-a 
construit un complex comercial destinat automobiliștilor, care are ma- 
gariii de desfacere a pieselor auto, magazin de artizanat și cosme
tică (! ?) și un mare restaurant. Investiția aceasta, care a costat bani 
bur.i — peste un milion — a făcut-o I.C.S. „Comaliment". Vin auto- 
mobil s i.. vin șoferi aflați la drum, opresc, se interesează dacă s-ar 
putea odihni peste noapte, li sc soune că „nu", și pleacă. Pentru ce or

CTTr,FWr-crihSTMITT& toate ac^A dolări -’dăcIF-mi \-d_grrîd'ir”fflriieni și UT™ 
«amplasarea măc^r a citorva căsuțe — tip camping ? Ca să mai fie o 
circiJrtiS'ii; drum? .......

o Ceai cu... 5 stele. In centrul orașului Vaslui a fost deschisă recent 
o rnindre*  ■ de ceainărie.. Am intrat deunăzi acolo. Cum mă vede, fata 
de la tejghea zice : „Cu cafea sau simplu ?“ „Păi. zic eu. la Vaslui se 
bea ceaiul cu cafea ?“ Zice dinsa : „Pai... dv... ceai ? Credeam că luați 
un coniac, o cafea... Din astea consumă oamenii care vin aici".

...Am plecat supărat de la ceainărie și am intrat la Lacto, unde m-a 
servit ospătarul cu ciorbă de potroace și tocăniță de purcel. (P. I. — 
trecător prin Vaslui).

„Eu n-am 
pus-o să sară 

pe geam!" 
declară 

„cavalerul"

— Eu n-a-n pus-o să sară pe geam...
Iată ce primejdii se ascund Îndărătul 

prieteniilor jntimplătoare, al modului 
ușuratic de a te „distra". Fata — elevă in 
uitimul an de liceu...

Ir.tr-o după-amiază de primăvară, o tl- 
r.ără dri.tr-o comună suburbană. împreună 
cu un vecin. a v.-.it ia Capitală. Dună cum
părături. întimnlător, secra. au Intrat in- 
t - n local să bea o ca Pa. Aici a anărut 
Sirgiu. Insistent și g.zlanton, a reușit s-o 
amuze așa de tare incit pe la ora 21. cind 
vecinul i-a spus că e tiranul să se reîntoar
că acasă, fata s-a hotărit să mai rămină. 
A acceptat apoi sâ meargă cu Sergiu si cu 
amicii acestuia intr-un alt local. Tirziu, 
dună miezul nopții, „cavalerul" s-a ofrrit 
s-o conducă cu un taxi, dacă va trece mai 
i-tii cu el pe la locuinri unui amic. Să 
imorumute riș'^ bani. Arii. Sergiu — pe 
n.'-n--’e Iu: ■'< .ărc Serriu Marin Buzdu
gan. de nref' e ..fără" și procspăt liberat 
dună execut' r- a unei pedepse d 4 ani pen
tru viol — și-a dat arama pe față.

Trezind :--e la realitate, drinerată. fila a 
i-.e' -'it și-și salv- ze onoarea : a dat să 
coboare pe o a-.’z—ă de televizor. Dar ar.- 
t-'.a s-a rupt și victima a căzut de la eta- 
jul al treilec... 45 de zile de îngrijiri me- 
dria’e n-au reuș t s-o refacă in întregime 
5 nici să înlăture posibilitatea unei infir
mități permanente.

Arestat, „cavalerul" a replicat cu cinism 
în fața instanței :<_____________ —

Ce-au păzit... 
paznicii?

Mai lntii a apărut un picior de scaun ; 
apoi un scaun, o noptieră, o vitrină, o 
masă... Stimulați parcă de descoperirea fă
cută. lucrătorii au săpat mai departe și au 
dat peste alte piese de mobilă. Vestigii ale 
unei străvechi civilizații ? Nu. Ceea ce se 
scotea din subsolul curții Linei Oprcscu 
era mobilă nou-nouță de calitatea intii. 
Cum ajunsese să fie depozitată sub pă- 
mint ? Simplu : era una din garniturile pe 
care Aurelian Zlate, împreună cu frații săi, 
le sustrăsese de la întreprinderea de pro
duse lemn-mobilă din București. în urma 
investigațiilor s-a descoperit că A.Z. reușise 
să scoată peste gardul Întreprinderii mobilă 
valorind peste 43 000 lei, vinzind-o „prin 
vecini".

— N-am sustras-o eu ; eu doar am găsit 
clienții, Încearcă să se dezvinovățească 
A.Z.

— Atunci cum a ajuns la dumneata ?
— Să vedeți, fratele meu a făcut rost de 

mobilă...
Dar incercarea lui A.Z. de a „pasa" vina 

(încercare cu un scop precis : fratele fiind 
minor, răspunderea s-ar fl diminuat), cit si 
explicațiile ambigue ale foștilor cumpără
tori (cum că nu |i-au închipuit că e mobilă 
furată) au eșuat. Rămine ca Întreprinderea 
păgubită să dea un răspuns clar și la între
barea : ce-au păzit... paznicii T 11 așteptăm.

„Psihologia" 
l-a pierdut

Tinăr, bine clădit, mare amator de ciști- 
guri fără muncă. Așa ar putea începe o 
schiță de portret a lui Nlcolae Căplescu 
(București, str. Sabinelor 73). Iși alegea vic
timele cu grijă, din rindul celor dornici de 
a obține avantaje prin „relații" și „aran
jamente". Știind că este vorba de afaceri 
ilicite. N.C. conta pe discreția păgubașilor. 
Numai că ultima sa victimă, trecind peste 
riscul de a se afla că a aruncat in vint 
aproape 10 000 lei pe niș’.e promisiuni fante
ziste. i-a răsturnat calculele și a dat totul 
in vileag in fața organelor competente.

— Nu recunosc ! E o înscenare, onorată 
instanță.

Dar in fața probelor și a confruntării cu 
victima, escrocul a rămas fără replică. Nu 
prevăzuse că. uneori, chiar și amatorii de 
chilipiruri sint dispuși să-și recunoască... 
greșelile. In felul acesta lui N.C. i s-au 
răsturnat toate calculele „psihologice". I-a 
mai rămas (după ispășirea pedepsei) un 
singur lucru, pe care ar fi trebuit, de altfel, 
să-l facă de la bun început : angajarea 
intr-o muncă cinstită.

sport. Tot așteptind lozul cel mare, in- 
tr-o bună zi s-a gindit să forțeze norocul. 
Profitind de neatenția unui vinzător de lo
zuri, i-a sustras mai multe bilete ciștigă- 
toare... gata desfăcute și achitate adevăra- 
ților ciștigâtori; bilete pe care vinzătorul 
urma să le deconteze. Bucuros de „șansă", 
s-a așternut pe chef cu banii pe care-i 
șterpelise de la același vinzător, odată cu 
lozurile. Apoi, pe inserat, dornic să pună 
mina și pe ciștigul ncmeritat din biletele 
ciștigătoare, s-a dus să le „valorifice" la o 
agenție. Aici lucrurile s-au lămurit repede : 
biletele ciștigătoare purtau pe verso men
țiunea „achitat". Și iată-1 in fața instanței, 
incercind s-o mai facă și pe naivul :

— ...De unde să știu eu că lozurile ciști
gătoare au fost achitate la alții ?

— Bine, dar știai că nu ți se cuvine nici 
un cîștlg. Nu le-ai achitat și. in plus, bile
tele erau desfăcute.

— Știți, in grabă ca să nu mă prindă, 
am crezut că a dat norocul peste mine...

Curat noroc : doi ani închisoare.

în căutarea 
lozului 

cel mare
Tudor Costache, din comuna Măgurele, 

era mort după jocurile Loto-prono-

își maltrata 
copiii 

ca să nu-1... 
enerveze

La Casa de cultură a sectorului 2 din 
Capitală a avut loc recent judecarea fapte
lor lui Cheorghe Șerban, domiciliat in 
str. Ion Scorțan nr. 133. Afluența de pu
blic, indignarea de pe fețele asistenței vor
beau de la sine despre faptul că se judeca 
un proces mai puțin obișnuit. Alit rechizi
toriul procurorului, cit și depozițiile făcute 
de martori au scos in evidență comportarea

incredibilă a celui judecat față de cei patru 
copii minori ai săi, pe care-i maltrata, ii 
lăsa încuiați in casă, fără hrană, fără foc, 
fără îmbrăcăminte ; mai mult, nici pe mama 
copiilor n-o lăsa sâ-i ingrijească, bruscind-o 
și alungind-o de acasă...

— Recunosc, nu-i prea îngrijeam. Dar 
fiind copiii mei. îi educam să fie răbdători 
și cuminți, să nu mă enerveze...

Atit. Nici un cuvint de regret despre com
portarea sa. nici o urmă de dovadă că 
măcar acum și-ar fi înțeles greșeala. A ur
mat verdictul instanței : pentru rele trata
mente aplicate minorilor. Gh. Ș. a fost con
damnat la 5 ani închisoare.

Procesul s-a terminat. Oamenii au părăsit 
sala in liniște, meditativi. Dincolo de com
portarea inumană a celui condamnat, un 
astfel de proces te face să reflectezi mai 
adine la îndatoririle și rosturile unui 
părinte.

Din caietul 
grefierului

„Probele sint unanime pe ideea că la 
Început căsătoria apărea sub bune auspicii, 
dar aceleași probe (?!) arată că, la scurt 
timp, la orizontul căsniciei apar nori 
negri..."

(Din pledoariile intr-un proces de di
vorț in recurs la Tribunalul municipiu
lui București)

„Nu recunosc că aș fi aruncat cu apă 
fiartă in victimă și nici nu mai știu ce s-a 
intimplat, fiindcă după cearta cu vecinul 
am băut ceva de necaz, astfel că nu mai țin 
minte ce-am făcut..."

(Declarație in dosarul nr. 813/1974, Ju
decătoria sectorului 6)

Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE
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Lipsea doar 
pantoful 
din piciorul 
sting

Grănicerul Vaslle Plntllîe a 
zărit o ambarcațiune înghițită de 
valurile Mării Negre. Imediat, 
alți doi grăniceri, Aurel Galam- 
boș și Ion Galben, au pornit spre 
locul naufragiului. Cind au a- 
juns, cei doi membri ai echipa
jului, medicii C.B. și D.D. se 
aflau la capătul puterilor, agă- 
țațl de ambarcațiunea răsturnată. 
După două ore de luptă cu valu
rile, cei doi grăniceri au reușit 
să recupereze din mare pină și 
cele mai mici obiecte aflate la 
puntea iolel. Un singur pantof 
din piciorul sting al unuia din 
medici n-a mai fost găsit. Fă- 
cind haz de necaz, stăpinul Iul 
observa : „Se vede că am plecat 
la drum cu stingul". Dar ghini
onul a rămas în mare...

Vitrina 
cu rarități

La Baia Mare, sub cupola 
unui castan, se află o vitri
nă in fața căreia e o înghesuia
lă mai abitir decit la casele de 
bilete ale stadionului de fotbal, 
cind joacă „Minerul". Cel din 
față se apleacă („lasă capul mai 
jos, să vedem și noi. pozele !“), 
cei din spate se ridică pe vir- 
furi, toți comentează :

— L-ai văzut pe ăla cit bra
dul, care are 27 de ani și tră
iește tot din pensia bătrinei ?

— Ia te uită la ăsta care și-a 
părăsit familia 
creanga...

O vitrină in care 
măreană expune 
celor certați cu munca și 
normele de conviețuire socială. 
Cetățenii trimit miliției scri
sori in care completează ima
ginea „vedetelor" expuse și pro
pun pe cele care să le ia lo
cul. Deocamdată, vitrina n-are 
nume. Cineva i-a spus „vitrina 
cu rarități". Care rarități să fie 
din ce in ce mai... rare.

După cal
Lui Gheorghe Fatan din co

muna Ucea de Sus (județul 
Brașov) ii dispăruse calul din 
ogradă. L-a căutat peste tot, 
a intrebat in dreapta și-n stin
gă, dar nu i-a dat de urmă. In 

I deunăzi cineva i-a spu3
Podragu din Făgăraș. Fără sâ 
mai stea pe gînduri, G. F. a 
luat pieptiș drumul muntelui, 
dar incercind să traverseze un 
strat de zăpadă din apropie
rea Stinei Podragu, aflată la 
2 000 metri altitudine, G. F. a 
alunecat și s-a prăvălit la 
Deși a intervenit prompt o 
pă Salvamont, omul n-a 
putut fi salvat.

Ploaie
vișinie

și umblă
miliția băi- 
fotografiile 

cu

mai

Un ciudat fenomen s-a sem
nalat in plin centrul orașului 
Satu-Mare : o ploaie... vișinie. 
Primele martore ale evenimen
tului — cîteva trecătoare — sint 
și primele care au simțit pe... 
rochiile lor dușul ploii vișinii. 
Ploaie căzută din balconul unul 
bloc de pe strada Eliberării nr. 
7, provenită de la o damigeană 
cu vișinată care „explodase". 
Intrucit ploaia vișinie s-a soldat 
cu o... ploaie de reclamați! (plus 
cereri de despăgubiri pentru cu
rățirea imbrăcăminții) la adresa 
posesorului fostei vișinate, B. 
Francisc, miliția a aplicat aces
tuia o amendă. Apropo : dv. 
unde țineți vișinata ?

Prefăcutu
nu se mai
preface

Unul dintre amicii și „admi
ratorii fără rezerve" ai lui Ion 

I Prefăcutu, lucrător la coopera
tiva „Tehnometalica" din Bucu
rești, spunea intr-o zi, cu em
fază :

— Mare-i Prefăcutu ăsta, 
dom’le ! Face ce face șl scoate 
bani gheață și din piatră seacă. 
Ce mai, se descurcă, nu glumă! 

; Deocamdată, Prefăcutu a 
încurcat-o. Prins de organele de 
miliție nu numai cu „bani 
gheață", ci și cu o anumită sumă 
in valută forte, Prefăcutu nu 
se mai poate preface. Răspunde 
la întrebări în stare de reținere.

Călătorului 
' îi stă bine 

cu drumul...
ț ...dacă are bilet — în cazul 

nostru — de tren. Cei care „uită" 
să-și ia bilet pățesc ce-au pă
țit călătorii clandestini desco- 
perițl pe traseele feroviare de 
pe raza județului Buzău. In 
urma unui control efectuat de 
Inspectoratul județean Buzău al 
Ministerului de Interne, in cola
borare cu reprezentanți ai Re- 

Igionalei C.F.R. Galați, la în
demnul : „Biletul la control, vi 
rogu, nu mai puțin de 92 de că- 

Ilători au ridicat din umeri:
— Am avut, dar l-am pier

dut...

I— Am uitat, zău am uitat...
Ca sa nu mai „uite" altădată, 

toți cei 92 au fost amendați și 
sancționați. $i. fiindcă am In- 

Iceput cu o zicală, încheiem tot 
cu una : „Scumpul mai mult 
păgubește"...

Rubrica redactata de
Petre POPA
0i corespondenții „Scînleir
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In munca pentru îndeplinirea planului

PRIN COLABORARE Șl CONTROL 
cauzele restanțelor 

sînt mai ușor de înlăturat
în ilarul nostru de miercuri, 17 Iulie, am publicat citeva 

semnale la adresa unor întreprinderi șl șantiere cu privire la 
anumite restante în realizarea planului, la întirzlcrea intrării 
în funcțiune a unor noi capacități de producție. Redactori șt

corespondenți al ziarului au mers la !a|a locului pentru a ve
dea ce măsuri se Iau pentru lichidarea răminerilor în urmă șl 
a solicita un răspuns clar din partea cadrelor de conducere 
din unltâflle' cărora le-am adresat aceste semnale.

ÎNTREPRINDEREA „1 MAI" DIN PLOIEȘTI PROMITE: 

„Pină la sfîrșitul lunii, 
șantierele vor primi utilajele"

Ch’ar de la primele discuții la co
rn. tetul de partid al Întreprinderii 
ploieșîene ..1 Mai-' am reținut hotă- 
rirea colectivului de aici de a recu
pera neintirziat res.antele la utila- 

,i?le tehnologice contractate cu unii 
beneficiari. Fată de sarcinile de plan 
din semestrul I al acestui an. res
tantele se ridică la circa 1 600 tone. 
..Afectate de această intirziere — 
ne-a spus s«ful serviciului desfaceri, 
inc. loan Ncguiescu — sint mai ales 
combinatele siderurgice din Galați 
Si Hunedoara. întreprinderea meta
lurgică din Iași și aceea de țevi din 
Roman". Dar despre ce utilaje și a- 
gregate e vorba ? In primul rind, de 
cele 9 utilaje ale liniei laminorului 
de benzi la rece pentru Combina
tul siderurgic Galați.

— Există acum condiții să recu
perați restanțele ?

— Datorită unor măsuri teh- 
nico-organizatorice energice, in sec
ția mecanica I se lucrează intens la 
montaj. Acest fapt ne dă certitudinea 
că pinâ la sfîrșitul acestei luni toate 
eele 10 utilaje (unul înscris pe gra
ficul din iulie) vor fl livrate benefi
ciarului.

La fata locului, in secția de utilaj 
tehnologic complex am văzut cit de 
preocupat e colectivul de aici să li
chideze râminerea in urmă la un alt 
utilaj, de o deosebită complexitate 
tehnică, realizat prima dată de în
treprindere. Stăm de vorbă cu 
șeful secției, ing. Dumitru Mol
dovan. „Probele grele ale omologării 
și realizării acestui unicat — ne-a 
spus el — au fost trecute'*.  In ase

menea momente, de mare tensiune, 
echipele de mentori conduse de Du
mitru Deliu si Adam Sarageaua dau 
dovadă de Ipalt spirit de răspundere.

— Acum, eforturile noastre sint în
dreptate cu perseverență spre lichi
darea restanțelor — a ținut să ne 
spună directorul general al întreprin
derii ploicștene. ing. Ghcorghe Dinu. 
Am recepționat semnalul „Scintcii" 
sl ii asigurăm pe beneficiarii noștri 
că vom face tot ce depinde de noi

PE PLATFORMA CHIMICĂ DIN RÎMNICU-VÎLCEA:

Noul ritm — garantează 
termenele

Cind vor intra în funcțiune noile 
capacități de pe platforma chimică 
din Rm. Vilcea? Punem această intre- 
bare. intrucit la instalațiile de elec
troliză III, produși clorurați II. 
PVC' II, alcooli oxo II si la linia a 
doua de la uzina de sodă III ter
menele de punere in funcțiune au 
expirat.

— Intirzierile au început Încă din 
faza de pregătire a investițiilor, au 
continuat să se amplifice in momen-

RĂSPUNSURI LA SEMNALELE „SCÎNTEII"

pentru accelerarea ritmului de exe
cuție a utilajelor. Nu sint suficiente 
insă numai eforturile colectivului în
treprinderii. Este nevoie si de preo
cuparea stăruitoare a colaboratori
lor noștri. Un exemplu : unele 
bandaje de la reductoarele pen
tru caje (necesare laminorului de 
sirmâ cu două fire de la Combina
tul siderurgic Hunedoara) nu ne-au 
sosit nici acum de la întreprinderea 
de mașini grele din București. La fel, 
beneficiarii trebuie să dea dovadă de 
răspundere in livrarea unor apara- 
taje. a unor subansamble, in cadrul 
obligațiilor contractuale ce le revin. 
Colectivul nostru se angajează ca. 
pinâ la sfîrșitul acestei luni, să lichi
deze aproape in totalitate restanțele 
din semestrul I în livrarea utilajelor 
tehnologice prioritare.

