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PLENARA COMITETULUI CENTRAL
Sîmbătă, 27 iulie 1974, au început 

lucrările Plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român.

Lucrările plenarei au fost deschise 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român.

La plenară participă ca invitați 
primii secretari ai comitetelor jude
țene de partid, membrii guvernului, 
conducători ai unor instituții cen
trale de stat șl obștești, adjuncți ai 
șefilor de secții ale Comitetului Cen
tral, cadre de conducere din presă — 
care nu sînt membri ai C.C. al P.C.R.

La propunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, plenara a păstrat un mo
ment de reculegere în memoria lui 
Miron Constantinescu, vechi activist 
al partidului, care a încetat din 
viață.

Plenara C.C. al P.C.R. a adoptat,

in unanimitate, următoarea ordine 
de zi:

1. - Probleme organizatorice.
2. — Proiectul programului Parti

dului Comunist Român de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism ;

3. - Proiectul de directive ale 
Congresului al Xl-lea cu privire la 
planul cincinal pe 1976—1980 și li
niile directoare ale dezvoltării eco- 
nomico-sociale a României pentru 
perioada pînă în 1990 ;

4. — Proiectul planului național 
unic de dezvoltare economico-so- 
cială și Proiectul Bugetului pe anul 
1975 ;

5. — Proiectul de hotărîre privind 
convocarea, ordinea de zi și norma 
de reprezentare la cel de-al Xl-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român;

6. — Criteriile cu privire la can
didați) ce urmează a fi aleși în orga
nele centrale și locale ale partidului.

In cadrul lucrărilor de sîmbă- 
tă ale plenarei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat propunerile 
Comitetului Executiv în legătură cu 
problemele organizatorice înscrise la 
ordinea de zi.

Plenara a ales, în unanimitate, ca 
secretar al C.C. al P.C.R. pe tovarășul 
losif Uglar și ca membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. pe tovarășul Emil Bobu.

Dată fiind însemnătatea deosebită 
a documentelor ce urmează a fi dez
bătute, Plenara C.C. al P.C.R. a 
hotărît ca acestea să fie studiate în 
cursul zilelor de sîmbută și dumi
nică, urmînd ca lucrările în plen să 
se reia luni dimineața.

■;jtșEaw

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceaușescu au primit, 
simbâtă la amiază, la sala Palatului 
Republicii, un gruD de peste 300 de 
elevi și studenți americani care ne 
vizitează țara in cacfrul cunoscutu
lui program „Ambasadorii priete
niei".

La intîlnire au participat tovarășii 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Gheorghe Cioară, Paul Niculescu-

Mizil, Comei Burtică, Ștefan Andrei, 
Ion Cosma, ministrul turismului, 
Ion Traian Ștefănescu, prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului, 
Ceaușescu, vicepreședinte 
liului U.A.S.C.R., Radu 
Cristina Luca, secretari 
U.T.C.

Au fost de față, de _______ _
Harry W. Morgan, președintele fun
dației „Ambasadorii prieteniei" —

__ Nicu 
al Consi- 
Enache și 

ai C.C. al
asemenea,

A.F.F., împreună cu soția. Au parti
cipat. de asemenea, Richard Strat
ton, reprezentantul permanent al 
A.F.F. în România. Russell Mathis, 
președintele Asociației americane a 
dirijorilor de coruri, Gregory Gould, 
Michael Gould, Tim Ford și Pam 
Ford, directori ai programului, pre
cum și o delegație de profesori re-
(Continuare in pag. a VII-a)

Cuvîntul președintelui Nicolae Ceaușescu

RĂSPUNS PRIN FAPTE, CONCRET, LA CHEMAREA

COMITETULUI EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R.
AU ÎNDEPLINIT

Acțiuni sistematice pentru reducerea PE 7 LUNI

cheltuielilor de producție
și sporirea beneficiilor

LA TELECONFERINȚÂ, CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

Industria județului 
Constanța

CONSTANȚA (Coresponden
tul „Scinteii", George Mihăescu): 
— Desfășurind larg întrecerea 
socialistă in cinstea celor două e- 
venimente ale anului — a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei de 
sub jugul fascist și Congresul al 
Xl-lea al P.C.R. — colectivele 
de oameni ai muncii din unită
țile industriale ale județului 
Constanța au reușit ca. la data 
de 25 iulie, să-și realizeze inte
gral sarcinile de plan pe cele 7 
luni. Pină la sfirșitul lunii iulie 
se va obține peste plan o pro
ducție suplimentară in valoare 
de 176 milioane lei.

Domnule Morgan, 
Doamnă Morgan, 
Doamnelor și domnilor. 
Dragi prieteni.
Este o deosebită plăcere pentru 

mine și pentru soția mea, precum 
si pentru ceilalți tovarăși prezenți 
aici, să ne întîlnim din nou cu dum
neavoastră, cu ..ambasadorii priete
niei". Aș dori să exprim mulțumi
rile noastre pentru această inițiati
vă a fundației și mai cu seamă pen
tru activitatea dumneavoastră, care 
timp de trei ani ați desfășurat o 
muncă intensă și ați fost an de an 
in România.

Fără îndoială, faptul că 5 000 de 
„ambasadori ai prieteniei" de dift.-' 
rite virste — tineri, copii -r au 
in acești ani in Românj^j^^Wu in- 

'tîtrrit cu tineri și cu copii' români 
constituie un eveniment important 
in dezvoltarea prieteniei și colabo
rării dintre tineretul și dintre po
poarele noastre.

Aș putea spune că ceva din rezul
tatul activității „ambasadorilor prie
teniei" am putut constata in luna

decembrie anul trecut, cu prilejul 
vizitei pe care am făcut-o in S.U.A.; 
in orașele din S.U.A. prin care am 
trecut ne-am intilnit cu multi din
tre acești „ambasadori" care au vi
zitat România, inclusiv cu părinții 
lor — și am văzut și simțit spiritul 
de prietenie, de ospitalitate cu care 
am fost intimpinați. De altfel și in 
S.U.A., de numeroase ori. ne-ați în
soțit pretutindeni in toate orașele 
prin care am fost — și deci am sim
țit că intr-adevăr „ambasadorii prie
teniei" vor să-și intJpjHtnească in 
cele . mai bumv ^«Sdîții această 
menire d^.^^einohi la apropierea 
și mai bu®< *’—
nq^lre. *~ X

Șm ascultat ,'cu- 
fapi\ll că jațgf*roal

depășit acest plan, ceea ce înseamnă 
că v-ați insușit ceva din experiența 
poporului român, care se preocupă 
să îndeplinească planul de dezvol
tare înainte de termen. (Aplauze).

Deoarece v-ați realizat planul îna
inte de termen, cred că veți

îuoaștere a ^ppftoardlor

atjsfaclte

in vedere să continuați activitatea 
și să nu vă opriți aici. Am dori ca 
schimburile de tineri, vizitele unor 
noi grupuri de „ambasadori ai prie
teniei" să continue și in anul viitor. 

Trebuie să-mi fac autocritica că la 
prima noastră intilnire am vorbit de 
o cifră de 5 000 de „ambasadori ai 
prieteniei". Cred că am subapreciat 
posibilitatea fundației dumneavoas
tră : de aceea consider că putem 
vorbi de un număr mult mai mare 
în viitor. (Aplauze).

Noi, în România, nu avem o fun
dație sau o asociație cu această de- 
nuțnipe, dar avem o organizație de 
tyjFfet ai cărei reprezentanți se gă- 

aici. Cred că vor urma exemplul 
prietenilor lor americani și se vor 

.. apuca șiei să stringă fondurile ne- 
^cesa^gSpțJru ca, și cu ajutorul pă- 

- nnțlfor; &-organizeze și ei un grup 
i de tineri români, de „ambasadori al 
prieteniei" români, care să meargă 
in S.U.A.

Cred că ar fi bine ca de pe acum 
— dacă și dl. Morgan va fi de acord
(Continuare in pag. a VII-a)

Oamenii muncii din întreprinderi și-au însușit cu însuflețire che
marea Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și sint hotăriți să răs
pundă noilor măsuri de ridicare a nivelului de trai printr-o activitate 
plină de inițiativă și rodnicie in vederea creșterii suplimentare a pro
ducției și productivității muncii, reducerii peste plan a cheltuielilor 
de producție și circulație, asigurării unei inalle eficiențe economice 
— astfel incit creșterea beneficiilor unităților economice să permită 
acoperirea alocațiilor suplimentare repartizate majorării veniturilor. 
In unitățile economice se desfășoară in prezent ample acțiuni pentru 
identificarea și valorificarea de noi rezerve, se stabilesc programe 
concrete de măsuri spre a se produce cu randamente sporite, cu 
cheltuieli mai reduse, spre a se obține neintirziat rezultate superioare 
pe planul beneficiilor. Iată citeva fapte elocvente in acest sens, pre
zentate de corespondenții „Scinleii" in teleeonferința de astăzi.

O primă relatare din Buzău, de la 
Mihai Bâzu :

— Noile măsuri stabilite de con
ducerea partidului cu privire Ia ma
jorarea retribuției tarifare a oameni- , 
lor muncii au determinat la între
prinderea de geamuri din Buzău o 
puternică mobilizare a tuturor for
țelor colectivului pentru a spori pe 
toate căile beneficiile, „pentru a 
scoate bani și din piatră seacă" — 
cum se exprima plastic un muncitor. 
Mult timp, aici s-a crezut câ vor 
trebui să treacă ani și ani pină cind 
colectivul va fi in măsură să asigure 
rentabilizarea producției, adică să 
dea statului beneficii, nu să 
solicite dotații. Cu prilejul vizitei de 
lucru întreprinse in toamna anului 
1973 in unele unități economice din 
municipiul Buzău, secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a trasat ca sarcină de 
prim ordin, pentru anul 1974, renta
bilizarea întreprinderii de geamuri. 
Indicațiile primite atunci au consti
tuit fundamentul pe care și-au struc
turat întreaga activitate politică și 
organizatorică comitetul de partid, 
împreună cu comitetul oamenilor 
muncii, larg sprijinite de sindicat și

organizațiile U.T.C. Măsurile apli
cate operativ in fie.care atelier și 
secție privind utilizarea mașinilor și 
instalațiilor la întreaga capacitate, 
reducerea continuă a consumurilor 
de materii prime și energie, in con-

dițiile Întronării unei exigente dis
cipline de muncă, au dus neintirziat 
la rezultatele scontate. Astfel, in 
prezent, sarcina trasată de secretarul 
general ai partidului a fost înfăp
tuită.

— Ce măsuri concrete vor fi apli
cate, in continuare, pentru consoli
darea acestui succes, pentru sporirea 
mai accelerată a beneficiilor ?

— Am menționa, in acest sens, 
măsurile care se aplică, in continua
re. in vederea reducerii consumurilor 
de materiale pentru ambalaj — ac
țiune ce s-a sprijinit pe introducerea 
containerelor la transportul produse
lor expediate marilor beneficiari, pe

Viorel SALAGEAN
(Continuare in pag. a IlI-a)
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Industria municipiului 
Roman

ROMAN (Corespondentul 
„Scânteii", Ion Manca). Oame
nii muncii din industria mu
nicipiului Roman și-au ono
rat sarcinile de plan pe 7 
luni ale acestui an jubiliar cu 
6 zile mai devreme. Au fost cre
ate astfel toate condițiile pentru 
ca, pină la finele lunii iulie, să 
se obțină suplimentar o produc
ție marfă in valoare de aproape 
50 milioane lei, concretizată in 
10 000 tone țevi din oțel fără su
dură, peste 300 tone mașini și 
utilaje.

• Legea privind 
piscicultura și 
pescuitul

• Legea drurnw

In paginile IV șl V

Sebișul meu, în județul 
Arad, este așezat intre trei 
ape: Crișul Alb, pornit din 
miezul Munților Auriferi 
din miazăzi spre apus și 
curgind de-a lungul Munți
lor Zarandului, ca să se 
intilneascâ in cimpia Tisei 
cu celelalte Crișuri ; Valea 
Deznei, venind din Munții 
Momei de la răsărit spre 
miazăzi, ca să se intilneas- 
că la noi in sat cu Crișul 
și TeuzuL izvorind Ia poala 
Munților Codru și tirin- 
du-se vara leneș din mia
zănoapte spre miazăzi și 
apus, iar iarna năvălind cu 
ape umflate. Nu știu unde 
se intilnește cu alt riu, căci 
lasă deschis către vest 
triunghiul in care zace sa
tul intre brațele desfăcute 
ale Munților Zarandului 
și Bihorului, cu Munții A- 
puseni in spate.

Localnicii, — români, 
maghiari, germani, slovaci, 
croați, dar in cea mai mare 
parte români plugari, băieșl 
ori stinjenari '* —
meau intre ei 
de cind ii știu eu, iar pe 
cei din satele Tirir.r 
Prăjești, Ignești, Roșia, Sa
lă geni, Donceni, Buteni, 
Neagra, Buhani, Dezna, 
Moneasa, Ramna. Cromna, 
Susani, Birsa, Cărând — ii 
numeau „lătureni". Sebișul 
avea trei școli confesio
nale, și încă una particu
lară, unde se plăteau lunar 
3 coroane de cap de elev, a

ÎN ANUL JUBILIAR
Scriitori pe meleagurile natale

„domnilor" și țăranilor 
fruntași, printre care mă 
găseam și eu. un pricăjit și 
un peticit, căci acolo mă 
dăduse mama, care de 
mic vedea in mine un

cia, poștă, gară pe linia 
Arad-Brad, gară pe linia 
Sebiș-Moneasa și ce nu mai 
era ? Trei mori, dintre 
care una părăsită. Tirguri 
săptămînale erau două, joia

se nu- 
„orășeni",

vecine

Excelență, domnule președinte 
Ceaușescu,

Doamnă Ceaușescu,
Astăzi este o zi care reprezintă 

pentru noi toți un prilej de satisfac
ții deosebite, o adevărată piatră de 
hotar in relațiile româno-americane. 
Pentru noi, acesta este cel de-al 
treilea an consecutiv de cind acor
dați „ambasadorilor prieteniei" onoa
rea de a fi gazda unei primiri și 
unui moment de salut atit de splen
did. Ne amintim și nu vom uita 
niciodată primele două Intîlniri pe 
care le-am avut cu dumneavoastră, 
la Neptun : știm, de asemenea, că nu

vom uita niciodată faptul că ne aflăm 
astăzi aici, in această minunată sală 
a Palatului Republicii. îmi amintesc 
bine, domnule președinte, prima dis
cuție pe care am avut-o in 1972. cind 
am relevat împreună semnificația și 
valoarea internațională ale unor ase
menea schimburi culturale intre ti
neri din lumea întreagă.

Ne-a făcut o mare plăcere în acel 
an de pionierat faptul câ peste 1 000 
de tineri americani au venit in 
România, în calitate de ambasadori 
ai prieteniei, pentru a călători și a 
da spectacole pe tot întinsul fru
moasei dumneavoastră țări. Personal,

am fost profund încurajat atunci cind 
ați sugerat că ați dori să vedeți nu 
numai 1 000, ci 5 000 de ambasadori ai 
prieteniei, care să călătorească prin 
întreaga Românie. Am marea min- 
drie și satisfacție de a putea să vă 
raportez astăzi, dumneavoastră și 
doamnei Ceaușescu, că spre sfirșitul 
acestei veri vor fi venit in România 
peste 5 000 de tineri ambasadori ai 
prieteniei. Aceasta ne produce o 
mare bucurie și știu că dumneavoas
tră și poporul român împărtășiți 
mindria noastră față de o astfel de
(Continuare in pag. a VII-a)

Ahmed Abdel Halim, membru al Biroului Politic
al C. C. al

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe Ah
med Abdel Halim, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Uniunii Socia
liste Sudaneze, asistent al secreta
rului general al U.S.S., lider al A- 
dunării Poporului, care se află la o-

fusese acolo și o turnăto
rie de fier, o „fabrică" de 
scobitori de dinți și mai 
rămăseseră o întreprindere 
de tăiat și de cioplit mar
mura adusă de la Moneasa,

Am plecat din satul Sebiș

și m-am reîntors 
în orașul Sebiș

domn, popă ori notăraș. 
Circiume erau vreo șase și 
o „casină" pentru domni, 
măcelării patru, citeva fie
rării, două brutării, un pa
lat al contelui, stăpin pe 
multe alte case și pe mari 
întinderi de pămlnt arabil 
și pădure ; mai era farma-

însemnări 
de Mihai BENIUC

și duminica, iar anuale — 
tot două.

Pe vremuri, pină la În
ceputul secolului nostru,

una de zdrobit piatra, scoa
să din cariere apropiate, un 
joagăr de tăiat scinduri și 
o fabrică de mobilă lingă 
Prăjești, drum de jumătate 
de oră, o nouă întreprin
dere de zdrobit piatra pen
tru drumuri, iar gara era 
un imens depozit de lemne

aduse de la munte, cu un 
tren dinspre Valea Lungă a 
Monesei și altul din direc
ția Munților Apuseni, de la 
Gugu și dinspre Brad. în 
coapsa dealurilor și munți
lor erâu cariere de piatră, 
in păduri se ardea mocnit 
lemnul pentru cărbune, pe 
Canalul Morilor care înce
pea de la Buteni era un 
lung șirag de mori.

Dar mie. Sebișul. afară de 
casele din jurul pieței, tot 
sat mi se părea — plugari, 
muncitori săraci, case cu 
țiglă, șindrilă și adeseori 
cu acoperiș de paie, pe uliți 
gunoi, buruieni, păsări do
mestice, la cîmp herghelii 
de cai, cireada de vaci, ca
prele, cățărate pe Pleșcuța, 
porcii, apoi sălbăticiunile : 
rațe și giște sălbatice, co- 
costirci, păsările grădinii, 
dihorl, vulpi, mistreți, iar
na lupi ; casele oamenilor 
cu bucurii și amărăciuni, 
cintece și povești, nunți, 
botezuri și inmormintări, 
două războaie mondiale, cu 
bătălii in trecere și cu 
morți (eu l-am trăit acolo 
numai pe primul).

După ce am plecat din 
sat, să învăț carte, satul 
mi s-a părut și mai sat cu 
prilejul rarelor întoarceri.

Și iată că de atunci au 
trecut aproape șaizeci de 
ani, dintre care treizeci de 
la eliberare, adică de la 23
(Continuare in pag. a V-a)

Uniunii Socialiste Sudaneze
dihnă în țara noastră, la invitația 
C.C. al P.C.R.

La întrevedere a participat tovară
șul Cornel Burtică, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Ahmed Abdel Halim a transmis 
expresia profundelor sentimente de 
prietenie și respect față de președin
tele Nicolae Ceaușescu și poporul 
român din partea secretarului gene
ral al Uniunii Socialiste Sudaneze, 
președintele Republicii ^Sudan, Gaffar 
Mohamed Numeiri, împreună cu 
asigurarea dorinței sale de a conso
lida și intensifica relațiile dintre 
cele două popoare, țări și partide.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat pe oaspete ca la 
înapoierea in patrie să transmită 
secretarului general al Uniunii So
cialiste Sudaneze, președinte al Re
publicii Sudan, și poporului sudanez 
urările sale cele mai bune, odată cu 
convingerea că relațiile de prietenie 
româno-sudaneze se vor dezvolta la 
un nivel tot mai inalt.

Ca activist pe târim politic, Ahmed 
Abdel Halim a ținut să transmită 
șefului statului român sincere feli
citări pentru recenta hotărire adop
tată de conducerea de partid in legă
tură cu creșterea veniturilor munci
torilor și țăranilor in diferite domenii 
de activitate, subliniind că aceasta 
reflectă nivelul puternic de dezvol
tare a economiei naționale a Româ
niei, ca urmare a politicii înțelepte 
a Partidului Comunist Român, in 
frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că aceste mă
suri fac parte integrantă din politica 
generală a partidului de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate, ridicarea continuă a nivelu-

lui de viață material și spiritual al 
poporului fiind însăși esența socia
lismului.

în cursul convorbirii au fost evo
cate cu satisfacție intilnirile și con
vorbirile fructuoase dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Gaffar Moha
med Numeiri, relațiile prietenești 
stabilite intre cei doi președinți, care 
au pus bazele unei prietenii și co
laborări trainice intre popoarele ro
mân și sudanez. S-a relevat dorința 
comună de a acționa pentru reali
zarea in cele mal bune condiții a 
tuturor acordurilor privind coopera
rea dintre cele două state, de a găsi 
noi căi și mijloace in vederea extin
derii și adincirii conlucrării reciproc 
avantajoase, pe planuri multiple, in 
folosul popoarelor român și sudanez, 
al luptei generale împotriva imperia
lismului și neocolonialismului, pentru 
pace, progres social și înțelegere intra 
popoare.

în cadrul întrevederii s-a exprimat, 
totodată, hotărirea de a milita in 
continuare pentru dezvoltarea rela
țiilor de colaborare dintre Partidul 
Comunist Român și Uniunea Socia
listă Sudaneză. De asemenea, s-a 
exprimat dorința de a consolida și 
dezvolta relațiile dintre organizațiile 
de tineret din România și Sudan, 
plecîndu-se de la convingerea că tî- 
năra generație are un rol important 
de jucat in propășirea economică și 
progresul social al celor două țări, 
în lupta pentru promovarea în viața 
internațională a unor relații noi, da 
egalitate șl respect a independenței 
naționale, a unei noi ordini econo
mice în edificarea unei lumi mal 
drepte și mai bune.

Primirea a avut loc Intr-o am
bianță cordială, prietenească.

COMUNICAT COMUN
ROMANO-POLON

In pagina a VII-a



PAGINA 2 SC1NTEIA — duminică 28 iulie 1974

I

împlinesc 49 de ani de cintl, 
oficia condițiilor atit de crince- 
ie F-lix itâțil clandestine, a luat 
i din uțiatlva și sub directa 
imaro a Comitetului Central al 

PfR >rramMțta de mnsl legală 
.Amic 1 U.R.S.S.". Această aniver-

* un prilel fericit de a
* tradiții nle raporturi- 
cni? dintre mișcarea 
:t-.rcc«că și cea din 
ponorul român si po-

in

be ea l 
Se pr

diRu 
poa

După cum este cunoscut. P.C.R.
— imbinlnd in mod armonios slu- 
iirra intereselor naționale cu sar
cinile internaționale. patriotismul 
fl internaționalismul proletar - 
de ri întemeierea «-a. i f^cr! 
r ctenia cu I.R.S.S.. din solidarita
tea cu lupta revoluționară a prole
tariatului mon
dial o coordonată 
esențială si per
manentă a activi
tății sale. La Con
gresul de con
stituire a P.C R 
din mai 3921 au 
fost ad0Dtat<- mo
țiunea specială 
..Pentru proleta
riatul rus". in 
care .«? exprima 
solidaritatea cu 
Iurta revolutio- 
rară a acestuia, 
nrecum si o mo
țiune prin care 
se cerca promo
varea unor rela
ții de bună ve
cinătate si prie
tenie cu U.R.S.S. 
în pofida condi
țiilor deosebit d? 
aspre ale ilegali
tății. P.C.R. a 
desfășurat o in
tensă activitate 
de demascare a 
politicii antiso- 
vietice dusă de 
cercurile reacțio
nare sl de larcă 
popularizare a 
Înfăptuirilor primului stat socialist, 
a inițiat constituirea unor asociații 
care au militat pentru statornicirea 
unor raporturi de prietenie și de 
bună vecinătate. pentru stabilirea 
de relații diplomatice intre Româ
nia și U.R.S.S.. s-a ridicat cu hotă- 
rire împotriva politicii statelor fas
ciste de pregătire a războiului anti- 
xiv.rtic. ..în ilegalitate — subliniază 
tovarășul Nicolae Craușrsru — cind 
noi intram in partid, știam că tre
buie să luptăm pentru a răsturna 
burghezia și moșicrimca. că nc aș
teaptă închisoarea : știam că trebuie 
să luptăm pentru prietenia cu Uniu
nea Sovietică, pentru solidaritate cu 
clasa muncitoare de pretutindeni11.