Constantin CAPRARU 
Anton DUMITRESCU

tul contractării utilajelor fie din 
țară, fie din import, in timpul livră
rii acestora, iar constructorul nu a 
lucrat intens in toate etapele — a- 
preciază ing. Cornel Todireanu, di
rectorul general al Centralei indus
triale de produse anorganice.

Aceste probleme au fost analizate, 
la începutul lunii iulie. Primele 
instalații care vor fi puse in 
funcțiune — de electroliză si de pro
duși clorurați — ale căror termene 
de Începere a probelor tehnologice 
sini 5 și, respectiv, 10 august, se află 
în centrul atenției în aceste zile. 
Vor fi respectate aceste date ?

— Noi am preluat execuția unui 
volum însemnat de lucrări, 40 de lă
cătuși lucrind tn 3 schimburi la ve
rificarea și montarea celulelor, dar 
constructorul are de pe acum 15 zile 
lntîrziere față de graficul stabilit 
pentru hala de electroliză — preci
zează ing. Eugenlu Biriștclcă, șeful

biroului de investiții de la combina
tul chimic.

— Cu toate că acum executăm ul
timele finisaje la electroliză și pro
duși clorurați. nu se poate da un ter
men precis de incheiere a lucrărilor 
— ne spune ing. Mircea Moldovan, 
directorul Grupului de șantiere 
Rm. Vilcea.

— Dar termenul s-a .stabilit de 
comun acord cu beneficiarul.

— Numai prin aprovizionarea grab
nică cu materiale, numai printr-un 
sprijin mai operativ din partea pro- 
iectanților acestei instalații, terme
nul poate fi respectat...

Constructorul are dreptate, dar pe 
jumătate. In timp ce el cere benefi
ciarului să la toate măsurile pentru o 
aprovizionare optimă, colaborarea și 
coordonarea subantreprenorilor de 
specialitate lasă încă de dorit și, 
fapt surprinzător, constructorul și-a 
retras o parte din echipele de mon- 
tori de pe șantier.

— Racordarea in cel mai scurt 
timp posibil a capacităților produc
tive de pe platforma chimică Rm. 
Vilcea la circuitul economiei națio
nale se află in centrul atenției birou
lui comitetului județean de partid, 
ne-a spus tovarășul Petre Dănică, 
prlm-secretar al Comitetului jude
țean Vilcea al P.C.R. în ultima 
vreme, ritmul de lucru s-a accelerat 
simțitor, stocul de utilaje de pe șan
tier a scăzut cu 650 tone. Analizele 
zilnice, la fața locului, la care parti
cipă responsabilii numiți pentru fie
care obiectiv, alături de constructor 
și beneficiar, mobilizarea celor două 
organizații de partid ne determină să 
apreciem că noile termene stabilite 
vor fl respectate.

Dan CONSTANTIN

DRUMUL GRÎULUI
din cîmp în magazii poate fi mai scurt

Ritmul recoltărilor de vară a crescut mult, astfel că numai in pe
rioada 16—19 iulie unitățile agricole de stat și cooperatiste au strins 
griul și orzul de pe aproape 460 000 ha. Din datele centralizate la minis
terul de resort rezultă că oină la 19 iulie griul a fost recoltat de pe 52 
la sută dir. suprafața cultivată în Întreprinderile agricole de stat și 
35 la sută in cooperativele agricole. în unele județe in care secerișul 
a început mai devreme și s-a lucrat cu întreaga capacitate a combi
nelor recoltarea este avansată.

Cum se știe, in campania de recoltare are o deosebită însemnătate 
ca produsele să ajungă În timpul cel mai scurt din cimp în magazii. 
O datorie de onoare a cooperativelor agricole este de a livra in între
gime cantitățile de cereale contractate, precum și alte obligații față 
de «tat. Iată de ce, organizațiile de partid, desfășurind o intensă mun
că politico-educativă in rindul oamenilor muncii de la sate, au dato
ria să explice importanța îndeplinirii sarcinilor contractuale, să deter
mine o înaltă răspundere pentru buna organizare a transportului și 
livrării produselor. Cu prilejul anchetei noastre am urmărit drumul 
cerealelor din cimp in magazii : SECERIȘ — TRANSPORT — PRE
LUAREA PRODUSELOR. Cum sint ele sincronizate ?

CONSTANȚA

Recoltarea si livrările 

în același ritm!
Grîu - recoltat: 76 Ia sută ; livrat: 30 la sută

Și In județul Constanța, ritmul 
<5e lucru la seceriș este bun. Ca 
urmare, pină la 19 iulie griul a fost 
strins de pe 117 200 ha, reprezen- 
tind 86 la sută dm întreaga supra
față cultivată in I.A.S. și 76 la sută 
In C.A.P. In 10 cooperative agri
cole, printre care Girlița. Hirșova 
Horia și altele, secerișul s-a în
cheiat. iar combinele au fost redis
tribuite către unitățile cu suprafețe 
mai mari de recoltat.

Față de stadiul și ritmul in care 
■e desfășoară recoltatul, transportul 
griului la bazele de recepție este 
nesatisfăcător. „Deși avem un gra
fic Încheiat, pe baza căruia s-a pla
nificat să se primească zilnic pină 
la 2 300 torre, practic in nici o zi 
nu s-au realizat prevederile stabi
lite, ne spune Gheorghe Beșca, șe
ful bazei de recepție Traian. Unele 
cooperative agricole, cum sint cele 
d;n Palazu Mare și Straja, au 
transportat aproape jumătate din 
cantitățile planificate, dar. in medie, 
cele 4 I.A.S. și 9 cooperative agri
cole nu au transportat pină In pre
zent decit 29 la sută din cantită
țile prevăzute. Unele unități, cum 
ar fi cooperativa agricolă din Nă

vodari, n-au asigurat numărul su
ficient de brațe de muncă la des
cărcat, fapt pentru care autocami
oanele pierd cite 40—50 minute, in- 
tirziind întregul convoi".

Se constată că. in unele cazuri, 
autocamioanele nu sint prevăzute 
cu prelate care să împiedice risipa 
de griu și să protejeze recolta, in 
cazul unor ploi care survin In tim
pul transportului, pentru a nu 
crește procentul de umiditate. 
Tractorul cu remorcă 41-Ct-3768 
al cooperativei agricole Făclia 
a sosit la bază vlrfuit, iar 
la o manevră bruscă s-a risipit o 
mare cantitate de griu. Situații 
asemănătoare s-au petrecuț și la 
baza de recepție Ciocirlia. cu auto
camioanele care transportau griu 
de la ferma nr. 7 a I.A.S. Pietreni. 
Aceste deficiențe de organizare 
constatate In unele unități agricole 
au făcut ca, în întreg județul, coo
perativele agricole să transporte la 
baze, pinâ in ziua de 19 iulie, doar 
30 la sută din Întreaga cantitate de 
griu prevăzută.

George MIHAESCU

67 250 ha la 19 iulie, ceea ce repre
zintă 51 la sută din totalul supra
fețelor însămințate ; a fost livrată 
pină acum 43 la sută din cantita
tea de griu prevăzută. Am intrat 
deci intr-un ritm normal de lucru 
și in curind vom încheia secerișul.

— Care sint cauzele care deter
mină să existe un decalaj intre 
cantitățile de produse treierate și 
cele care intră în bazele de recep
ție ?

— Noi considerăm, ne-a răspuns 
Interlocutorul, că nu e vorba de un 
decalaj. La orz, chiar am dat mai 
mult decit aveam sarcină. Iar la 
griu trebuie avut in vedere faptul 
că unitățile agricole de stat și cele 
cooperatiste au recoltat, în prima 
parte, ioturile semlncere.

Din cele constatate pe teren pu
tem spune că, in unele unități, au
tocamioanele repartizate să trans
porte cerealele de pe cimp la ba
zele de recepție nu sint încărcate 
Ia capacitatea maximă. Astfel, la 
cooperativa agricolă de producție 
Radovan, dintr-un sondaj făcut la 
28 de transporturi, a 3 autocamioane 
de cinci tone de la E.T.C. Craiova, 
repartizate pentru transport, nici o 
mașină nu a avut încărcătura ma
ximă. Făcind un calcul sumar, re
zultă că la fiecare drum se putea 
transporta in plus cel puțin o tonă.

Deci, in județul Dolj, o mai mare 
grijă pentru buna desfășurare a 
transportului produselor 1

Nlstor ȚUICU

(Urmare din pag. I)

DOLI

Defecțiuni în transport
Griu - recoltat: 51 la sută; livrat: 43 la sută

O constatare de ordin general : 
față de săptămina precedentă, rit
mul recoltatului s-a intensificat 
Referitor ia aceste rezultate, tov. 
ing. Constantin Glâvan, directorul 
direcției agricole județene. ne 
spunea :

— Pină aimbătă, 13 iulie, s-a men

cu o viteză zilnică care nu a de
pășit 5 000 hectare pe zi. suprafața 
totală recoltată in cooperativele a- 
gricole fiind de numai 16 000 ha. De 
la începutul acestei săptămini s-a 
lucrat cu o viteză de peste 10 000 ha 
zilnic, suprafețele recoltate alun
gind la 46 000 h*  la 16 iulie fi

.Constructori la înălțlm» Foto i 8. Cristian

Cei care făuresc flori 
de oțel și beton

Sistemul hidroenergetic Someș a 
pulsat primele milioane de kilo- 
wați-ore pe magistralele energeti
cii ; in marea sală polivalentă din 
Capitală se fac probele de mi
crofon : citeva sute de familii 
din Piatra Neamț s-au mutat cu un 
an mai devreme in casă nouă. Sint 
informații succinte care ne duc cu 
gindul la harnicul detașament al 
constructorilor, la sutele de mii de 
oameni ai muncii care iși Închină 
activitatea lor plină de nobilă dă
ruire și pasiune făuririi numeroa
selor obiective industriale și social- 
culturale, continuei înfloriri a pa
triei socialiste.

Ziua de azi a fost aleasă pentru 
a omagia frumusețea și durabilita
tea actului creator al lucrătorilor 
de pe șantiere, din institute de cer
cetare și proiectare. O zi in care 
ii sărbătorim pe cei care înalță 
centrale electrice și combinate, u- 
zine și mari complexe agricole sau 
înnoiesc permanent peisajul citadin 
cu impunătoare așezăminte de cul
tură, odihnă și sănătate, cu prive
liștea ansamblurilor de locuit, tot 
mai primitoare.

Si in acest an. ca în întreg 
cincinalul, urmează să fie realizat 
un mobilizator program de investi
ții. Numai in industrie vor fi puse 
in funcțiune, din fondurile centra
lizate ale statului, circa 365 de noi 
obiective și capacități de produc
ție principale, in energetică, side
rurgie, construcții de mașini, chi
mie — ramuri hotăritoare pentru 
progresul economic al țării. Se con
struiesc, totodată, un număr impre
sionant de locuințe și edificii so- 
cialrculturale. Acest an este anul 
cind și-a făcut debutul In produc
ție, la Alexandria, o nouă citadelă 
a rulmentului românesc, cind la 
Mangalia se toarnă temeliile de 
beton și oțel ale unui important 
port maritim, este anul în care zeci 
de noi instalații chimice vor începe 
să producă din plin. Reținem doar 
citeva din sutele de șantiere cu nu
me la fel de răsunătoare, pentru a

releva că înfăptuirea cu succes a 
volumului mereu mai mare de in
vestiții n-ar fi posibilă fără grija 
permanentă acordată de partid și 
de stat pentru dezvoltarea rapidă a 
bazei tehnico-materiale a ramurii 
construcțiilor, pentru ridicarea con
tinuă a gradului de industrializare 
a execuției lucrărilor pe șantiere, 

întreaga activitate din acest 
an a constructorilor stă sub 
semnul insuflețitor al celor două 
mari evenimente jubiliare — 
a XXX-a aniversare a elibe-

DE „ZIUA 
CONSTRUCTORILOR"

rării patriei și Congresul al 
XI-lea al partidului — al hotăririi 
unanime a întregului popor mun
citor de a îndeplini prevederile ac
tualului cincinal înainte de termen 
și la un nivel calitativ superior, in
clusiv în domeniul investițiilor. Iar 
principala cerință a creșterii efici
enței investițiilor o constituie pu
nerea cit mai rapidă in funcțiune, 
cu întregul randament și la toți in
dicatorii tehnico-economici proiec
tați a noilor capacități și obiective. 
Este o sarcină centrală, de înaltă 
răspundere politică și profesională, 
pe care conducerea partidului a 
pus-o mereu în atenția constructo
rilor, proiectanților, a tuturor celor
lalți factori angajați in realizarea 
investițiilor,. •,(.

Bilanțul primului semestru ara
tă că se materializează cu succes 
vastul program de investiții, desti
nat ridicării economice și social- 
cul turale a județelor și localităților 
țării. Angajați cu toate forțele in 
insuflețitoarea întrecere socialistă, 
constructorii raportează astăzi cu 
legitimă mindrie partidului, între
gii țări rezultate de seamă în mun

că, rezultate care îi onorează. Uni
tățile Ministerului Construcțiilor 
Industriale și-au îndeplinit sarci
nile de plan, pe ansamblul lor, in 
proporție de 103,1 la sută.

Dar cea mai sugestivă imagine 
a hărniciei și priceperii construc
torilor ne-o oferă numeroasele o- 
biective și capacități care au in
trat in marele angrenaj economic 
al țării. Pină acum au fost puse 
în funcțiune 281 capacități indus
triale.

Sarcinile care stau în fața con
structorilor sint, in continuare, 
deosebit de importante, iar succe
sul înfăptuirii lor exemplare este 
strins legat de eliminarea lipsuri
lor semnalate în activitatea desfă
șurată pe șantiere. In acest 
sens, realizările reduse față de ce
rințe și posibilități constatate la 
unele investiții impun o analiză 
realistă a neajunsurilor, jalonarea 
unui program de acțiune, cu efi
cacitate imediată, în vederea ac
celerării ritmului de lucru pe șan
tiere șl dării in exploatare cit mai 
repede cu putință a obiectivelor 
restante sau intirziate. Accentul 
trebuie pus pe organizarea cit mai 
rațională și desfășurarea ritmică a 
lucrărilor, folosirea judicioasă a 
utilajelor și forței de muncă, îm
bunătățirea aprovizionării cu ma
teriale, asigurarea la timp a uti
lajelor tehnologice, utilizarea de
plină a timpului de lucru și întă
rirea disciplinei in muncă. Acestea 
sint comandamente majore ale pro
fesiei, pe care, dacă le aducem in 
discuție, o facem din motivul că 
sărbătoarea constructorilor de as
tăzi este, totodată, și un prilej de 
bilanț al muncii, de Inițiere a 
unor noi și energice măsuri, cu 
convingerea că folosind experiența 
ciștigată, mijloacele tehnice de care 
dispun, aceștia vor înscrie cu min
tea, uneltele și brațele lor noi suc
cese in activitatea pe care o con
sacră dezvoltării continue a țării.
Ing. Cristian ANTONESCU

Pentru a nu se pierde nici o clipă bund de lucru, la cooperativa agricolâ 
din Dobrotești, județul Dolj, descărcarea buncărelor se face din mers 
(foto 1). In județul Vilcea, mecanizatorii de la cooperativa agricolă din 

Prundeni au început primii recoltarea griului (foto 2)

LA BUCUREȘTI, ÎȘI ÎNCEPE LUNI LUCRĂRILE

Conferința internațională 
a florii-soarelui

începînd de luni, la București se 
vor desfășura lucrările Conferinței 
internaționale a florii-soarelui — o 
prestigioasă manifestare științifică 
care reunește peste 300 participanți 
din 35 de țări. Este cea de-a 6-a con
ferință internațională pe această 
temă, găzduită pentru prima dată de 
țara noastră. Ea este organizată de 
către Academia de Științe Agricole 
și Silvice, sub patronajul Ministeru
lui Agriculturii, Industriei Alimenta
re și Apelor și se bucură de spri
jinul Comitetului internațional al 
florii-soarelui.

„Faptul că România a fost aleasă 
gazda celei de-a Vl-a conferințe in
ternaționale a florii-soarelui nu este 
deloc intimplător — ne-a snus prof. 
Nicolae Giosan, președintele comi
tetului național de organizare a 
conferinței. Țara noastră, datorită 
măsurilor luate In ce privește ex
tinderea acestei plante și moderniză
rii tehnologiilor de cultivare, ocu
pă locul trei In lume, după U.R.S.S. 
și Argentina, in ce privește supra
fețele cultivate și locul doi in produc

ția de ulei. Se cuvine remarcat câ 
România este prima țară din lume 
care a introdus in cultură hibrizi de 
floarea-soarelui, rod al cercetărilor 
laborioase efectuate la Institutul de 
cercetări pentru cereale și plante 
tehnice Fundulea. Vreau să remarc 
că in țara noastră continuă să se 
desfășoare ample lucrări de amelio
rare in vederea obținerii de hibrizi 
de floarea-soarelui pe bază de an- 
drosterilitate, mai productivi si mal 
rezistenți la mană.

După cum am fost informați, 
la conferință vor fi prezentate 110 
comunicări privind dezvoltarea cul
turii florii-soarelui, probleme de ge
netică, ameliorare și producerea de 
semințe etc. — multe din ele susți
nute de cercetători și oameni de ști
ință români. în timpul excursiilor 
care vor avea loc in țară, partici
pant» vor avea posibilitatea să cu
noască realizările obținute in agri
cultura României, frumusețile țării 
noastre.

I. H.

câtor al organizației de partid se 
exercită tocmai prin participarea, 
prin munca, prin exemplul perso
nal al fiecărui comunist. Asi- 
gurind o largă si fructuoasă 
participare a comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii la dezbateri, 
adunările generale trebuie să pri- 
lejuiască o puternică afirmare a 
exigenței și responsabilității fiecă
rui muncitor, inginer, tehnician, 
economist, atit pentru propria 
muncă, cit si pentru întreaga acti
vitate a unității, pentru ca fiecare 
membru al colectivului să simtă 
răspunderea care ii revine pentru 
bunul mers al treburilor întreprin
derii.

Experiența de pină acum a dove
dit că numai acolo unde oamenii 
muncii au dat dovadă de înaltă 
răspundere și de maturitate politică, 
acolo unde ei s-au manifestat efec
tiv ca participanți la luarea decizii
lor, adunările generale și-au atins 
scopul. Oamenii muncii — în dubla 
lor calitate de proprietari al mij
loacelor de producție și de produ
cători — sint chemați să-și expri
me plenar șl cu responsabilitate 
opiniile asupra tuturor problemelor 
producției și realizării planului, să 
dezvăluie neajunsurile și' lipsurile 
din activitatea organelor de condu
cere colectivă, să contribuie Ia 
stabilirea celor mal bune măsuri și 
modalități pentru obținerea de re
zultate economice superioare. Pen
tru aceasta, important este ca ei 
să fie Informați, prin intermediul 
dărilor de seamă, concret, in mod 
obiectiv șl deschis, asupra realității

economice din întreprinderi, asuora 
principalelor aspecte ale activității 
economice și financiare, fără a se 
ocoli punctele nevralgice, deficien
țele.

Hotăritoare pentru ceea ce nu
mim eficiența dezbaterii este fina
lizarea operativă și integrală a 
propunerilor judicioase, aplicarea 
lor neintirziată in practică. Aceas
ta are o importanță deosebită nu

tru din acest an, dezbaterea măsu
rilor ce se impun pentru realizarea 
planului pe semestrul II și pc în
treg anul 1971, precum șl programul 
de măsuri pentru pregătirea temei
nică a planului pe 1975, completarea 
organelor de conducere colectivă, a 
consiliilor de control muncitoresc și 
a comisiilor pe domenii de activitate 
în funcție de modificările interveni
te de la ultima adunare generală a

asupra laturilor calitative ale acti
vității economice. Cu precădere, 
dezbaterile și măsurile vor trebui 
să urmărească — in funcție de pro
filul și condițiile specifice fiecă
rei unități — reducerea cheltuieli
lor de producție și, îndeosebi, a 
celor materiale, valorificarea supe
rioară a materiilor prime și mate
rialelor ; asimilarea de noi mașini, 
instalații, utilaje și bunuri de con

CUVÎNTUL
nsBaaHBi^HMaBMnKnEani

numai pentru rezolvarea probleme
lor economice și tehnice imediate, 
ci și pentru întărirea rolului insti
tuției adunărilor generale, pentru 
stimularea puternică a interesului 
și spiritului de inițiativă.

De altfel, cit sint de necesare, 
de prețioase și așteptate ideile, 
propunerile oamenilor muncii re
zultă fie și numai din succinta 
prezentare a problemelor de o în
semnătate deosebită înscrise pe or
dinea de zi a adunărilor generale 
și a căror soluționare optimă va fi 
asigurată numai dacă in aceste 
inalte foruri de conducere se va 
crea climatul propice unor dezba
teri aprofundate, deschise, in de
plină cunoștință de cauză, intr-un 
spirit critic și autocritic, construc
tiv. Este vorba de analiza activi
tății desfășurate In primul semes

OAMENILOR MUNCII
oamenilor muncii. Pe prim plan 
trebuie să se situeze analiza amă
nunțită, responsabilă a modului in 
care colectivul fiecărei unități, or
ganul colectiv de conducere, fieca
re om la locul său de muncă lup
tă pentru creșterea conștiinței so
cialiste, întărirea ordinii și disci
plinei in producție, promovarea 
fermă a atitudinii înaintate față de 
muncă și avutul obștesc.

în fiecare unitate, ținindu-se 
seama de experiența de pină acum, 
de complexitatea sarcinilor ce re
vin colectivelor pină la sfîrșitul a- 
cestui an, se impune cu necesitate 
concentrarea atenției participanți- 
Ior asupra problemelor de fond 
ale îndeplinirii planului și angaja
mentelor asumate In Întrecerea 
pentru realizarea cincinalului îna
inte de termen și, îndeosebi,

sum ; ridicarea parametrilor calita
tivi ai produselor ; folosirea inte
grală a capacităților și suprafețe
lor de producție ; perfecționarea 
fluxurilor tehnologice și eliminarea 
locurilor înguste ; creșterea în rit
murile stabilite a productivității 
muncii, prin mai buna organizare 
a producției și a muncii, extinde
rea mecanizării și automatizării 
proceselor de producție, ridicarea 
nivelului de pregătire tehnică a 
oamenilor ; asigurarea punerii in 
funcțiune a tuturor capacităților 
de producție cu termene planifica
te in acest an și a celor restante ; 
valorificarea in producție cu ope
rativitate și «ficieni*  a rezultate
lor cercetării ș.a. Este evident că 
abordare» eempetentă a unor ase
mene» probleme de mare impor- 
taațl fi complexitate — ea și a

t
altor măsuri sint de neconccput 
fără girul gindirii colectivului. 
Revine in acest sens, ca o în
datorire politică de maximă im
portanță a tuturor organizațiilor de 
partid, de a asigura mobilizarea și 
unirea largă a tuturor forțelor oa
menilor muncii în soluționarea tu
turor problemelor care vizează per
fecționarea activității productive, 
ridicarea nivelului eficienței eco
nomice.

Indiscutabil, adunările generale 
constituie pentru orice conducător 
din economie un prilej de a cu
noaște problematica economică cu 
care se confruntă colectivele din 
unitățile productive. De aceea, 
conducerile ministerelor, consiliile 
oamenilor muncii din centrale au 
datoria de a repartiza din timp 
cadre cu munci de răspundere 
care să sprijine pregătirea adună
rilor generale și să soluționeze 
problemele de care depind realiza
rea integrală a planului pe 1974, 
și pregătirea temeinică a planului 
pe anul 1975.

Adunările generale ale oameni
lor muncii să devină realmente 
organisme de conducere colectivă 
a întreprinderilor ! Să transformăm 
acest imperativ politic formulat de 
către secretarul general al partidu
lui In obiectiv central al muncii 
politico-organizatorlce din aceste 
zile și să asigurăm pretutindeni 
adunărilor generale o pregătire te
meinică, un profund caracter de 
lucru, pentru a spori contribuția 
fiecărui colectiv la realizarea cin
cinalului înainte de termen, la ac
celerarea progresului economic șl 
social al țării in acest an jubiliar.
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FUNERALIILE TOVARĂȘULUI 
MIRON CONSTANTINESCU

Mitingul de doliu
Ora 11.00. Sicriul r-.i cornul n^in- 

Fuflețit r1 tovarășului Miron Con
stantinescu. Învăluit in faldurile în
gemănate ale steagului roșu al parti
dului și drapelului tricolor al patriei, 
este purtat no braț» do tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu, do ceilalți tovarăși care 
au făcut parte din ultima gardă, și 
demis pe un catafalc, pe platoul d:n 
fata Palatului Marii Adunări Națio
nale.

O gardă militară Prezintă onorul. 
Se trag 21 de salve de artilerie. 
Fanfara intonează ma-șul funebr i.

Drapelul cărnii militare se înclină 
îndoliat. Mii do cetățeni. care parti
cipă la mitingul de doliu, iși pleacă 
frunțile cu întristare.

In tribună iau loc tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Emil Bodnaraș, Manea Mă- 
nescu. Maxim Berghianu. Gheorghe 
Cioară. Lina Ciobanu. Florian Dă- 
nălache. Constantin Drăgan, Emil 
Drăgăncscu, Janos Fazekas, Petre 
l upii. Paul Niculescu-Mizil, Gheor- 
ghe Pană. Dumitru Ponescu, Gheor- 
ghe Râdulescu. Leonte Răutu. Ghe^r- 
Ehe Stoica. Ilie Verdeț, ștefan Voi
tor. Chivu Stoica. Iosif Banc. Con
stantin Băbălău. Cornel Burtică. Mi
hai Dalea. Magdalena Filioaș, Mihai 
Gere, general de armată Ion Ionita, 
Vasile Patilineț. Ion Pățan. Iosif 
I glar, Ștefan Andrei. Gheorghe 
Oorea. vleeprim-ministru al guvernu
lui. nrecum și membri de partid din 
Ilegalitate și membrii familiei celui 
dispărut.

Sint de fa'ă membri ai Consiliului 
d? Stat și ai guvernului, ni Consiliu
lui Național al Frontului Unit’',ii 
Socialiste, ai Biroului Marii Adunări 
Naționale, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, ai 
Unor tnalte foruri științifice și dultii- 
rale, generali și ofițeri superiori.

Luind cuvintul, tovarășul MANEA 
MANESCU. membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. pnm-mi- 
nistru al guvernului, a spus : Cu 
inimile îndurerate, conducem pe ul
timul sâu drum pe tovarășul Miron 
Constantinescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, președintele Marii 
Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România. Prin încetarea lui 
prematură din viață, in plină putere 
de muncă și creație, partidul și sta
tul nostru pierd un activist de frun
te. care și-a consacrat din fragedă 
tinerețe întreaga energie și capaci
tate luptei clasei muncitoare, cauzei 
eliberării naționale și sociale, inde
pendenței și fericirii patriei, ideilor 
socialismului și comunismului.

Miron Constantinescu s-a format 
ca neînfricat militant revoluționar in 
anii in care partidul nostru comu
nist. acționind in condițiile deosebit 
de grele ale ilegalității, a organizat 
și condus lupta maselor populare 
împotriva exploatării și asupririi, a 
fascismului, pentru apărarea, intere
selor vitale ale poporului. Încă din 
perioada studenției cind. din însăr
cinarea partidului, a îndeplinit, ală
turi de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
funcții de conducere in Uniunea Ti
neretului Comunist, ca și ulterior, in 
timpul războiului, cind a fost con
damnat la ani grei de închisoare 
pentru activitate antifascistă. s-au 
vădit insușirile care aveau să con
tureze profilul politico-moral al co
munistului Miron Constantinescu — 
încredere nețărmurită in triumful 
idealului revoluționar, pasiune și dă
ruire in muncă, tărie de carac.er și 
spirit de sacrificiu, principialitate și 
intransigență, patriotism înflăcărat și 
internaționalism consecvent.

După victoria insurecției naționale 
antifasciste din august 1944, cind 
partidul a mobilizat toate forțele po
porului in lupta pentru înfăptuirea 
revoluției populare și construirea 
orinduirii noi, socialiste. Miron Con
stantinescu — însărcinat să lucreze 
in conducerea organului central de 
presă al partidului și. după aceea, a 
organizației regionale de partid 
București — a muncit in mod exem
plar. manifestindu-și din plin capaci
tatea politică și aptitudinile organi
zatorice.

îndeplinind funcții de înaltă răs
pundere in conducerea partidului șl 
statului, Miron Constantinescu și-a 
ciștigat merite de seamă in înfăptui
rea politicii partidului, pusă in sluj
ba înfloririi patriei, a cauzei socia
lismului și păcii în lume. Partidul 
și statul nostru dau o înaltă aprecie
re contribuției aduse de el in ope
ra de construire a noii orinduiri. 
consecvenței și fermității cu care a 
militat pentru întărirea continuă a 
unității și coeziunii partidului, pen
tru afirmarea rolului său de forță 
politică conducătoare a societății 
noastre socialiste.

în atmosfera profundelor înnoiri, 
a spiritului creator, dinamic, instau
rate din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceauș eseu după Congresul al IX-lea 
el partidului, calitățile de militant 
comunist și intelectual de vastă cul
tură ale lui Miron Constantinescu, 
și-au găsit terenul afirmării plena

re. munca sa înscriindu-se ca un va
loros Rnort la aplicarea măsurilor de 
perfecționare in toate sectoarele vie
ții ebonomlco-sociale.

Miron Constantinescu s-a afirmat 
ca un militant hotărit pentru înfăp
tuirea neabătută a politicii externe a 
partidului și statului nostru, de dez
voltare a relațiilor de prietenie cu 
țările socialiste, de cooperare cu toate 
ț'.rile. indiferent de orinduirca lor 
sicialâ. pentru promovarea în rela
țiile internaționale a principiilor de 
independență și suveranitate națio
nală. pentru făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte. în același timp, 
a activat neobosit pentru întărirea 
raporturilor de solidaritate interna- 
ționalistâ cu partidele comuniste și 
muncitorești, cu organizațiile demo
cratice. cu mișcările de eliberare na
țională, cu toate forțele progresiste 
care luptă pentru prosperitatea și fe
ricirea popoarelor lor.

Prin bogata sa activitate științifică 
în domeniile economiei, sociologiei și 
istoriei, ca si prin prestigioasa acti
vitate desfășurată în conducerea u- 
nor înalte foruri științifice și de in- 
vățămint ale țării, el a adus o con
tribuție importantă la dezvoltarea 
ș'iinței și culturii, la făurirea socia
lismului in țara noastră.

Dc-a lungul celor aproaoe patru 
decenii de muncă, in rindurile parti
dului. Miron Constantinescu s-a re
marcat ca activist de partid și de 
stat cu însușiri deosebite, care i-au 
atras stima și respectul tuturor celor 
cu caro a colaborat. Cei ce am avut 
prilejul să-l cunoaștem îndeaproape 
și să lucrăm cu el. atit in anii ile
galității. cit și după eliberarea țării, 
in cadrul colectivului de conducere 
al partidului și statului, am apreciat 
mult inteligența lui vie, energia și 
capacitatea deosebită de muncă, u- 
manismul sâu, pasiunea in rezolva
rea problemelor, in îndeplinirea sar
cinilor încredințate.

Asemenea celorlalți vechi mili- 
tanți ai partidului care au participat 
la cele mai importante acțiuni ale 
luptei de eliberare socială și națio
nală a poporului român, la marile 
bătălii pentru cucerirea puterii, ca și 
la vastul efort constructiv de fău
rire a noii orânduiri sociale. Miron 
Constantinescu a avut satisfacția de 
a vedea înfăptuindu-se idealul pen
tru care a militat încă din tinerețe 
sub steagul Partidului Comunist Ro
mân.

Cel mai înalt omagiu pe care par
tidul. clasa muncitoare, întregul nos
tru popor il aduc memoriei luptăto
rilor care și-au consacrat, pină la 
ultima clipă a vieții, toate forțele 
cauzei socialismului il constituie 
eforturile pline de abnegație pen
tru realizarea programului de fău
rire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

In aceste clipe, cind cu profundă 
durere ne despărțim de tovarășul 
Miron Constantinescu. fiu credincios 
al poporului, militant de frunte al 
m scării comuniste și-- mbneitoroști 
din țara noastră, in numele condu
cerii de partid și de stat, al comu
nalilor și al întregului popor, ii adu
cem un ultim saiut și expresia re
cunoștinței pentru devotamentul și 
dăruirea cu care a slujit în întreaga 
sa viată interesele oamenilor mun
cii. cauza socialismului și comunis
mului.

Amintirea ta va rămlne mereu vie 
In inimile noastre.

Adio, drag și neuitat tovarăș de 
luptă !

A vorbit, apoi, tovarășul GHEOR- 
GHE NECULA, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, care a 
spus :

Cu inima cernită, cu sufletul plin 
de durere, ne luăm azi rămas bun 
pentru totdeauna de la tovarășul Mi
ron Constantinescu. pe care ne-am 
ob’șnuit să-1 știm atit de prezent in 
viața noastră politică și socială, atit 
de activ in înfăptuirea politicii par
tidului nostru de edificare a noii 
orinduiri și pe care moartea l-a ră
pit năpraznic, in plină putere de 
muncă, dintre noi.

Personalitatea celui dispărut a în
trunit in chin armonios trăsăturile 
militantului mișcării comuniste și 
muncitorești din țara noastră și pe 
cele ale intelectualului patriot. de 
larg și complex orizont.

Moartea l-a răpus pe cind Îndepli
nea înalta funcție de președinte al 
Marii Adunări Naționale.

Tovarășul Miron Constantinescu 
lasă in urmă nu numai pilda unei 
munci fără preget pe fronturile cele 
mai înaintate ale construcției socia
liste. acolo unde a fost trimis de 
partid să asigure aplicarea politicii 
sale închinate bunăstării și fericirii 
celor mulți. ci și o operă științifică 
polivalentă care însumează contri
buții remarcabile in numeroase do- 
menii și discipline și care i-a adus 
o largă notorietate in cercurile inte
lectuale din țară și de peste hotare.

Un capitol luminos al vieții sale il 
constituie activitatea in presă. Nu 
peste mult timp se vor împlini trei 
decenii de cind. din însărcinarea și 
sub conducerea partidului, un colec
tiv de ziariști, in fruntea cărora se

afla el. a scos de sub teascuri primul 
număr al „Scintcil" legale.

Articolele pe care le scrie In acea 
perioadă frământată, ca și întreaga 
publicistică atit înainte, cit șl după 
eliberarea țării, se ilustrează prin 
spirit partinic, prlntr-o înaltă com
bativitate revoluționară, trăsături 
care fac parte integrantă din profilul 
său, definindu-1.

In clipa grea a despărțirii, In me
moria noastră stăruie, mai viu caori- 
cind, exemplul de dăruire și abnega
ție pentru slujirea cauzei clasei mun
citoare, a poporului, pe care tovară
șul Miron Constantinescu nl l-a ofe
rit cu generozitate, pilda luptei pe 
care a dus-o necontenit pentru în
deplinirea sarcinilor ce i-au fost în
credințate, pentru întărirea rolului 
conducător al partidului in toate do
meniile vieții politice și social-eco- 
nomice.

Adio, scump și neuitat tovarăș I
In numele Academiei de științe 

sociale și politice, prof. univ. ȘTE
FAN ȘTEFANF.SCU, directorul insti
tutului de istorie „Nicolae Iorga“. a 
adus un ultim omagiu academicianu
lui profesor Miron Constantinescu. om 
de știință și cultură, activist de frun
te al Partidului Comunist Român și 
al statului nostru. Vorbitorul a amin
tit că Miron Constantinescu a mani
festat cu consecvență un profund ata
șament, pe plan politic și ideologic, 
față de învățătura marxist-leninlstă, 
pe fundamentul căreia și-a întemeiat 
bogata sa activitate științifică.

Dotat cu o inteligență vie, cu o pu
tere de muncă cum puțini oameni au, 
cu o remarcabilă capacitate de sinte
ză, acad. Miron Constantinescu a cul
tivat, deopotrivă, multiple domenii ale 
ș iințolor sociale, distingindu-se, în
deosebi, în domeniile sociologiei, is
toriei, economiei politice.

Ca președinte al Comitetului națio
nal al istoricilor din România, a fă
cut mult pentru ridicarea și afirma
rea pe plan internațional a școlii isto
rice românești.

Profesor prin excelență, iubindu-și 
cu ardoare activitatea de dascăl, aca
demicianul Miron Constantinescu, in 
paralel cu inaltele-i obligații politice, 
ținea să-și facă cu regularitate cursul, 
să-și prezinte cu talent și verva-i ca
racteristică comunicările științifice la 
diferitele reuniuni interne «au inter
naționale, fiind întotdeauna ascultat 
cu interes și urmărit cu profit de au
ditoriu.

In calitate de președinte al Acade
miei de științe sociale și politice — 
a subliniat vorbitorul — academicia
nul Miron Constantinescu a adus o 
contribuție personală importantă. 
Totodată, fiind atașat atitor domenii 
ale științei, el a contribuit la 
consolidarea activității Institutului 
de cercetări economice, a institutu
lui de istorie „N. Iorga". de care se 
simțea strins legat, și a laboratorului 
de sociologie al Universității Bucu
rești, pe care l-a creat și condus. 
'Viața științifică din ‘România pier

de prin stingerea prefnatută din 
viață a lui Miron Constantinescu pe 
unul din iluștrii reprezentant) ai sui. 
Amintirea luminoasă a omului și a 
operei răminc vie in conștiința a 
numeroși oameni de știință din toate 
generațiile, a tuturor acelora care 
l-au cunoscut și prețuit pentru u- 
manismul și generozitatea sa. pentru 
devotamentul său față de cauza pro
pășirii spirituale a poporului nostru.

După mitingul de doliu, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ceilalți conducă
tori de partid și de stat iși iau un 
ultim rămas bun de la Miron Con
stantinescu, prin a cărui stingere din 
viață Partidul Comunist Român, țara 
și poporul intreg pierd un luptător 
de frunte pentru triumful ideilor so
cialismului și comunismului, pentru 
binele patriei și al națiunii noastre 
socialiste.

Cortegiul funerar se pune in miș
care. indreptindu-se spre Timiș, unde 
urmează să aibă loc înhumarea.

La trecerea cortegiului, pe bule
vardele Capitalei, o mare mulțime 
de cetățeni aduce un omagiu solemn 
celui dispărut, a cărui amintire va 
rămine mereu vie în inimile comu
niștilor, ale tuturor oamenilor mun
cii din patria noastră.

La Timiș, la ceremonia înhumării 
au asistat membri ai Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinți ai Marii Adunări Naționale, 
membri ai C.C. al P.C.R., deputați, 
reprezentanți ai organelor de partid 
și de stat din județul Brașov, un 
mare număr de oameni ai muncii 
din întreprinderi și instituții din 
județ.

In acordurile imnului de luptă al 
clasei muncitoare, „Internaționala", 
sicriul cu corpul neînsuflețit al lui 
Miron Constantinescu a fost coborit 
in criptă, alături de membri ai fa
miliei inmormintați aici.