Sub influența mișcării muncito
rești si democratice, in cercuri tot 
mai largi ale opiniei publice, inclu- 
s.v ale unor personalități prestigioa
se ale vieții publice, ciștiga teren 
orientarea spre realizarea unor 
schimbări in politica externă a sta
tului burghezo-moșieresc. spre nor
malizarea și dezvoltarea raporturi
lor româno-sovietice. ca o cerință 
majoră decurgind din interesele 
fundamentale ale poporului român, 
ale cauzei păcii și colaborării in
ternaționale. Ială de ce vestea în
cheierii cu succes, in iunie 1934. a 
negocierilor dintre Titulescu si Lit
vinov privind stabilirea relațiilor di
plomatice dintre România si U.R.S.S.
— obiectiv politic pentru care parti
dul nostru militase îndelung — a 
fost salutată cu satisfacție de po
poarele celor două țări si de o-

pinia publică internațională, fiind 
apreciată ra o contribuție la efor
turile pentru fcace și securitate 
Europa și in lumea întreagă.

In acoste condiții istorico, infl.
tarea asociației ..Amicii U.R.S.S.* 1 
a dât expresie dorinței sincere a 
PODorv’ui român de a dezvolta lega
turile de prietenie cu poporul sovie
tic. de a cunoaște realizările obți
nute de primul 'tat al muncitorilor 
și țăranilor 1n (Aurirea vieții noi, 

iste. La 28 iulie 1934 a (ost pu- 
apelul care anunța 
organizației, apel

«emnnt. printre alții, r._ 
universitari Petre Conatan- 

Ccrnătcscu. Ton 
șl publiciștii 
.........1 74imfl- 

Ghcorghe

bltcat 
tulrea 
fost s 
fesorii 
t no«ru-lași. Radu
Hudiță : scriitorii .... „
N.D. Cocea. Gcorc? Mihail 
rescu. Alexandru Sahla. (

constl- 
cire a 
de pro

Dunărea do .Jos. Oltenia $i in alte 
părți ale țării, secții la București. 
Brașov, Brăila. Cluj. Craiova. Ga
lați, Iași. Pitești. Ploiești si in alte 
localități.

în vederea atragerii unor masa cit 
m.»l largi la activitatea organizației 
și pentru a facilita cunoașterea ade
vărului despre Uniunea Sovietică, 
Asociația a editat un Organ propriu 
de presă intitulat ..Amicii U.R.S.S.*'.  
a organizat conferințe, expoziții, ser
bări. vizionări de filme sovietice și 
sneclacole de teatru in centrele cele 
mai Importante ale tării. De un larg 
interes s-au bucurat însemnările de 
călătorie ..U.R.S.S. azi" ale .scriitoru
lui comunist Alexandru Sahla. unul 
dintre fondatorii asociației ..Amicii 
U.R.S.S.". precum si lucrarea lui 
T. Cristureanu : „Uniunea Sovietică

Tradițiile adinei ale
solidarității internaționaliste

româno-sovietice

s-a ridicat cu hotărire împotriva răz
boiului antisovletlc ; comuniștii au 
organizat cu prețul unor grele jertfe 
loxituri grele dAte mașinii de răz
boi fasciste, sabntnrea frontului, for
marea de detașamente do partizani, 
eroica rezistență antifascistă culmi- 
nind cu victoria Insurecției naționala 
antifasciste din august 1944 și trece
rea României do partea coaliției 
antihitleriste. Slngele vărsat In co
mun do armata română și armata 
sovietică — care a adus contribuția 
hotăritoare la zdrobirea Germanici 
naziste — In lupta pentru eliberarea 
întregului teritoriu național, pentru 
infrlngerea definitivă a fascismului, 
a cimentat pe veci prietenia româ
no—sovietică.

După instaurarea puterii popular? 
si trecerea la construirea noii orin- 

dulri sociale, re- 
______________ lațiile do priete- 
■■■■■■■■■■■■ nie romăno-so- 

victlcă 
ridicate 
treaptă 
superioară ; 
temelate pe ade
menea factori 
fundamentali cum 
sini comunitatea 
orinduiril si ideo
logiei. identitatea 
telurilor și nă
zuințelor. ele au 
devenit o con
stantă a politicii 
de stat, o domi
nantă a rela
țiilor externe ale 
României, găsin- 
du-și 
zare 
tarea

au fo^t 
De o 

calitativ 
in-

Telex cetățenesc
PENTRU AGENDA DV.

• 18 23 49 și 18 23 40. La aceste numere de telefon se pot adresa 
reclamați! privind deranjamentele de alimentare cu energie electrică 
si funcționarea defectuoasă a contoarelor de la domiciliul cetățenilor 
din Capitală.

VĂ INTERESEAZĂ?
• Serviciile poștale se perfecționează. Recent, rețeaua P.T.T.R. din 

intreaga tară a luat citeva măsuri de simplificare a operațiunilor poș
tale : recomandatele se depun acum șl la cutiile poștale ale destina
tarilor — dacă aceștia solicită acest lucru și nu sint găsiți acasă (evi- 
tindu-se deplasarea lor la oficii, cum se proceda înainte) ; trimiterile 
poștale se pot adresa si la doi destinatari deodată : obiectele de mesa
gerie și mandatele poștale de pină la 500 lei pot fi predate acum — 
in lipsa destinatarului — unui alt membru din familie (soți, copil, pă
rinți) care locuiește la același domiciliu : de asemenea, se pot expedia 
acum — sub formă de pachete mici și însoțite de corespondentă — 
chei, mărțișoaie. creioane și alte obiecte a căror valoare nu depășește 
suma de 20 de lei.

FAPTUL
DIVERS

40 DE ANI DE LA CREAREA ASOCIAȚIEI „AMICII U.R.S.S."

Dinu. Cicerone Theodorescu, Scarlat 
Cailimachi. Zaharia Stancu. Serban 
Cioculescu. Sergiu Dan. Radu Bo- 
ureanu. Alexandru Mihăilecnu. F. 
Brunea-Fox : avocații Radu Olteanu, 
Mihail Popilian. C. Vicol. Stefan Că
lin. C. Paraschivescu-Bălăceanu : ar
tiști. regizori, pictori și arhitecți ca 
I-laig Acterian, Ion Iancovcscu. Dida 
Solomon-Crllimaclii. Mihai Constan- 
tinescu. Octav Doicescu. Dimitrie 
Grigoriu : de muncitorii Nicolae A- 
lexe. P. Anastasia. Aurel Cristolo- 
veanu. I. Lepădatu. Elena Fluturaș, 
Ana Cringu. de numeroși meseriași, 
țărani și funcționari.

Crearea organizației ..Amicii 
U.R.S.S.* 1 a avut un larg ecou in o- 
pmia publică din țara noastră. 
..Injahebarca proaspetei asociații a 
Amicilor U.R.S.S. trebuie salutată 
cu entuziasm — scria săptămânalul 
„Clopotul" la 17 august 1934. Cunos
cutul militant politic democrat. Dem 
I. Dobrescu, fost primar general al 
Capitalei, declara : „Credem că ini
țiativa grupului de intelectuali 
strinși în „Amicii U.R.S.S." este bi
ne venită pentru a face cit mai re
pede legătura și pentru a cunoaște 
cit mai complet realitățile din Ru
sia".

Imediat după constituire, pe adre
sa organizației au sosit numeroase 
adeziuni din toate colțurile țării. La 
scurt timp a fost constituit din rin- 
durile semnatarilor apelului (la care 
s-au adăugat prof. univ. C. Molrș. 
muncitorii C. David. V. Bigu și al
ții) un Comitet Central, apoi comi
tete regionale la Cluj, Iași, pentru

și România. Considerațiuni econo
mice si comerciale".

Activitatea rodnică desfășurată de 
partid, atit prin propria activitate 
ilegală, cit și pe aceste căi in vede
rea stringerii prieteniei româno-so
vietice. neliniștea stirnitâ in rondu
rile claselor dominante de dezvolta
rea mișcării antifasciste au determi
nat. in noiembrie 1934. odată cu in
staurarea stării de asediu, dizolva
rea a 32 de organizații democrati
ce. printre care Comitetul Național 
Antifascist, Liga Muncii. Amicii 
U.R.S.S.

în pofida condițiilor grele ale ile
galității și a represiunilor, a proc-- 
s'lor înscenate unor militanți de 
frunte ai mișcării antifasciste. P.C.R. 
a continuat activitatea sa stăruitoare 
de popularizare a realizărilor primei 
țări socialiste din lume, izbutind, in 
primăvara anului 1935. să formeze o 
nouă organizație legală, 
sub numele de
întreținerea raporturilor 
dintre România și Uniunea Sovieti
că1*.  Comunicatul de constituire a a- 
sociației a fost semnat de unii din
tre fondatorii asociației ..Amicii 
U.R.S.S.**.  precum și de personali
tăți proeminente ale vieții culturale, 
printre care G. Enescu. Traian Să- 
vulescu. Al. Rosetti. N. N. Tonitza. 
Ionel Perlea. Victor Eftimiu. Tony 
Bulandra. Matei Socor, E. Hero- 
vanu, Radu Rosetti etc.

în anii întunecați ăi dictaturii .fas
ciste și ai cotropirii țării de către 
hitleriști, infruntind teroarea cruntă 
dezlănțuită împotriva 6a, partidul

cunoscută
..Societatea pentru 

culturale

materiali- 
in dezvol- 

amplă si 
continuă a co
laborării In toate 
sferele vieții po
litice. economice, 
sociale.

Caracterul fer
til al relațiilor 
româno-sovietice 

i$i găsește o am
plă ilustrare in. 
cadrul circuitului 

de valori materiale și spirituale, des
fășurat pe o bază tot mai largă, spre 
satisfacția și binele ambilor parte
neri.

în adincirea fecundelor legături de 
prietenie frățească româno-sovietice, 
in opera de continuă apropiere intre 
popoarele noastre și dezvoltare a con
lucrării lor fructuoase un rol hota- 
ritor au relațiile de strinsă colabora
re și solidaritate internationalists 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice, pe baza principiilor 
marxism-Ieninismului și internațio
nalismului socialist. Amplificarea le
găturilor de colaborare și cooperare 
pe multiple planuri dintre partidele 
și țările noastre corespunde interese
lor poporului român și popoarelor 
Uniunii Sovietice, ale unității țări
lor socialiste și mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale. ale 
luptei împotriva imperialismului, 
pentru pace și progres in lume.

La împlinirea a 49 de ani de la 
constituirea asociației „Amicii 
U.R.S.S.“, poporul nostru cinstește 
bogatele tradiții internaționaliste ale 
P.C.R.. acordă întregul său sprijin 
întăririi continue a solidarității, a- 
lianței și prieteniei româno—sovie
tice, parte integrantă a activității 
internaționaliste a partidului și Sta
tului nostru p,usâ țp. slujba consoli
dării unității ** țărilor socialiste,’ a 
frontului antiimperialist mondial.

Dr. Ion BABIC1

INIȚIATIVE
• Servicii noi. Cooperația meșteșugărească din Galați a organizat 

recent trei activități noi : colectarea obiectelor de spălat de la domi
ciliul cetățenilor (și returnarea lor tot la domiciliu). înființarea a 6 
minigrădinlțe pentru ingriiirea copiilor, prestarea muncilor gospodă
rești de către personal specializat.

• Chioșo alimentar direct In... hala dc producție. în marea hală 
a intreprinderii „23 August" din Satu-Mare (in locul unde se intersec
tează mai multe secții de producție) a fost amenajat — din inițiativa 
comitetului oamenilor muncii — un chioșc alimentar bogat aprovizio
nat cu gustări și răcoritoare?. Măsura s-a dovedit deosebit de bineve
nită și eficientă : oamenii sint serviți prompt, au crescut substanțial 
minutele ciștigate in favoarea producției, eliminindu-se plimbările pre
lungi pină la bufetul cantinci-restaurant (pe o distanță de 200—300 de 
metri) și retur. Cine preia inițiativa ?

NOU
• încă o crcșă In Capilală. Pentru copiii lucrătorilor din zona in

dustrială „23 August" din Capitală a fost dată in folosință o nouă 
creșâ care dispune de 280 de locuri.

• A treia zonă turistică a țării. Un grup de specialiști din cadrul 
Centrului de cercetări pentru promovarea turismului. Împreună cu 
specialiști din partea organelor locale de partid și de stat, au început, 
de citeva zile, definitivarea unui amplu studiu privind direcțiile de 
dezvoltare ale turismului in județul Vîlcea. Punctele de reper ale stu
diului : amplasarea viitoarelor obiective de larg interes turistic, ame
najarea parcului național din masivul Cozia, crearea zonelor de agre
ment in perimetrul construcțiilor hidroenergetice de pe Olt etc. Avind 
in vedere patrimoniul turistic de care dispune județul Vilcea. acesta 
va deveni — ca importanță — a treia zonă turistică din tară, după 
Constanta si Brașov.

• Parc zoologic in pădurea Bălteni-Vaslui. în frumoasa pădure de 
stejari din apropierea Vasluiului — unde există specii de plante și 
arbori puși sub ocrotire — s-a amenajat un parc zoologic. Amplasat 
intr-o poiană, parcul se întinde pe o suprafață de circa 4 hectare si. 
deocamdată, adăpostește peste 50 de specii de animale. Curind, alte 
specii de cerbi, urși și o pereche de pui de lup se vor adăuga acestora.

• Complexe comerciale noi : au intrat recent in funcțiune, in tină- 
rul cartier de locuințe ..George Enescu" din Suceava — un complex 
cu 6 unități (intre care un magazin alimentar tip BIG. un altul de 
legume-fructe. o unitate de galanterie-mercerie. un bar de zi etc) : 
in orașul Bistrița — 5 noi unități comerciale destinate desfacerii mo
bilei. articolelor de sport, articolelor chimice și altele, ceea ce a sporit 
spațiul comercial al orașului cu peste 2 000 mo.

CITITORII NE SESIZEAZĂ
• Prea mult zgomot. M^i multi cetățeni de pe str.- Sfintu Ștefan, 

sectarul 4 dhi Capitală, ne sesizează că in fiecare dimineață — fix la 
ora 4 — lucrătorii salubrității scoală in picioare tot cartierul : bat în 
tomberoane, strigă, cintă. Cind li se atrage atenția să se liniștească, 
se incăpăținează si fac și mai mare zgomot. Oare nu ar putea inter
veni primăria sectorului pentru a-i calma pe respectivii zgomotoși ?

DIN POȘTA REDACȚIEI

e FAPTE
• OPINII
® PROPUNERI

Vedere din orașul Tirgoviște

aDQQEIHnnEGEaaGEiOHElS
0 LUCrCrîlO realizate in acest an in comuna Bucecea, ju

dețul Botoșani, prin munca patriotică a cetățenilor, au o valoare de 
p.'-î? 650 000 lei. Ele se concretizează in asfaltarea unor străzi, mo- 
domizarea drumurilor, amenajarea de spații verzi si locuri de agre- 
ment etc. De asemenea, pină la 10 august se va da in folosință un 
microcomplex sanitar modern, iar pină la 1 septembrie a.c. o nouă 
grădiniță pentru copii. (Vasile Gherasim, secretarul comitetului co
munal de partid Bucecea. județul Botoșani).

Intr-un reportaj publicat de ziarul nostru, la începutul anului, ară
tam că 1974 va fi deosebit de darnic cu cei mici : peste 40 000 de noi 
locuri in creșe și grădinițe construite din sume alocate de Ia buget, 
precum și din fondurile sindicatelor. Care este in prezent stadiul rea
lizării acestor importante Investiții ?

o 0 producție suplimentară tn val°ar‘! 367 mili- 
oa-.a lei va realiza, pină la sfirșitul anului, colectivul întreprinderii 
mecanice de material rulant din Pașcani. De menționat că. de la in- 
c putui lunii iuiie a.c.. muncitorii, inginerii și tehnicienii noștri lu- 
. rează in contul ultimului an al cincinalului. (Vasile Zaharia. tehni
cian. I.M.M.R. Pașcani).

• Zestrea edilitara a ora$ului Boc$a s a îmbogățit, recent, 
prin darea in folosință a noului local destinat creșei si grădiniței, cu 
o capacitate de 220 de locuri. Este o realizare cu care locuitorii ora
șului r.ostru se nrundresc. (Ion Rotărescu, tehnician, orașul Bocșa, ju
dețul Caraș-Severin).

© SoliCitârn pe aceasta 0316 Consiliului popular muni
cipal Galați să ia măsuri pentru ca in cartierul „Dunărea", unde locu- 
ie-c zeci de mii de cetățeni, să se înființeze mai multe unități care 
să desfacă produse alimentare. Singura autoservire, aprozarul si cele 
două centre de piine. care funcționează in prezent, sint insuficiente 
fata de cerinței: cetățenilor. (Neculai Ionescu, furnalist la Combina
tul siderurgic Galați).

Fabrica de drojdie furajeră, din cadrul platformei indus-
triale a Combinatului de prelucrare a lemnului Suceava, a intrat re
cent in funcțiune, cu cinci zile inainte de termen. Cu acest prilej, 
colectivul de aici s-a angajat să atingă parametrii proiectați mai de
vreme decit s-a stabilit si să fabrice numai produse de calitate su
perioară. (G. Brucmaier, C.P.L.-Suceava).

• Propunem “ aulobuzele I-T-A., care transportă, potrivit 
convenției încheiate, muncitorii navetiști de la întreprinderea meca
nică Roman, ta aibă zilnic plecarea din unitate, pentru schimbul I. 
la ora 15 40 de minute. Circa 200 dc navetiști n-ar mai fi nevoiți
sa piardă inutil cite două ore in așteptarea plecării autobuzelor. (Un 
grup de muncitori de la întreprinderea mecanică Roman).

• Un străvechi meșteșug 3 ,0Bt ”cent relua' ln °ra' 
r-,1 Bal', prin înființarea unei secții de împletituri din răchită. Pro
dusele. confecționate de cele peste 20 muncitoare care lucrează aici. 
*e bucură, datorită calității 1or. de o bună apreciere, atit pe plata In- 
t rrta. cit și ia export. (Titus Ciortescu, orașul Bals).

• Incendiul a fost prevenit, conductorul .ut» nor« 
N.’/j. care se îndrepta cu un microbuz plin de turiști spre minâstlrea 
Sucevita. a obs-n at că. in apropierea kilometrului 32. pe șoseaua 
spre Rădăuți tulpina unui brad era în flăcări. Șoferul a oprit Ime
diat 5’ cu extinctorul de la mașină a stins focul care amenința să ia 
proporții. (Carmen Herțea. ghid O.N.T.. stațiunea Neptun, județul 
Constanța).

La sfirșitul primului semestru con
semnam un fapt îmbucurător: unele 
dintre obiectivele de acest gen au 
fost terminate și se află in funcțiune: 
3 880 de locuri in creșe (2 880 in Capita
lă. cite 200 la Suceava. Arad. Argeș și 
cite o sută la Bistrița-Năsăud. Co- 
vasna, Sibiu și Teleorman) și peste 
1 000 de locuri in grădinițe (300 in 
Capitală, cile 240 la Bistrița-Năsăud 
și Iași, cite 120 la Harghita și Vran- 
cea). Din 119 creșe planificate au și 
fost predate micilor beneficiari, pină 
la 30 iunie, 32 (in Capitală. con
structorii au făcut un frumos cadou 
copiilor de 1 iunie : au dat „la cheie" 
13 creșe).

Cum cea mai mare parte a lucră
rilor se află încă in curs de desfă
șurare. soarta acestora ne-a interesat 
îndeosebi. Procentual, situația ^e 
prezintă astfel : la crcșe s-au reali
zat 59 la sută, in medie, din totalul 
lucrărilor prevăzute pe întregul an, 
procent ce poate fi socotit mulțumi
tor. La grădinițe — după cum rezultă 
din datele ce ne-au fost puse la dis
poziție la Ministerul Educației șl ln- 
vățămintului — stadiul eîte insă in- 
tirziat. Deși pină in septembrie — 
cind trebuie să fie gata pentru a-i 
primi pe copii — nu mal este mult, 
ritmul de lucru pe unele șantiere 
este lent, prea puțin promițător. în 
timp ce in județul Satu-Mare s-a 
realizat 88 la sută din volumul lucră
rilor. la Botoșani 74 la sută (deci e 
clar că ele se află in finisaj), iar in 
județele Tulcea, Dolj, Alba și Mureș 
lucrările sint destul de avansate — 
sint județe in care grădinițelor abia 
li s-a pus temelia : situația existentă 
la 30 iunie arăta, de pildă, că in ju
dețul Buzău se executaseră doar 19 
la sută din lucrările planificate pe 
intregul an ; in județul Caraș-Seve
rin — 10 la sută ; In Olt — 16 la 
sută. i

Desigur, in acest sezon de vlrf al 
muncii pe șantiere o zl poate aduce 
schimbări importante nu numai in 
procente, dar chiar și in situația 
concretă a construcției respective.

Si cum de la sfirșitul semestrului I 
•-a scurs taproape o lună — 
timp suficient pentru ca pro
centele citate să fi suferit serioase 
modificări, evident in bine — am gă

sit, deci, oportun să aducem „la zi" 
situația din citeva județe, prin scurte 
convorbiri telefonice cu factorii de 
răspundere.

Am luat legătura mai intii cu Ar
geșul. deoarece, in acest an, in ora
șele acestui județ urmează să se con
struiască un număr însemnat de 
locuri — 1 000 in creșe și 720 in gră- 
dințe — iar la finele primului se

din fapte, nu au fost neglijate nici 
aceste obiective — cu pondere mică 
in plan, dar de mare însemnătate pe 
plan social. Cum ați procedat ?

— într-adevăr. in alți ani. creșcle 
și grădinițele se făceau „printre pi
cături" și nu o dată erau abando
nate în favoarea unor obiective cu 
pondere mare in plan. Tocmai pen
tru a preveni repetarea unei aseme
nea situații, am luat unele măsuri 
organizatorice : s-au alcătuit forma
țiuni de lucru a căror unică sarcină 
sint creșele și grădinițele, s-au asi
gurat trei seturi de cofraje speciale, 
cu un grafic de lucru separat. Iar

Sfîrșit și început 
semestru pe șantierele 
creșelor și grădinițelor

mestru nu se atinsese nici jumătate 
din volumul lucrărilor planificate. 
Informațiile și explicațiile le-am 
primit de la tovarășul Ion Nedelescu, 
șeful biroului producție al trustului 
județean de construcții-montaj :

— Pină-n prezent s-au dat in fo
losință două creș« combinate cu gră
dinițe, totalizind 680 de locuri, in Pi
tești. și o creșâ cu 100 de locuri in 
Cimpulung-Muscel. Se află intr-un 
stadiu avansat, adică la lucrările de 
finisaj, o creșă cu grădiniță (240 de 
locuri) ln oartierul Găvana, creșe la 
Pitești, Curtea de Argeș și Costești. 
Toate acestea vor fi gata in august. 
La Colibași se lucrează la o creșâ 
cu grădiniță (380 de locuri) ce ur
mează să fie terminată in octombrie, 
iar in cartierul Războieni din Pitești 
— o clădire asemănătoare, planifica
tă pentru luna decembrie.