In ziua funeraliilor, la sediile de 
partid, instituțiile centrale, marile 
unități economice s-au arborat in 
bernă drapelul de stat al Republicii 
Socialiste România și steagul Parti
dului Comunist Român.

lași — vedere parțială a căminelor studențești

ci nema
• Țara Iul Sannikov : FESTIVAL
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 13,45; 21, 
la grădină — 20, FEROVIAR — 9; 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
O Trei scrisori secrete : LUMINA
— 9; 11,15; 13,30.
• Valea : LUMINA — 16; 13,15; 
20,30.
• Cleopatra : PzXTRIA — 9,30;
15; 19.
c Duel pe autostradă : CAPITOL
— 9,30; 11.45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, 
la grădină — 20,15, SCALA — 9,15; 
11,30; 13,45; 16,15; 18,30; 20,45, CASA 
FILMULUI — 10; 12,15: 15,45; 13;
20.15.
• Vandana ; BUCUREȘTI — 8.30; 
11.30; 14,30; 17,30; 20,15, la grădi
nă — 20,45, GRADINA DINAMO
— 20,15, FAVORIT - 9,15; 12.15;
16,15; 19,15, VICTORIA — 9,15;
12,30; 15,45; 19, GRADINA LUCEA
FĂRUL — 20,15.
• Ursul Yogy : DOINA — 9,30;
11.30; 13.45: 16.
o Balul de simbătă seara : DOI
NA — 18; 20,30.
• Plimbare in ploaia de primă
vară : CENTRAL — 9.15; 11,30;
13,45; 16; 18.15: 20.30.
• Chittj', Chitty — bang, bang : 
BUZEȘTI — 9; 12.30; 16; 19,30, la 
grădină — 20,15, VOLGA — 9.30; 
12,30; 16: 19.
• Șapte păcate : EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15: 20.30, GLO
RIA — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GRA
DINA TITAN — 20,30.
o Balada soldatului : COTRO-
CENI — 14; 16; 18; 20.
• Contesa Walewska : GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18,15; 20,30.
MIORIȚA — 9; 11,15; 13.30; 18;
20.15.
o Porfile albastre ale orașului : 
MIORIȚA — 15,45.
e La est de Java : DACIA — 
9.30; 12: 15,45; 18.15.
o Ceața : DACIA — 20.30.
o Moartea se numește Engelchen
— 10, Goana după hoț — 12.45, 
Darling — 14.30; 16.30. Iliroșima, 
dragostea mea — 18.45, Deșertul 
roșu — 20,45 : CINEMATECA (sala 
Union).

• Adam și Eva In conflict i UNI
REA — 16; 18,15.
• A trăi pentru Iubire : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
• 50 000 de dolari recompensă :
MELODIA — 9; 11.15; 13.30; 16;
18,15; 20,30, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18; 20, la grădină —
20.30, TOMIS — 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
O Explozia : GRADINA TOMIS —
20.30.
• Afacerea Dominic! : LIRA —
15,30; 18; 20,30, la grădină — 20,15. 
o Dc bună voie și nesilit de ni
meni : FLACARA — 15,30; 18;
2'1,15.
O Joe LimonadA : FLAMURA — 
9; 11; 13.15; 15.45; 18; 20.15.
• Inamicul public nr. 1 : BU-
CEGI — 16: 18, la grădină — 20,30. 
o Apașii : Giuleștl — 15,30; 18;
2),15.
• Moara cu noroc : MUNCA — 
9; 11,15; 13,30; 18; 18,15; 20.30.
e Farsă tragică : PACEA — 15,30; 
13; 20.15.
o Un comisar acuză : FLOREAS- 
CA — 15,30; 18: 20,15.
e Departe de lumea dezlănțuită : 
VIITORUL — 15.30; 19.
o Brigada diverse In alertă : 
POPULAR — 15,30; 13; 20,30.
o Asediu cu surprize : ARTA — 
15; 17.30; 20, la grădină — 20,15. 
o Rio Lobo : FERENTARI — 
15,30; 13: 20,15.
• Inimă pe frlnghic : COSMOS
— 15.30: 18; 20.15.
e Frații Jderi : RAHOVA — 
16; 19.
o Căluțul roib : PROGRESUL — 
15,30; 18: 20.15.
e Cat Ballou : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15.30; 18; 20.15. 
o Mama vitregă : MOȘILOR — 
16; 13; 20.
o Marinarul extraordinar : VI- 
TAN — 15,30; 18; 20,15, la grădină
— 20,30.
o Căpitanul negru : CRINGAȘI — 
16; 18.15.
o Fiecăruia ce i se cuvine i 
GRADINA AURORA — 20,15.
o Chemarea străbunilor : GRA
DINA MOȘILOR — 20,15.
G Vacanță la Roma : GRADINA 
UNIRE ă — 20,30.
o Bani de buzunar : CLUBUL 
UZINELOR „REPUBLICA" — 16; 
13; 20.

t V
DUMINICA, 21 IULIE 1974

PROGRAMUL I

8.30 Deschiderea programului. 
Gimnastica pentru toți.

8.40 Cravatele roșii.
9.35 Film serial pentru copil : 

Daktarl.
10.00 Viața satului.
11.15 Contemporanele noastre.
11,45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13.00 Album duminical.
13.30 Tenis de cimp : România — 

Franța. Semifinala grupei A 
din zona euroDeană a „Cupei 
Davls". Ultimele două me
ciuri de simplu. Transmisiu
ne directă de la arena Pro
gresul.

19,00 Lumea copiilor. „Intimplărl 
și poezii din trei cărți pentru 
copii".

19.30 Telejurnal.
20,00 Reporter ’74.
20,25 Film artistic : „Verișoara 

mea Rachel". Premieră pe 
țară.

22,00 Bruxelles — de dimineață 
pină seara — film docu
mentar.

22,20 Telejurnal a Sport.

PROGRAMUL II

10,00 — 11,45 Matineu simfonic. 
Concert susținut de orchestra 
Filarmonicii de stat „George 
Enescu".

20,00 Avanpremieră.
20,05 Film serial pentru copil : 

„Năzdrăvanul Dennis".
20.30 De pe scenele lirice ale țârii. 

Opereta „Soarele Londrei" de 
Florin Comișel (partea a Il-a 
a spectacolului).

21.30 Film serial : „Un august In 
flăcări".

LUNI, 22 IULIE 1974 

PROGRAMUL I
16 in Emisiune in limba maghiară.
18.15 Sc.ua televiziunii poloneze. 

13,45 Itinerar polonez. Docu
mentar
19.95 Muzică folclorică.
19.10 Artele decorative in Po
lonia de azi — film docu
mentar.

19.23 1001 de seri : In șopronul 
vechi.

19.30 Telejurnal A Sub semnul a- 
nului jubiliar.

2X90 Revista literar-artistică TV.
20,40 Seira televiziunii poloneze. 

Film artistic : „Casa". Pro
ducție a televiziunii polone
ze. Premieră pe țară.

22.15 24 de ore.
PROGRAMUL II

17.30 Seara televiziunii poloneze.
17.30 Imagini de pe meleagu
rile silezlene — film docu
mentar.
17,50 Program folcloric.
13.G0 Desen animat : „Ștam
pila".
18.05 „Colocviul" — scurt me
traj artistic pentru tineret.
18,35 Filmul documentar „Fie
rarii din Gdansk".

18,45 Luna culturii muzicale româ
nești. De la cintecul patrio
tic și revoluționar la orato
riu și cantată.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal « Sub semnul a- 

nului jubiliar.
20,00 Seara televiziunii poloneze. 

Program muzical șl de varie
tăți.

20.40 Film serial pentru copil : 
Daktarl.

21,05 Pe Jiu șl pe Mureș — melo
dii și jocuri populare.

21.20 Viața economică a Capitalei.
21.40 Reîntîlnire cu opereta și... 

lnterprețli el.

(Urmare din pag. I)

sArbAtoarea NAȚIONALA a belgiei

Maiestății Sale BAUDOUIN
Regele Belgienilor

Sărbătoarea națională a Belgiei este pentru mine un plăcut prilej 
de a transmite Maiestății Voastre, in numele poporului român șl al meu 
personal, cordiale felicitări, împreună cu cele mai bune urări de fericire 
personala și de prosperitate poporului belgian prieten.

Sînt încredințat, Maiestate, că relațiile bune dintre România și Bel
gia vor continua să evolueze ne făgașul colaborării prietenești dintre 
țările noastre, în toate domeniile, în scopul progresului și bunăstării 
popoarelor român și belgian, al cauzei securității, colaborării și păcii in 
Europa și în lumea întreagă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiști 

România

De la Anvers la Arlon -- 
realitâti definitorii

De la Anvers, ora- 
șul-port situat in es
tuarul fluviului Escaut, 
pornind pe o magis
trală care trece prin 
Bruxelles, Liege șl 
Arlon, se ajunge, după 
citeva ore de drum, la 
extremitatea sudică a 
Belgiei.

într-un spațiu rela
tiv redus, se traver
sează zone puternic 
diferențiate nu numai 
din punct de vedere 
geografic, ci si din 
punct de vedere cul
tural, cu tiDologii 
deosebite sub raport 
etnografic și lingvis
tic, cu obiceiuri dife
rite. Dar. fapt impor
tant. aci in regiuni de 
veche rezonantă isto
rică — Flandra. Valo- 
nia — călătorul poate 
stabili un contact ne- 
miilocit cu ceea ce 
Belgia are definitoriu 
ca structuri econo
mice.

Este un lucru cunos
cut că. în afară de 
cărbune (ramura de 
producție aflată intr-o 
anume fază de de
clin). argilă, nisip și 
piatră. Belgia nu po
sedă alte resurse na
turale. Și. totuși, ea se 
numără printre tarile 
cele mai dezvoltate 
âin punct de vedere 
industrial. Exportul 
produselor finite con- 
stind din metale, ma
șini. utilaje, sticlă
rie, produse chimice, 
diamante constituie 
baza economiei sale. 
In nord, in Flandra, 
precumpănește indus
tria chimică, cu ra
murile ei cele mai 
moderne derivind din 
prelucrarea superioară 
a petrolului. Partea de

sud are ca specific in
dustria extractivă și 
construcțiile metalice, 
activități de străve
che tradiție în Valo- 
nia.

Cu o populație de 
mai puțin de zece mi
lioane de locuitori, 
Belgia se numără 
printre marii exporta
tori ai lumii. împreu
nă cu Luxemburgul, 
de care este legată, 
incă din 1921, printr-o 
uniune economică, se 
clasează pe locul al 
zecelea în palmaresul 
comerțului mondial, 
exportul său reprezen- 
(ind jumătate din ex
portul Japoniei.

In baza unui plan de 
mai largă perspectivă, 
Belgia caută să-și 
perfecționeze, in conti
nuare, structurile eco
nomice, să stabilească 
un mai real echilibru 
intre dezvoltarea Flan- 
drei și cea a Valoniei, 
unde economia înve
derează de multă vre
me tendințe de stag
nare.

Belgia nu este Insă, 
numai un mare pro
ducător și un mare 
exportator. Ea se a- 
firmă, în același timp, 
ca o prezentă activa 
în relațiile internațio
nale. Raporturile din
tre România și Belgia 
datează de multă vre
me. Ele au devenit tot 
mai apropiate și s-au 
diversificat in conti
nuare, mai ales in 
anii din urmă. Intere
sele fundamentale ale 
ambelor țări au făcut 
ca ele să colaboreze 
reciproc avantajos in 
numeroase domenii 
ale economiei și teh
nicii, pe planul schim

burilor culturale, să se 
intilnească de nenu
mărate ori in cadrul 
Națiunilor Unite si al 
altor organisme inter
naționale, pe terenul 
acțiunilor menite a 
contribui la consolida
rea securității si păcii 
in Europa.

Un moment deosebit 
de important — evocat 
cu respect și satisfac
ție de belgieni — in 
evoluția pozitivă a re
lațiilor româno-bel- 
giene, l-a constituit 
vizita în Belgia, in 
octombrie 1972. a 
președintelui Repu
blicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, prilej cu 
care a fost semnată 
Declarația solemnă, 
document de amplă 
semnificație atit bila
terală, cit și interna
țională. După cum se 
Știe, in timpul vizitei 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost 
semnate, de asemenea, 
și se traduc cu succes 
în viată, o serie de 
acorduri de cooperare 
economică, tehnico- 
stiintifică, industrială, 
culturală.

Belgia, țară în inima 
Europei...

De la Anvers la 
Arlon, trecind prin 
Liege, nu sint mai 
mult de 350 km. Că
lătorind însă pe aceas
tă diagonală nord-sud, 
Belgia se descoperă în 
tot ceea ce are ea mai 
reprezentativ și mai 
definitoriu ca istorie, 
ca prezent, ca per
spectivă. ;

N. Popescu- 
BOGDĂNEȘH 

Bruxelles

Cu prilejul Zilei naționale a Bel
giei. ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România. Geor
ge, Macoyescu^ a J^ansmis o țele^a-

mâ de felicitare ministrului belgian
al afacerilor externe, Renaat van

.El^țșpde.,, .........

teatre
• Teatrul Național (sala mare) :
Coana Clilrița — 19.33. (sala
mică) ; Dulcea pasăre a tinereții 
— 10,30. Părinții teribili — 19.30.
• Teatrul Mic (la Teatrul de vară

Herăstrău) : Viața e ca un vagon
— 20,30.
• Teatrul „C. Tănase" (grădina 
Boema) : Un băiat de zahăr... 
ars ! — 20.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Doctor fără voie
— 19,30, (la Teatrul de vară Are
nele Romane) : Cadouri muzicale
— 20.
A Circul de stat : Spectacol sus
ținut <le Circul Mare din Moscova 
— 10; 19,30.

Pe scurt din țarăDE LA CORESPONDENȚII „SCÎNTEII“
BRĂILA

Locuitorii celor 4 000 de apar
tamente construite in cartierul 
Viziru I din Brăila au motive 
de satisfacție : pentru ei s-a 
deschis, recc-nt, o nouă unitate 
comercială, care se adaugă mo
demului complex dat in folo
sință aici incă din anul trecut. 
Suprafața comercială a cartieru
lui a crescut acum la 1 470 me
tri pătrați.

SIBIU
Noul cvartal de locuințe al 

lucrătorilor de la întreprinderea 
mec?.'-'-a Mirșa se îmbogățește 
cu edificii sociale moderne. Se 
află in stadiul de finisaj un că
min pentru nefamiliști. cu 220 
de lo-uri. Tot aici a fost inau
gurată o creșă cu 100 de locuri. 
Pină la sfîrsitul anului, in ora
șele Sibiu. Mediaș. Copșa Mică 
și Agnita, numărul locurilor in 
creșe va spori cu incă 600.

ALBA
In județul Alba s-a încheiat 

acțiunea de sistematizare a lo
calităților. In prezent, toate o- 
rașele și comunele dispun de 
schițe de sistematizare. Ulti
mele localități la care s-au în
tocmit schițe de sistematizare 
au fost comunele Arieșeni, Va
dul Moților, Poiana Vadului și 
Horea, situate in Munții Apu
seni. Majoritatea schițelor au 
fost elaborate de către Institu
tul județean de proiectări Alba.

MEHEDINțl
La Orșova s-a dat in folosință 

centrala telefonică automată cu 
1 000 de linii. Ea a fost execu
tată de către lucrătorii de la 
..Teleconstrucția“-Bucure?ti, cu 
o lună și jumătate mai devreme 
față de termenul prevăzut. De 
acum înainte, legătura cu Or
șova se efectuează cu numere 
de telefon formate din cinci 
cifre.

BISTRITA-NASĂUD

în orașul Năsăud, și-a înce
put activitatea un nou șantier 
al tineretului. Tinerii muncitori 
și elevi participă la construc
ția noului sistem de alimentare 
cu apă a orașului. Unul dintre 
primele obiective pe care și 
le-au propus tinerii de pe șan
tier : terminarea cu 4 luni mai 
repede a conductei de alimenta
re cu apă industrială pentru 
noua întreprindere de textile 
extralate din localitate.

GORJ
Răspunzlnd solicitării mineri

lor, organele locale au înființat, 
la toate gurile de exploatare 
din bazinul carbonifer al văii 
Motrului, bufete tip expres. Ele 
pun la dispoziția minerilor din 
toate cele 3 schimburi o gamă 
variată de produse alimentare.

ției populare a cărei 
valorificare lasă incă 
de dorit. Problema 
cioplitului in lemn 
cred că este și ea 
cam... trunchiat în
țeleasă. In loc ca a- 
cestui material să i se 
dea prin prelucrare 
inspirată — in funcție 
de particularitățile 
sale — viață, el esle 
pur și simplu ucis. 
Lemnul — acest mate
rial atit de frumos, atit 
de apropiat de om — 
devine un obiect mort. 
Ce se poate vedea in 
magazinele de specia
litate ? Deși observ 
că numărul lor e in 
scădere, putem totuși 
intilni bisericuțe, fîn- 
tini cu cumpănă, case- 
jucării, tot felul de bi
belouri lăcuite, vop
site și care n-au 
nimic comun cu arta 
lemnului. Multe o- 
biecte sint lipsite de 
gust, lipite cu clei. 
Am văzut un caz, 
chiar la București, 
cind un cetățean a 
ieșit dintr-un ma
gazin cu un pachețel : 
cineva l-a imbrincit, 
l-a scăpat, nici nu s-a 
aplecat să-1 mai ridice 
căci obiectul se des
făcuse in bucăți- In 
cazul obiectelor țără
nești, acest lucru nu se 
poate Intîmpla, căci

ele sint cioplite din- 
tr-o singură bucată, 
sau înnădite cu cepuri; 
ele, să nu uităm, au 
fost făcute, intii și în- 
tii, ca omul să mun
cească cu ele.

Moroșanul are un 
proverb in care spu
ne : unde e pădurea e

groase de lemn în 
care, pe cele două 
margini, se aflau sco
bite adincituri in for
mă de blide; le-am re
văzut într-o carte en
gleză, prezentate ca 
mobilă modernă. Toa
te acestea ar putea să 
constituie punctul de
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Filme de scurt-metraj pe ecranele Capitalei
(22—28 iulie)

Patria : După 16 ani ; Scala : 
Vechi capitale ale patriei ; Ca
pitol : Oțelăria la ora ciber
neticii ; București, Aurora, Vic
toria : Revista premierelor V ; 
Festival, Excelsior, Gloria. 
Grădina Titan : Unde-i unul 
nu-i putere ; Favorit : Legenda 
ciocanului ; Central : Universul 
artistului (Ion Jalea) : Lumina : 
De ziua bunicii. Cabana Buciu ; 
Doina : Gospodina electronică ; 
Casa filmului : La începutul 
vieții : Feroviar. Melodia : Iscu
sința nu așteaptă vîrsta ; Grivi- 
ța : Revista premierelor V. Mo
tel Ilișești ; înfrățirea (22—24 
VII) : Visul unui pierde vară, 
(26—28.VII) : Sfatul omeniei ; 
Buzești : Greierele ; Dacia, Giu- 
lești : Omagiu uniformelor al
bastre ; Bucegi : A fost odată ca 
niciodată ; Unirea, Lira : Cin- 
tec pentru veveriță ; Drumul 
sării : Mari succese ale ecranu
lui, Havana club ; Ferentari :

1
1
1

Fotografii ; Cotroccni : De facto, l 
Motel Topologu ; Pacea : Walter, 
șoricelul leneș ; Crîngași : In ) 
fiecare luni și joi : Floreasca : i 
Oamenii și zgomotul, Restau- 1 
rantul „Calul bălan" ; Volga : (
Să iubim mecanismele ; Viito
rul : Mihaela in cetatea de ză- 1
padă ; Miorița : Dimitrie Guști ; i
Moșilor : Prudența nu are va- ’ 
canță ; Popular : Eu și copiii ; l 
Munca : Zimbiți, vă rog, Caba- . 
na Sălăoaia ; Cosmos : Mari ) 
succese ale ecranului ; Tomis : i 
Sturionii și scrumbiile migra- ' 
toare ; Flacăra : Valori arhitec- 
turale românești ; Arta : Pieto- i 
nul, Motel Ana Lugojana ; Vi- 1 
tan : Țepi I ; Modern : Oameni 
de milioane ; Rahova : A fost i 
odată ca niciodată. Hanul Ancu- ’ 
țel ; Progresul : Pădurenii, co- ) 
piii munților ; Flamura : Iscu- l 
sința nu așteaptă virsta, Hava- J 
na club. 1

scoase. treptat. din 
circuitul comercial (o- 
perație care a început 
din sezonul trecut), 
consider că ar fi util, 
tocmai pentru a educa 
gustul public, ca în fie
care zonă să se lu
creze cu prioritate o- 
biecte specifice locu-

nevastă, și în care era 
reprezentat întregul 
mediu țărănesc stili
zat, cu capre, cai, cu 
femei toreînd, cătane, 
brăduți, măști și fel 
de fel de motive geo
metrice. Ritualul la 
care se folosea acest 
covor s-a pierdut. Dar

Din nou despre autenticitate 
în creația folclorică

și pita. Și pe bună 
dreptate. El a confec
ționat, din tată in fiu, 
blide de lemn cu mi
nere sau fără minere 
— la noi i se spune 
„sorbîncă" — apoi 
..coruga" sau căucul, 
linguroaie ciobănești, 
cupe de măsurat lap
tele la Simbre, tocuri 
pentru cute, tocuri 
pentru bricege, sără'ri- 
țe, bite frumoase cio
bănești. de o innltă 
ținută artistică ; dar 
din păcate toate a- 
ceste obiecte rar se 
văd și-n magazine. In 
Maramureș erau mese

plecare pentru un ar
tizanat de bun gust, 
nici într-un caz pen
tru fel de fel de o- 
biecte struniite și 
vopsite cu ulei. în 
acest sens, am văzut 
tot la mare, linguri de 
lemn care aveau un 
miner enorm, pierzind 
complet acea formă 
ondulată de lingură, 
miner care de fapt 
era numai un pretext 
de a oferi un spațiu 
artificial pentru o in- 
crustatie inutilă.

în afară de necesi
tatea ca toate aceste 
falsuri folclorice să fie

lui, ca în magazinele 
orașului respectiv să 
se găsească artă popu
lară reprezentativă a 
zonei respective.

Aș dori. în final, să 
adaug citeva cuvinte 
despre o altă categorie 
de obiecte de artă 
populară, intens pre
zentate în rețeaua 
magazinelor de spe
cialitate. Este vorba 
despre covoare și țe
sături. Aproape în 
toate zonele țării unde 
creșteau oi se țeseau 
covoare, cergi. In Ma
ramureș, de pildă, erau 
un fel de covoare ri
tuale, țesute de tinăra

odată cu el, au dispă
rut și fantasticele co
voare. în locul lor au 
apărut covoare cu mo
tive florale, in culori 
țipătoare pe care cu
loarea vegetală nu le 
permitea. Renunțarea 
la culorile vegetale a 
alterat și cromati
ca atit de nobilă 
și specifică. La fel 
s-a- intimplat cu cer
gile; în Maramureș 
erau țesute in vriste, 
acum sint vopsite în 
roșu, mov. In toate cu
lorile cerute de co
merț, fie că se potri
vesc sau nu cu tradi
ția.

O frumoasă inițiativă 
au avut soții Pipaș, din 
satul Tisa, vopsind 
lina cu culori vegetale 
și renăscînd motivele 
tradiționale ale scoar
țelor moroșenești. Dar 
asemenea cazuri sînt 
din păcate izolate. In 
ultimele decenii au în
ceput să se lucreze 
motive care erau ce
rute după gustul uno
ra, străini de tradițiile 
satului, și astfel au 
degenerat complet mo
tivele tradiționale. Un 
alt factor l-a consti
tuit reproducerea în di
verse publicații a unor 
motive ornamentale hi
bride, contribuindu-se 
la deformarea gustu
lui.

Avem o artă popu
lară unică, de o bo
găție fără seamăn. Ea 
s-a transmis din gene
rație în generație pen
tru a ajunge astăzi la 
noi, colier de neste
mate, în forme pe care 
toți nu mai contenesc 
să le admire. Dar toc
mai de aceea datoria 
noastră este de a păs
tra nealterată această 
artă, așa cum am pri
mit-o de la înaintașii 
noștri, pentru a o lăsa, 
la riadul nostru, ur
mașilor. Este aceasta o 
misiune nobilă, la care 
fiecare, după pricepe
rea și competența sa, 
trebuie să-și aduci 
contribuția.

Sc.ua
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Vizita președintelui Republicii
Sierra Leone, dr. Siaka Probyn Stevens

Președintele Republicii Sierra Leo
ne. dr. Siaka Probyn Stevens, care 
se nflă intr-o vizită oficială in tara 
noastră, a depus, simbâtă dimineața, 
o coroană de flori la Monumentul 

iptel pentru libertatea po- 
- l lirici, a soci a -

eroilor !i ,____  ___ _
porului și a patriei, pentru 
lism.

La solemnitate 
Ghenrghe Cioară, 
al Capitalei.

parteau _. ____
primarul general 

Constantin Stfttescu, 
secretarul Consiliului de Stnt. sene- 
r.M-colonel Marin Nlcolescu. adjunct 
al ministrului apărării naționale.‘Cor- 
ncl Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Valeriu Geor
gescu. ambasadorul României in 
Sierra Leone, generali și ofițeri su
periori.

Au fost de fată personalitățile ofi
ciale care 11 însoțesc pe președintele 
Republicii Sierra Leone în vizita in 
țara noastră, precum și ambasadorul 
Republicii Sierra Leone la Bucu
rești. E.W. Blyden.

La sosirea președintelui Repu
blicii Sierra Leone, o gardă mi
litară a Drezentat onorul. Au fost 
intonate Imnurile de Stat ale Repu- 
b'icii Socialiste România si Repu
blicii Sierra Leone.

După depunerea coroanei de flori 
•-a păstrat un moment de reculegere.

i vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

22. 23 și 24 iulie. în țară : vreme ră
coroasă la început, apoi In încălzire 
ușoară. Cerul va fi schimbător. Vor 
cădea averse locale de ploaie, mai 

• SPORT • SPORT • SPORT « SPORT « SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

S-a vizitat apoi rotonda monumen
tului.

Solemnitatea s-a încheiat cu defi
larea gărzii de onoare.

Simbătă diminrața. prcșod’ntele 
Republicii Sierra Leone, dr. Siaka 
Probyn Stevens, împreună cu per
soanele oficiale din Sierra Leonc 
care il Însoțesc in vizita oficială in 
țara noastră, a plecat intr-o călăto
rie pe litoralul românesc al Mării 
Negre.

La plecare, pe acronortul Bănoasa, 
erau prezenți Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice Internaționale, și George Ma- 
covcscu, ministrul afacerilor externe.

Șeful statului Sierra Leone este 
însoțit de Constantin Stătescu. secre
tarul Consiliului do Stat. Theodor 
Vasillu, ministrul justiției. Valeriu 
Georgescu, ambasadorul țârii noastre 
in Republica Sierra Leone, și ge- 
neral-locotcnent Constantin Popa.

în aceeași zi. președintele Republi
cii Sierra Leone, dr. Siaka Probyn 
Stevens, a sosit, ța bordul unui avion 
special, pe litoralul Mării Negre.

La aerooortul .,Mihail Koeălni- 
ceanu". împodobit cu drapelele de 
stat ale celor două țări, numeroși 

frecvente In zona de deal șl de 
munte. Vint slab pină la potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se intre 8 și 18 grade, iar maximele 
Intre 20 și 30 grade, local mai ridi
cate la sfirșitul intervalului. în 
București : vreme răcoroasă la în
ceput. apoi in încălzire ușoară. Cerul 
va fi variabil, favorabil ploii de 
scurtă durată. Vini potrivit. 

cetățeni au făcut o călduroasă pri
mire președintelui Republicii Sierra 
Leone.

în numele locuitorilor județului 
Constanța, președintele consiliului 
popular județean, Vasile Vilcu. a a- 
dresat inalților oaspeți un călduros 
bun sosit.

De la aeroport, coloana oficială, 
escortată de motocicliști, se îndreap
tă spre Mamaia, una din ceîe mai 
pitorești stațiuni ale litornlulul ro
mânesc. De pe terasa hotelului Ri
viera. privirea cuprinde o imagine 
de ansamblu a stațiunii. Președintele 
consiliului popular județean II in
formează pe șeful statului Sierra 
Leone despre construcțiile ridicate 
aici în ultimii ani, despre dezvoltarea 
turismului in țara noastră.

Președintele Siaka Probyn Stevens 
admiră frumoasele edificii ale com
plexelor turistice, dă o înaltă apre
ciere capacității arhitecților și con
structorilor români.

în continuare, in drum spre reșe
dința ce i-a fost rezervată in stațiu
nea Neptun. președintele Republicii 
Sierra Leone traversează municipiul 
Constanța, stațiunile Eforie Nord șl 
Eforie Sud, unde un mare număr de 
cetățeni și turiști l-au salutat cu 
multă prietenie.

(Agerpres)

A apărut revista 

„PENTRU PATRIE" 

nr. 7/iulie/1974

Cronica zilei
Tovarășul îlic Murguiescu, vice

președinte al Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialisto Româ
nia, a adresat mareșalului Seimului 
Republicii Populare Polone, Stanys- 
law Gucwa, o telegramă de felicitare 
cu prilejul celei dc-a XXX-a ani
versări a Zilei Renașterii Poloniei.

★
Ministrul apărării naționale al Re

publicii Socialiste România, general 
de armată Ion Ioniță, a transmis o 
telegramă de felicitare ministrului 
apărării naționale al Republicii 
Populare Polone, general de armată 
Wojciech Jaruzelski, cu prilejul ce
lei de-a XXX-a aniversări a Zilei 
Renașterii Poloniei.

*
Consiliul Contrai al Uniunii Gene

rale a Sindicatelor din România, Co
mitetul Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist, Consiliul Național al 
Femeilor, Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii, Comitetul Național 
al Societății de Cruce Roșie. Uniu
nea ziariștilor, alte instituții centrale 
și organizații de masă și obștești au 
trimis telegrame de felicitare insti
tuțiilor și organizațiilor similare din 
Republica Populară Polonă cu prile
jul celei de-a XXX-a aniversări a 
Zilei Renașterii Poloniei.

★
Cu prilejul aniversării proclamării 

independenței Republicii Columbia, 
ambasadorul aceste țări la Bucu
rești, Fernando Urdaneta Laverde, a 
rostit, simbătă seara, o cuvintare la 
posturile noastre de radio și televi
ziune.

*
Tovarășul Traian Dudaș, ministrul 

transporturilor și telecomunicațiilor, 
s-a înapoiat in Capitală din vizita pe 
care a făcut-o in Irak, unde, la invi
tația Consiliului Comandamentului 
Revoluției, a participat împreună cu 
o delegație la festivitățile prilejuite 
de ziua națională a acestei țări.

Marea sărbătoare 
a poporului polonez prieten

Poporul frate polonez aniversează la 22 Iulie Împli
nirea a 30 dc ani de la crearea Poloniei noi, populare 
— eveniment cardinal in milenara sa istoric, care a 
inaugurat o eră nouă, era libertății $1 Independenței 
naționale, a edificării cu succes a orinduirii socialiste.

Poporul român, legat de poporul polonez prlntr-o 
trainică prietenie, cu îndelungate tradiții, prin senti
mente dc profundă stimă și prețuire reciprocă, îm
părtășește din inimă bucuria oamenilor muncii din 
țara prietenă dc ziua marii lor sărbători naționale. 
Oamenii muncii din România socialistă urmăresc cu 
cel mai viu interes șl salută cu satisfacție activitatea 
creatoare desfășurată de poporul polonez, sub condu
cerea P.M.U.P., succesele remarcabile dobindite In 
dezvoltarea economici, științei și culturii, In ridicarea 
nivelului dc trai, in toate domeniile construcției so
cialiste.

Intre România șl Polonia, intre popoarele celor două 
țări se dezvoltă rodnice raporturi dc colaborare pe 
diverse planuri — politic, economic, tchnlco-știlnțific,

cultural etc. — potențate fiind de comunitatea de orin- 
dulrc, de Ideologic, dc țelurile luminoase ale socialis
mului. Noul tratat dc prietenie roniâno-polon, semnat 
in 1970, reprezintă un cadru deosebit dc fertil pentru 
amplificarea șl adincirea continuă a legăturilor reci
proce, potrivit intereselor ambelor popoare, cauzei ge
nerale a socialismului și păcii.

Un rol holăritor In evoluția mereu ascendentă a re
lațiilor roniâno-polonc îl au legăturile dc colaborare și 
solidaritate dintre P.C.R. și P.M.U.P.. contactele și con
vorbirile dintre conducătorii dc partid șl dc stat ai 
color două țări, In primul rind Intre tovarășii Nicolae 
Ceausescu si Edward Gierek, schimburile dc experiență 
in cclc mal variate domenii ale operei de făurire a 
orinduirii noi.

La aniversarea Poloniei prietene, poporul român 
adresează poporului polonez cclc mal calde felicitări, 
însoțite dc urarea frățească de a repurta no| și mari 
l’/binzi in munca dedicată construcției socialiste, înflo
ririi continue a patriei sale.

O delegație 

participă la
Simbătă la amiază a plecat la 

Varșovia o delegație a Frontului U- 
nității Socialiste, condusă de tova
rășul Ștefan Voitec. membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal al F.U.S., pentru a participa la 
manifestările prilejuite de cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării Polo
niei.

Din delegație fac parte tovarășii 
Ion Traian Ștefănescu, prim-secretar 
al Comitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist, ministru pentru 
problemele tineretului, și Oliviu 
Rusu, vicepreședinte al Consiliului

a Frontului Unității Socialiste

festivitățile de
9

Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor. membri ai Biroului Execu
tiv al Consiliului Național al F.U.S.

Delegația a fost salutată la ple
care, pe aeroportul Otopeni, de to
varășii llie Verdeț, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Larisa Munteanu, secretar 
al Consiliului Central al U.G.S.R., 
Nicu Ceaușescu, vicepreședinte al 
Consiliului Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România, 
Vasile Nicolcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C.. de reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe.

Au fost prezenți Wladislaw Wojta-

9

la Varșovia
9

sik. ambasadorul Poloniei la Bucu
rești, șl membri al ambasadei.

★
In aceeași zi, delegația română a 

sosit la Varșovia. Pe aeroport, dele
gația a fost salutată de Jozet 
Tejchma, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P., vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri. Sta
nislaw Ciosek, președintele Consiliu
lui Central al Federației Uniunilor 
Socialiste ale Tineretului Polonez, de 
funcționari superiori ai Ministerului 
de Externe polonez. .

A fost prezent Aurel Duca, amba
sadorul țării noastre la Varșovia, 
precum și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

TENIS: „Cupa Davis"

ROMÂNIA-FRANȚA 2-1 
ieri și azi Fruntașii atletismului 

la startul campionatelor naționale
• Cuplul Țiriac - Năstase și-a reconfirmat înaltele 

calități • Azi, ultimele jocuri de simplu

Cam două ore de joc i-au fost ne
cesare. ieri, cuplului român Tiriac— 
Năstase pentru a întrece perechea 
f-anceză Barthes—Jauffret cu 3—0 
(6—2, 6—4, 9—7). în pofida infringerii 
nete ca scor, sportivii francezi au 
lăsat impresia unui dublu omogen si 
capabil să acopere toate zonele tere
nului prin plasament, mobilitate fi 
resurse fizice. Barthes si Jauffret au 
realizat multe lucruri bune, mai ales 
in setul al treilea, set pe care s-au 
străduit din răsputeri să-l ciștige și 
sâ prelungească partida. Aceasta, 
probabil, in intenția vădită de a 
fructifica ulterior argumentul condi
ției fizice, capitol la care bănuiau că 
pc.echca română se află în ușor 
dezavantaj, jucătorii noștri fiind mai 
încercați de cerințele unui program 
internațional dificil. Dar ieri, tiriac 
și Năstase erau foarte greu de învins, 
aș zice chiar că era o imposibilitate 
să sufere un eșec in fața cuplului 
Franței. Fiecare dintre cei doi renu- 
miți tenismani români ist transfera
seră valoarea in cadrul formației de 
dublu ; acțiunile lor se sincronizau 
de parcă ar fi jucat mereu împreu
na și. în plus, purtau pecetea clasei 
internaționale. A fost, deci, o dife
rență de valoare intre cuplurile ce
lor două echipe, diferență ce s-a 
transformat intr-un punct prețios 
pentru noi in acest meci din „Cupa 
Davis".

Aici ml se pare momentul potrivit 
tpre a sublinia justețea deciziei fe
derației noastre de a reface un cu- 

..plu dovedit atit de puternic și de 
Vrgzultativ pe parcursul participării 
\ românești la întrecerea mondială a 
tenisului. E o cale recomandabilă și 
altor ramuri, aceea de a concentra 
tot ce e mai valoros in sportul res
pectiv cind vine vorba de reprezen
tarea culorilor noastre in competi
țiile intemațifpiale.

Ieri am avut plăcuta sarcină de a

(Urmare din pag. I)

trecut Se prelucrează aici, 
in 24 de ore. 40 000 1 lapte 
de vacă și 8 000 1 lapte de 
oaie. Fabrica de piine : se 
rumenesc aici 1 500 de piini 
pe oră. (Poftă bună, sti
mați tecuceni !). Uzina me
canică pentru agricultură 
și industrie alimentară. Și, 
in sfirșit, ultima unitate 
industrială : fabrica de 
ambalaje metalice. Unele 
utilaje abia au trecut, in 
aceste zile, probele tehno
logice. Nucleul inițial de 
muncitori ? Cei care au lu
crat intr-un atelier al „ve
chii" fabrici de conserve. 
Intre aceștia : Ionel Sirbu, 
Petre Rarinca. Ionel Epure 
fi mulți alții. Tecucenii 
Constantin Popa. Teodor 
Preda, Ion Petronl lucrau 
la Fabrica de ambalaje de 
la Buftea. S-a trimis dele
gat după ei. ..Facem și 
noi. acasă, ambalaje meta
lice. Ce-ar fi să vă întoar
ceți ?“. Conducerea : „Nu 
vi-i dăm. Au crescut aici, 
au casă, tot ce le trebuie". 
Pină la urmă insă... Și 
așa. nucleul de bază s-a 
mărit la 90 de oameni. în 
jurul lor au mai crescut 
200. Iar acum, cei 90+200 
li formează pe alții.

Dumitru Vasile, prima
rul municipiului, ne în
deamnă să notăm trei cifre 
de sinteză : a) La o popu
lație de circa 40 000 de lo
cuitori, Tecuciul ar? cu
prinși in Industrie 12 000; 
b) în acest sărbătoresc an 
XXX, investițiile sint de 
peste 10 ori mai mari de- 
cit in 1968 ; c) Valoarea 
producției globale a orașu
lui a crescut de 7 ori față 
de acum două decenii. 

consemna victoria lui Toma Ovici și 
de a-l felicita pentru comportarea 
exemplară ; astăzi, cu multă bucurie 
scriem despre victoria comună a lui 
Ion Țiriac — tehnician și tactician 
de clasă, singurul dintre cei patru 
jucători care n-a admis ieri nici un 
break pe serviciul propriu — și llie 
Năstase, „as“ in lumea tenisului — 
care de astă dată ne-a îndreptățit 
așteptările și ne-a satisfăcut din plin.