— Știm că. in general, in județul 
Argeș constructorii au de executat 
un volum impresionant de lucrări. 
Cu toate acestea, după cum rezultă

pentru imprimarea unui ritm alert 
pe șantiere, anul acesta s-au folosit 
intens prefabricatele.

Despre măsuri asemănătoare ne-a 
vorbit și tovarășul Mircea Suman, 
vicepreședinte al Comitetului execu
tiv al Consiliului popular județean 
Brașov.

— Industrializarea procesului teh
nologic al acestei categorii de con
strucții a sporit simțitor randamen
tul muncii echipelor noastre care lu
crează la creșe și grădinițe. Cu ast
fel de mijloace, de pildă, o creșă 
poate fi construită in două luni.

— Cu toate acestea, la 30 iunie 
cifrele raportate nu prea oglindeau 
acest lucru...

— Este, adevărat. în prezent insă 
lucrările avansează rapid, astfel că 
situația s-a schi nbat mult. Iată și 
citeva argumente : la Brașov se fac 
ultimele finisări la două creșe care 
vor fi gata la sfirșitul acestei luni : 
alte trei creșe — două la Brașov și 
una la Codlea — sint prevăzute a sa
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preda la 30 august ; in septembrie 
vor fi predate incă 5 creșe la Rișnov, 
Zărnești, Făgăraș și Brașov. In ce 
privește grădinițele, ambele vor fi 
gata inainte de începutul anului șco
lar.

La finele primului semestru, în ju
dețul Caraș-Severin lucrările pe șan
tierele creșelor si grădinițelor abia 
făcuseră primul pas. Care este si
tuația in prezent ? Ne informează 
tovarășul Ion Geană, vicepreședinte 
al comitetului executiv al consiliu
lui popular județean :

— Cite ceva s-a făcut : s-a dat în 
folosință o creșă la Bocșa, cu 120 de 
locuri. Pină in septembrie, facem 
eforturi să încheiem lucrările la cre- 
șa din Reșița și la grădinița din Ca
ransebeș. Din păcate insă grădinița 
de la Oravița nu va fi gata anul 
acesta.

— De ce ?
— Pentru că finanțarea pentru a- 

ceste obiective 6-a deschis tirziu, 
astfel că abia in martie am putut în
cepe să ne ocupăm efectiv de ele. 
(De fapt, multe din cauzele care au 
generat această intirziere se află 
chiar in județ și ar fi putut fi evi
tate — n.n.).

...Sumara noastră trecere in revistă 
asupra stadiului construcției de creșe 
și grădinițe de copii reliefează preo
cuparea mai accentuată a organelor 
locale pentru respectarea graficelor 
de lucru și a termenelor de predare. 
Rezultă limpede că, acolo unde spi
ritul gospodăresc a fost mobilizat, 
s-au găsit metodele și resursele ne
cesare pentru ca, paralel cu marile 
obiective înscrise in planul de lucru 
al întreprinderilor județene de con
strucții, să se bucure de atenția cu
venită și aceste mici, dar atit de im
portante, edificii. Cit despre intirzie- 
rile semnalate, părerea noastră e că 
ele pot fi recuperate. în fiecare ju
deț există puternice întreprinderi 
constructoare — dotate cu utilajp mo
derne și dispunind de un personal 
calificat, capabil de performanțe pro
fesionale. O analiză a stadiului ac
tual al lucrărilor la aceste obiective, 
însoțită de măsuri concrete — efec
tuată de către organele locale. — ar 
impulsiona cu siguranță ritmul mun
cii. făcind posibilă terminarea tu
turor creșelor și grădinițelor prevă
zute pentru acest an. fără nici o 
aminarc.

Rodica ȘERBAN

„Zburătorii**  
la înălțime

Ploua cu găleata. Un trăsnet 
a despicat in două unul din 
stilpii liniei de înaltă tensiune 
Slejaru-Vaduri, întunericul și 
ploaia Îngreunau o interven
ție rapidă. Și totuși, aflată 
la post. echipa dc „zbură
tori" — cum i se mai spune — 
de la stația de 110 kV din Pia
tra Neamț a pornit cu toată 
viteza spre locul defecțiunii. 
Biciuiți de ploaia in rafale, cei 
patru zburători (G. Prutcanu, 
D. Humă, A. Pcrju și N. Baz- 
magiu) și maistrul Ovidiu 
Vleja — cinci, au reușit, in ci
teva orc. să repună in funcțiu
ne linia de Înaltă tensiune. încă 
o dală. ..zburătorii" au fost la 
Înălțime !

Făcea 
pe doctorul

Plecat in voiaj prin „Țara de 
Sus", Constantin Costea din 
București, de meserie tehnician 
mecanic, a poposit și in Broște- 
nii Sucevei. Aici, auzind că me
dicul de la dispensar lipsește, 
s-a gindit că nu i-ar strica 
să-și dea „oleacă" de Impor
tantă. Zis și făcut. S-a prezen
tat la dispensar, s-a dat drept 
medic (și încă „specialist"), și 
a început să dea consultații, ba 
chiar și citeva rețete... Apoi s-a 
dus la restaurant și, după ce a 
mincat și a băut zdravăn, i-a 
aplicat ospătarului o amendă, 
apropo de igienă, exact cit va
lora consumația, după care a dat 
bir cu fugitii. Dar n-a ajuns 
dccit pină in comuna vecină, 
unde i s-a pus. pe loc. diagnos
ticul : escroc. Urmează ca in
stanța să-i prescrie și tratamen
tul adecvat.

Lacătul și 
„Corotișca**

Prin bilciurile de odinioară, 
reclame zgomotoase te imbiau cu 
clasicul îndemn că „tot ce se vede 
afară e viu și natural înăuntru**.  
Intrai, plăteai, te păcăleai. în 
zona portului Brăila e o recla
mă de zile mari, cu litere mari: 
„Poftiți la restaurantul Coro
tișca. Servim zilnic crap proas
păt, pește afumat, saramură cu 
mâmăliguță. ciorbă pescărească, 
pește prăjit". Citești reclama, 

■ treci Dunărea, te îndrepți spre 
„Corotișca", dar te intimpină cu 
un lacăt Lpus la intrare, incă de 
astă-iarna. Iarna a trecut, pri
măvara â trecut, acuș-acuș tre
ce și Vara... întreprinderea pis- 
sicolă, stăpina „Corotlșcăi". con
tinuă să te invite, dar uită să 
te primească. Și tace! Ca peș
tele...

Cine plătește 
„suplimen
tul**  ?

Dc la agenția de voiaj din 
Eforie Nord, o călătoare, R. IV., 
a solicitat un supliment pentru 
un loc la vagonul de dormit 
clasa I in acceleratul 842, pină 
acasă, la Satu-Mare. lntrucit i 
s-a răspuns că „nu mai sint 
locuri", R. IV. s-a urcat in tren 
și s-a adresat, „la noroc", cu 
aceeași solicitare, conductorului 
de la vagonul de dormit, care 
a liniștit-o pe loc : ..Am și două 
locuri, dacă vreți. Dați-ml, vă 
rog. 96 de lei costul suplimen
tului, plus un... supliment șl 
pentru subsemnatul. Să zicem, 
de 30 de lei. De acord? Prețu
ind întrebarea, schimbăm maca
zul și îl dăm cale liberă spre 
întreprinderea „Romvared"- 
București, care va stabili — spe
răm — prețul „suplimentului" 
ce i se cuvine conductorului cu 
pricina. De acord '!

Li s-a dat 
de urmă

Coincidență sau nu. de cind 
Gh. Chițu și V. Guliman din 
Cotmeana-Argeș nu mai lucrau 
nicăieri, începuseră să se în
mulțească „furturile prin efrac
ție" din autovehiculele parcate 
prin partea locului. Se „spe
cializaseră" în... camioane. Din 
camion in camion, cei doi au 
ajuns intr-o noapte și la unul 
parcat la motelul „Topolog". 
Convinși că au lucrat și de astă- 
dată „cu mănuși", și că n-au 
lăsat nici o urmă, și-au frecat 
palmele de bucurie, văzlnd o- 
biectele de valoare sustrase. 
Iată insă că plutonierul major 
de miliție Nicolae Mitrache a 
făcut ce-a făcut și le-a dat de 
urmă. Cei doi, firește, l-au... 
urmat.

Mielul 
agresiv

După un chef zdravăn. Con
stantin David, de la I.J.C.M. 
Buzău, a pornit-o teleleu pe 
stradă. Si cum mergea, imple- 
ticindu-se, a dat buzna spre 
două fete, insultindu-le.

Văzind in apropiere un lucră
tor de miliție, fetele i-au cerut 
sprijinul. Nici n-a apucat bine 
milițianul să se apropie de locul 
faptei, că David a și tăbărit 
asupra lui. molestindu-l.\ După 
ce i-au trecut aburii alcoolului 
și s-a trezit cu dosar de trimi
tere in fața instanței, C. D. a 
prins a se căina : „Cum, tocmai 
eu să fi făcut așa ceva ? Eu, 
care mă știu toți că-s blind ca 
un miel ?" Rămine ca instanța 
să-l „imblinzeasca" de-a bine- 
lea.

Rubrlcd redactata de
Petre POPA
și corespondenți! „Scinteli"

I
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MUNCA NOASTRĂ Șl ROADELE El SlNT CHEZĂȘIE
Fentru cuvintul dat partidului

Din Intrcur» tari continuii să sosească numeroase telegrame și seri- 
■ori adresate tovarășului Nicolae Ceaușcscu. Comitetului Central ai 
I'.irtiilulul ( omunist Român prin care oamenii muncii Isl exprima 
profunda satisfacție si recunoștință fată de recentele măsuri stabilite 
de conducerea partidului in vederea creșterii nivelului do trai, se an- 
saicază sâ muncească cu ovini sporit pentru a asipura dezvoltarea 
e.'onomico-socialâ multilaterală a patriei, progresul susținut pe drumul 
civilizației socialiste.

înaltele sentimente de dragoste și 
recunoștință pe care le nutrim față 
de conducerea partidului și statului 
nostru, față de dumneavoastră per
sonal, iubite tovarășe secretar ge
neral. ne însuflețesc șl ne mobili
zează spre a acționa cu și mai multă 
fermitate pentru îndeplinirea sarcini
lor încredințate, pentru a ne onora 
angajamentele asumate in marea în
trecere de realizare a cincinalului 
Înainte de termen — scrie in 
t '•••.r.iTa colectivului Ministerului 
Construcțiilor Industriale. Ne vom 
consacra și in viitor toată puterea 
noastră de muncă pentru îndeplini
rea in bune condiții a indicațiilor 
conducerii de partid și de stat, ale 
dumneavoastră personal, privind rea
lizarea investițiilor pentru scurtarea 
duratei de execuție, continua îmbu
nătățire a calității lucrărilor, crește
rea permanentă a spiritului de răs
pundere in gospodărirea și utilizarea 
resurselor materiale și umane, redu
cerea consumurilor de materiale, 
combustibili și energie și ridicarea 
neîncetată a eficienței economice a 
activității noastre.

Membrii Societății de Cruce Roșie 
văd in aDlicarea hotăririi cu privire 
la majorarea retribuției muncii — se 
arată in teb "rama Consiliului Na
țional al Societății de Cruce Roșie 
din Republica Socialistă România — 
o nouă confirmare a grijii parti
dului pentru ridicarea neconteni
tă a nivelului de trai material 
și spiritual al poporului, o nouă 
și grăitoare expresie a faptului că 
in centrul preocupărilor partidului și 
statului se află omul societății noas
tre socialiste cu aspirațiile și nevoile 
sale.

în telegrama colectivului de la 
întreprinderea de țevi „Republica*'  

clin București se spune : în cinstea 
color două mari evenimente, a 
XXX-a aniversare a eliberării pa
triei și a celui de-al XI-lea Congres 
al partidului, ne angajăm să reali
zăm peste plan -1 500 tone țevi finite, 
12 milioane la producția globală in
dustrială, să realizăm beneficii în va
loare de 4 milioane Ici, calitatea țe
vilor categoria I să ajungă la 95 
la sută. Prin aceste realizări vom 
contribui și noi la înflorirea patriei 
noastre dragi. Republica Socialistă 
România. Vom munci in continuare 
cu și mai mare avint. pricepere și 
pasiune pentru realizarea planului 
cincinal în patru ani și jumătate.

Cu profundă recunoștință și ne
țărmurită dragoste vă mulțumim 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușcscu — se menționează 
in telegrama cadrelor didactice dc 
naționalitate română șl maghiară din 
comuna Tilcagd. județul Bihor — 
pentru grija continuă ce o purtați 
invățămintului și slujitorilor școlii, 
pentru asigurarea unor condiții ma
teriale din ce in ce mai bune. Vă 
asigurăm că întregul nostru colectiv 
de cadre didactice, români și ma
ghiari, in frunte cu comuniștii, este 
puternic mobilizat pentru generaliza
rea treptei intii de liceu, pentru edu
carea tinerei generații in spiritul 
dragostei față de muncă și al patrio
tismului socialist, pentru a deveni 
cetățeni de nădejde ai patriei noas
tre socialiste.

Este o mare bucurie pentru noi sâ 
raportăm îndeplinirea principalilor 
indicatori de plan in perioada care a 
trecut din acest an — se arată in te
legrama colectivului întreprinderii de 
rulmenți din Alexandria — și să pu
tem, pe baza rezultatelor de pină 

acum, să ne angajăm că vom conti
nua să livrăm ritmic și de calitate 
rulmenții solicitați dc beneficiarii 
din țară și de peste hotare. Sintcm 
convinși că recunoștința pe care o 
nutrim va fi exprimată de faptele 
noastre viitoare.

Conștienți că înfăptuirea la timp 
și in bune condiții a obicct-ivelor 
trasate de Congresul al X-loa al 
P.C.R. și Conferința Națională aMesaje adresate tovarășului Nicolae Ceausescu, C.C. al P.C.R.
P.C.R. constituie sursa sigură de 
creștere continuă a nivelului de trai 
— se arată in telegrama colectivului 
întreprinderii „Hidromecanica" Bra
șov — ne angajăm să realizăm o pro
ducție suplimentară de 3 000 000 lei, 
să intensifică^ eforturile pentru în
deplinirea exemplară a celorlalte 
sarcini și angajamente asumate in 
cinstea celei de-a XXX-a aniversări 
a eliberării patriei de sub dominația 
fascistă și a celui de-al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist Român.

Noi, muncitorii, inginerii, tehnicie
nii, economiștii și funcționarii ele la 
întreprinderea de utilaj greu „Pro- 
grcsuI“-Brăila — se arată in tele
grama de aici — am luat cunoștință 
cu bucurie și satisfacție că printre 
ramurile ce vor beneficia de majo
rarea retribuției, incă de la începutul 
perioadei de aplicare a hotăririi, se 
află și ramura construcțiilor de ma
șini.

Vă mulțumim cu profjindă recu
noștință, mult stimate secretar gene
ral, tovarășe Nicolae Ceaușcscu, 
pentru grija continuă ce o purtați 
in!regalul nostru popor, pentru asi
gurarea unor condiții materiale din 
ce in ce mai bune de viață și vă 
asigurăm că sintem hotăriți să Întă
rim ordinea și disciplina in produc
ție. să gospodărim mai bine materia
lele și să realizăm utilaje mai bune 
și mai ieftine. Ne angajăm cu acest 

prilej ca peste prevederile angaja
mentului inițial să producem, in 
acest an, 1 000 osii montate si 1 000 
tone piese turnate.

Asemenea întregului tineret stu
dios al României socialiste — se 
spune in telegrama studenților pre- 
zenți pe Șantierul național al tine
retului Giurgiu-Răzmirești — adre
săm conducerii partidului, dumnea
voastră, stimat și iubit conducător, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, căl
duroase și vii mulțumiri pentru dra
gostea și grija pe care le manifestați 
față de noi, pentru atenția cu care 
ne urmăriți și îndrumați activitatea.

Muncim aici pe șantier pentru a ne 
îndeplini și depăși sarcinile, vom 
munci pe băncile facultăților, vom 
face totul ca recunoștința și rezul
tatele muncii noastre să fie la înălți
mea dragostei cu care sintem încon
jurați. 

în telegrama cooperatorilor din 
comuna Gîrbovi. județul Ilfov, se 
spune : Ne angajăm ca in acest 
an, in cinstea celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării și Congresului al 
XI-lea al partidului, să livrăm in plus 
la fondul do stat 2 000 tone de ce
reale, 1 600 tone plante tehnice și 
150 tone legume ; să asigurăm, de 
asemenea, condițiile Îndeplinirii și. 
depășirii planului in zootehnie la 
toți indicatorii.

Organizația de partid, comitetul 
oamenilor muncii, sindicatul și or
ganizația U.T.C. din cadrul între
prinderii de transporturi auto Timi
șoara — scrie in telegrama adresata 
in numele colectivului acestei în
treprinderi — vor desfășura in con
tinuare o intensă muncă politică și 
cultural-educativă de. masă pentru 
întărirea disciplinei și ridicarea sim
țului de răspundere al fiecărui lucră
tor fată de sarcinile ce-i revin, 
acționind cu fermitate ca pină la 
sfirșitul anului să dănr peste plan 
1 620 000 tone km convenționale și 
1 200 000 lei economii la prețul de 
cost, precum și 700 000 lei beneficii 
peste plan.

Sintem conștienți că traducerea 
In viață a importantelor măsuri cu 
privire la majorarea retribuției — se 
menționează in telegrama colectivu
lui de muncă al întreprinderii mi
niere Bocșa din județul Caraș-Se- 

verin — va trebui să ne mobilizeze 
și mai mult in direcția sporirii con
tribuției noastre la creșterea avuției 
naționale. Raportăm conducerii su
perioare de partid și de stat, perso
nal dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că pină in prezent co
lectivul nostru are un avans de un 
an. o lună și 15 zile in realizarea 
înainte de termen a sarcinilor actua
lului cincinal și că sintem hotăriți 
ca pină la 1 noiembrie 1974 să ne 
realizăm in întregime sarcinile ce 
ne revin in cincinalul 1071—1975.

Fiind lucrători ai industriei con
fecțiilor, sintem printre primii care 
ne putem bucura de avantajele noi
lor majorări de venituri — se ara
tă in telegrama colectivului între
prinderii de coniccțil din Odorheiu 
Secuiesc. Totodată, sintem în depli
nă cunoștință de cauză că măsurile 
luate de partid și care au drept 
scop ridicarea continuă a nivelului 
nostru de trai ne obligă să depu
nem tot efortul pentru întărirea dis
ciplinei de producție, pentru spori
rea producției, pentru asigurarea 
consumatorilor cu produse textile 
de calitate ireproșabilă și intr-o va
rietate de sortimente. Mult iubite 
tovarășe Ceaușescu, primind mulțu
mirile noastre, permiteți-ne să vă 
transmitem cele mai sincere urări 
de bine. Vă urăm sănătate, fericire 
și succese depline in activitatea ce 
o desfășurați în interesul poporului 
nostru, al nostru al tuturor.

în telegrama colectivului de ingi
neri, muncitori și tehnicieni din 
Institutul de Cercetări șl Proiectări 
Tehnologice pentru Industria Con
strucțiilor de Mașini se spune : Noile 
măsuri in vederea majorării retribu
ției damenilor muncii ne angajează 
pe noi ca si în continuare să desfă
șurăm o activitate de cercetare apli
cativ industrială și de proiectare in 
scopul introducerii in industria con
structoare de mașini a tehnologiilor 
avansate și a unor utilaje specifice, 
de concepție românească, reducerii 
efortului valutar și a importului de 

licențe, utilizării raționale a metale
lor și înlocuitorilor acestora.

în telegrama cadrelor didactice sl 
studenților Institutului agronomic 
„Ion Ionescu de la Brad" din Iași 
se spune: Ne angajăm ferm față dc 
dumneavoastră. iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, dc a răspunde, 
prin fapte, la eforturile pe care le 
fac pentru noi partidul și statul, îm
bunătățind procesul instructiv-educa- 
tiv, situația la învățătură, instruirea 
practică spre a da tării specialiști 
agricoli bine pregătiți, harnici și pa
sionați, capabili sâ promoveze noul 
științific si tehnic.

în telegrama colectivului de mun
că al Exploatării miniere Vatra Dor- 
nei — Suceava se spune : Dorim si 
cu acest prilej să vă asigurăm, to
varășe Nicolae Ceaușescu. că deși la 
15 mai 1974 am îndeplinit integral 
prevederile actualului cincinal ne 
respectăm angajamentul de a reali
za o producție suplimentară de 125 
milioane lei pină la finele anului 
1975, din care 45 milioane lei in 
anul acesta.

In cursul zilei de ier! au mal tri
mis telegrame : colectivul dc muncă 
al Exploatării miniere Vulcan, între
prinderea de reparații auto Bucu- 
rești-Obor, Inspectoratul General de 
Miliție, colectivul de muncă al În
treprinderii textile „Oltul" Sf. Gheor- 
ghc. studenții Universității brașovene, 
Institutul de proiectări de întreprin
deri și secții pentru laminoare 
(IPROLAM) București, cadrele didac
tice din orașul Tirnăveni, Trustul de 
instalații și automatizări București, 
mecanizatorii și cadrele tehnice de 
la S.M.A. Crîngcni-Teleorman, cadre
le didactice din orașul Sebeș-Alba, 
colectivul de muncă al Grupului dc 
șantiere Turnu-Măgurele, întreprin
derea minieră Anina, cadrele didac
tice si studenții Institutului de medi
cină si farmacie din Tg. Mureș, or
ganizația de partid a cadrelor didac
tice din romana Sita Buzăului, jude
țul Covasna, precum și alte nume
roase colective de oameni ai muncii.

lată cinci beneficiari direcți oi noilor mâsuri de majorare a retribuției tarifare: Nicolae Munteanu. Ladislau Bersa, Petre Lungu, Ion Urson și Emanoil Stoica. Profesia de bază: muncitori;locul de 
muncă. întreprinderea „Tractorul" din Brașov; angajamentul lor; lund de lună planul de produoți© să fie depășit in condiții de execuție calilativă ireproșabilă Foto : S. Cristian
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Chemarea Comitetului Executiv al C. C. al P. C. R. 
și realitatea complexă a întreprinderii

Reducerea cheltuielilor de producție 
și sporirea beneficiilor

Adunarea reprezentanți
lor oamenilor muncii de 
la întreprinderea „Colo- 
rom“ — Codlea s-a caracte
rizat printr-un înalt spirit 
de exigență și responsabi
litate muncitorească, prin
tr-un puternic caracter de 
lucru. Ca un fir roșu s-a 
desprins — atit din darea 
ca seamă prezentată, cit 
ș.i din dezbateri — deplina 
satisfacție a chimiștilor de 
aici față de recentele mă
suri stabilite de partid și 
de stat pentru majorarea 
retribuției oamenilor mun
cii in mod eșalonat, pe 
ramuri și activități. pre
cum și hotărirca lor de a 
răspunde chemării Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R- printr-o muncă și 
mai spornică, si mai gos
podărească, in vederea 
creșterii suplimentare a 
producției și productivită
ții muncii, realizării de cit 
mai importante economii 
de materii prime și mate
riale. sporirii beneficiilor. 
Este firească această hotă- 
rire dacă ținem seama că, 
pe baza noii majorări a 
retribuției — așa cum ne-a 
șpuș irig. Victor Variolo- 
mei, directorul întreprin
derii — la nivelul unui an 
câștigurile suplimentare 
ale colectivului unității 
vor însuma circa 7,2 mi
lioane lei.