Acum, scorul meciului România — 
Franța, semifinală a grupei europe
ne A. este de 2—1 in favoarea noas
tră. Ceea ce nu înseamnă încă vic
toria completă și, implicit, calificarea. 
Astăzi, de la ora 13,30 va avea loc 
partida. Toma Ovici — Francois Jauf
fret, urmată de confruntarea dintre 
llie Năstase și Pierre Barthes. Mai 
sint oare necesare alte îndemnuri 
sufletești pentru inimosul Ovici, pen
tru campionul nostru llie Năstase ?

Valeriu MIRONESCU

*
• Tot ieri, în semifinalele „Cupei 

Davis" (zona europeană), la Donețk. 
echipa U.R.S.S. a cîștigat jocul de 
dublu și conduce acum cu 2—1 in in- 
tilnirea cu echipa Iugoslaviei. Me- 
treveli și Korotkov au invins cu 6—4, 
6—1, 3—6. 6—3 pe Pilici și Jovano- 
vici. In orașul suedez Baastad, selec
ționata Italiei conduce cu 2—1 in 
meciul cu reprezentativa Suediei. 
Italienii Panatta și Bertolucci au În
trecut cu 6—1, 5—7, 7—5, 6—4 pe 
suedezii Borg și Bengtsson. In me
ciul R. F. Germania — Cehoslovacia, 
care are loc la MGnchen, scorul, după 
două zile, este de 1—1. In partida 
întreruptă vineri din cauza întuneri
cului, vest-germanul Karl Meiler a 
reușit să-l învingă cu 6—3, 3—6, 1—6, 
13—11, 6—4 pe Hrebec. Jocul de du
blu n-a avut loc din cauza ploii. 

Odată cu ritmurile aler
te ale industrializării, noile 
construcții de locuințe au 
modificat și ele fizionomia 
de modest tirgușor. Ultima 
noutate : înălțarea prime
lor blocuri turn de zece 
etaje. Maistrul Anton Druță, 
pe care l-am găsit cu echi-

cerealelor, cu 200 de apar
tamente. „Au primit atunci 
casă mecanicul de locomo
tivă Costică Diaconu. Ion 
Grosu, mecanic auto, Radu 
Bujor, maistru la fabrica 
d<» conserve, Gh. Potirni- 
che, timplar. După ce li 
s-au dat cheile, s-au strîns

„Dobrogeanu Gherea", ai 
celor 1 200 apartamente din 
cartierul „7 Noiembrie", ai 
celor 848 apartamente din 
cartierul „23 August'*...  Și, 
in curind, cei ce vor primi 
cheile celor 900 de aparta
mente ce se construiesc 
acum.

Tecuci, orașul cu atitea porțl ale împlinirilor so
cialiste...

pele sale la un asemenea 
..turn", jși amintea : „Sint 
aici din ’70. Am ridicat, va 
să zică : blocul S—1 cu 100 
de apartamente, T-3, cu 
90..., blocul A — intiiul 
turn, apoi C-ul... Plus o 
școală pe bulevard... Plus"...

Debutul noului „oraș in 
oraș" ? Cele 5 blocuri pe 
fostul vad negustoresc al

ru toții In apartamentul 
lui Bujor și au desfundat 
o sticlă de șampanie". (Gh. 
Hagiu, prim-vicepreședinte 
al Comitetului executiv a) 
Consiliului popular al mu
nicipiului Tecuci). Momen
te asemănătoare, intrate in 
firescul acestor ani, au tră
it și locuitorii celor 350 de 
apartamente din cartierul

Da, se construiește mult 
și frumos pe arterele Tecu
ciului. Pe una din ele — 
acolo unde a fost cindva 
„Via lui Vascan", apoi gu- 
noiemița orașului — dra
gostea pentru flori, pentru 
cooaci, pentru frumos a 
născut un parc : zece hec
tare de conifere, tei, nuci, 
plopi, mesteceni. Zece hec

Pe stadionul „Republicii" din Ca
pitală. gazdă tradițională și mereu 
ospitalieră a celor mai importante 
competiții atletice organizate la noi 
in țară, au început ieri campiona
tele naționale de atletism ale se
niorilor. Participarea numeroasă 
(din păcate nu și intru totul va
loroasă) a necesitat de dimineață 
disputarea unor întreceri prelimi
nare la o serie de probe, astfel ca 
finalele — desfășurate după-amiază
— să-i reunească pe cei mai buni 
dintre competitori. Dintre rezulta
tele înregistrate de ciștigătorii sau 
cișligătoarele probelor, specialiștii 
subliniau pe cel al dinamovistei 
Argentina Menis, care a devenit 
campioană la disc cu o aruncare de 
61,16 m. Apreciata sportivă (ieri a 
împlinit 26 de ani !) rămine in con
tinuare printre cele mai bune arun
cătoare de disc din lume. Proba 
feminină de săritură in lungime 
s-a încheiat cu victoria, mai puțin 
așteptată, a Dorinei Cătineanu 
(C.A.U. București) și cu un rezul
tat valoros : 6,50 m. Favorita probei
— Valeria Ștefărțeseu — a ocupat 
locul al doilea (cu 6,30 m). La 400 
m plat femei, succes scontat al MaÎN CÎTEVA RÎNDURI

• Tradiționala competiție polisporti
vă pentru pionieri „Tetratlonul prie
tenia", desfășurată anul acesta in 
R.D. Germană, s-a incheiat cu un 
frumos succes al echipei pionierilor 
din România, clasați pe locul intii 
cu 2 873 puncte. Pe locurile urmă
toare s-au situat, in ordine, echipele 
pionierilor din Ungaria, Polonia, 
U.R.S.S-, Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.D. Germană. R.P. Mongolă, Cuba, 
R.D. Vietnam, Finlanda și Franța.

SCRIMA. — Proba de sabie, din 
cadrul campionatelor mondiale de 
scrimă de la Grenoble, s-a incheiat 
— dună cum am mai anunțat — cu 
victoria italianului Mario Aldo Mon
tano, care cucerește pentru a doua 

rianei Suman (C. A. Roman) —
53.4 sec. La triplu salt, Carol Corbu 
a realizat 16,32 m. Deși cu vint din 
față (2,0 m/sec), Viorica Enescu 
(Steaua) a parcurs 100 m plat in 
11,7 — devenind campioană.

întreceri dinamice au prilejuit, 
între altele, probele de 1 500 m, 
care s-au încheiat cu succes craio- 
vean ; cursa feminină a revenit 
Nataliei Andrei in 4'22’T/10, iar cea 
masculină lui Nicolae Onescu in 
3’43"5/10.

Alte rezultate : 100 m plat mas
culin — Toma Petrescu (C.A.U. 
București) 10,3 ; înălțime masculin 
— loan Șerban (Dinamo) 2,15 m : 
10 000 m — llie Floroiu (Farul) 
23'57”6/10 ; 400 m plat bărbați — 
Alexandru Sălcudeanu (Dinamo)
47.5 ; 100 m garduri femei — Va
leria Ștefănescu (Dinamo) 13,6. 
110 m garduri — Nicolae Perțca 
(Steaua) 14 sec.

Astăzi, din program, rețin atenția 
probele de înălțime femei, 800 m 
bărbați, 5 000 m, aruncarea suliței 
femei, 200 m plat. Primul start la 
ora 17.

I. D.

oară consecutiv medalia de aur la 
această competiție.

Iatâ clasamentul final al probei de 
sabie : 1. Mario Aldo Montano (Ita
lia) — 4 victorii : 2. Viktor Krovo- 
puskov (U.R.S.S.) — 3 victorii : 3. 
Viktor Sidiak (U.R.S.S.) — 3 victo
rii : 4. Dan Irimiciuc (România) — 
2 victorii (a cîștigat asalturile cu 
Vinokurov și Vallee) ; 5. Eduard 
Vinokurov (U.R.S.S.) — 2 victorii ; 6. 
Bernard Vallee (Franța) — 1 vic
torie. ț

Ieri au Început preliminariile pro
bei masculine pe echipe la floretă. 
Selecționata României a invins in 
prima intilnire cu scorul de 12—4 
echipa Canadei, iar apoi (cu 9—3) 
echipa Belgiei.

tare, zece mii de arbori. 
Oamenii care au sădit co
pacii veghează, in continua
re, la creșterea lor. Și la 
această umbră deasă au 
fost „plantate" căsuțe cu 
gust colorate și mobilate, 
denumite „Inimoșii" cri 
„Șoimii". „Lebăda" ori 
„Ciocirlia". Astfel, chiar 
in inima municipiului s-a 
ivit un incintător sat de 
vacanță unde, in fiecare 
vară, iși petrec plăcute zile 
de odihnă aproximativ 2 500 
de copii ai tecucenilor... 
„Satul" este amplasat in 
parcul „1 Mai" — cea mai 
„veche" grădină a orașului. 
Pentru că i-au urmat apoi 
parcul „Cring" și rezer
vația arheologică „Rateș". 
Cele mai recente sint 
parcurile „Liliacul" și „Fe
roviarilor" — la intrarea 
dinspre Focșani. Grădina 
municipiului s-a mărit ast
fel la peste un milion de 
metri pătrațl...

După cum se vede, Te
cuciul, veche așezare mol
davă, și-a deschis larg por
țile realităților noastre so
cialiste. Pe aceste porțl 
„au intrat" cele trei dis
tincții de onoare, mîndria 
localnicilor : Premiul III, 
pe țară, in 1932, in între
cerea pentru gosDodărire și 
înfrumusețare ; Premiul II 
în 1969 ; Premiul I in 1973... 
Iar in interiorul acestor 
porți pulsează viața de fie
care zi a orașului. Cu 
muncitorii săi harnici și 
prlcepuți. Cu cei 6 000 de 
elevi. Cu noile reușite, pre
ocupări și aspirații. Intr-un 
cuvint, pulsează viața din 
ce în ce mai complexă a 
unui oraș care cunoaște, în 
acest memorabil an XXX, 
roadele unor împliniri con
tinue.

Ziua de 22 iulie 1974 marchează 
jubileul celei de-a XXX-a aniver
sări a Poloniei populare. Izvorul 
nemijlocit al acestui eveniment l-a 
constituit victoria asupra Reichu- 
lui german hitlerist care impusese 
lumii un război cotropitor. Rolul 
principal in dobîndirea victoriei l-a 
jucat Uniunea Sovietică — cu 
participarea forțelor aliate, prin
tre care și a armatelor poloneze. 
In condițiile ocupației fasciste s-a 
desfășurat pe scară largă lupta de 
eliberare a poporului polonez. Con
comitent, ip, țară și în - emigrație 
s-au întărit centre politice de o- 
rienlare revoluționară, inspirate 
și conduse dc comuniștii polonezi.

în timpul războiului a luat ființă, 
bazindu-se pe tradiții istorice. 
Partidul Muncitoresc Polonez, care 
a elaborat orogramul Poloniei 
populare. Realitatea socialistă con
temporană a poporului nostru iși 
are geneza in bogatele tradiții 
seculare ale mișcării muncitorești 
poloneze și internaționale, precum 
și in ideologia sa marxist-leni- 
nistă.

înaintea celui de-al doilea război 
mondial, ca urmare a politicii ul- 
traconservatoare și mioape a gu
vernelor burghezo-moșlerești, Polo
nia ocupa unul din ultimele locuri 
in Europa in ce privește dezvolta
rea forțelor de producție și condi
țiile vieții sociale. Eram exporta
tori de forță de muncă necalificată 
spre țările industrializate ale Eu
ropei. Eram hinterlandul ei de ma
terii prime și produse agricole. Din 
activitatea in industrie se întreți
nea abia 12,6 la sută din popu
lație, iar ritmul dezvoltării indus
triei era unul dintre cele mai scă
zute din Europa.

Consecințe ale Înapoierii econo
mice a țării erau șomajul, supra
popularea accentuată a satelor, 
mortalitatea excesivă, analfabetis
mul unei mari părți a societății.

Această situație a fost agravată 
in perioada războiului și ocupației. 
Aproape 40 la sută din avutul na
țional a fost distrus. Pierderile 
globale de război au fost echiva
lente cu aproape de 12 ori valoarea 
întregului venit național realizat 
in Polonia in anul 1938. Capitala 
tării, ca și multe alte orașe și sate 
au fost transformate in ruine. 6 
milioane de cetățeni polonezi au 
pierit in lagărele de concentrare 
sau in lupta împotriva ocupantu
lui.

In aceste condiții, partidul clasei 
muncitoare, blocul partidelor de
mocratice și statul popular au în
treprins uriașa operă de refacere a 
țării, de renaștere a >vieții poporu
lui in toate domeniile. Transfor
mările revoluționare ale primilor 
ani ai Poloniei populare au înlătu
rat vechea structură de clasă și au 
creat puterii populare puternice 
temelii soclal-economice, făcind 
astfel posibilă începerea con
strucției socialiste. S-a efectuat 
reforma agrară, s-au naționalizat 
ramurile principale ale economiei, 
a fost lichidat analfabetismul și 
s-a dat de lucru tuturor oamenilor 
apți de muncă. în procesul trans
formărilor revoluționare social- 
structurale, care au generat un di
namism patriotic al activității crea
toare a uriașei majorități a po
porului, s-a realizat concomitent 
opera de reconstrucție a Poloniei 
și de construire a societății socia
liste.

Clasa muncitoare, in alianță cu 
țărănimea și intelectualitatea, sub 
conducerea Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, a făurit In decurs de 
30 de ani un stat nou și o socie
tate nouă — pe baza dezvoltării 
rapide a economiei, științei, tehni
cii și invățămintului.

Polonia s-a transformat dintr-o 
țară agrară intr-o țară industria
lizată. Făcind un mare efort de in
vestiții, am pornit la o mai depli
nă folosire a materiilor prime de 
care dispuneam : cărbunele, sulful, 
cuprul și altele. Lista noilor ramuri 
industriale create din temelii in de
cursul celor 30 de ani cuprinde, 
printre altele, mineritul și siderur
gia cuprului, a aluminiului, indus
triile navală, de automobile și trac
toare, electrotehnică, numeroase 
sectoare ale industriei chimice (fi
bre sintetice, mase plastice moder
ne, cauciuc sintetic etc). Aproape 
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din temelie au fost create indus
triile de îngrășăminte chimice, ma- 
șini-unelte, aparatură de automati
zare, instalații pentru prelucrarea 
produselor agricole etc. Ca urmare 
a eforturilor de investiții, Polonia 
de azi dispune de o bază industrială 
modernă, multilaterală, care pro
duce pentru nevoile țării și pentru 
export.

S-a schimbat In Întregime înfăți
șarea satului polonez. A crescut 
nivelul agriculturii și al vieții 
populației sătești. Au luat ființă 
și se dezvoltă cu succes gospodă
riile agricole de stat. Diferite forme 
ale cooperării in producție și gene
rale deschid noi perspective pentru 
creșterea producției agricole și o 
viață mai bună a populației sătești. 
Agricultura țăranilor neintovărâșiți 
a fost larg inclusă in sistemul eco
nomiei planificate. Modernizarea 
bazei tehnico-materiale și dezvol
tarea cooperării în agricultură in
troduc in viața satului, pe un front 
tot mai larg, relații sociale cu ca
racter socialist. In comparație cu 
nivelul producției din anii 1950— 
1952, producția agricolă s-a dublat, 
iar indicatorii de creștere a pro
ducției în ultimii ani sint relativ 
superiori. Populația țării a sporit, 
în decursul celor 30 de ani, cu 
peste 40 la sută. Creșterea produc
ției agricole a permis realizarea 
programului de îmbunătățire con
tinuă a aprovizionării populației.

Un salt imens l-au marcat, in 
anii puterii populare, dezvoltarea 
invățămintului și pregătirea cadre
lor calificate. Am asigurat întregu
lui tineret o instruire de bază so
lidă, ridicind nivelul și lărgind 
sfera pregătirii sale. Se conturează 
perspectiva generalizării invăță
mintului mediu. Dezvoltăm siste
matic învățămintul superior. Ți- 
nind seama de faptul că în era re
voluției tehnico-științifice numărul 
și calitatea cadrelor calificate de
termină in mare măsură ritmul și 
posibilitățile de dezvoltare a țării, 
am inițiat o activitate larg desfă
șurată de adaptare a întregului 
sistem de educație a poporului la 
noile cerințe ale Poloniei la cum
păna secolelor XX și XXI.

în decursul celor trei decenii care 
au trecut s-a schimbat înfățișarea 
țării noastre, s-a format societatea 
socialistă. Au dispărut contradic
țiile antagoniste de clasă, s-a mo
dificat structura națiunii. S-au mă
rit rindurile clasei muncitoare, care 
a devenit principala forță politico- 
socială $1 economică a națiunii. 
Clasa muncitoare a Poloniei este 
legată de producția marii industrii 
moderne. Crește rapid nivelul de 
pregătire șl cultură al muncitorilor 
și agricultorilor polonezi, se inten
sifică activitatea lor in producție și 
pe plan politic. Au crescut in mare 
măsură rindurile intelectualității 
tehnice creatoare, ale lucrătorilor 
pe tărimul științei și culturii ; s-au 
Întărit și s-au îmbogățit legăturile 
dintre clasa muncitoare și intelec
tualitate pe baza intereselor co
mune ce decurg din programul so
cialist.

în contextul realizărilor Poloniei 
populare, deosebit de favorabile 
sint rezultatele ultimilor ani. Calea 
spre acestea a fost deschisă de ho- 
tăririle Congresului al VI-lea al 
Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez, dezvoltate ulterior de către pri
ma Conferință Națională a partidu
lui. Programul partidului si statu
lui, trasat în hotârîrile congresului, 
a ridicat pe prim plan sarcina de a 
se asigura îmbunătățirea sistemati
că a condițiilor de viață materiale, 
sociale și culturale ale societății, pe 
baza unei dezvoltări dinamice, mo
derne a economiei și a creșterii 
rapide a productivității muncii. îm
binarea strlnsă a țelurilor sociale 
și economice a concentrat Întregul 
popor la realizarea lor, a descătu
șat importante rezerve de activi
tate productivă și socială. Această 
politică a dat bune rezultate.

Lumea insă nu stă in loc. Polonia 
de azi are, de asemenea, in fața sa 
noi probleme importante, pe care 
trebuie să le rezolve. Este nevoie 
și pe mai departe de uriașe efor
turi in domeniul investițiilor, spre 
a putea dezvolta și moderniza in 
permanență industria noastră. Se 
resimte incă un deficit de produse 
agricole, ceea ce impune o concen
trare a mijloacelor pentru dezvol
tarea potențialului de producție al 
agriculturii. Aceste, chestiuni con
stituie obiectul unei griji neîncetate 
din partea partidului și statului.

Se perfecționează in permanență 
sistemul conducerii economiei și a 
treburilor de stat, se întărește fun
damentul democrației socialiste prin 
activizarea sindicatelor, organiza
țiilor de tineret și sociale. Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez îmbună
tățește continuu funcțiile sale con
ducătoare in ansamblul vieții po
porului.

Un principiu esențial al politicii 
partidului il constituie extinderea 
relațiilor economice cu străinăta
tea, îndeosebi dezvoltarea relațiilor 
de cooperare ale economiei po
loneze cu economiile celorlalte țări 
socialiste, mai ales ale țărilor mem
bre ale C.A.E.R. Considerăm că 
sint necesare și utile pentru toate 
țările socialiste extinderea și adin
cirea colaborării lor economice, 
printre altele prin acțiuni comune 
in domeniul investițiilor, prin spe
cializarea și cooperarea in produc
ție. Aceasta reprezintă atit pentru 
Polonia, cit și pentru toate țările 
comunității noastre, o nouă șansă 
pentru accelerarea dezvoltării, ofe
ră garanția unor realizări mai mari 
in Întrecerea economică mondială 
dintre socialism și capitalism.

Statul nostru este o verigă im
portantă a comunității socialiste. O 
experiență multiseculară, interese 
comune, aceleași țeluri ideologico- 
sociale stau la temelia alianței 
trainice dintre Polonia populară și 
Uniunea Sovietică. Alianța aceasta 
o considerăm ca o temelie a po
liticii noastre externe, care asigură 
Poloniei o influență crescindă asu
pra evoluției situației mondiale in 
direcția păcii, securității șl colabo
rării.

Colaborarea bună și apropiată cu 
Republica Socialistă România are, 
pentru dezvoltarea viitoare a țării 
noastre, o mare însemnătate. în ul
timii ani, intre România și Polonia 
au fost încheiate acorduri econo
mice importante, care au lărgit 
schimburile comerciale, cooperarea 
industrială, colaborarea tehnico- 
știirjțifică. Această colaborare o 
vom dezvolta și perfecționa și pe 
mai departe, spre binele ambelor 
noastre popoare și al socialismului.

Politica externă a țării noastre, 
strins coordonată cu acțiunile în
tregii comunități socialiste, aduce o 
importantă contribuție la cauza 
păcii și securității în Europa și in 
lume. Țara noastră tinde spre dez
voltarea constructivă a relațiilor 
sale cu toate statele Europei și ale 
lumii. Aceste relații le statornicim 
pe principiul avantajului reciproc, 
năzuind spre soluționarea pozitivă 
a problemelor internaționale exis
tente.

Privim cu un sentiment de jus
tificată mindrie calea pe care am 
farcurs-o în decurs de 30 de ani. 
ntr-o perioadă istorică scurtă, prin 

efortul și truda muncitorilor, țăra
nilor și intelectualilor am scos Po
lonia din adincurile înapoierii eco- 
nomico-sociale și ale uriașelor dis
trugeri ale războiului. Am construit 
un stat socialist puternic și dina
mic, unitar din punct de vedere 
național și închegat pe plan intern, 
care dispune de un important po
tențial economic in continuă creș
tere. Am asigurat inviolabilitatea 
și securitatea frontierelor noastre. 
Avem prieteni puternici și solidari, 
de care ne leagă comunitatea de 
orindulre, unitatea țelurilor, identi
tatea intereselor sociale și națio
nale, precum și colaborarea politi
că, economică și culturală, care du
rează de mulți ani, se dezvoltă șl 
sc îmbogățește neincetat.

Polonia populară, legată prin a- 
lianță internationalists de țările 
socialiste frățești, se află pe prin
cipalul făgaș al construirii unei 
lumi pe principiile păcii, demo
crației, progresului și dreptății.
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ROMÂNIA CERE ÎNCETAREA ACȚIUNILOR
MILITARE ÎN CIPRU, RESTABILIREA 

ORDINII LEGAL CONSTITUITE
Declarația guvernului roman - chemare la responsabilitate 
internațională, sprijin ferm si prietenesc poporului cipriot
Lovitura de stat, inițiată șl or

ganizată de forțele militare grecești 
împotriva guvernului legal al Ci
prului. condus de președintele Ma
karios. a trezit din primul moment 
reprobarea și îngrijorarea guver
nului și poporului român, care au 
condamnat-o cu energie ca o în
călcare flagrantă a voinței poporu
lui cipriot liber și suveran, ca un 
mare prejudiciu adus păcii și secu
rității generale, cursului actual 
spre destindere și colaborare.

Publicăm astăzi, in pagina I a 
ziarului. DECLARAȚIA GUVER
NULUI ROMÂN, referitoare la a- 
ceastă problemă. Act politic și di
plomatic principial și fără echivoc. 
Declarația constituie o reafirmare a 
acestei poziții, o expresie a poli
ticii consecvente a României so
cialiste de apărare a dreptului tu
turor popoarelor de a fi stăoine pe 
destinele lor, de a-și organiza viața 
potrivit voinței și intereselor pro
prii. fără nici un amestec din afară, 
de respectare și promovare fermă a 
principiilor justiției și eticii inter
naționale. de contribuție activă la 
asigurarea păcii și securității in 
regiunea geografică din care face 
parte și țara noastră, precum și în 
lumea întreagă.

In numele acestor țeluri, poporul 
român și-a declarat cu vigoare, 
prin glasul guvernului său. solida
ritatea cu poporul cipriot prieten și 
a cerut reinstaurarea autori
tății legal constituite a Republicii 
Cipru.

Situația creată prin lovitura de 
stat din 15 iulie 6-a agravat și 
s-a complicat și mai mult, a de
venit cu atit mai îngrijorătoare in 
urma acțiunilor militare întreprin
se de Turcia, ale cărei trupe au de
barcat si au ocupat poziții, in 
cursul zilei de ieri, pe insulă.

Nu este greu de demonstrat că 
asemenea acțiuni militare creează o 
situație de încordare, deschizind 

Pretutindeni, îngrijorare și proteste
față de evoluția primejdioasă a evenimentelor

NICOSIA 20 (Agerpres). — După cum relatează agențiile interna
ționale de presă, in dimineața zilei de simbătă. forțele armate ale 
Turciei au întreprins o amplă operațiune militară terestră, navală și 
aeriană asupra teritoriului cipriot, virfurile atacului fiind îndreptate 
împotriva coastei de nord a Ciprului și a capitalei — Nicosia.

calea unor evoluții primejdioase și 
imprevizibile, cu consecințe pro
fund dăunătoare pentru pacea in 
zonă, in Europa și in lume.

Conștiința popoarelor nu se poa
te împăca cu o atare perspectivă, 
nu poate râmine indiferentă in 
fața unor evenimente care com
portă riscuri de neacceptat. Morala 
și dreptul internațional nu îngăduie 
nimănui să iși asume asemenea 
riscuri și. cu atit mai puțin. să 
creeze situațiile care le-ar putea 
genera. întreaga viată internațio
nala atestă in modul cel mai con
cludent că, in zilele noastre, nici o 
problemă internațională litigioasă 
nu poate fi soluționată prin forța 
armelor : dimpotrivă, politica de 
forță, acțiunile de intervenție mili
tară nu fac decit să întețească 
disensiunile, să deterioreze climatul 
international. Rațiunea politică, in
teresele supreme ale păcii impun 
rezolvarea oricărei situații con- 
flictuale. a oricărui diferend exclu
siv pe căi politice, la masa tratati
velor. Popoarele, omenirea in an
samblu au plătit de atâtea ori, cu 
grele jertfe, ignorarea acestui în- 
vățămint fundamental al istoriei 
contemporane. Definind una dintre 
ideile cardinale ale politicii și con
duitei României socialiste pe arena 
internațională, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia : „Consolidarea 
păcii și securității internaționale 
cere in mod imperios să se elimine 
toate sursele de conflict și încor
dare, să se evite orice acte 
care ar putea genera animo
zitate intre state, să se renun
țe cu desăvirșire la confruntarea 
armată ca mijloc de soluționare a 
litigiilor interstatale. Viața de
monstrează că singura cale de rezol
vare a problemelor ce confruntă 
țările este calea politică, tratativele 
desfășurate pe principiile deplinei 
egalități, in spiritul înțelegerii și 

tală a forțelor armate ale ciprioților 
greci și unităților de rezerviști cu 
misiunea de a ocupa poziții pentru 
a se împotrivi ofensivei unităților 
turcești. Garda Națională cipriotă, 
controlată de junta militară care a 
preluat puterea la Nicosia, a trimis 
trupe blindate și de infanterie spre 
nordul insulei, pentru contracararea 
atacurilor forțelor turcești. Un co
municat al postului de radio Nico
sia. citat de agenția U.P.I., relatea
ză că a intrat in luptă și regimentul 
grec dislocat in Cipru.

După cum relata coresponden
tul agenției Associated Press din 
Nicosia, spre sfirșitul zilei de sim
bătă, forțele turcești au reușit să 
ocupe un coridor avind o lățime de 
circa 16 kilometri intre portul Ky
renia și capitala țării. Aceeași sur
să relatează despre angajarea unor 
lupte grele intre armatele turcești 
și forțele juntei militare din Cipru 
in alte localități.

Potrivit estimărilor din surse mi
litare neutre — transmite agenția 
Reuter — Turcia a debarcat pină 
seara circa 6 000 militari pe calea 
aerului și maritimă.

★
internațional și a tratatelor privind 
statutul Ciprului.

Potrivit relatărilor agențiilor de 
presă, importante forte militare gre
cești, formate din tancuri, blindate, 
tunuri, camioane cu trupe si ambu
lante se îndreaptă spre frontiera te
restră cu Turcia, care are o lungime 
de circa 160 kilometri.

După cum a comunicat agenția 
A.N.A.. reluată de U.P.I., Constantin 
Kypraios. ministrul de externe al 
Greciei, a cerut ambasadorului turc 
la Atena ca guvernul Turciei să ia 
măsuri „pentru încetarea imediată a 
tuturor acțiunilor ostile Greciei* *1.

De la începutul operațiunii au fost 
vizate in primul rind portul Ky
renia din Nord și orașul Limas
sol. al doilea centru urban al țării. 
Concomitent, au fost intreorinse pu
ternice atacuri de aviație și cu tru- 
Îe aeropurtate împotriva capitalei, 
n cursul zilei de simbătă. principa

lele lupte s-au desfășurat pe șoseaua 
Kyrenia—Nicosia. in capitală, precum 
și la Limassol. în afara forțelor ar
mate ale Turciei, la aceste lupte au 
fost antrenate forțe ale comunității 
ciprioților turci.

Agențiile Reuter, Associated Press 
și U.P.I. relatează că luptele din 
cursul zilei de simbătă au condus 
la ocuparea unor poziții importante 
de către forțele armate ale Turciei, 
în special pe coasta de nord a insu
lei. Totodată, forțele armate ale 
Turciei au efectuat, după cum rela
tează agenția U.P.I., bombardamen
te puternice asupra zonelor din Ni
cosia controlate de forțele Gărzii 
Naționale care au efectuat lovitura 
de stat.

Un comunicat al juntei militare 
din Nicosia, reluat de agenția Reu
ter, precizează că autorii loviturii 
de stat au declarat mobilizarea to-

★
ANKARA 20 (Agerpres). — Un co

municat oficial dat publicității la 
Ankara, reluat de agenția Reuter, a 
precizat că forțele armate turce au 
pătruns in Cipru în cursul nopții de 
vineri spre simbătă și simbătă dimi
neața, in valuri succesive, și că ope
rațiunea de debarcare s-a desfășurat 
„mai bine decit era de așteptat", 
într-o declarație a primului ministru 
turc, Bulent Ecevit, se arată că 
scopul intervenției turce in Cipru 
este de a răsturna guvernul care a 
preluat puterea de la președintele 
legal al țării, arhiepiscopul Makarios.

în cursul zilei de simbătă. agenția 
Anatolia, reluată de agențiile inter
naționale de presă, a transmis infor
mații privind înaintarea trupelor de 
desant, a artileriei și tancurilor turce 
pe teritoriul cipriot.

Un comunicat transmis de minis
trul turc al informațiilor, Orhan 
Birgit, reluat de agenția Reuter, in
formează că trupele turce au ocupat, 
la sfirșitul zilei de simbătă. o por
țiune a coastei nordice a Ciprului, 
in zona orașului Kyrenia. situat la 
24 kilometri de Nicosia, și că trupele 
lsi consolidează pozițiile in această 
regiune.

Consiliul de Miniștri al Turciei a 
decretat starea de asediu pentru un 
interval de o lună, cu incepere de 
simbătă. ora 7.00 (ora locală) in 
14 vilayete de frontieră ale țării, in
clusiv in cele unde se află marile 
orașe — Ankara, Istanbul, Izmir.

Pe de altă parte, un comunicat al 
Comandamentului forțelor aeriene 
turce, difuzat simbătă dimineața la 
Ankara, a anunțat câ spațiul aerian 
turc a fost închis pentru trafic. Toate 
aeroporturile din țară sint închise 
pină la noi dispoziții.

ATENA 20 (Agerpres). — Dupâ 
începerea operațiunilor militare ale 
Turciei împotriva Ciprului, guvernul 
Greciei s-a întrunit intr-o ședință 
extraordinară pentru examinarea 
evenimentelor. Consiliul de Miniștri 
grec a decretat mobilizarea generală 
la un interval de șase ore de la de
barcarea trupelor turce in Cipru. La 
Alena s-a anunțat că spațiul aerian 
al Greciei este periculos pentru zbo
rurile avioanelor civile, iar aeropor
tul din Atena a fost închis. într-o 
dc-clarație guvernamentală. Turcia a 
fost acuzată de violarea dreptului

YORK. — Președintele 
Ciprului, arhiepiscopul 
care se află la New

• NEW 
legal al 
Makarios,
York, a făcut următoarea decla
rație : „Recentele evenimente de
plorabile din Cipru, cauzate de 
junta greacă, au evoluat, in pre
zent. prin debarcarea turcească pe 
insulă, la o situație mult mai 
tragică.

Nu se poate spune că au fost e- 
puizate toate mijloacele diplomatice 
pentru o reglementare pașnică a si
tuației".

• WASHINGTON. — Statele Uni
te speră că un acord de încetare a 
focului va fi in curind încheiat in 
Cipru și că negocieri se vor angaja 
imediat la Londra sub președinția 
Marii Britanii —. a declarat simbătă 
secretarul de stat american, Henry 
Kissinger, la reședința prezidențială 
din San Clemente. El a adăugat că 
Grecia a acceptat încetarea focului, 
iar subsecretarul de staț, american, 
Joseph Sisco, aflat in prezent la 
Ankara, va supune guvernului turc 
un plan de negocieri elaborat in co
mun de S.U.A. și Anglia.

Purtătorul de cuvint al Departa
mentului de Stat a dat publicității 
o declarație privind poziția Statelor 
Unite in legătură cu evenimentele 
din Cipru, in care se spune : „Re
gretăm acțiunea militară a Turciei 
și. totodată, deplingem acțiunea pre
cedentă a Greciei, care a provocat 
criza".

• LONDRA. — La Londra a fost 
convocată, sub conducerea premieru
lui Harold Wilson, o ședință lărgită 
a guvernului britanic, la care a fost 

respectului față de interesele legi
time ale fiecărei națiuni".

Tocmai acestor cerințe supreme 
ale păcii și legalității internațio
nale, spiritului realist, grijii fată 
de destinele omenirii le dă expre
sie Declarația guvernului român 
cind arată că. în condițiile create 
în Cipru și in zonă, se impun cu 
stringență încetarea imediată a ori
căror acte militare din partea ori
cărui stat, retragerea urgentă a tu
turor trupelor străine, restabilirea 
fără intirziere a ordinii legal con
stituționale pe insulă, a președin
telui ales prin voința poporului. 
Numai astfel poate fi asigurat drep
tul imprescriptibil al poporului ci
priot de a se dezvolta liber și su
veran ; numai astfel pot fi salvgar
date interesele păcii și securității 
internaționale.

Este de vitală însemnătate să fie 
curmat cursul spre agravarea în
cordării, să se acționeze do către 
toate statele nu in direcția înrăută
țirii situației, care a atins un înalt 
grad de acuitate, cl pentru grab
nica ei soluționare pașnică. Tre
buie făcut totul pentru asigu
rarea unui climat de calm, de na
tură să permită abordarea cu răs
pundere a problemelor ivite, ga
rantarea independentei și suvera
nității naționale a Ciprului, asigu
rarea bunei conviețuiri între ci- 
prioții greci și turci, dezvoltarea 
democratică si pașnică a tării.

Iată de ce poporul român, care 
nutrește sentimente de sinceră 
prietenie față de popoarele balca
nice. care a acționat pentru stator
nicirea in zonă a unor relații de 
încredere și bună vecinătate, care a 
venit cu initiative de pace si cola
borare în folosul tuturor, și-a ex
primat clar, și de această dată, o 
atitudine constructivă, speranța că 
rațiunea politică va prevala. că 
drepturile legitime ale ponorului 
cipriot vor fi respectate, că pacea 
va triumfa.

invitat și șeful Statului major al ar
matei, Michael Carver. S-a hotărit 
trimiterea de noi întăriri mi
litare britanice pe insulă, care 
să se alăture forțelor engleze stațio
nate deja in Cipru. Primele unități ( 
au și părăsit Anglia pe calea aerului.

Pe de altă parte, ministrul de ex
terne al Marii Britanii, James Ca
llaghan, a declarat că, prin organiza
rea consultărilor și contactelor diplo
matice de la Londra, guvernul englez 
urmărește trei obiective : să o- 
prească Grecia să treacă la contra- 
acțiune ca urmare a intervenției Tur
ciei in Cipru, pentru ca, in acest fel, 
să nu se extindă conflictul pe uscat, 
la frontiera dintre cele două țări ; 
să realizeze o încetare a focului in 
Cipru ; să se ajungă la o intilnire a 
reprezentanților Greciei și Turciei la 
Londra.

• NAȚIUNILE UNITE. — Secre
tarul general al O.N.U., Kurt Wald
heim. a dat publicității o declarație in 
care arată că este „profund îngrijo
rat in fața acestor evenimente, care 
sint extrem de grave pentru menține
rea păcii și securității internaționale**.  
Din momentul in care a luat cu
noștință de debarcări, secretarul ge
neral a dat imediat instrucțiuni re
prezentantului său special in Cipru, 
ambasadorul Weckmann Munoz, și 
comandantului forțelor O.N.U., ge
neralul Pram Chand, să transmită 
de urgență toate informațiile nece
sare desfășurării lucrărilor Consiliu
lui de Securitate.

Secretarul general al O.N.U. a 
respins simbătă cererea prezentată de 
Loukas Papaphilippou, prin care so
licita acreditarea sa ca reprezentant 
al noilor autorități militare din 
Cipru pe lingă O.N.U., urmind a lua, 
astfel, cuvintul in cadrul dezbaterilor 
Consiliului de Securitate. Kurt Wald
heim a arătat că Consiliul de Secu
ritate a hotărit să-1 considere pe 
arhiepiscopul Makarios președinte al 
Republicii Cipru, iar pe Zenon 
Rossides ca reprezentant al acestei 
tari pe lingă O.N.U.

• BRUXELLES. — Ministrul de 
externe al Belgiei, Renaat Van 
Elslande, l-a convocat pe însărcina
tul cu afaceri al Greciei la Bruxel
les. exprimindu-i dorința guvernului 
belgian de a se veghea asuora res
pectării prevederilor tratatelor de la 
Londra si Ziirich privind statutul Ci
prului și de a se lua măsuri pen
tru retragerea din această țară a o- 
fițerilor și subofițerilor greci a că
ror intervenție a favorizat lovitura 
de stat din 15 iulie.

Renaat Van Elslande a transmis, 
pe de altă parte, ambasadorului turc 
la Bruxelles regretul profund al gu
vernului belgian in legătură cu in
tervenția turcă in Cipru.

• ROMA. — Agravarea dramatică 
a situației din Cipru, precum și a 
relațiilor dintre Turcia și Grecia, 
preocupă in cel mai inalt grad Ita
lia. s-a arătat in nota dată publi
cității la Roma de Ministerul Afa
cerilor Externe. In notă se arată că 
Italia „deplinge inițiativele militare 
antrenate de lovitura de stat“ din 
Cipru, observîndu-se că „acestea 
comportă cele mai grave riscuri".

• STRASBOURG. — Secretarul 
general al Consiliului Europei, Lujo 
Toncici Sorinj. a adresat simbătă 
după-amiazâ Turciei și Greciei un 
apel in care se cere ca acestea „să 
evite 6ă întreprindă vreo acțiune care 
ar avea drept rezultat un conflict 
armat — primul de la cel de-al doi
lea război mondial intre două națiuni 
europene**.  El a adăugat că „aceasta 
ar constitui o pierdere ireparabilă 
pentru solidaritatea europeană".