Sub semnul acestei ho- 
tăriri de a amplifica re
zultatele pozitive obținute 
pmă acum, pentru a-și a- 
duce o contribuție, sporită 
la creșterea avuție! națio
nale — baza trainică a ri
dicării continue a nivelului 
de trai — 6-a desfășurat 
Întreaga adunare generală. 
Darea de seamă a eviden
țiat că. in primul semes
tru. planul a fost îndepli
nii la toți indicatorii, iar 

la unii s-au înregistrat 
depășiri. Astfel, planul 
producției marfă vindută 
și încasată a fost depășit 
cu 14 milioane lei, pro
ductivitatea muncii a spo
rit cu 892 lei pe lucrator, 
intregul spor de producție 
suplimentară realizindu-sc 
prin creșterea randamen
tului muncii : cheltuielile 
materiale la 1 000 iei pro
ducție marfă au fost redu
se cu 20 lei, iar sarcinile

ADUNAREA GENERALA A REPREZENTANȚILOR OAKMK MUNCII
LA ÎNTREPRINDEREA ..COLOflOM'-COBLEA

de export au fost depășite 
cu 1 480 000 lei.

Dar tot atit de adevărat 
este și faptul că rezerve
le de care dispune între
prinderea pentru obține
rea de noi realizări in 
multiple direcții ale acti
vității economice sint incă 
foarte vaste, practic ine
puizabile. în contextul a- 
cestei realități, socotim că 
trebuie relevată interven
ția laborantei .Maria Co- 
sau. reprezentantă a co
lectivului unității In comi
tetul oamenilor muncii, 
care spunea : ..Noile mă
suri stabilite de conduce
rea partidului și statului 
pentru majorarea retribu
ției tarifare au fost pri
mite de colectivul între
prinderii noastre cu o ma
re bucurie. Creșterea ve
niturilor lunare cu 200— 
230 Ici in medie pe lucră
tor este un ciștig care cin- 
tărește in bugetul fiecăruia 
dintre noL Ca atare, ve

nind la adunare, mi-am 
pus întrebarea : cum tre
buie să răspundem aces
tor noi măsuri ? Cred că 
printr-o muncă neobosită, 
plină de inițiativă și pri
cepere pentru îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor 
— și. de aceea, mă anga
jez aici. în fața adunării, 
să-mi fac pc deplin dato
ria la locul de muncă, să 
contribui ia obținerea unei 

producții de bună calita
te...".

„Mă angajez aici, in fața 
adunării..." — așa și-au 
încheiat cuvintul lor și 
alți vorbitori, intre care 
Livia Berger, operator 
chimist, șefă de echipă, 
Gheorghe Spinu. operator 
chimist, și Cristoiu Cristea, 
maistru. Ei au exprimat 
voința întregului colectiv 
de a acționa energic pen
tru creșterea gradului de 
valorificare a materiilor 
prime, depășirea indicato
rilor de sporire a eficien
ței economice — la pro
ductivitatea muncii, redu
cerea cheltuielilor de pro
ducție și. îndeosebi, a ce
lor materiale — asigura
rea funcționării continue a 
instalațiilor la parametrii 
superiori, prin întărirea 
disciplinei tehnologice și 
de producție.

— Se știe — arăta Iuli- 
ana Pascar, contabil-ș'-f 
al Întreprinderii — că in 

primul semestru am redus 
cheltuielile materiale. A- 
ceastă reducere putea fi 
insă mai substanțială, dacă 
la toate produsele ne-am fi 
încadrat in consumurile 
specifice prevăzute, dacă 
am fi acordat o atenție de
osebită gospodăririi judici
oase a energiei electrice, 
termice si a apei. Or. la 
noi mai sint cazuri de ri
sipă ; uneori, in plină zi, 
ard becuri prin curte, se 

lasă ventilele de aburi des
chise, iar apa industrială se 
folosește fără grijă. Ce în
seamnă toate acestea ? Re
zerve certe pentru ieftini
rea producției, pentru di
minuarea mai substanțială 
a cheltuielilor materiale — 
adică resurse pentru 
creșterea economiilor și a 
beneficiilor.

Alți participant au ac
centuat îndeosebi asupra 
cerinței de a se asigura 
întronarea unui inalt spi
rit de ordine și disciplină 
in Întreprindere.

— Este un adevăr de 
necontestat că am obținut 
realizări frumoase in pri
mul semestru — a spus 
operatorul chimist Mihai 
Barcău. Dar acestea nu se 
situează, totuși, la nivelul 
maxim al posibilităților 
noastre. Unii dintre noi 
mai sint certați cu ordi
nea și disciplina, lipsesc 
sau Intirzie de la program, 
nu respectă tehnologia de 

fabricație, nu au grijă de 
avutul obștesc, dau pro
duse de calitate necores
punzătoare. Consider că 
in domeniul educației, al 
întăririi disciplinei și or
dinii, organizația de par
tid, comitetul oamenilor 
muncii trebuie să ini
țieze acțiuni mult mai e- 
norgice. care sâ răspundă 
chemării Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. cu 
privire la intensificarea 

preocupării colectivelor de 
unități pentru îmbunătăți
rea continuă a activității 
productive și creșterea mai 
substanțială a eficienței e- 
conomice.

Adunarea a relevat cu 
claritate : în întreprindere 
există reale rezerve pentru 
depășirea planului Ia pro
duse necesare economiei, 
sporirea productivității 
muncii, reducerea in con
tinuare a cheltuielilor de 
producție, gospodărirea ju
dicioasă a tuturor valorilor 
materiale și financiare în
credințate unității spre ad
ministrare. în acest spirit 
au vorbit operatorul chi
mist Constantin Ivancluc, 
maistrul Ion Cristoloveanu 
și alții, care au subliniat 
că. in condițiile întreprin
derii ..Colorom**.  un accent 
deosnbit trebuie pus pe 
funcționarea ireproșabila a 
instalațiilor. Nu intimplă- 
tor. ing. Dorin Gaglonea a 
calificat acesta drept punc

tul nodal al intregii activi
tăți de producție a între
prinderii. acțiune in măsură 
să influențeze in mod ho- 
tăritor realizarea sarcinilor 
de plan atit sub aspect can
titativ. cit și calitativ.

— Pentru a asigura o 
producție ritmică si o fo- 
’ " r • ' randament inalt a 
instalațiilor — a spus 
maistrul Nicolae Țirlea — 
este necesar să ne schim
băm optica In ce privește 

modul In care se fac pre
darea și preluarea schim
burilor. Aici, prin elimina
rea laturii formale, se poate 
găsi o importantă rezervă 
a producției. Predarea uti
lajelor să se facă in per
fectă stare de funcționare, 
la parametrii prevăzuți, in 
așa fel incit să ofere garan
ția obținerii unei producții 
superioare, de bună ca
litate.

— O condiție hotăritoare 
pentru buna funcționare a 
instalațiilor, pentru prelun
girea vieții lor — a arătat 
Dumitru Dobrescu, ingine
rul șef al întreprinderii — o 
constituie prevenirea și 
combaterea coroziunii. Noi 
am acordat o insuficientă 
grijă acestei probleme. 
Combaterea fenomenului 
de coroziune, a tuturor de
ficiențelor dc pină acum in 
domeniul folosirii instala
țiilor trebuie să stea in a- 
tentia șefilor de secție și 
a chimiștilor.

Desigur, adunarea gene
rală a abordat multe alte 
aspecte ale îmbunătățirii 
activității întreprinderii — 
fapt legat și de buna pre
gătire a adunării. Este, 
astfel, semnificativ că în 
dezbaterile pe secții s-au 
făcut circa 300 de propuneri 
de măsuri, din care circa 
60 sint de importantă ma
joră și au fost incluse in 
programul de măsuri al 
unității, care privește pro
bleme importante legate de 
asigurarea condițiilor de 
realizare și depășire a 
planului pe acest an și pe 
anul viitor. Cileva mai im
portante : întocmirea unui 
studiu in vederea folosirii 
spațiului atelierului vechi 
de finisare pentru ampla
sarea unei instalații univer
sale de fabricare a unor 
intermediari, in scobul e- 
liminării importului ; in
troducerea in fabricație in 
cursul anului ce vine a 17 
noi produse, concomitent 
cu îmbunătățirea calității 
producției.

Din propunerile făcute 
s-a cristalizat UN CUPRIN
ZĂTOR PROGRAM DE 
MĂSURI — concret, pre
cis, practic, menit să asi
gure obținerea unor noi și 
importante realizări in cel 
de-al doilea semestru al 
anului. Așa' înțelege colec
tivul unității sâ răspundă 
chemării Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., spre 
a-și aduce o contribuție cit 
mai mare la acoperirea fon
durilor alocate suplimentar 
pentru majorarea retribu
ției oamenilor muncii, la 
indeplinirea cincinalului 
înainte de termen, la acce
lerarea dezvoltării econo
miei naționale.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scinteli"

utilizarea de tipuri noi de ambalaje 
simplificate, sporirea cantităților de 
seam pe unitatea de ambalai și mă
rirea numărului de cicluri de utili
zare a ambalajelor — cu o eficiență 
certă : 1,3 milioane lei beneficii in 
acest semestru. Cu aceleași bune re
zultate se acționează in continuare, 
după cum ne relata tov. Petrică An- 
gelcscu, director comercial al fabri
cii. pentru creșterea gradului de va
lorificare a geamului, atit in circui
tul intern de prelucrare; cit și la 
beneficiari. Astfel, cantitatea de 
geam șlefuit de calitate superioară a 
sporit si va spori simțitor, permițind 
mărirea volumului de oglinzi. du
plex, vizori și ecrane de protecție, 
parbrize auto si altele.

— La telefon Constantin Căpraru. 
Am venit la întreprinderea de utilaj 
chimic din Ploiești, unde, Împreună 
cu secretarul comitetului de partid, 
tovarășul Ștefan Nan, am trecut in 
revistă eforturile ce se fac de către 
colectiv pentru diminuarea cheltuie
lilor materiale de producție, capitol 
la care, la sfirșitul trimestrului I, 
situația era nesatisfăcătoare. Deși la 
cheltuielile totale pe mia de lei pro
ducție marfă s-a obținut o reducere 
față de plan de 4.90 lei. totuși chel
tuielile materiale au fost depășite cu 
37 lei.

— Și ce s-a întreprins pentru a se 
recupera această depășire de chel
tuieli ?

— încă de la sfirșitul trimestrului 
I, cind au apărut semnele depășirii 
cheltuielilor, am pornit o amplă ac
țiune — ne răspunde secretarul co
mitetului de partid. Acțiunea s-a 
amplificat lună de lună, iar în 
prezent, puternic stimulați de noile 
măsuri stabilite de partid pentru 

"creșterea nivelului de trai, pot spu
ne că fiecare om și intregul colec
tiv participă direct la reducerea 
cheltuielilor materiale. în primul 
rind. am apelat la comuniștii din 
secții și ateliere, chemindu-i să-și 
intensifice eforturile pentru econo
misirea metalului, electrozilor, altor 
materiale. Așa a apărut, ca urmare 
a unor propuneri făcute in organi
zațiile de partid din sectorul sudu
ra, acțiunea : „Să lucrăm o zi pe 
lună cu electrozi economisiți". Re
zultatele obținute confirmă că, pină 
la sfirșitul anului, pe puțin se poa
te realiza o economie certă de un 
milion lei. Prin măsuri politice a- 
decvate am asigurat antrenarea mai 
activă a specialiștilor și tehnicieni
lor din compartimentele de concep
ție și pregătire a tehnologiilor de 
fabricație la efortul general de re
ducere a costurilor de producție. 
Așa. de pildă, schimbarea soluțiilor 
de proiectare la două economizoare 
aflate in prezent in fabricație va 
însemna o reducere a cheltuielilor 
materiale ale întreprinderii cu alte 
sute de mii de lei.

— După cum am înțeles, din toa
te cele spuse, dintr-o serie de bi
lanțuri și socoteli, acțiunile din a- 
ceastă lună și din cele care urmea
ză vor fi simțitor amplificate.

— Lichidarea depășirii costurilor, 
pentru a se asigura reducerea in 
plus a cheltuielilor de producție, 
așa cum s-a subliniat in chemarea 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., se cere realizată neintirziat. 
Iată de ce acum se acționează 
pentru a '6e folosi orice rezervă de 
metal. De pildă, capetele de tablă, 
care pină acum se livrau la fier 
vechi, vor fi utilizate in fabricația 
unor produse, obțlnindu-se economii 
de metal pină la sfirșitul anului de 
circa 2 milioane lei. O inovație con
cretizată in secția cazangerie va a- 
ducc alte noi economii de metal, in 
valoare de un milion și jumătate — 
două milioane lei.

încă o precizare a secretarului co
mitetului de partid : adunarea gene
rală a oamenilor muncii va situa in 
centrul dezbaterilor tocmai creșterea 
răspunderii comuniștilor, a fiecărui 
om pentru gospodărirea întreprinde

rii, pentru sporirea contribuției la 
reducerea «costurilor dc producție. 
Și cu siguranță că din inteligența 
colectivă vor izvorî alte și alte be
neficii in folosul societății.

— Judecind prin prisma rezultate
lor — în primul semestru al anului 
s-a obținut o economie de 1 570 tone 
metal, cantitate suficientă pentru a 
se fabrica 75 vagoane — s-ar părea 
câ lucrurile stau bine pe ansamblul 
întreprinderii de vagoane din Arad, 
că resursele de reducere a cheltu
ielilor și de sporire a beneficiilor sint 
pe deplin valorificate. Totuși, exi
gența comunistă, spiritul de înaltă 
răspundere muncitorească ce carac
terizează acest harnic colectiv și-au 
spus cuvintul in aceste zile, in rin- 
durile beneficiarilor direcți ai noi
lor măsuri de majorare a retribuției 
Uri fa re.

— Te rugăm. Constantin Simion, 
să relatezi ce se întreprinde pentru 
reducerea cheltuielilor de producție.

— Se acționează energic, dovedin- 
du-se un pronunțat simț gospodăresc 
— aș putea spune, sintetizind opi
niile celor doi muncitori — Miliță 
Petcu și Lazăr Cotoraci, din secția 
de confecționat repere, cu care am 
discutat. Sugestivă, in acest sens, ni 
se pare atitudinea lor față de unele 
resurse de economisire a meUlului. 
Bunăoară, ei au constatat că in baza 
de aprovizionare a întreprinderii ta
bla se taie la voia intimplării. Oare 
nu ar fi un ciștig — apreciau ei — 
pentru secție, pentru întreprindere, 
dacă in baza dp aprovizionare tăie
rea tablei, cu dimensiuni mai mari, 
s-ar face sub un riguros control, care 
să nu permită debitări in urma căro
ra să rezulte capete ce nu se pot 
folosi ? „Ar fi bine ca aceste capete 
de metal pe care, la ora actuală, noi 
nu le putem utiliza — propune re- 
glorul Lazăr Cotoraci — sâ fie valo
rificate in alte întreprinderi din ju
deț, care au nevoie de ele și din care 
pot confecționa zeci și sute de repere 
mult mai mici decit cele pe care le 
facem noi. Cred că numai din sumele 
încasate prin vînzarea căzăturilor de 
debitare am cumpăra oxigen sufi
cient pentru a putea lucra tot anul, 
fără să mai dăm alți bani".

— Un ultim apel de la Octav Gru- 
meza, din Satu-Mare.

— Din convorbirea avută la între
prinderea de prelucrare a lemnului, 
cu inginerul șef Traian Borhidan, 
semnificativ ni s-a părut efortul co
lectivului de aici — in producție și 
in sectoarele de concepție — pentru 
sporirea beneficiilor. In cazul unor 
produse destinate exportului, de pil
dă, colectivul de concepție a raționa
lizat sistemul și tehnologia de amba
lare și a reproiectat anumite suban- 
samble, acțiune soldată cu economii 
de cherestea. Eficiența economică a 
acestor măsuri, simple dar judicioa
se, se va materializa, în semestrul 
al doilea, într-o reducere a totalului 
cheltuielilor de producție cu peste 
106 000 lei. Fără îndoială, insă că 
cele mai importante micșorări de 
cheltuieli materiale au Început să se 
înregistreze in atelierul de mobila 
stil pentru export (comode, secre- 
tairuri, vitrine, biblioteci, baruri, 
garnituri hol), a cărei producție creș
te, in acest an, cu peste 50 la sută. 
Astfel, se transpune în viață prețioa
sa indicație a tovarășului Nicolae 
Ceaușcscu de a prelucra la un grad 
superior de complexitate lemnul, 
deci dc a incorpora un mai mare 
volum de muncă complexă într-o 
cantitate de masă lemnoasă cit mai 
mică.

Sint citeva din primele secvențe In 
cadrul teleconferinței care atestă 
convingător că, sub conducerea orga
nizațiilor de partid, oamenii muncii 
din întreprinderi acționează ferm și 
răspund prin fapte grijii partidului 
pentru creșterea continuă a nivelului 
de trai, prin inițiativă și capacitate 
creatoare, prin chibzuință gospodă
rească. pentru a obține rezultate eco
nomice superioare in îndeplinirea 
planului și a angajamentelor asuma
te în acest an jubiliar.
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ILEGEA PRIVIND PISCICULTURA Șl PESCUITUL
Sporirei producției de pește prin 

utilizarea intensivă a ‘■uprafcțelor 
piscicole existente, valorificarea mBl 
ounâ a terenurilor ce nu pot avea 
altă folosință agricolă și care se pre
tează pentru amenajări piscicole, ne
cesită reglementarea unitară a ex
ploatării, precum și stabilirea unor 
reguli de bază privind atribuțiile și 
răspunderile pentru dezvoltarea pis
ciculturii și pescuitului in țara noastră.

în Rcest scop. Marea Adunare Na
țională • Republicii Socialiste Româ
nia adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art 1. — în Republica Socialistă 
România piscicultura și pescuitul re
prezintă o activitate economică prin
cipală pentru valorificarea superioară 
a apelor naturale și a celor amena
jate in scop piscicol.

Art. 2. — Apele naturale, curgătoa
re și stătătoare de pe întreg terito
riul Republicii Socialiste România, 
inclusiv apele maritime interioare și 
marea teritorială, cit și terenurile 
acoperite cu apă ca urmare a îndi
guirilor sau barărilor de văi — he- 
lcșteie. jazuri, lacuri de acumulare 
— cara servesc sau oferă condiții 
pen’ru înmulțirea, creșterea și pes
cuitul peștelui, crustaceelor sau altor 
animale acvatice slnt considerate, in 
sensul prezentei legi, bazine piscicole.

De asemenea, sint considerate ca 
făcind parte temporar din bazinele 
piscicole apele de pe zonele inun
dabile. numai pe perioada pinâ la re
tragerea viiturilor, dacă oferă condi
țiile prevăzute la alineatul precedent

Bazinele piscicole se Impart din 
punct de vedere al exploatării in ba
zine amenajate și bazine naturale. 
Acestea pot fi grupate pe zone sau 
complexe distincte avind denumiri 
proprii.

Heleștelele. iazurile, lacurile de 
acumulare, apele curgătoare de mun
te in care s-au executat lucrări de 
amenajări piscicole și păstrăvăriile 
sint bazine piscicole amenajate.

Celelalte bazine piscicole sint con
siderate bazine piscicole naturale.

Art. 3. — Prin fond piscicol se în
țelege totalitatea populației piscicole 
ș a celorlalte resurse naturale de 
hrană constituite din fauna și flota 
acvatică a bazinelor piscicole.

Art. 4. — Bazinele piscicole și fon
dul piscicol din acestea sint proprie
tate de stat. Se exceptează fondul 
piscicol din bazinele piscicole aflate 
pe terenurile proprietatea cooperati
velor agricole de producție.

Folosirea bazinelor piscicole in alte 
scopuri decit cele arătate la art. 1 
se poate face numai pe bază de de
cret prezidențial.

Terenurile care nu pot fi folosite 
economic pentru producția agricolă 
și se pretează pentru amenajări 
piscicole se vor destina cu prioritate 
in acest scop.

CAPITOLUL II
Dezvoltarea pisciculturii

Art. 5. — Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor. Mi
nisterul Economiei Forestiere și Ma
terialelor de Construcții, împreună 
cu comitetele executive ale consilii
lor populare județene și cel al muni
cipiului București vor identifica și 
delimita toate terenurile mlăștinoase, 
sârăturate și alte terenuri neproduc
tive apte pentru pisciculturâ. in sco
pul creării de noi crescătorii și pe
piniere piscicole pe baza unui pro
gram de amenajări, avind răspunde
rea executării acestuia.

Unitățile piscicole de stat, cărora Ii 
se vor atribui potrivit legii terenu
rile prevăzute in alineatul precedent, 
și cooperativele agricole de produc
ție deținătoare de asemenea terenuri 
sint obligate să le amenajeze, direct 
sau prin cooperare, pentru piscicul
turâ conform prevederilor planului 
național unic de dezvoltare econo- 
mico-socială.

Art. 6. — Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor, Mi
nisterul Economiei Forestiere și Ma
terialelor de Construcții și Ministerul 
Educației și Invățămintului răspund 
de efectuarea studiilor, cercetărilor, 
experimentărilor și de elaborarea 
proiectelor și realizarea lor, asigu- 
rlnd aplicarea celor mai eficiente 
•ehnologii, instalații, utilaje și apa
ratură și de pregătirea cadrelor, in 
vederea realizării intr-o concepție 
unitară a programului de dezvoltare 
a pisciculturii și pescuitului.

Art. 7. — Unitățile piscicole de 
stat și cooperativele agricole de pro
ducție pe ale căror terenuri sint si
tuate bazine piscicole denumite in 
continuare unități piscicole sint obli
gate :

a) să Înființeze și să dezvolte direct 
sau prin cooperare pepiniere piscicole 
care să asigure materialul de popu
lare pentru bazinele piscicole ame
najate și naturale ;

b) să îmbunătățească tehnologia 
de producere și creștere a puietului 
ș: de «elecționare a speciilor de pești

u valoare economică ridicată, să 
aclimatizeze noi specii de pești și să 
extindă creșterea peștelui in amestec 
de specii, in condițiile legii, pe baza 
rxmcluziilor rezultate din studii, cer

tări și experimentări, efectuate de 
către unitățile de cercetare ; 

r) să introduci tehnologii noi de 
folosire a furajelor și ingrășămlntr- 
lor și să mecanitcze operațiunile de 
exploatare piscicolă ;

d) să execute lucrări curente d* * 
întreținere a canalelor șl girlelor de 
alimentare, a izvoarelor da apă și a 
zonelor de pescuit ;
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el să execute lucrări de amenajare, 
protecție șl salvare a fondului pisci
col din lacuri, bălți și ape de munte;

f) să ia măsuri pentru combateri a 
epizootiilor și a dăunătorilor fondu
lui piscicol ;

Cl să organizeze exploatarea cres
cătoriilor piscicole in așa fc) incit să 
asigure valorificarea peștelui viu și 
proaspăt in tot timpul anului ;

h) să valorifice producția-marfă da 
pește planificată la fondul de stat.

Art 8. — Ministerele, celelalte or
gane centrale, comitetele executive 
ale consiliilor populare județene și 
cel al municipiului București, care 
au in subordine unități ce construiesc 
Șl exploatează baraje hidroenergetice 
si lacuri de acumulare pentru regu
larizarea debitelor de apă. irigații 
sau agrement, sint obligate să 
asigure executarea lucrărilor nece
sare dezvoltării pisciculturii si pes
cuitului. potrivit avizelor ce se vor 
emite de Ministerul Agriculturii. In
dustriei Alimentare si Apelor pentru 
apele de șes și colinare și respectiv 
d° Ministerul Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții pentru 
apel? de munte.

Art. 9. — întreprinderile. Instituții
le. organizațiile economice de stat și 
cooperatiste, care folosesc apa din 
bazine piscicole in alte scopuri decit 
cel piscicol, sint obligate :

a) să instaleze dispozitive care «ă 
împiedice intrarea peștelui din ba
zinele piscicole In sistemul de ali
mentare cu apă pentru irigații și In
dustrii, conform avizului organelor 
județene de specialitate ;

b) să ia măsuri pentru curățirea 
zonelor de pescuit și pentru prote
jarea și salvarea fondului piscicol la 
golirea lacurilor de acumulare ;

c) să asigure debitul de apă ne
cesar dezvoltării normale a faunei 
piscicole in aval de lacurile de acu
mulare potrivit documentațiilor teh- 
nico-economice aprobate :

d) să construiască in apele curgă
toare pinteni pentru abaterea apei, 
trecători pentru peste și orice ai le 
lucrări necesare pentru protecția peș
telui.

Ministerul Agriculturii. Industriei 
Alimentare și Apelor și Ministerul 
Economiei Forestiere și Materialelor 
de Construcții vor stabili condițiile 
tehnice de executare a lucrărilor pre
văzute la lit. a—d și vor urmări res
pectarea lor.

Art. 10. — Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor și 
Ministerul Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții răspund 
de protecția și dezvoltarea speciilor 
valoroase de pești — sturioni, scrum
bie de Dunăre, chefal și lnstriță — 
și vor adopta tehnologii moderne de 
creștere, bazate pe studii și cercetări 
științifice, in care scop vor lua mă
suri pentru :

a) amenajarea de zone naLurale de 
reproducere a sturionilor ;

b) Înființarea de stațiuni pentru 
producerea puietului de sturioni și de 
lostriță ;

c) aclimatizarea, în condițiile legii, 
de noi specii de sturioni adaptabili 
creșterii in apele Dunării și cele sal- 
mastre ;

d) organizarea de centre pentru 
înmulțirea și creșterea chefalului ;

e) executarea de construcții pentru 
împiedicarea evadării peștilor valo
roși in Marea Neagră.

Art. 11. — Ministerul Energiei
Electrice are obligația să asigure la 
noile baraje hidroenergetice pe Du
năre executarea concomitentă a unor 
construcții speciale care să permită 
trecerea reproducătorilor de sturioni 
și a scrumbiilor din aval in amonte 
de baraje, precum și pentru preve
nirea distrugerii peștelui.

Art. 12. — Unitățile deținătoare da 
bazine piscicole răspund de asigu
rarea pazei armate și protecția fon
dului piscicol in condițiile prevăzute 
de lege.

CAPITOLUL III
Exercitarea pescuitului

Art. 13. — Prin pescuit, în sensul 
prezentei legi, se înțelege prinderea 
peștelui și a celorlalte viețuitoare ac
vatice pe bază de autorizație in 
locuri, perioade, cu unelte și in di
mensiunile permise de lege, in scop 
industrial, științific sau sportiv.

Art. 14. — Prin pescuit industrial 
se Înțelege prinderea peștelui și a 
celorlalte viețuitoare acvatice de că
tre personalul autorizat al unităților 
economice care exploatează bazinele 
piscicole.

Art. 15. — Pescuitul oricăror specii 
de pește sau altor animale acvatici 
in scopuri științifice, pentru cultura 
artificială sau repopulări, cit și pen
tru protecția fondului piscicol, se 
poate efectua in orice timp, loc și cu 
orice unelte sau metode, cu autori
zarea prealabilă, după caz. a Minis
terului Agriculturii. Industriei Ali
mentare și Apelor sau a Ministeru
lui Economiei Forestiere și Materia
lelor de Construcții.

Art. 16. — Prin pescuit sportiv se 
înțelege pescuitul efectuat in scop de 
agrement de orice persoană, membru 
al Asociației Generale a Vlnătorilor 

șl Peicarilor Sportivi, pe bază de 
permis eliberat dc «ceasta, pentru 
bazinele șl zonele piscicole pe care 
le are in folosință.

Dc asemenea, pescuitul sportiv 
poate fi exercitat pe bază dc auto
rizație eliberată de Ministerul Eco
nomiei Forestiere și Materialelor de 
Construcții pentru bazinele aflate in 
administrarea directă a unităților din 
subordine, cu excepția păstrăvăriilor, 
cu plata taxelor legale.

Pescuitul sportiv sc va exercita In 
condițiile prevăzute in anexa nr. 1. 
care face parte integrantă din pre
zenta lege.

Art. 17. — Exercitarea pescuitului 
de orice fel In bazinele piscicole se 
va face cu respectarea următoarelor 
reguli :

A. Perioadele șl zonele de prohi
biție a pescuitului.

Se interzice pescuitul Oricăror spe
cii de pește, crustacee, moluște și 
alte viețuitoare acvatice după Cum 
urmează :

a) in apele colinare. de șes și Du
năre cu delta sa. 60 zile consecutiva 
i i perioada de la 1 aprilie pinâ la 
30 iunie ;

b) in complexul Razelm—Slnoe, 
ghiolurile Belciuc, Erenciuc și lacu
rile literale, in perioada de la 1 a- 
prilie pinâ la 30 iunie. In stufărill? 
d«n complexul Razelm—Sinoe și in 
fața acestora pe o distanță de 50 de 
metri spre iarg, precum și in lacul 
Zmeica. in tot cursul anului ;

c) in Dunăre in fața girlelor, cana
lelor și privatelor de alimentare a 
bălților, pe o distanță de cite 500 
metri de ambele părți ale gurilor de 
vărsare, cit și In interiorul acestora, 
in perioada de la 15 martie pinâ la 
15 iunie ;

d) la gura de vărsare in Dunăre a 
riurllor Șiret, Ialomița, Argeș, Olt și 
Jiu. pe o distanță de 1 kilometru de 
ambele părți ale gurilor și pe cursul 
acestor riuri pe o distanță de 10 ki
lometri de la confluență, in perioada 
de la 1 martie pină la 1 iulie ;

e) în fața gurii Dunării — me- 
leaua Sfintu-Gheorghe — pinâ la 
Ciotic, in perioada de la 1 aprilie 
pină la 31 iulie : in aval de Ciotic 
pe baza cercetărilor ce se vor efec
tua, Ministerul Agriculturii, Indus
triei Alimentare și Apelor va fixa 
anual zone dc prohibiție a pescuitu- 
lui cu taliene ;

f) cu năvoadele de orice tip în 
delta și luncă Inundabilă a Dunării 
in perioada de la 15 aprilie pină la 
15 septembrie, iar in complexul Ra
zelm—Sinoe și ghiolurile Belciuc și 
Erenciuc in perioada de la 1 aprilie 
pină la 1 octombrie ;

g) in apele de munte, pentru păs
trăvul indigen, fintinel și coregon, 
in perioada de la 15 septembrie pinâ 
ia 30 aprilie ; pentru păstrăvul curcu
beu, lipan și lostriță in perioada da 
la 1 ianuarie pină la 31 mai.

B. Limitarea pescuitului anumitor 
specii de pește.

Se interzice pescuitul :
a) sturionilor și a scrumbiei în tot 

cursul anului in fața gurilor de văr
sare a Dunării in mare pe o adin- 
cime de 5 kilometri în largul mării 
și pe un coridor lat de 2 kilometv' 
socotit cite 1 kilometru de o parte 
și de alta a axului brațelor Sfintu- 
Gheorghe și Sulina. In fața brațului 
Chilia, lățimea coridorului interzis 
este de 1 kilometru spre sud de axul 
brațului, iar spre nord pină la limita 
apelor teritoriale române ;

b) sturionilor în tot cursul anului, 
cu carmace și cârmăcuțe in șenalul 
Dunării, inclusiv brațele sale, iar in 
zona litorală in perioada de ,1a 15 fe
bruarie pină la 15 mai cu carmace și 
ohane ;

c) sturionilor In următoarele locuri 
și perioade :

— in sectorul de la Marea Neagră 
pină ia gura Prutului, in perioada de 
la 15 martie pinâ la 15 aprilie ;

— in sectorul de la gura Prutului 
pină la gura Timocului, in perioada 
de la 13 aprilie pină la 15 mai ;

— în sectorul gura Timocului pină 
la Ciadova, in perioada de la 15 mai 
pină la 30 iunie :

d) scrumbiei de Dunăre în urmă
toarele locuri și perioade :

— in sectorul de la Marea Neagră 
pină la Ceatalul Ismail, 5 zile conse
cutive. in perioada de la 15 martie 
pină la 1 mai ;

— in sectorul Ceatalul Ismail—Va
dul Oii cite 20 zile consecutive, In 
perioada de la 1 aprilie pină la 15 
mai ;

— in sectorul Vadul Oii pină la 
gura Timocului, 30 zile consecutive, 
in perioada de la 15 aprilie pină la 
1 iulie ;

e) lostrlței fără autorizație specia
lă eliberată de Ministerul Economiei 
Forestiere și Materialelor de Con
strucții ;

f) cu momeli metalice și pești arti
ficiali in riurile populate cu lostriță.

C. Uneltele șl metodele de pescuit 
interzise.

Se Interzice folosirea următoarelor 
unelte și metode de pescuit :

a) setei fixe tn zona litoralului 
marin ;

b) setei și ave de orice tip in com
plexul Razelm-Sinoe. ghiolurile Bel
ciuc, Erenciuc șl lacurile litorale ;

c) pescuitul electric, cu materii ex
plozive, precum si cu substanțe nar
cotice de orice fel ;

d) pescuitul reproducătorilor în 
timpul perioadei de prohibiție, prin 
orice metode, sau distrugerea icrelor 
de pește, în aceeași perioadă, in zo
nele de reproducere naturală ;

e) pescuitul puietului și al repro
ducătorilor de pește din pepiniere și 
crescătorii piscicole, in alte scopuri 

decit repopularea ori pescuitul In
dustrial ;

f) pescuitul sturionilor sub dimen
siunea legală in alte «copuri decit 
repopularea ;

g) prinderea peștelui cit unelte de 
pescuit din plasa, in apele de munte.

Art. 18. — Perioadele de prohibiție 
a pescuitului prevăzute la art. 17 lit. 
A pot fi prelungite de Ministerul 
Agriculturii, Industriei Alimentară și 
Apelor pentru apele colinare, de șes 
si Dunăre cu delta sa și dc Ministe
rul Economici Forestiere șl Materia
lelor de Construcții pentru apele de 
munte, in funcție dc condițiile hldro- 
meteorologice.

Ministerele prevăzute la alineatul 
precedent pot interzice in tot anul 
sau In anumite perioade pescuitul 
Unor specii de pește, in scopul pro
tecției ?l refacerii fondului piscicol.

Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare șl Apelor va putea, in 
condiții hidroclimatice cu totul ex
cepționale, <să devanseze sau să pre
lungească datele de prohibiție a pes
cuitului, menținind numărul total da 
zile prevăzute la art. 17 lit. A. lite
rele a—f fi art. 17 lit. B litera d.

Art. 19. — Pentru apele curgătoare 
care constituie frontieră de stat, pe
rioadele de prohibiție și regulile de 
pescuit vor fi stabilite in concordan
ță cu convențiile internaționale în
cheiate cu celelalte state riverane.

Art. 20. — Se interzice :
a) mutarea, deteriorarea sau dis

trugerea semnelor indicatoare așeza
te in raza bazinelor piscicole :

b) așezarea uneltelor de pescuit 
fixe sau plutitoare pe mai mult de 
două treimi din lățimea durilor, gir
lelor sau canalelor pescărești ;

c) recoltarea stufului, papurei, ro
gozului sau ierbii din bazinele pisci
cole, fără autorizarea unității pisci
cole ;

d) circulația cu ambarcațiuni cu 
motor in bazinele piscicole din delta 
șl lunca Dunării și complexul de 
lacuri Razelm—Sinoe. Se exceptează 
circulația pe căile navigabile și cele 
de acces la localitățile care nu au 
alte căi de comunicație și circulația 
cu ambarcațiuni de către organele 
Ministerului dc Interne, ale Minis
terului Apărării Naționale și a celor 
ce au autorizarea specială a Ministe
rului Agriculturii, Industriei Alimen
tare și Apelor pentru aceste zone :

e) circulația cu autovehicule, scoa
terea materialului lemnos prin albiile 
apelor de munte, precum si circula
ția cu ambarcațiuni cu motor in 
lacurile naturale de munte fără au
torizația Ministerului Economiei Fo
restiere și Materialelor de Con
strucții ;

f) închiderea cu garduri, prispe sau 
cu unelte de pescuit de orice fel a 
girlelor de legătură, a bălților și te
renurilor inundabile, dacă prin a- 
ceasta se împiedică accesul peștilor 
în timpul viiturilor de apă, precum, 
și scurgerea apelor din ele. Fac ex
cepție închiderile pescărești și stu- 
ficole din delta și lunca Dunării in 
perioadele de viituri, in locurile și 
condițiile stabilite de Ministerul A- 
griculturii, Industriei Alimentare și 
Apelor ;

g> introducerea la pășunat a ani
malelor, adăpatul acestora și circu
lația cu orice mijloace de transport 
in incinta și pe digurile heleșteielor, 
iazurilor, pepinierelor și păstrăvării
lor in orice perioadă, fără autoriza
ția unității piscicole. In celelalte ba
zine amenajate și in bazinele pisci
cole naturale, introducerea la pășu
nat a animalelor și adăpatul aces
tora in perioada de prohibiție a pes
cuitului sint permise numai in locu
rile stabilite și marcate de unitățile 
piscicole ;

h) oprirea, abaterea, răstocirea 
unei ape curgătoare sau scurgerea ei 
in parte sau in întregime in orice 
scop, fără acordul unității piscicole ;

i) reducerea debitului de apă in 
bazine piscicole dacă prin aceasta se 
periclitează existența faunei pisci
cole ;

j) deschiderea, Închiderea sau 
obstruarea canalelor din bazinele 
piscicole șl manipularea instalațiilor 
hidrotehnice de orice fel, in alt mod 
decit cel stabilit prin norme tehnice 
de Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor ;

k) distrugerea sau degradarea digu
rilor, barajelor și canalelor pescă
rești, talazurilor și malurilor inicr- 
bate ;

l) introducerea altor specii de pești 
decit cele existente in bazinele pisci
cole, fără avizul Ministerului Agri
culturii, Industriei Alimentare și 
Apelor, respectiv al Ministerului 
Economiei Forestiere și Materialelor 
do Construcții ;

m) efectuarea lucrărilor de foraje 
hidrogeologice in bazine piscicole 
fără autorizarea unității piscicole ;

n) deținerea cu orice titlu de nă
voade. voloace, setei, ave, prostovoa- 
lc, virșe, de către persoanele fizice 
neautorizate.

Art. 21. — Dimensiunile minime 
ale peștilor șl altor animale acvatice 
care pot fi pescuite și dimensiunile 
minime ale ochiurilor uneltelor de 
pescuit sint prevăzute in anexa nr. 2 
care face parte integrantă din pre
zenta lege.

Art. 22. — Unită'lle piscicole vor 
delimita și marca cu semne vizibile 
zonele de protecție a peștelui unde 
pescuitul este interzis sau sint apli
cabile alte norme restrictive. De 
asemenea. Asociația Generală a Vi- 
nătorilor și Pescarilor Sportivi va 
marca, delimita și afișa condițiile și 
zonele in care se exercită pescuitul 
sportiv.

CAPITOLUL IV 
Organizarea activității 

piscicole și de pescuit
Art. 23. — îndrumarea unitară a 

activității piscicole se exercită dc 
către Ministerul Agriculturii, Indus
triei Alimentare și Apelor ; Îndru
marea activității piscicole In apele 
de munte se exercită împreună cu 
Ministerul Economiei Forestiere și 
Materialelor do Construcții.

Răspunderea pentru activitatea 
piscicolă in apele colinare. de șes și 
maritime revine Ministerului Agri
culturii. Industriei Alimentare și 
Apelor, iar pentru apele de munie 
Ministerului Economiei Forestiere șl 
Materialelor de Construcții, care Îm
preună cu comitetele executive ale 
consiliilor populare județene șl cel 
al municipiului București vor asi
gura realizarea programului de dez
voltare a pisciculturii și pescuitului 
prevăzut in planul național unic de 
dezvoltare economico-socială.

Art. 24. — Ministerul Agricultu
rii, Industriei Alimentare 6i Apelor 
și Ministerul Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții răspund 
de administrarea și exploatarea fon
dului piscicol proprietate de stat, po
trivit repartizării bazinelor piscicole 
stabilită prin hotărire a Consiliului 
de Miniștri.

Bazinele piscicole proprietate de 
stat repartizate Ministerului Agri
culturii, Industriei Alimentare și 
Apelor vor fi administrate direct de 
întreprinderi piscicole de stat jude
țene, cu excepția bazinelor piscicole 
din Delta Dunării aflate in adminis
trația directă a unităților din sub- 
ordinea Centralei „Delta Dunării" ; 
cele repartizate Ministerului Econo
miei Forestiere și Materialelor de 
Construcții, de către inspectoratele 
silvice județene.

Acolo unde suprafețele piscicole nu 
justifică inființarea de întreprinderi 
potrivit alineatului precedent și pină 
la amenajarea suprafețelor care să 
permită organizarea unei Întreprin
deri specializate se vor organiza 
ferme in cadrul intreprinderilor pis
cicole din județele limitrofe.

Art. 25. — Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor și 
Ministerul Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții pot da in 
folosință piscicolă Asociației Gene
rale a Vinătorilor și Pescarilor Spor
tivi bazine sau zone din bazinele pis
cicole naturale.

Atribuirea acestora se face pe bază 
de contracte. încheiate pe durată de
terminată in funcție de amenajările 
și alte lucrări prevăzute la art. 7 ce 
urmează a se executa de către aso
ciație.

Contractele încheiate pină la data 
intrării in vigoare a prezentei legi 
iși păstrează valabilitatea, urmind a 
fi adaptate potrivit prevederilor 
legii.

Pentru bazinele piscicole date In 
folosință se vor defalca din planul 
Ministerului Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor și al Ministe
rului Economiei Forestiere și Mate
rialelor de Construcții sarcini de 
plan pentru Asociația Generală a 
Vinătorilor și Pescarilor Sportivi 
privind livrarea peștelui către or
ganizațiile socialiste in raport cu 
posibilitățile de exercitare a pescui
tului industrial in aceste bazine și 
ținind seama de cerințele dezvoltării 
pescuitului sportiv.

Art. 26. — Pentru îndrumarea și 
controlul activității piscicole se în
ființează in cadrul Ministerului Agri
culturii. Industriei Alimentare și 
Apelor Inspecția de stat pentru pis
cicultura și pescuit.

Organizarea și funcționarea In
specției de stat pentru piscicultura 
si pescuit se stabilește prin decret 
al Consiliului de Stat.

CAPITOLUL V
Răspunderi și sancțiuni

Art. 27. — încălcarea dispozițiilor 
din prezenta lege atrage după caz 
răspunderea disciplinară, contra
vențională, penală, materială sau 
civilă.

Art. 28. — Constituie infracțiune 
și se pedepsește cu Închisoare de la 
3 luni la 2 ani sau cu amendă :

a) pescuitul electric, cu materii 
explozive, precum și cu substanțe 
narcotice de orice fel :

b) pescuitul reproducătorilor in 
timpul perioadei de prohibiție prin 
orice metode sau distrugerea icre
lor de pește In aceeași perioadă, in 
zonele de reproducere naturală :

c) pescuitul puietului și al repro
ducătorilor de pește din pepiniere și 
crescătorii piscicole in alte scopuri 
decit repopularea ori pescuitul in
dustrial ;

d) pescuitul sturionilor sub dimen
siunea legală. In alte scopuri decit 
repopularea ;

e) reducerea debitului de apă In 
zone sau bazine piscicole in scopul 
recoltării ilicite a peștelui.

f) procurarea In condiții ilicite a 
peștelui și icrelor in zonele de 
pescuit :

g) deținerea cu orice titlu de nă
voade, voloace, setei, ave, prostovoale, 
virșe de către persoanele fizice neau
torizate ;

Tentativa se pedepsește în cazul 
infracțiunilor prevăzute la litera 
d — e.

Distrugerea Icrelor de pe«te In pe
rioada de prohibiție In zonele de 
reproducere naturală, săvirșită din 
culpă, se pedepsește cu Închisoare 
de la 1 lună la 1 an sau cu amendă.

Art. 29. — Faptele prevăzute la 
art. 28 literele a, b. c. d si e dacă 
rint eăvlrșlte In timpul nopții, ori 
dc 2 .sau mai multe persoane Îm
preună. se pedepsesc cu Închisoare 
de la 1 la 4 ani.

Tentativa se pedepsește.
Art. 30. — Constatarea faptelor ce 

constituie Infracțiunile prevăzute la 
art. 28 și 29 se face in afară de or
ganele dc urmărire penală si de îm
puterniciți! Ministerului Agricultu
rii. Industriei Alimentare șl Apelor 
pentru toate bazinele piscicole, îm
puterniciți! Ministerului Economiei 
Forestiere și Materialelor de Con
strucții pentru bazinele piscicole re
partizate acestui minister și de Îm
puterniciți! Asociației Generale a Vi
nătorilor șl Pescarilor Sportivi pen
tru bazinele și zonele de bazine date 
în folosință acesteia, care, pe baza 
actelor Încheiate, vor sesiza orga
nele de urmărire penală.

Art. 31. — Faptele care constituie 
contravenții la normele de pescuit șt 
protecția fondului piscicol șl Sanc
țiunile aplicabile se stabilesc prin 
hotărire a Consiliului de Miniștri. 
Sancțiunile contravenționale pot fi 
aplicate și persoanelor juridice.

CAPITOLUL VI 
Dispoziții finale

Art. 32. — Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor, Mi
nisterul Economiei Forestiere și Ma
terialelor de Construcții șl Asociația 
Generală a Vinătorilor și Pescarilor 
Sportivi vor putea acorda premii ce
lor care se vor evidenția in mod 
deosebit în combaterea braconajului, 
constatarea contravențiilor și sesi
zarea comiterii infracțiunilor pre
văzute in prezenta lege.