Pentru respectarea 
Acordului de la Paris 

asupra Vietnamului
VIETNAMUL DE SUD 20 (Ager- 

pres). — Ministerul Afacerilor Exter
ne nl Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud a dat publicității o declarație in 
care condamnă acțiunile administra
ției de la Saigon, care înăspresc si
tuația din Vietnamul de sud. în spi
ritul respectării stricte și îndeplinirii 
Acordului de la Paris asupra Vietna
mului. se arată în declarație. G.R.P. 
al R.V.S. a propus, la 22 martie, un 
olan in sase puncte, menit să ducă 
la instaurarea păcii și înțelegerii na
ționale în Vietnamul do sud. Admi
nistrația saigoneză a respins aceste 
proDuneri constructive și săvirșește In 
permanentă încălcări grosolane ale 
prevederilor Acordului de la Paris și 
ale comunicatului comun din 13 iulie 1973.

G.R.P. al R.V.S. cere in mod ca
tegoric administrației de la Saigon 
să înceteze toate acțiunile militare, 
să dea curs cererilor juste formulate 
la 22 martie 1974, pentru a putea fi 
reluate convorbirile dintre părțile 
vietnameze, in vederea soluționării 
problemelor interne din Vietnamul 
de sud.

COMUNICAT AL AGENȚIEI 
CENTRALE TELEGRAFICE 

COREENE
PHENIAN 20 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția A.C.T.C., auto
ritățile deja Seul au răspîndit, in 
prima jumătate a lunii iulie a. c., la 
nord de linia de demarcație militară, 
manifeste calomnioase la adresa 
R. P. D. Coreene. Asemenea acți
uni _— subliniază agenția — repre
zintă noi acte de încălcare flagrantă 
a Declarației comune Nord—Sud din 
4 iulie și a înțelegerii convenite in 
cadrul celei de-a doua reuniuni a 
copreședinților Comitetului de coor
donare Nord—Sud, prin care ambele 
părți s-au angajat solemn să nu pro
cedeze la asemenea acțiuni. Pentru 
actele comise recent in acest sens, 
întreaga responsabilitate revine păr
ții sud-coreene — precizează agen
ția.

*
Asociația Juriștilor Democrați din 

Coreea a dat publicității, la Phenian, 
un apel prin care cheamă juriștii 
din întreaga lume să se pronunțe 
Împotriva tuturor măsurilor repre
sive inițiate de autoritățile de la 
Seul împotriva studenților și popu
lației din Coreea de sud.

R. D. GERMANĂ

Rezultatele îndeplinirii planului pe primul semestru
BERLIN 20. (Corespondență de la 

C. Varvara). — în R. D. Germană au 
fost date publicității rezultatele in- 
deolinirii planului economiei națio
nale pe primul semestru al anului 
in curs. Planul producției industria
le a fost îndeplinit in proporție de
101,5 la sută, in industrie inregis- 
trindu-se o creștere a productivită
ții muncii de 6,7 la. sută față de 
primul semestru al anului trecut. 
Venitul național a sporit cu 5,5 la
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agențiile de presă transmit:
Cu prilsjul celei de-a 

52-a aniversări a înte
meierii P.C. din Japonia, in 
sala Hibya din Tokio a avut loc 
un miting. Au luat cuvintul Toshio 
Sakaki, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.J., și Tetsuzo Fuwa, șeful 
Secretariatului C.C. al P.C.J.

La Vientiane, Fumi Von8vi- 
cit, vicepremier și ministru al afa
cerilor externe al Guvernului Pro
vizoriu de Uniune Națională al 
Laosului.'a menționat într-un inter
viu necesitatea retragerii membrilor 
personalului militar străin de pe te
ritoriul Laosului. Fumi Vongvicit a 
declarat, totodată, că miniștrii re- 
prezentind forțele patriotice din Gu
vernul Provizoriu de Uniune Na
țională aprobă recunoașterea G.R.P. 
al Republicii Vietnamului de Sud.

Valoarea exporturilor ță
rilor latino-americane Pe ’* 
nul 1973 a crescut, în comparație cu

Convorbirile franco-britanice 
soldate cu „rezultate modeste11

„Mai curind un prim 
contact decit o verita
bilă negociere". Prin 
aceste cuvinte comen
tatorul televiziunii 
franceze a rezumat a- 
precierile pe care pre
sa pariziană le-a fă
cut pe marginea în- 
tilnirii dintre pre
ședintele Valery Gis- 
card d’Estaing și pri
mul ministru britanic 
Harold Wilson, desfă
șurate vineri la pala
tul Elysde.

Conform declara
țiilor premierului en
glez și purtătorului de 
cuvint al președinției 
Republicii Franceze, 
convorbirile au abor
dat relațiile bilaterale, 
problemele Pieței co
mune, in special pro
cesul inflaționist din 
Europa occidentală și 
situația financiară, 
precum și alte aspecte 
ale vieții internațio
nale.

După cum remarcă

majoritatea observa
torilor, singurul re
zultat concret constă 
in decizia referitoare 
la aparatul supersonic 
franco-britanic „Con
corde". S-a căzut ' de 
acord asupra realizării 
a 16 avioane de acest 
tip. Cu toate că aceas
tă reducere a progra
mului TFranța optase 
pentru construirea a 
19 apaiale) va provoca 
o scădere a ritmului 
de producție și impli
cit un risc de șomaj 
in industria aeronau
tică franceză, compro
misul este considerat 
ca pozitiv, ținind sca
ma de reticențele bri
tanice in acest dome
niu.

în ceea ce privește 
tunelul de sub Marea 
Minecii, s-a hotărit 
să se reexamineze an
samblul proiectului. O 
decizie similară a fost 
luată in legătură cu 
prospectările petrolie

Președintele Republicii Afganistan 
a primit pe ambasadorul României

KABUL 20 (Agerpres). — Cu pri- 
lelul participării la festivitățile or
ganizate la Kabul pentru a marca 
prima aniversare a Republicii Afga
nistan, ambasadorul român în aceas
tă tară. Alexandru Boabă, n fost pri
mit de Mohammad Daud Khan, pre
ședintele Republicii Afganistan, că
ruia i-a transmis un salut cordial și 
urări dc sănătate și succes în activi
tatea de dezvoltare a Afganistanului 
din partea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Președintele Daud l-a rugat pe 
ambasadorul român să transmită 
mulțumirile sale președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru mesajul transmis,

CARACAS Conferința O. N. U. asupra 
dreptului mării

CARACAS 20 (Agerpres). — Lu
crările celei de-a 3-a Conferințe a 
Națiunilor Unite asupra dreptului 
mării, găzduite de capitala venezue- 
leană, au intrat in faza deliberărilor 
cu ușile închise.

Intr-o declarație publică, președin
tele conferinței, Shirley Hamilton 
Amerashinghe (Sri Lanka), a arătat 
că statele participante sint dispuse 
să voteze — cu o largă majoritate —

EGIPT

Vast plan de reconstrucție 
a regiunii Suez

CAIRO 20. (Corespondență de la 
Nicolae N. Lupu). — Ministerul egip
tean al Reconstrucției a încheiat, re
cent, lucrările de elaborare a planu
lui de lungă durată, pe baza căruia 
vor fi reconstruite orașele din regiu
nea Canalului Suez. Conform deta
liilor furnizate presei egiptene, în
făptuirea prevederilor stipulate de 
planul elaborat necesită peste 
3 600 000 lire egiptene. Realizarea lui 
va schimba total, pină la sfirșitul 
secolului, înfățișarea localităților dis
truse in perioada conflictului militar 
din octombrie anul trecut. Port 
Saidul va deveni o zonă liberă, Is- 
mailia — centru cultural și turistic, 
iar Suezul, o puternică regiune in

sută. Producția animalieră a sporit 
cu 6,7 la sută. La dispoziția agricul
turii au fost puse noi utilaje și o 
cantitate sporită de îngrășăminte 
chimice. Investițiile in economia na
țională s-au cifrat in primul semes
tru al acestui an la 15,9 miliarde de 
mărci.

Comunicatul relevă că veniturile 
nete ale populației au sporit față de 
primul semestru al anului trecut cu 
4,2 la sută.

anul precedent, cu 4,3 miliarde 
dolari, atingind cifra de 21 miliar
de dolari — se arată intr-o statistică 
preliminară publicată de Fondul Mo
netar Internațional.

Lfl AltJCr S* _a încheiat vizita 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei. El a confe
rit cu președintele Houari Boume- 
diene și cu alte oficialități. Au fost 
examinate probleme interesînd miș
carea palestineană de rezistentă in 
contextul evoluției actuale din Orien
tul Apropiat.

Birou al O.E.P. la Londra. 
Marea Britanie a acceptat deschide
rea, la Londra, a unui birou inde
pendent al Organizației .pentru Eli
berarea Palestinei — informează a- 
genția M.E.N.

Noul buget al Arabiei 
Saudite, se c*̂ reaz^ suma 
record de 24,5 miliarde de dolari, a 
fost aprobat de regele Feisal. Majo-

re maritime. O comi
sie de experți inter
naționali va stabili 
frontiera maritimă în
tre cele două țări, e- 
liminind astfel even
tualele litigii de na
tură geografică.

în rest, după toate 
aparențele, convorbi
rile n-au ajuns la re
zultate concrete. Su
bliniind faptul că în- 
tîlnlrea franco-brlta- 
nică a avut mai mult 
un caracter de infor
mare reciprocă, „Le 
Figaro" apreciază că 
intilnlrea are rezultate 
modeste, întrucît nu 
s-a adoptat nici o de
cizie in domeniile 
principale: inflația,
dialogul între țările 
Pieței comune șt lumea 
arabă, politica energe
tică.

Paul 
DIACONESCU

Paris 

si urări de sănătate sl succes în ac
tivitatea deosebită pe care o depune 
atit pe plan extern, cit si pentru 
dezvoltarea României.

Șeful statului afgan și-a exprimat, 
totodată, dorința ca relațiile nfgano- 
române să se dezvolte din ce in ce 
mai mult, spre binele celor două po
noare prietene.

★
Un acord comercial și de plăți ro- 

mâno-afgan a fost semnat la Kabul. 
Din partea română, acordul a fost 
semnat de ambasadorul țârii noas
tre în Afganistan, Alexandru Boa
bă, iar din partea afgană do mi
nistrul comerțului, Mohqmmad Khan 
Jallar.

pentru teza mării teritoriale In li
mita a 12 mile și a zonei economice 
de 200 de mile pornind de la coastă. 
El a afirmat, de asemenea, că există 
un consens pentru crearea unei au
torități internaționale care să regle
menteze explorarea și exploatarea 
adincurilor mărilor și oceanelor, in 
beneficiul întregii comunități inter
naționale.

dustrială. înfăptuirea prevederilor 
planului de reconstrucție a regiunii 
Suez va duce la dublarea sau chiar 
triplarea populației din zonă.

Paralel cu prevederile privind 
dezvoltarea industrială a regiunii, se 
preconizează extinderea cu 800 000 
feddani a suprafețelor cultivate în 
sectoarele sudic și estic ale Canalu
lui, cu ajutorul apei furnizate de ba
rajul de la Assuan.

APRECIERI ELOGIOASE 
LA ADRESA PARTICIPĂRII 

ROMÂNIEI LA TIRGUL 
DE LA BOGOTA

BOGOTA. Pavilionul Români
ei, din cadrul Tirgului interna
țional de la Bogota, a fost vi
zitat de secretarul general al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Columbia, Gilberto Vieira, care 
și-a exprimat înalta apreciere 
fafa de participarea țării noastre 
la această manifestare, referin- 
du-se in mod elogios la rezul
tatele obținute de poporul român 
in toate domeniile de activitate. 
Totodată, el a apreciat că re
centa vizită în România a pre
ședintelui ales al Columbiei, Al
fonso Lopez Michel sen, deschide 
noi perspective de dezvoltare 
relațiilor dintre cele două țări.

ritatea veniturilor pe anul fiscal 
1974—1975 vor proveni din vînzările 
de petrol, iar in cadrul cheltuielilor 
bugetare un loc de importanță ma
joră va reveni investițiilor.

Devalorizarea cu 578 13 
sută a monedei uruguayene — 
peso-ul — a fost decisă de guvernul 
acestei țări. Aceasta este una dintre 
cele mai substanțiale devalorizări din 
luna martie 1972.

Populația Uniunii Sovie- 
tlCG a f°st’ *a 1 iu^ic a,c’’ de 252 
milioane locuitori — a comunicat 
Direcția centrală de statistică a 
U.R.S.S.

Prețurile cu ridicata în 
R.F.G. au crescut,in niedle- 
cu 16 la sută, în comparație cu ni
velul prețurilor din aceeași lună a 
anului trecut.

Ltt Deliii se desfășoară sesiu
nea Comitetului pe întreaga Indie al 
Partidului Congresul Național Indian. 
Evocind principalele aspecte ale si
tuației internaționale, in raportul 
prezentat sesiunii, S. D. Sharma, 
președintele partidului, a salutat ten
dințele spre destindere, subliniind, 
totodată, eforturile Indiei in direcția 
dezvoltării relațiilor de prietenie cu 
toate țările Asiei și a normalizării 
relațiilor din această parte a lumii.

Taifunul „Ivy" a ,ost p“ter- 
nic .resimțit în centrul Insulei Luzon 
din Filipine, unde a provocat pa
gube materiale însemnate.

ETIOPIA

Apel adresat populației 
de către 

Comitetul militar
ADDIS ABEBA 20 (Agerpres). — 

In capitala Etiopiei și-a început ac
tivitatea Comisia specială creată 
pentru cercetarea faptelor de corup
ție și de abuzuri comise de foștii 
membri ai guvernului și al aparatu
lui de stat.

După cum rezultă din materialele 
publicate de ziarele din Addis Abeba, 
pină în prezent au fost arestate 93 
de persoane suspecte de a fi comis 
abuzuri și de corupție.

în capitala Etiopiei, Comitetul mi
litar a dat publicității o declarație 
în care cere populației să se abțină 
de la orice acțiuni care ar putea îm
piedica înfăptuirea sarcinilor pe care 
forțele militare le întreprind in ve
derea progresului țării.

DE PRETUTINDENI
• OCEAN... PE US-

CAT. PersPect,va Expozi
ției oceanografice prevăzută să 
se deschidă in 1975 la Okinawa, 
in Japonia sc fac intense pregă
tiri. Deși incă n-a fost definiti
vată lis’a țărilor si firmelor par
ticipante, la Tokio au și fost 
puse in vinzarc biletele de in
trare. Firma niponă Fuyo a a- 
nunțat că va prezenta realizările 
sale din domeniul bionicii ocea
nice in cadrul unui pavilion in 
formă de cochilie de scoică. Pa
vilionul central va sugera o zo
nă de pe fundul mării. Aici vor 
fi expuse mașini pentru ma
nipularea de la distanță a obiec
telor grele fixate pe o platfor
mă submarină, machete, proto
tipuri animate și modele de 
instrumente de lucru sub apă, 
la scară redusă, pe care vizita
torii le vor putea manevra.

• CINCI ANI DE LA 
ASELENIZAREA PRIMU
LUI ECHIPAJ UMAN. 
Neil Armstrong — primul om 
care a pășit pe satelitul natural 
al Pămintului — a inminat pre
ședintelui Nixon, cu prilejul a- 
cestei aniversări, o plachetă 
care evocă cele mai importante 
momente ale cuceririi spațiului 
de către astronauții americani. 
Președintele Nixon a precizat 
că placheta va fi expusă la 
Casa Albă, în semn de omagiu 
adus astronauților și celor apro
ximativ 400 000 de persoane care 
au lucrat in cadrul programe
lor spațiale ale Statelor Unite.

• STOBI VA DEVENI 
ORAȘ-MUZEU. Important I 
centru comercial și strategic in 
perioada imperiului roman, ora
șul Stobi, din R. S. Macedonia,
va fi restaurat pe baza studiilor 
făcute de arheologi. Stobi, cu 
venerabila sa virstă de 2 300 de 
ani, va deveni un oraș-muzeu. 
Toate monumentele și sculptu
rile găsite in cursul săpăturilor 
vor fi așezate pe locurile unde 
s-au aflat acum mai bine de 
două milenii, iar in „Coliseu" 
vor fi reluate spectacolele tea
trale. )

• ADAPTARE LA ME-
QIU, Indienii din America de 
Sud care trăiesc in preajma ce
lui mai „inalt" lac navigabil 
din lume — Titicaca — situat in 
mijlocul piscurilor andine, la o 
altitudine de 4 000 de metri, au 
un organism întru totul adap
tat la atmosfera rarefiată. To
racele și plăminii lor au un vo
lum considerabil superior ce
lui normal. Cantitatea de sânge 
in organism este cu un litru mai 
mare decit la locuitorii de la 
șes și mai bogată in globule ro
șii — cu circa un milion pe mi
limetrul cub.

• JURNALUL REGĂ
SIT. în colecția de exemplare I 
rare a bibliotecii centrale din 
Budapesta a fost descoperit un 
manuscris legat în piele. în 
urma expertizelor grafologice, 
s-a ajuns la concluzia că este 
vorba de un jurnal al impără- 
tesel Maria Luiza, soția lui Na
poleon. Ea a notat in acest jur
nal de 525*  de pagini păreri ala 
filozofilor și moraliștilor, ma
nuscrisul respectiv oferind o 
expresivă imagine despre unele 
preocupărrale vremii.

• Șl LEU Șl LEOPARD.
Acest uimitor exemplar — pro
venit dintr-o leoaică și un leo
pard — este pensionarul gră
dinii zoologice din orașul ja
ponez Kobe. Născut împreună ' 
cu alți patru pui, cărora, pe 
măsură ce au crescut, le-au dis
părut petele caracteristice leo- (y ' 
Dârzilor, Johnny, dimpotrivă, le-a 
păstrat pe ale sale, spre marea 
satisfacție a îngrijitorilor și a 
miilor de vizitatori ce se în
ghesuie in fața cuștii spre a-1 
admira. ;

• „PERFORMANTE" I
Canadianul Fred Maguire este 
un recordman în „navigația ex
centrică". Vechiul său record : 
o călătorie marină cu... o co
paie pe o distanță de 270 km, 
Recent, năstrușnicul navigator 
a parcurs 1 700 km într-o „am
barcațiune" similară, echipată 
cu un motor de 6 C.P., făcind 
înconjurul insulei Vancouver.

• SUB INFLUENTA 
ALCOOLULUI... După ca 
a devastat citeva lanuri de po
rumb, o turmă de elefanți săl
batici din jungla statului indian 
Bengalul de Vest a pătruns in 
perimetrul a două cătune din 
vecinătate. Aici elefanții au dis
trus numeroase locuințe și au 
ucis cinci persoane. Potrivit re
latărilor martorilor oculari, a- 
gresivitatea elefanților a crescut 
după ce aceștia au găsit într-u- 
na din locuințele distruse o can
titate de alcool, din care se 
pare că „au tras cite o dușcă“...

• MARI INUNDAȚII 
IN BANGLADESH
produs în ultimele zile. Au fost 
afectate cinci districte ale țării 
— Comilla, Chittagong, Bogra, 
Sylhet și Noakhali. Inundațiile 
au provocat mari daune recol
telor de pe sute de mii de hec
tare de terenuri cultivate. Ploi
le abundente au provocat re
vărsarea nurilor Brahmaputra, 
Jamuna, Sitalakhya și a altor 
cursuri de apă din Bangladesh. 
Zona capitalei țării, Dacca, a 
fost, de asemenea, afectată de 
inundații.
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