Art. 33. — Pescarii Încadrați în 
unitățile piscicole' din delta și lunca 
Dunării, complexul Razelm—Sinoe și 
apele litorale. care au realizat in
dividual planul lunar de producție, 
au dreptul de a cumpăra, in luna 
următoare, de la unitățile unde sint 
angajați, pentru consum propriu,- ur
mătoarele cantităti de pește cu ex- 
.captia sturionilor : . . ....................

— 10 kilograme pește lunar, pes
carii care activează in bălțile lun
cii și deltei Dunării, precum și com
plexul Razelm—Sinoe ;

— 15 kilograme pește lunar, pes
carii care activează in apele litorale.

Cumpărarea se face la preț de pro
ducție.

De drepturile prevăzute la alinea
tele precedente beneficiază și per
sonalul navigant care deservește bri
găzile de pescuit, dacă brigada din 
care face parte și-a realizat planul 
lunar de producție pe luna prece
dentă

Art. 34. — Utilizarea apei din ba
zinele naturale și lacurile de acu
mulare existente pentru creșterea 
peștelui se face in mod gratuit. Uti
lizarea apei pentru piscicultura in 
lacurile de acumulare ce se vor 
construi se va face in condițiile pre
văzute in documentațiile tehnico-e- 
conomice avizate, după caz. de Mi
nisterul Agriculturii, Industriei Ali
mentare și Apelor sau Ministerul 
Economiei Forestiere și Materialelor 
de Construcții.

Art. 35. — Prezenta lege intră în 
vigoare la 30 zile de la data publi
cării in Buletinul Oficial al Repu
blicii Socialiste România.

Art. 36. — Decretul nr. 43/1954 pen
tru reglementarea pescuitului și pro
tecția fondului piscicol, republicat in 
Buletinul Oficial nr. 25 din 20 fe
bruarie 1969 ; Hotărirea Consiliului 
de Miniștri nr. 184/1954 privind re
glementarea pescuitului, administra
rea și exploatarea bazinelor pisci
cole, protecția și paza fondului pis
cicol. publicată in Colecția de Ho- 
târiri $i Dispoziții ale Consiliului de 
Miniștri nr. 11 din 13 februarie 1954 ; 
Hotărirea _ Consiliului de Miniștri 
nr. 525/1954 pentru aprobarea in
strucțiunilor privind regulile de pes
cuit, publicată in Colecția de Ho- 
tăriri și Dispoziții ale Consiliului do 
Miniștri nr. 22 din 21 aprilie 1954, 
modificată prin Hotărirea Consiliu
lui de Miniștri nr. 2264 din 9 no
iembrie 1954, și orice alte dispoziții 
contrare prezentei legi se abrogă.

ANEXA I
Condițiile de exercitare 
a pescuitului sportiv

Pescuitul sportiv este permis nu
mai in cursul zilei, de la răsăritul 
și pină la apusul soarelui, după 
cum urmează :

a) in apele de munte curgătoare și 
stătătoare numai cu o singură un
diță cu cel mult 2 cirlige sau cu o 
lansetă :

b) in riurile colinare, de șes, lacu
rile interioare și în riurile de fron
tieră, pe tot cursul Dunării, inclusiv 
brațele sale și in bazinele amena
jate date in folosință Asociației Ge
nerale a Vinătorilor și Pescarilor 
Sportivi, cu cel mult 2 undițe sau 
2 lansete cu cite 2 cirlige fiecare ;

c) in Marea Neagră cu cel mult 2 
Undițe sau 2 lansete cu cite 10 cir

lige flecare sau 2 țaparine cu cite 10 
cirlige.

Pescuitul sportiv se practică de pe 
mal In apele curgătoare, Iar In apclo 
stătătoare, inclusiv Marea Neagră, da 
pe mal șl din barcă ; in timpul ier
nii pescuitul sportiv se poate prac
tica si de pe gheață.

La pescuitul sportiv se folosesc 
momeli naturale șl artificiale. La 
pescuitul In apele de munte cu sal- 
monlde, stabilite de Ministerul Eco
nomiei Forestiere și Materialelor da 
Construcții, sint permise numai mo
meli artificiale.

In timpul unei zile de pescuit 
rportiv ’se pot prinde de către o 
persoană cel mult 10 bucăți in total 
din speciile păstrăv indigen, curcu
beu. fintinel, lipan și corcgon in 
apele de munte cu salmon ide. în 
celelalte ape curgătoare și stătătoare 
din zona collnară și de șes. Dunăre, 
Marea Neagră și apele de mume 
fără salmonlde, se pot prinde cel 
mult 3 kilograme sau numai un 
singur pește dacă greutatea lui de
pășește 3 kilograme.

ANEXA II 
Dimensiunile 

minime ale peștilor și altor 
animale acvatice care pot 

fi pescuite, precum 
și dimensiunile minime 

ale ochiurilor uneltelor 
de pescuit

Dimensiunile minime — in centi
metri — ale peștilor și altor animale 
acvatice care pot fi pescuite in ba- 
zine piscicole sint următoarele :

— scrumbie
— crap 30 Dunăre 17
—- șalău 35 — hamsie 7
— plătică 20 — morun 170
— lin 20 — nisetru 140
— văduviți. 20 — păătrugă 100
— babușcă * !5 — vi fă ’ 100
— roșioarâ 15 — șip 110
— caras 12 — cegă 40
— caracudă 15 — chefal mic 10
— batcă 15 — chefal
— cosac 20 mijlociu 16
— morunaș 20 •— chefal mare 24
— mreană 25 — scrumbie al
— mreană bastră mică 12

vinătă 15 — scrumbie al
— scobar 20 bastră mare 20
— clean 20 — stavrid 10
— sabițâ 16 — rizeafeă
— oblete 10 mică 10
— păstrăv 20 — rizeafeă
— lipan 25 mare 15
— lostriță 65 — cambulă 20
— coregon 20 — calcan 35
— șprot 7 f—. raci 9
— aterină 7 scoică de riu 8
— gingirică . 7 — broaște

30 grame bucata
Măsurarea peștelui pentru toate

speciile se face de la virful botului 
pină la baza cozii.

Puietul și peștele sub dimensiunea 
minimă din speciile stabilite la a- 
llneatul 1 va fi deversat obligatoriu 
in apă, in stare vie.

La pescuitul industrial efectuat în 
toate bălțile din delta și lunca inun
dabilă a Dunării, complexul Razelm- 
Sinoe. lacurile litorale, bălțile și 
lacurile interioarei și in riuri, pentru 
toate uneltele admise la pescuit, se 
permite un procent de pește sub di
mensiunile minime de cel mult 10 
la sută socotit la numărul de bucăți.

La pescuitul cu vintire și taliene 
de baltă se admite un procent de 
pește sub dimensiunile minime de 
cel mult 2 la sută socotit la numă
rul de bucăți.

în cazul pescuirii peștelui sub di
mensiunile legale in procente mai 
mari decit cele admise, unitățile care 
au in exploatare bazine piscicole sint 
obligate să sisteze pescuitul in aceste 
locuri sau să înlocuiască uneltele de , 
pescuit cu alte unelte cu ochiuri' 
mal pnari.

La pescuitul marin se admite un 
procent de pește sub dimensiunile 
legale din totalul cantității pescuite 
de 5 la sută pentru scrumbia de 
Dunăre și 20 la sută pentru chefal, 
stavrid și scrumbie albastră.

Celelalte specii nemenționate la a- 
lineatul 1 sint libere la pescuit la 
orice dimensiune.

In cazul cind se constată că unele 
cantități de pește au fost pescuite 
sub dimensiunile prevăzute la ali
neatul 1, acestea vor fi primite la 
centrele de colectare, care au obli
gația să înștiințeze in cel mult 24 ore 
organele Inspecției de stat pentru 
pisciculturâ și pescuit, in vederea 
stabilirii Împrejurărilor in care a 
fost efectuat pescuitul și a luării 
de măsuri imediate care să conducă 
la înlăturarea repetării unor astfel 
de situații.

Dimensiunile minime ale ochiurl- 
lor la uneltele de pescuit sint ur
mătoarele :

a) 24 milimetri la Dunăre, bălți, 
lacuri, riuri colinare și de șes și in 
Delta Dunării;

b) 40 milimetri în complexul Ra- 
zelm-Sinoe, ghiolurile Belciuc, Eren
ciuc și lacurile litorale ;

c) 7 milimetri la pescuitul marin 
de coastă.

t V
Bing Crosby șl Louis Arm
strong • Parodii pe portativ 
olerite de mimul cubanez 
Centurion • ..In delegație" — 
scenetă satirică de Ion 
Dianu • Invitat In Stu
dioul 1 : ceasornicarul Mi
chel Rosconl din Chaux de 
Fonda — Elveția. interpre- 
tlnd la fluier muzica popu
lară româneasca • Reportaj 
!n satul Odoreu cu primarul 
comunei • ..Scara". Cine-și 
amintește de filmul „Scindu- 
ra" trebuie sâ vadă neapă
rat și acest film a Pentru 
tineri! telespectatori : Intîl- 
nire la Timișoara cu Adina 
Dimitriu șl formația ..Pro 
musica" • „Gloconda sau 
Istoria unei obsesii" — Cu un 
comentariu al scriitorului 
francez Borts Vian. Prezin
tă criticul Gelu Ionescu
• Incursiune In lumea tăce
rii • Do-uâ premiere muzica
le cu Ruxandra Gheață
• Magazin sportiv. Din ma
rile meciuri de box ale seco
lului • „Elicea- — un film 
despre o invenție și un inven
tator • Stan și Bran în... 
..Fra Dlavolo" • Alo, Bucu
rești ? Aici Fraga 1 Cintâ 
pentru dumneavoastră Na
dia Urbankova • Surpriza 
emisiunii : O comedie cine

matografici tn premieri TV 
In care eroina principală 
este... vacanța • Muzică de 
petrecere cu Oiga Stânescu 
șt Petre Sftbideanu • Trans
misiuni dlrfecte de la Timi
șoara. Redactori : ioana Bog
dan. Viorica Bucur și Radu 
Clmponerlu. Emisiune de Tu
dor Vornlcu.

18,30 „Om. oameni, omenire". Do
cumentar de Alexandru 
Stark.

ll.M Publicitate.
19,00 Lumea copiilor : „Misterioa

sa dispariție a unei zile".
l»,J0 Telejurnal • Sâptâmlna po- 

» lltlcă internă șl internaționa
lă In imagini.

«0,00 Festivalul național de mu
zică ușoară — Mamaia ’74 
Gala laureaților. Transmi
siune directă.

22.00 Telejurnal. 
22,10 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II
10,60-11.45 Matineu simfonic. Con

cert susținut de orchestra 
simfonică a Filarmonicii 
„George Enescu".

20,00 Film artistic „Panică în văz
duh". Premieră pe țară.

21,15 Reporter "74.
21,40 Film serial „Un august tn 

flăcări".

LUNI, 29 IULIE 1974
PROGRAMUL I

16.30 Emisiune In limba maghiară. 
19,00 Avanpremiera săptămlnii. 
19.05 Vetre folclorice — Runcu. 
19.20 1001 de seri.
19,30. Telejurnal.

• In Intlmplnarea gloriosului 
jubileu.

20.00 Ancheta T.V. : Spiritul de 
echipă.

20.30 Fantezie muzicală cu forma
ția Cornel Popescu.

20.45 Roman foileton : Jurnalul 
doctorului Finlay. Episodul 
VI — „Un ginere pentru fle
care".

21.35 Revista llterar-artlstlcâ T.V.
22,15 24 de ore

• O zl din 30 de ani.
PROGRAMUL II

17.30 Telex.
17.35 Luna culturii muzicale româ

nești • Omagiu celei de-a 
XXX-» aniversări a elibe
rării.
..Clntare omeniei" — lucrare 
de D. D. Botez, prezentată de 
corul Filarmonicii de stat 
..George Enescu", dirijor au
torul.

17.45 Film artistic: ..Asediul". Pro
ducție a studioului cinemato
grafic București. Scenariul : 

Comellu Leu și Mircea Mu- 
reșan. după romanul „Pu
terea” de Corneliu Leu. Re
gia Mircea Mureșan. Tn dis
tribuție : Ilarlon Ciolțanu, 
Sandu Sticlaru, Sebastian Pa- 
palanl. Mihaela Mlhal. Ion 
Besolu, Dan Nuțu, Valeria 
Seciu.

19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.

• In Intlmplnarea gloriosului 
jubileu.

20,00 Film serial pentru copii : 
Daktarl.

20,25 Luna culturii muzicale româ
nești. Omagiu celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberă
rii. Muzica românească in 
lume.

20,50 Viața economică a Capitalei. 
Comerțul cu materiale SDor- 
tive. autoturisme șl piese de 
schimb auto, față in față cu 
cererea populației. Invitatul 
emisiunii. Aure! Brebenel, 
director al întreprinderi! pen
tru difuzarea materialelor 
sportive.

21,10 Vis de dragoste. Seară de ba
let pe muzică de: Llszt, Cho- 
p’n. Mlnkus, Dvorak, J. Ro
drigo.

21,40 Documentar T.V. : „Om, oa
meni. omenire".

22,05 Selecțiuni din opereta „Crai 
nou" de Clprian Porumbescu.

HUNEDOARA
In cadrul manifestărilor 

culturale consacrate marii 
sărbători de la 23 August și 
Congresului al Xl-lea al 
partidului, comitetul jude
țean Hunedoara al femeilor 
a deschis la galeriile fondu
lui plastic din Deva o expo
ziție de artă plastică întitu
lată „Profilul femeii la co
tele anului XXX". In sala 
clubului întreprinderii de 
construcții de la Bircea a 
avut loc simpozionul „Reali
zările obținute de poporul 
român sub conducerea P.C.R. 
In cele trei decenii care au 
trecut de la fellberâre". Un ci
clu de filme artistice și do
cumentare, oglindind lupta 
partidului și poporului nos
tru pentru înfăptuirea actu
lui istoric de la 23 August 
1944, a fost inaugurat de în
treprinderea cinematografică 
Deva. Filmele vor fi prezen
tate pe ecranele cinemato
grafelor de la orașe și sate.

'SĂLAJ
Sub egida Comitetului ju

dețean pentru cultură șl e- 
ducație socialistă Sălaj, a 
fost organizat ciclul de ex
poziții „Treizeci de ani de 
viață nouă”. Pină acum au 
fost deschise expozițiile

Carnet 
cultural

„Arta populară sălăjeană", 
„Femeia în arta plastică", 
precum șl expozițiile picto
rilor Ion Șima, Gedeon Geza 
și Ion Cosma, cu lucrări In
spirate din realitățile vieți} 
noastre noi. In pregătire se 
află o expoziție intitulată 
„Trei decenii In documente".

BISTRIȚA-NĂSĂUD
„Anii Împlinirilor" se inti

tulează noul album de foto
grafii ilustrind marile prefa
ceri socialiste din județul 
Bistrița-Năsăud. Numeroase 
imagini vorbesc despre fa
bricile și Întreprinderile crea
te in acești ani la Bistrița, 
Beclean pe Someș și Năsăud.

SUCEAVA
Librăria „Ciprian Po

rumbescu" din Suceava a 
amenajat o vitrină de carte, 
dedicată celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării pa
triei. Sint prezentate lu
crări ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, lucrări care evo
că momente memorabile din 
timpul Insurecției naționale 
armate și al războiului Împo
triva Germaniei fasciste, pre
cum și scrieri social-politice 
și istorice consacrate realiză
rilor poporului nostru in o- 
pera de edificare a României 
socialiste.
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LEGEA DRUMURILOR
în «copul dezvoltării unitare a În

tregii rebele de drumuri și al - Asi
gurării construirii. modernizării. în
treținerii, exploatării și administrării 
drumurilor, pentru satisfacerea ne
voilor <ie transport rutier ale econo
miei naționale și ale populației.

Marea Adunare Naționali a Repu
blicii Socialiste România adoptă pre
zenta lege.

CAPITOLUL I 
Dispoziții generala

Art 1. — Dezvoltarea rețelei de 
dnjmuri se realizează Intr-o concen- 
f.e unitară, in concordanță cu cerin
țele economiei naționale și contri
buie la Îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de viață a populației.

Ari. 2. — Drumuri. In înțelesul 
prezentei legi, sint căile de ooimi- 
r-rație terestră, altele decit căile fe
rate. special amenajate pentru cir
culația vehiculelor și a pietonilor.

Fac parte integrantă din drum : 
podurile, viaductele, pasajele deni
velate. tunelurile, construcțiile de 
apărare si consolidare, trotuarele, 
locurile de parcare și staționare, 
plantațiile, indicatoarele și instalațiile 
pentru circulație, cantoanele și clădi- 
r.lc de serviciu, precum și orice alte 
construcții, amenajări sau instalații 
destinate apărării sau exploatării 
drumului.

Art. 3. — Construirea de drumuri 
noi se aprobă în condițiile prezentei 
legi.

Art. 4. — Normele privind proiec
tarea. construirea și modernizarea 
drumurilor se aprobă prin lege.

Ari. 5. — La proiectarea, construi
rea și modernizarea drumurilor se 
va acorda o grijă deosebită apărării 
și conservării terenurilor agricole, 
evitindu-se degradarea sau schimba
rea destinației acestora.

Drumurile existente care nu se 
justifică din punct de vedere econo
mic vor fi desființate.

Terenurile rămase disponibile in 
urma modernizării, rectificării sau 
desființării drumurilor vor fi redate 
imediat producției agricole sau altei 
destinații productive, in condiții co
respunzătoare folosirii lor.

CAPITOLUL II

Categoriile de drumuri
Art. 6. — Drumurile se Împart, din 

punct de vedere al folosinței și al ad
ministrării, In :

a) drumuri publice, destinate satis
facerii cerințelor de transport rutier 
ale întregii economii naționale si ale 
populației și care sint gospodărite de 
organele centrale sau locale ale ad
ministrației de stat :

bl drumuri de exploatare, destinate 
satisfacerii nevoilor proprii de trans
port ale unor organizații socialiste de 
stat, cooperatiste, celorlalte organiza- 
• i obștești sau altor persoane juri
dice și care sint gospodărite de către 
organizațiile ce le au in administrare 
sau in proprietate.

Art. 7. — Din punct de' vedere 
funcțional, drumurile se Împart in 
următoarele categorii :

a) drumuri publice de interes re
publican :
— autostrăzi ;
— drumuri naționale.

b) drumuri publice de interes local:
— drumuri județene ;
— drumuri comunale ;
— străzi.

c) drumuri de exploatare : fores
tiere. petroliere, miniere, agricole, 
precum și alte drumuri, care sint le
gate direct la rețeaua drumurilor 
publice.

Art. 8. — Drumurile publice de in
teres republican asigură legăturile 
dintre capitala țării și orașele reșe
dință de județ și municipii sau alte 
localități importante, precum și cu 
țările vecine.

Art 9. — Drumurile publice de 
Interes local asigură legăturile din
tre orașele, comunele și satele din 
cuprinsul județului sau cu cele din 
județele învecinate, precum și cu 
gările, porturile și aeroporturile, sta- 

I îunile balneoclimaterice și locurile 
de agrement situate in afara locali
tăților.

Străzile sint drumurile publice din 
Interiorul localităților.

Art. 10. — Drumurile publice iși 
păstrează categoria din care fac 
parte, considerindu-se fără întreru
pere și in traversarea localităților. 
Porțiunile de drum in traversare ser
vesc ca străzi.

Art 11. — Drumurile de exploa
tare sint căi rutiere construite sau 
amenajate in scopul gospodăririi 
fondului forestier și transportului 
materialului lemnos, cercetărilor geo
logice și accesului la exploatările 
zăcămintelor de substanțe minerale 
utile, exploatării și întreținerii siste
melor de hidroameliorații și irigații, 
culturilor agricole 6au pentru legarea 
altor obiective cu rețeaua drumurilor 
publice.

Art.-12. — încadrarea sau trecerea 
unui drum dintr-o categorie in alta 
se face astfel :

a) autostrăzile și drumurile națio
nale, prin decret prezidențial ;

b) drumurile județene, comunale și 
de exploatare, prin hotărire a Con
siliului de Miniștri :

c) străzile, prin decizia comitetului 
executiv ai consiliului popular jude
țean sau al municipiului București.

(Urmare din pag. I)

CAPITOLUL III

Proiectarea, construirea, 
modernizarea, întreține
rea, exploatarea și admi

nistrarea drumurilor
Art. 13. — Construirea de drumuri 

noi. precum și desființarea de dru
muri se aprobă dc organele prevă
zute in ari. 12. in funcție de categoria 
drumului.

Art. 14. — Proiectarea, construirea 
și modernizarea drumurilor prevă
zute in art. 12 lit. a și b se efec
tuează pe baza planului de dezvol
tare unitară a rețelei rutiere, cu res
pectarea normelor șl a normativelor 
in vigoare, precum și In conformi
tate cu prevederile documentațiilor 
de sistematizare.

La proiectarea șl executarea lucră
rilor de drumuri se va urmări apă
rarea și conservarea fondului agri
col, precum șl eficiența economică a 
acestor lucrări, prin folosirea inten
sivă a drumurilor existente, menți
nerea traseelor In cazul modernizării 
lor. in condițiile in care se asigură 
elementele geometrice corespunză
toare nevoilor de exploatare, evita
rea paralelismelor Intre traseele de 
drumuri și restringerea la maximum 
a drumurilor de exploatare.

Ocuparea de terenuri agricole sau 
din fondul forestier, pentru construc
ții de drumuri noi sau pentru mo
dernizări do drumuri se face numai 
pe baza aprobărilor prealabile de 
scoatere din producția agricolă ve
getală sau din fondul forestier, după 
caz, obținute in condițiile prevăzute 
de lege.

în scopul evitării inundării dru
murilor, a construcțiilor și a terenu
rilor agricole limitrofe, la proiectarea 
drumurilor se vor prevedea in mod 
obligatoriu lucrările necesare asigu
rării scurgerii apelor.

La stabilirea amplasamentelor o- 
biectivelor economice, sociale și cul
turale, precum și la dezvoltarea unor 
asemenea obiective, se va ține seama 
de folosirea rețelei de drumuri exis
tente. evitindu-se construirea de noi 
drumuri.

Art. 15. — Proiectarea, construirea, 
modernizarea, întreținerea, exploata
rea și administrarea drumurilor se 
fac după cum urmează :

a) autostrăzile și drumurile națio
nale, de către Ministerul Transportu
rilor și Telecomunicațiilor, prin uni
tățile sale centrale și teritoriale. Se 
exceptează porțiunile de autostrăzi și 
drumuri naționale in traversarea pe- 
rimetrelor construibile ale orașelor 
reședință de județe și municipiilor, 
care sint in sarcina comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare ale 
acestora ;

b) drumurile județene și comunale, 
de către comitetele executive ale 
consiliilor populare județene sau al 
municipiului București pe teritoriul 
cărora se află și se realizează, prin 
unități de specialitate subordonate 
acestora ; in ceea ce privește elabo- 
rarefc sarcinilor de plan anuale, în
drumarea tehnică și metodologică de 
specialitate, aceste unități sint subor
donate și Ministerului Transporturi
lor și Telecomunicațiilor. Se excep
tează porțiunile de drumuri județene 
in traversarea perimetrelor construi
bile ale orașelor reședință de județ 
și municipiilor, care sint in sarcina 
comitetelor executive ale consiliilor 
populare respective ;

c) străzile, inclusiv trotuarele, pie
țele, parcajele, zonele liniilor de 
tramvai și spațiile verzi aferente 
străzilor, de către comitetul executiv 
al consiliului popular al comunei, 
orașului sau municipiului, după caz ;

d) drumurile de exploatare, de că
tre organizațiile socialiste de stat, 
cooperatiste, celelalte organizații 
obștești sau alte persoane juridice 
care le au in administrare sau in 
proprietate.

Art. 16, — Drumurile- publice mo
dernizate vor fi prevăzute cu plat
forme pentru stațiile de transport in 
comun și locuri de staționare, sau 
parcare, in afara părții carosabile a 
drumului, potrivit normelor și nor
mativelor in vigoare.

în orașe se pot prevedea platfor
me pentru stațiile de tramvai și pe 
partea carosabilă a străzii.

Art. 17. — Intersecțiile la același 
nivel intre drumurile de orice cate
gorie se amenajează, se modifică sau 
se sistematizează de către organele 
care le au in administrare ori in 
proprietate atunci cind condițiile de 
siguranța circulației o impun.

Cheltuielile privind executarea a- 
cestor lucrări sint in sarcina organu
lui de administrare a drumului pe 
care se desfășoară traficul ce impu
ne amenajarea, modificarea sau sis
tematizarea intersecției.

Pentru amenajarea, modificarea 
sau sistematizarea intersecțiilor la 
același nivel se va obține și avizul 
Ministerului de Interne.

Art. 18. — Construirea încrucișări
lor dintre un drum și o cale ferată 
este in sarcina organului care soli
cită încrucișarea, iar lucrările de
terminate de reparația liniilor și ra
cordarea cu drumul traversat in 
zona căii ferate sint in sarcina orga
nelor de administrare a căilor fera
te și se execută numai cu acordul 
organului care administrează ori are 
în proprietate drumul.

întreținerea trecerilor la același ni
vel, paza și securitatea in zona căii 
ferate revin organului care admi
nistrează calea ferată.

iau la stingă pe drumul 
mare, am zărit Pleșcuța, cu 
bolovanii ei negri ca o 
turmă împietrită. Acolo, la 
poalele Pleșcuții era și 
casa noastră. Dar fața sa
tului, pe unde treceam, se 
schimbase. Clădiri mari, 

Am plecat din satul Sebiș

instituții pesemne, piața 
asfaltată și plantată cu co
paci și flori, in mijloc un 
monument al eroilor din al 
doilea război mondial, cel 
căzuți in luptele de la Se
biș. in luptele cu armatele 
fasciste.

Da, vechiul vis al sebl- 
șenilor, care suna a ingim- 
fare, cind iși spuneau oră
șeni, se intruchiDase. De
veniseră oraș. Fețele oa

Art. 19. — Intersecțiile drumurilor, 
Intre ele sau cu calea ferată, prin 
pasaje denivelate se construiesc sau 
se modifică potrivit normelor stabi
lite prin lege, dc către :

a) organele care administrează dru
mul dc categoric superioară, atunci 
cind denivelarea este impusă de creș
terea normală a traficului pe acest 
drum sau de organul care adminis
trează calea ferată atunci cind deni
velarea este impusă de traficul fero
viar ;

b) organele care, prin amplasarea 
unor obiective noi sau dezvoltarea 
celor existente, generează in inter
secție un trafic intens care impune 
denivelarea.

întreținerea pasajelor superioare 
este in sarcina organului care admi
nistrează calea de comunicație situa
tă pe pasaj, iar căile de acces șl 
instalațiile aferente do la nodurile 
rutiere se întrețin de către organele 
care le au In administrare.

CAPITOLUL IV

Condiții de exploatare 
a drumurilor

Art. 20. — Exploatarea drumurilor 
publice se face potrivit prezentei 
legi. Condițiile de exploatare a celor
lalte drumuri se stabilesc de minis
tere, pentru fiecare categorie de 
drum, cu acordul Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor.

Organizațiile care au drumuri in 
administrare sau in proprietate sint 
obligate să le mențină permanent in 
stare de viabilitate, in scopul exploa
tării raționale a Întregii rețele rutie
re, in condiții de siguranța circula
ției.

Art. 21. — Tonajele și gabaritele 
admise pentru autovehiculele care 
circulă pe drumurile publice se sta
bilesc după cum urmează :

a) tonaje

— pe autostrăzi și pe drumurile 
deschise traficului internațional, pre
cum șl pe străzile modernizate in 
orașe : 10 tone pe osia simplă și 16 
tone pe osia dublă :

— pe celelalte drumuri moderniza
te : 8 tone pe osia simplă și 14,5 tone 
pe osia dublă ;

— pe drumurile Impietruite : 7,5 
tone pe osia simplă și 12 tone pe osia 
dublă.

Distanța Intre axele osiei duble nu 
poate depăși 2 m.

b) gabarite

— lățimea : 2,5 m :
— Înălțimea : 4.0 m ;
— lungimea : 12,0 m pentru auto

vehicul fără remorci ; 15.0 m
pentru autovehicul cu semire
morcă : 16,0 m pentru autovehi
cul articulat ; 18,0 m pentru au
tovehicul cu 1 remOrcă ; 22,0 m 
pentru autovehicul cu 2 re
morci ; 30,0 m pentru tramvaie.

Pentru transporturile cu tonaje și 
gabarite care depășesc limitele de 
mai sus, efectuate pe drumurile pu
blice, se va solicita in prealabil au
torizație specială care va fi elibera
tă, de la caz la caz, de către organul 
care administrează drumul respectiv, 
în autorizație vor fi precizate con
dițiile și perioadele de efectuare a 
acestor transporturi pentru a nu 
stinjeni circulația pe drumurile pu
blice și pentru a nu degrada siste
mul rutier al drumului.

Lucrările de amenajare și conso
lidare a drumurilor sau lucrărilor 
de artă, precum și modificarea in
stalațiilor aeriene de orice fel, im
puse de efectuarea transporturilor 
care depășesc limitele prevăzute 
mai sus se finanțează de beneficia
rul transportului. Cheltuielile nece
sare înlăturării degradărilor provo
cate drumurilor publice ca urmare 
a efectuării unor transporturi cu to
naje și gabarite depășite sint in 
sarcina beneficiarului acestor trans
porturi.

Art. 22. — Proiectarea, execuția 
sau contractarea in țară sau din 
import de utilaje, agregate și insta
lații, precum și de vehicule cu ga
barite și tonaje ce depășesc limi
tele prevăzute in art. 21 se fac cu 
avizul prealabil al Ministerului 
Transporturilor și Telecomunicați
ilor, in ceea ce privește posibilitatea 
de transport și condițiile de circu
lație pe drumurile publice.

Art. 23. — Organizațiile socialiste 
de stat, cooperatiste, celelalte orga
nizații obștești sau alte persoane 
juridice, precum și persoanele fizi
ce nu pot efectua pe drumurile pu
blice nici un fel de lucrări care ar 
duce la instituirea unor restricții de 
circulație sau la închiderea acesteia.

în cazul unor situații sau lucrări 
impuse de exploatarea rețelei de 
drumuri publice sau de executarea 
unor lucrări autorizate in zona dru
mului, organele care administrează 
drumurile publice vor putea închide 
6au institui restricții de circulație 
pe timp limitat și pe porțiuni de 
drum determinate, in condițiile sta
bilite de Ministerul de Interne îm
preună cu Ministerul Transporturi
lor și Telecomunicațiilor, asigurind 
continuitatea traficului pe sectoare
le in lucru sau pe rute ocolitoare.

Comitetele executive ale consili
ilor populare județene și al muni
cipiului București vor putea devia 
traficul rutier de pe porțiunile de 
drumuri naționale in traversarea 
localităților, prin dirijarea acestuia 
pe alte străzi, numai cu acordul co
mun al Ministerului Transporturilor 

menilor pe care-1 vedeam 
erau noi. Cunoscuții mei, 
foștii colegi de la școală, 
muriseră mulți pe front, ge
nerația veche era pe sfir- 
șite, pe mulți abia-i recu
noșteam. Ii schimbaseră 
anii. Cei mai mulți ețau

matograf", „bibliotecă", „li
brărie", „muzeu". Acum 
acestea erau instituții in 
clădiri proprii.

A doua zi a venit la 
mine un grup de profesori, 
să mă invite la o intilnire 
cu elevii.

Imbrăcați orășenește. Dar 
tinerii aveau coruri, aso
ciații folclorice și spor
tive, mulți terminaseră 
școli superioare.

Dialogind cu soră-mea. 
mi-a spus că eu vorbesc 
„ca din bătrini". De fapt 
mă sileam să folosesc 
graiul din copilărie. Pe 
vremea mea nu erau in 
vocabular cuvintele „cine

— De ce aveți două li
cee ? am întrebat. Pe vre
muri liceele apropiate erau 
la Arad, Brad, Beiuș și 
Oradea, fiecare la o sută 
kilometri distanță de sat.

— Avem mulți elevi, ml 
s-a răspuns.

— Cițl ?
— Două mii.
Aveau laboratoare, mici 

muzee de științe ale natu

și Telecomunicațiilor <1 al Ministe
rului do Interne.

Art. 24. — Pentru restabilirea
grabnică a circulației pe drumurile 
publice afectate dc Inundații sau 
alte calamități, organele in admi
nistrarea cărora se află drumul, îm
preună cu organele Ministerului de 
Interne, vor lua de îndată măsurile 
necesare, executind variante locale 
sau alte amenajări cu caracter pro
vizoriu sau folosind in mod tempo
rar drumurile de exploatare.

în cazurile in care lucrările nu 
vor putea fi executate in zona dru
murilor publice, acestea se vor e- 
fectua și pe alte terenuri proprieta
te de stat sau cooperatistă, luindu-se 
măsuri ca suprafețele ocupate să 
fie minime, să fie redate destina
ției inițiale in cel mai scurt timp 
și să se evite pe cil posibil cauza
rea de pagube culturilor și planta
țiilor de pe aceste terenuri. In ase
menea cazuri, pentru terenurile a- 
gricole sau aflate in fondul fores
tier, organul care administrează dru
mul este obligat să incunoștirțțeze 
Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor sau Ministe
rul Economiei Forestiere și Materia
lelor de Construcții, după caz, in- 
dicind suprafața terenului ocupat și 
durata.

Art. 25. — Amplasarea de con
strucții și instalații sau crearea de 
obstacole de orice fel care impiedi- 
că desfășurarea in siguranță a cir
culației sau dezvoltarea in perspec
tivă a drumurilor publice, executa
rea de lucrări sau exploatări care 
ar periclita stabilitatea drumurilor 
ori ar provoca inzăpezirea sau inun
darea acestora sint interzise.

CAPITOLUL V

Autorizări de construcții 
și instalații in zona 

drumurilor publice
Art. 26. — Zona drumului este 

constituită din ampriză și două fi- 
șii laterale denumite zone de sigu
ranță și cuprinde suprafețele de te
ren ocupate de drum și de lucră
rile arătate la ari. 2 alin. 2. Lățimea 
zonei drumului diferă in funcție de 
terenul in care se desfășoară dru
mul și se stabilește prin planurile 
de situație sau proiectele de con
struire, modernizare ori modificare 
a drumurilor, intocmite potrivit nor
melor stabilite prin lege.

Zonele de siguranță sint destinate 
pentru semnalizare sau alte scopuri 
legate de exploatarea drumurilor și 
de siguranța circulației, precum și 
pentru plantații rutiere executate 
potrivit normativelor in vigoare.

Zonele de protecție ale drumuri
lor publice, din afara localităților, 
sint fișiile de teren situate de o par
te și de alta a zonei drumului, intre 
marginile exterioare ale acesteia și 
pină la 22 m de la ax, in cazul dru
murilor naționale, pină la 20 m de 
la ax. in cazul drumurilor județene 
și pină la 18 m de la ax, în cazul 
drumurilor comunale.

Zonele de protecție se stabilesc in 
limitele de mai sus de către orga
nele care administrează drumurile, 
in funcție de cerințele de dezvolta
re a drumurilor.

Terenurile care alcătuiesc zonele 
de protecție rămin in gospodărirea 
acelora care le au in administrare 
sau proprietate, cu folosința respec
tivă, agricolă sau silvică, după caz. 
în dreptul obiectivelor militare, lă
țimea zonelor de protecție a dru
murilor publice se stabilește cu a- 
cordul Ministerului Apărării Națio
nale.

Pentru drumurile de exploatare 
nu se prevăd zone de protecție.

Lățimea zonei străzilor, in care 
se includ trotuarele și suprafețele 
de teren necesare amplasării lucră
rilor anexe ale acestora, se stabi
lește prin documentațiile de siste
matizare ale localităților respective.

Art. 27. — Pe zona drumului pu
blic este interzisă amplasarea ori
cărui fel de construcții și instalații 
ce nu aparține drumului sau exe
cutarea de lucrări in traversarea 
drumului prin săpături deschise. In 
cazuri excepționale, pe baza autori
zației eliberate de organul care ad
ministrează drumul, in zona drumu
lui public se pot amplasa sau exe
cuta asemenea lucrări, cu condiția 
ca acestea să nu afecteze siguranța 
circulației.

Pentru instalarea de căi ferate sau 
linii de tramvai în zona drumului 
public, se va lua și acordul Ministe
rului de Interne.

Executarea fără autorizație sau 
nerespectarea condițiilor prevăzute 
în autorizație atrage desființarea 
construcțiilor sau instalațiilor am
plasate in zona drumurilor, de către 
beneficiarul lucrărilor executate, 
sau, cind acesta refuză, de către or
ganele care au in administrare dru
murile respective. Cheltuielile lega
te de desființarea construcțiilor și 
instalațiilor vor fi suportate de be
neficiarii acestora.

Art. 28. — Amplasarea în zonele 
drumurilor, precum și traversarea 
acestora de către rețelele de teleco
municații, electrice, de termoficare, 
conducte, canale și altele asemenea 
se vor face in conformitate cu nor
mele aprobate prin lege.

In proiectele lucrărilor de poduri, 
viaducte, tunele și pasaje denivelate 
se vor prevedea spațiile necesare 
pentru instalațiile de telecomunicații, 
energetice, conducte de apă, gaze, 
termoficare, in conformitate cu nor
mele prevăzute la alineatul prece

rii, săli de clasă moderne, 
internat.

îmi dădeam seama că a- 
cestor elevi nu le mai pot 
vorbi în „dialectul" de al
tădată, folosit mai mult de 
bătrini — bătrini care seara 
se duceau la cinematograf 

sau la spectacole date de 
tineret.

Cuvintul „spital", rostit 
„ișpitari", exista și pe vre
muri, dar spitalul nu mal 
era la Ineu ori la Arad, ci 
chiar acolo, in micul și 
noul oraș de pe Crișul Alb, 
la jumătate intre Brad și 
Arad.

Vara, duminicile, lumea 
pleacă in vilegiatură pe un 
drum asfaltat, 20 km, la 

dent și cu acordul Ministerului Apă
rării Naționale.

Art. 29. — Executarea oricărui fel 
do construcții șl Instalații noi se 
poate face in zonele de protecție a 
drumului stabilite in art. 26 numai 
cu acordul organului care adminis
trează drumul public.

In zonele de protecție se pot efec
tua plantații și culturi, dacă acestea 
nu aduc prejudicii exploatării dru
mului sau bunei desfășurări a cir
culației.

Art. 30. — Beneficiarii construcții
lor sau instalațiilor autorizate In zo
na drumurilor sint obligați să exe
cute demolarea, mutarea sau modifi
carea acestor lucrări, in condițiile 
prevăzute de lege, pe cheltuiala lor 
și fără nici o despăgubire, dacă aces
tea sint impuse de construirea, mo
dernizarea, modificarea, întreținerea 
și exploatarea drumului public, sau 
siguranța circulației. Fac excepție 
construcțiile și instalațiile speciale 
ale Ministerului Apărării Naționale.

Organul care administrează dru
mul este obligat să înștiințeze pe 
beneficiari cu cel puțin 12 luni Îna
inte de inceperea anului in care se 
impune execuția lucrărilor de mu
tare sau modificare a construcțiilor 
sau instalațiilor.

CAPITOLUL VI

Apărarea și protecția 
drumurilor

Art. 31. — Organizațiile socialiste 
de stat, cooperatiste, celelalte orga
nizații obștești și alte persoane ju
ridice, precum și persoanele fizice 
care au construcții, instalații și te
renuri situate in afara zonei drumu
lui public sau care execută construc
ții, desecări, irigații, împăduriri, ex
ploatări și defrișări de păduri, lacuri 
de acumulare, amenajări piscicole, 
iazuri, precum șl alte amenajări sau 
lucrări, sint obligate să ia măsurile 
necesare pentru a asigura scurgerea 
apelor și stabilitatea terenurilor și 
a împiedica erodarea, alunecarea, 
degradarea sau împotmolirea dru
murilor ori a lucrărilor anexp aces
tora.

Planurile de combatere a eroziunii 
solului, de regularizare a bazinelor 
hidrografice și de stingere a toren- 
ților, care cuprind in perimetrul lor 
drumuri publice, vor fi elaborate cu 
acordul organelor care administrează 
drumurile respective.

Art. 32. — Exploatarea nisipului, 
pietrișului, balastului sau a altor 
materiale din albiile riurilor sau din 
malurile cursurilor de apă aflate in 
vecinătatea drumurilor, podurilor și 
lucrărilor de apărare ale acestora se 
poate face numai cu acordul preala
bil al organului care administrează 
drumurile respective.

La executarea lucrărilor prevăzute 
la alineatul precedent, beneficiarii 
acestora vor lua măsurile necesare 
care să asigure stabilitatea și inte
gritatea construcțiilor rutiere și să 
împiedice provocarea de inundații, 
degradarea culturilor sau a altor o- 
biective.

Art. 33. — Este interzisă circulația 
pe drumurile publice asfaltate a au
tovehiculelor .cu șenile fără bandaje 
de protecție. Circulația autovehicu
lelor șenilate ale Ministerului Apă
rării Naționale este admisă pe dru
murile publice asfaltate, in cazul 
cind nu există posibilitatea evitării 
acestora, cu acordul și in condițiile 
stabilite de organul care adminis
trează drumul.

Circulația pe drumurile publice 
modernizate a autovehiculelor echi
pate cu pneuri cu cuie se va efectua 
in condițiile stabilite de Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor 
împreună cu Ministerul de Interne.

Art. 34. — Tăierea arborilor, pomi
lor și arbuștilor aflați pe zona dru
murilor de orice categorie sau a ce
lor plantați in afara acestei zone in 
scopul consolidării și protecției dru
murilor se poate face numai in con
dițiile stabilite prin lege.

Recoltarea fructelor, florilor și a 
frunzelor din plantațiile aferente 
drumurilor publice, precum și a ier
bii de pe zona acestora se execută 
de organizațiile de stat, cooperatiste 
sau obștești pe baza convențiilor în
cheiate cu organul ce administrează 
drumul.

Art. 35. — Organizațiile și persoa
nele fizice, beneficiare de construcții 
sau instalații amplasate in zona dru
murilor publice, sint obligate să exe
cute revizuirea periodică a acestora 
în scopul asigurării protejării drumu
rilor și a condițiilor de siguranță a 
circulației. In acest scop, beneficiarii 
vor obține autorizație din partea or
ganului care administrează drumul.

Art. 36. — Distrugerea sau degra
darea drumurilor, a plantațiilor, a 
indicatoarelor și a altor mijloace de 
semnalizare rutieră destinate pentru 
siguranța circulației, precum și a 
construcțiilor și instalațiilor mențio
nate la art. 2 se pedepsesc potrivit- 
legii penale sau contravențional, du
pă caz.

Art. 37. — Pagubele provocate dru
murilor Și lucrărilor anexe acestora 
cu ocazia efectuării unor transpor
turi neautorizate sau prin nerespec
tarea condițiilor din autorizațiile eli
berate conform art. 21 ori ca urmare 
a unor vicii de execuție sau a ex
ploatării necorespunzătoare a con
strucțiilor și instalațiilor autorizate 
în zona drumurilor potrivit art. 27, 
precum și prin încălcarea prevede
rilor articolelor 25, 29. 31, 32, 33 șl 
35 din prezenta lege vor fi supor
tate de beneficiarii transporturilor, 
construcțiilor sau instalațiilor ori de 
către cei care au produs pagubele.

Moneasa, unde altădată nu
mai domnii mergeau. Acolo 
sint băi, păduri pentru ex
cursii și vin turiști din 
toată țara. Cine vrea să se 
trateze la băile termale 
sulfurice de la Vața, por
nește cu trenul către Brad.

Mulți săteni — pardon, 
orășeni ! și-au instalat apă 
curentă in case și baie, 
scoțind apa din puțuri 
cu hidrofoare. Casa e 
pardosită cu scindură și a- 
deseori cu parchet și peri
metrul vechiului Sebiș e de 
vreo patru ori mai mare. 
Dar pămint arabil mai este 
destul și Întreprinderi mai 
multe. Ar fi greu de spus, 
din ochi, dacă e un centru 
mai mult agricol sau mun
citoresc. E și una și alta. 
Și in nici un caz nu mai e 
sat — satul de altădată.

Am făcut o vizită și la 
sediul P.C.R. Am întrebat 
pe secretar :

— Cum ați făcut toate 
acestea ?

— Partidul 1 Socialismul !

CAPITOLUL VII

Conducerea, 
coordonarea și controlul 
activității de drumuri
Art. 38. _ Ministerul Transporturi

lor și Telecomunicațiilor conduce, 
coordonează, controlează și răspunde 
de activitatea pentru întreaga rețea 
de drumuri, ca organ unic de au
toritate in acest domeniu și in aceas
tă calitate :

a) asigură dezvoltarea unitară a 
întregii rețele de drumuri potrivit 
nevoilor economiei naționale și gos
podărirea judicioasă a fondurilor alo
cate pentru construcția, moderniza
rea, întreținerea, exploatarea și ad
ministrarea drumurilor publice ;

b) elaborează studii, prognoze și 
programe pentru dezvoltarea și siste
matizarea rețelei de drumuri publice 
pe care le supune aprobării Consiliu
lui de Miniștri sau altor organe com
petente ;

c) elaborează Împreună cu Comi
tetul de Stat al Planificării, in condi
țiile legii, proiectele planurilor 
cincinale și anuale referitoare la con
strucția, modernizarea și întreținerea 
drumurilor publice ;

d) elaborează norme privind pro
iectarea, construcția, modernizarea, 
întreținerea, exploatarea și admi
nistrarea drumurilor și, Împreună cu 
Ministerul de Interne, norme pri
vind siguranța circulației pe drumu
rile publice ;

e) avizează construirea de noi dru
muri și desființarea de drumuri, pre
cum și programele de dezvoltare a 
drumurilor de exploatare ;

f) asigură o concepție unitară pri
vind asimilarea de utilaje și echipa
mente specifice, aplicarea de tehno
logii noi și eficiente in proiectarea 
și execuția lucrărilor, importul de 
materiale, utilaje, instalații și apara
tură necesare activității in domeniul 
drumurilor, precum și contractarea 
de lucrări rutiere in străinătate ;

g) asigură, potrivit legii, pregăti
rea cadrelor de specialitate in dome
niul drumurilor.

Art. 39. — In exercitarea acestor 
atribuții. Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor stabilește, pe 
baza legii, măsuri obligatorii pentru 
ministere, celelalte organe centrale, 
comitetele executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiului 
București, organizațiile cooperatiste, 
celelalte organizații obștești, precum 
și pentru alte persoane juridice care 
au in administrare sau in proprieta
te drumuri de orice categorie.

Aceste organe sint obligate 6ă ia 
măsurile necesare pentru asigurarea 
condițiilor corespunzătoare bunei 
desfășurări a circulației, la nivelul 
traficului existent și de perspectivă.

Art. 40. — Pentru asigurarea unei 
concepții unitare in aplicarea dispo
zițiilor prevăzute in art. 38. în ca
drul Ministerului Transportului și 

, Telecomunicațiilor funcționează un 
Consiliu al drumurilor ca organ de
liberativ.

Componenta acestui consiliu se sta- - 
bilește prin hotărire a Consiliului de 
Miniștri.

Art. 41. — Conducerea, coordona
rea, controlul și răspunderea In ac
tivitatea de proiectare, execuție și 
modernizare a străzilor revin co
mitetelor executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiu
lui București. Proiectarea, execuția 
și modernizarea străzilor care con
stituie parte componentă a drumu-, 
lui național se fac cu acordul Minis
terului Transporturilor și Telecomu
nicațiilor.

CAPITOLUL VIII

Dispoziții finals 
și tranzitorii

Art. 42. — Lucrările de investiții 
pentru drumurile publice se finan
țează din fondurile de investiții cen
tralizate ale statului, precum și din 
•alte resurse prevăzute de dispozițiile 
legale.

Investițiile necesare pentru reali
zarea celorlalte categorii de drumuri 
aflate in administrarea unităților e- 
conomice de stat se finanțează din 
resursele specifice acestora, potrivit 
dispozițiilor legale.

Cheltuielile necesare pentru Între
ținerea și repararea drumurilor pu
blice se finanțează de la bugetul sta
tului, precum și din alte resurse pre
văzute de dispozițiile legale.

Cheltuielile pentru întreținerea șl 
repararea celorlalte categorii de dru

Cartier nou de locuințe la Tirgu-Mureș

muri aflate In administrarea unită
ților economice de stat se suportă 
din cheltuielile de producție ale a- 
cestora.

Lucrările privind construcția, mo
dernizarea, Întreținerea șl repararea 
drumurilor publice pot fi efectuate 
«i prin contribuția bănească și In 
muncă a cetățenilor potrivit legii.

Art. 43. — Pentru prevenirea In- 
zăpezirilor șl a inundațiilor, comite
tele executive ale consiliilor popu
lare județene iau măsuri și răspund, 
împreună cu Ministerul Transportu
rilor și Telecomunicațiilor, de folo
sirea tuturor mijloacelor in acțiu
nile de întreținere, deszăpezire și 
restabilirea circulației pe toate dru
murile publice de pe teritoriul jude
țelor respective.

Pentru restabilirea și menținerea 
viabilității drumurilor pot fi mobi
lizați și cetățeni, potrivit legii.

Art. 44. — Pentru asigurarea ma
terialului pietros necesar construirii 
și Întreținerii drumurilor, organele 
care le administrează pot deschide 
și exploata cariere și balastiere, po
trivit dispozițiilor legale.

Deschiderea, accesul șl exploatare» 
carierelor și balastierelor necesare 
construirii și Întreținerii drumurilor 
publice nu sint supuse vreunor taxe.

Art. 45. — Comitetele executive ale 
consiliilor populare județene și al 
municipiului București, pentru dru
murile publice de interes local șl 
Împreună cu organele care au in ad
ministrare sau in proprietate dru
muri de exploatare, pentru aceste 
drumuri, vor analiza actuala rețea 
si vor face propuneri de sistemati
zarea acesteia, in scopul restringerii 
la maximum a drumurilor de exploa
tare și de interes local în cadrul ju
dețelor. ;

Propunerile vor fi prezentate cen
tralizat prin Ministerul Transportu
rilor și Telecomunicațiilor Consiliu
lui de Miniștri in termen de doi ani 
de la intrarea in vigoare a prezentei 
legi.

Art. 46. — Ministerul de Interne șl 
Ministerul Transporturilor șl Teleco
municațiilor, impreună cu comitetele 
executive ale consiliilor populare ju
dețene sau al municipiului Bucu
rești, vor revizui, in termen de un 
an de la intrarea in vigoare a pre
zentei legi, intersecțiile și accesele 
la drumurile publice existente, in ve-- 
derea reducerii numărului acestora.

In același termen, Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor- 
va întocmi un program etapizat pen
tru construcția de pasaje denivelate- 
la intersecțiile Intre calea ferată și 
drumurile publice de interes repu
blican care va fi supus aprobării 
Consiliului de Miniștri.

Art. 47. — Organizațiile socialist» 
de stat, cooperatiste, celelalte orga
nizații obștești sau alte persoane ju
ridice, precum și persoanele fizic» 
sint obligate să amenajeze accesul 
la obiective șl proprietăți și să con
struiască platforme pentru depozita
rea de materii prime, materiale și 
locuri de staționare a vehiculelor în 
așteptare, in afara zonei drumurilor 
publice potrivit normelor ștabilit» 
prin lege.

Art. 48. — Construirea șl desfiin
țarea de drumuri, precum și insta
lațiile din zona drumurilor se vor- 
executa cu respectarea prevederilor 
in vigoare referitoare la necesității» 
de apărare a țării.

Art. 49. — Ministerul Transportu
rilor și Telecomunicațiilor si comi
tetele executive ale consiliilor popu
lare județene și al municipiului 
București vor încadra anual dru
murile publice în categorii diferen- - 
țiate, după natura imbrăcăminții șl 
starea lor de viabilitate, in scopul 
stabilirii consumului de carburanți, 
lubrifianți și cauciucuri pentru auto
vehiculele ce circulă pe aceste dru
muri.

Art. 50. — Pentru folosirea drumu
rilor publice, precum și pentru in
stalațiile și construcțiile amplasate 
in zona acestor drumuri se vor pu
tea stabili taxe, prin lege.

Art. 51. — Construcțiilor si insta
lațiilor existente in zona drumurilor 
publice li se aplică prevederile pre
zentei legi.

Art. 52. — Prezenta lege intră In 
vigoare la 90 de zile de la publica
rea ei in Buletinul Oficial al Repu
blicii Socialiste România.

Pe aceeași dată se abrogă Decre
tul nr. 142 din 23 martie 1953 privind 
construirea, modernizarea, întreține
rea si administrarea drumurilor pu
blice, astfel cum a fost modificat prin 
Decretul nr. 335 din 17 iulie 1957, 
prevederile referitoare la drumurile 
publice din Hotărirea Consiliului de 
Miniștri nr. 770 din 18 august 1965 
privind unele măsuri , pentru asigu
rarea transporturilor negabaritice sau 
cu tonaje depășite pe rețeaua de căi 
ferate și drumuri publice, precum și 
orice alte dispoziții contrarii preve- 
derllor prezentei legi.

August 1944. cind eu de 
mult nu mai eram acolo.

O dată m-a adus un prie
ten cu mașina de la Ora
dea la Sebiș. Voia și el 
să vadă satul meu natal.

De departe se vedea vi
nețiu Codrul in stingă, iar 
in față Dealul Mare. In
tram in sat dinspre nord- 
vest, pe lingă linia ferată, 
pe unde odinioară, pe un 
drum acoperit de pulbere 
grea și mărginit de buru
ieni. șovar și trestie, mer
geam la Criș să prindem 
pește ori să ne scăldăm. 
Se zăreau primele case. Sus, 
pe o coastă, cimitirul. Brusc 
mi s-a părut că n-am ni
merit acasă. Drumul era 
asfaltat, clădirile noi, unele 
cu etaj, pe marginea uliții 
— flori. Dar nu mi-am ex
primat nedumerirea, adu- 
cindu-mi aminte că satul 
meu natal era considerat 
de cițiva ani oraș. M-am 
lămurit cind, trebuind s-o
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ÎN JUDEȚELE»

DIN SUDUL ȚĂRII Efort hotărît ZIUA NAȚIONALĂ ziua Întemeierii islandei

A REPUBLICII PERU

pentru încheierea secerișului Excelentei Sale Domnului
General de Divizie JUAN VELASCO ALVARADO

ÎN JUDEȚUL TULCEA

S a încheiat recoltatul
griului

TULCEA (prin te
lefon de la Tudorel 
Oancea). Si In acest 
an. lucrătorii ogoare
lor din județul Tul- 
cea au depus eforturi 
susținute pentru strin
gerea recoltei de ce
reale năioase intr-un 
timp cit mai scurt 
fără ‘
a Intlmpina astfel 
noi succese cele di 
mari evenimente 
anului : a XXX-a ani
versare a eliberării pa-

și 
pierderi, pentru 

cu 
louă 
ale

triei și Congresul al 
XI-lea al P.C.R. Dato
rită bunei organizări — 
în fruntea acestei ac
țiuni situindu-se co
munalii — folosirii la 
maximum a capacită
ții mașinilor și utila
jelor agricole, in ziua 
de 27 iulie a.c. recol
tatul griului s-n în
cheiat pe întreaga su
prafață- In prezent c- 
forturile cooperatori
lor și mecanizatori
lor sint concentrate

spre eliberarea tere
nurilor. executarea a- 
raturilor $i tnsămin- 
țatul culturilor duble 
pe suprafețele plani
ficate. Tn stațiunile de 
mecanizare sc desfă
șoară o activitate in
tensă pentru pregăti
rea utilajelor ce con
cură la recoltarea inu
lui pentru ulei, a flo- 
rii-soarelul și celor
lalte culturi din 
ecastă perioadă.

a-

ILFOV

la eliberarea
terenurilor

re-Tn județul Ilfov, campania de 
coltare a cerealelor păioase se apro
pie de sfirsit Pină vineri seara, griul 
a fost strins de pe 100 000 ha din 
cele 115 000 ha cultivate in coope
rativele agricole. Tntrucit in peste 
70 de unități secerișul s-a încheiat, 
organele județene au luat măsuri 
pentru ajutorarea cu combine a 
cooperativelor din zonele Urziceni, 
Vidra. Vinătorii Mici. Peris. Gir- 
bovi. Tărtâșesti. Hagiești. Fundeni. 
Condeești. Bolintin Vale, in care 
sint de recoltat suprafețe mai mari 
cu gr iu.

Dar. asa cum aprecia ing. E. Va- 
s iescu. directorul direcției agricole 
județene, eliberarea terenului, ara
tul și semănatul culturilor duble — 
lucrări care trebuie să polarizeze, 
în aceste zile. întreaga preocupare a 
mecanizatorilor și cooperatorilor, a 
c'drelor de conducere din coopera
tive și Întreprinderile de stat — sint 
râmase in urmă. Pină la această 
dată, in județ au fost însămințate 
cu culturi duble circa 50 000 ha. fată 
de 90 000 ha cit este planificat. Deși 
în această săptămină au fost arate 
peste 14 000 ha. din care 10 000 au 
fost lnsămintate» ritmul de lucru 
este nesatisfâcător. Aceasta se da- 
torește mai ales neajunsurilor care 
există la eliberatul terenului, îndeo
sebi in unitățile care fac parte din 
consiliile intercooperatiste Sărulești. 
Călugâreni, Fierbinți. Vedea si Go- 
runeni. De asemenea, in cooperati
vele agricole din Mitreni. Căscioa
rele, Bălanu. Brăniștari, Dărâști-Il-

fov. suprafețele dc teren arate si 
însămintate nu depășesc încă suta de 
hectare. Și aceasta, in bună parte, 
pentru că lucrările de eliberare a 
terenului sint lăsate doar oc seama 
mecanizatori Io**  care lucrează cu 
presele de balotat. Tinind scama că 
numărul preselor este insuficient, iar 
ploile stinjenesc adesea lucrările, se 
impune ca stringerea paielor să se 
facă și manual. De altfel, in multe 
locuri, oamenii au pus mina pe fur
că. Cooperatorii din Coșereni, de 
exemplu, au eliberat manual 180 ha, 
iar cu cit au lucrat și presele, me
canizatorii de aici au putut insă- 
mința culturi duble pe 400 ha din 
490 ha planificate. în schimb, veci
nii lor din Borănești. așteptînd totul 
doar de la mașini, n-au insămințaf 
pină acum decit 95 ha din cele 340 
destinate J . *
condițiile din această vară sint deo
sebit de prielnice realizării unor 
producții bune la a doua cultură, 
se cer luate măsuri energice in ve 
derea intensificării acestei lucrări, i 
conformitate cu programul stabilit 
de comitetul județean de partid la 
începutul campaniei.

Amf< I. In ultime!' zile nlc săptft- 
minii. in cooperativele agricole Buciu
meni. Maica. Valea NutArului. Blinzi 
a fost atinsă viteza de lucru pla
nificată la seceriș. D( altfel, in a- 
ceste zile, cind umiditatea diferă 
mult de la o parcelă la alta, a fost 
necesar ca lanurile să fio corectate 
permanent, chiar din oră in oră. Așa 
s-a procedat, de pildă, la cooperativa 
agricolă din Vinători.

Mai mult decit în alți ani, sc Im
pune o temeinică organizare a mun
cii la seceriș, folosirea din plin a 
utilajelor. După cum ne relata tov. 
E.nil Petrache. directorul direcției 
agricole, pc măsură ce unitățile din 
sudul județului termină recoltarea, 
combinele sint mutate în partea dc 
nord, unde griul se coace mai tîr- 
ziu. Este, desigur, o măsură utilă 
și necesară. Trebuie să sc ia insă 
măsuri pentru ca toate combinele 
care vor ti mutate să fie folosite la 
intreaga capacitate. Spunem aceasta 
deoarece. încă de acum, se consta
tă unele deficiențe. Iată un exem
plu. La cooperativa agricolă din $i- 
x .ța au rămas de recoltat peste 600 
ha eu griu. Pentru mărirea vitezei 
de lucru au fost aduse doua combi
ne „Gloria" de la cooperativele agri
cole din Vinători și Tuluccști. La 
ora prinzului insă, cind soarele stră
lucea puternic pc cer. cele două 
combine împreună cu alte două de 
la secția de mecanizare din Sivița 
staționau la marginea unui lan de 
griu, deoarece, după cum ne spune 
mecanizatorul Nicolae Avram, nu a 
venit nimeni din conducerea coopera
tivei să organizeze munca. Tot in 
„așteptare" erau și două prese de 
balotat paie. ’ 
400 ha cu orz 
erau eliberate 
cele din urmă 
Ocheșelu. președintele 
agricole, care

Președintele Republicii Peru
Cu prilejul celei de-a 153-a aniversări a cuceririi independenței na

ționale a Republicii Peru, îmi face o deosebită plăcere să adresez Excelen
ței Voastre. în numele poporului român $1 al meu personal, cele mai 
cordiale felicitări și sincere urări de noi și Importante succese pe calea 
propășirii economice și sociale a țării dumneavoastră.

îmi amintesc cu multă satisfacție de vizita efectuată în frumoasa 
dv. țară, de convorbirile fructuoase purtate cu Excelența Voastră și cu 
ceilalți membri ai guvernului și îmi exprim convingerea că înțelegerile 
bilaterale încheiate cu acest prilej vor contribui la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie între România și Peru, la adîncirea și diversificarea colabo
rării pe multiple planuri între cele două țări, în interesul popoarelor 
român și peruan, al cauzei păcii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

In

culturilor duble. Tntrucit

in

Al. BRAD
corespondentul „Scînteii'

Din cauza ploilor, în cooperativele 
agricole din județul Galați campa
nia de recoltare a fost întreruptă 
timp de citeva zile. Cu toate a- 
cestea. pină la sfirsitul săptăminii au 
fost recoltate 32 600 hectare cu griu. 
ceea ce reprezintă 64 la sută din su
prafața cultivată După ce vremea 
s-a imbunătătit, lucrul a fost reluat.

Filme de scurt-metraj pe ecranele Capitalei

Excelentei Sale Dr. KRISTJAN ELDJARN
Președintele Republicii Islanda

Cu ocazia aniversării a 1 100 ani de la fhtemelcrea Islandei, adresez 
Excelentei Voastre cordiale felicitări și cele mai bune urări de fericire 
personală, de pace și prosperitate pentru poporul lslandez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste RomAnia
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(29 iulie — 4 august)
ani ; Scala : 
patriei ; Ca- 
ora cibeme-

Patria : După 16 
Vechi capitale ale 
pitol : Oțelăria la 
ticii ; Favorit : Oțelăria la ora 
ciberneticii ; Havana Club ; 
București : Revista premierelor 
V ; Festival, Melodia, Flamura : 
Unde-i unul nu-i putere ; Vic
toria : Măști : Restaurantul Ca
lul Bălan ; Central : Crestături 
in lemn ; Lumina : Opaițe ; 
Doina : Fotografii ; Casa Filmu
lui : La începuturile vieții ; Fe
roviar : Oameni de milioane : 
Excelsior : Universul artistului 
(Ion Jalea) ; Grivlța : Pallady ; 
Havana Club ; înfrățirea : (29- 
31 iulie) Butoaiele și vinul ; 
(2-4 august) Letopisețul lui Hrib; 
Bazești : Prudența nu are va
canță : Dacia : De Facto ; Ca
bana Sălăoaia ; Bucegi, Flacăra : 
Omagiu uniformelor albastre ; 
Unirea : Cătălin și Cătălina ; 
Lira : Walter, șoricelul leneș ; 
Drumul Sării : Pietonul ; Feren-

r

tari : Muzeul ; Giulești : Gospo
dina electronică ; Cotroceni, Ar
ta : Cintec pentru veveriță ; 
Volga : Se mai intimplă ; Mo
tel Topologu ; Crîngași : Țepi 
II ; Floreasca : Astă-seară mă 
fac praf ; Pacea : Un pahar 
prea plin : Viitorul : Eu și co
piii ; Gloria, Modern : Iscusin
ța nu așteaptă virsta ; Cabana 
Buciu ; Aurora : Pădurenii, co
piii munților : Miorița : Zilele și 
nopțile unui bărbat ; Motel Ili- 
șești ; Moșilor : Formica II vor
bește ; Popular : In fiecare luni 
și joi ; Munca : Mirceștii 
pastel ; Cosmos, Progresul : 
fost odată ca niciodată ; Tomis : 
Revista premierelor V ; Havana 
Club ; Vitan, Rahova : Mari 
succese ale ecranului ; Uzinele 
..Republica" : Pescăruși cu aripi 
curate : Doina : Cocoșelul roșu ; 
Comoara de pe fundul mării ; 
Motanul hrăpăreț ; Paznicul fa
rului ; Cei doi iepurași.

in 
A

deși din cele peste 
si griu recoltate nu 
decit 60 hectare. In 
a sosit tov. Nicolae 
“___  cooperativei

a mutat combinele 
acolo unde se putea recolta. S-au 
pierdut insă citeva ore bune de 
lucru.

Precipitațiile căzute au creat con
diții deosebit de bune pentru însâ- 

• mintarea culturilor duble. Iată de ce 
terenurile recoltate trebuie să fie 
imediat eliberate și pregătite. După 
cum ni s-a spus la direcția agrico
lă. ziiele acestea vor sosi și cele 100 
prese de balotat paie care au lu
crat. pină acum, in județul Dolj. 
In felul acesta, ritmul de lucru la 
eliberarea terenului va crește simți
tor. Totuși, așa cum s-a subliniat la 
o recentă analiză făcută la comitetul 
județean de partid, sint cooperative 
agricole unde se puteau insăminta 
suprafețe mult mai mari cu culturi 
succesive. Asa sint cele din Băleni, 
Buciumeni. Umbrărești, Nămoloasa 
si altele, in care suprafețele insă- 
mințate sint mult prea mici fată de 
posibilitățile pe care le au. Pentru 
încheierea in timp scurt a recoltatu
lui și insămintarea culturiloi' suc
cesive trebuie să se folosească din 
plin fiecare oră bună de lucru.

Ion TEODOR

Desfășurarea concursu
lui de muzică ușoară de 
la Mamaia, despre care 
am relatat in corespon
dențele anterioare, cit și 
cele citeva 
susținute pe 
teatrului de vară 
Mamaia au relevat con
vingător rolul interpretă
rii. al interpretării artis
tice in stare să dea viață 
cintecului. Consemnez, in 
primul rind. evoluția Mi- 
haelei Mihai, care a de
monstrat maturitate în al
cătuirea repertoriului. Un 
recital de ținută, in care 
melodii ca „Tudore" de 
Al. Mandi sau „Salcia" 
de Horia Moculescu au 
fost poeme pline de căl
dură. vibrația solistei 
avind ca ecou vibrația 
spectatorilor. Trebuie a- 
mintit, de asemenea, re
citalul Marinei Voica 
(acompaniată de formația 
Horia Moculescu). in care 
majoritatea pieselor au 
fost prime audiții și, fără 
excepție, lucrări de cali
tate, propuse publicului 
cu convingere, cu tempp- 
rament și talent. Am re- 
ascultat in aceste seri in 
recitalul lui Aurelian An- 
dreescu, acele tălmăciri 
atit de reușite pe care so
listul le dă melodiei lui 
Bogardo „Tu ești primă-

recitaluri 
podiumul 

din

La 28 iulie 1821. 
urma victoriei repur
tate împotriva trupe
lor coloniale spaniole, 
la Lima a fost pro
clamată, în ovațiile li
nei mulțimi entuzias
te. independenta sta
tului Peru.

Pentru consolidarea 
acesteia aveau insă să 
se desfășoare în con
tinuare lupte 
timp de multe .. _ 
nii. împotriva coloni
zatorilor moderni, ex
ponent ai monopolu
rilor străine care au 
invadat principalele 
sectoare economice, a- 
caparind peste 90 la 
sută din bogățiile tă
rii. In toamna anului 
1968. odată cu venirea 
la putere a guvernu
lui actual, al 
sedintelui Juan 
lasco Alvarado, 
s-a angaiat pe 
unor radicale __
formări ale structurilor 
economice si sociale, 
fără precedent in is
toria sa. Dind curs 
imperativelor dezvol
tării tării, ale propă
șirii maselor popu
lare, autoritățile de la 
Lima au initiat un 
proces profund înnoi
tor in toate domeniile 
zietii. urmărind recu

perarea bogățiilor na
ționale. apărarea su
veranității sl demnită
ții poporului, angaja
rea fermă pe calea 
dezvoltării indepen
dente — intreaga evo
luție a Perului fiind 
semnificativă pentru 
noile tendințe ce

grele, 
dece-

pre- 
Ve- 

Peru 
calea 

trans-

se

afirmă pe continentul 
latino-amerloan. La 
numai o săptâmînă de 
la instaurare, noul re
gim a expropriat ză
cămintele si instalații
le companiei ..Inter
national Petroleum", 
care deținea 80 la sută 
din producția peruană 
de petrol. Prin adop
tarea ..Legii generale 
a industriilor", statul a 
preluat toate marile 
întreprinderi indus
triale $i a trecut la 
crearea „comunităților 
industriale", care asi
gură muncitorilor po
sibilitatea de a parti
cipa la conducerea si 
repartizarea venituri
lor întreprinderilor. 
Inițierea. în 1969. a 
reformei agrare, una 
din cele mai radicale 
si mai complete din 
America Latină. si 
înființarea cooperati
velor agricole, națio
nalizarea industriei de 
pescuit, adoptarea re
formei invâtămlntu- 
lui. care introduce 
obligativitatea si gra
tuitatea școlarizării, 
toate acestea si alte 
măsuri asemănătoare 
au creat un cadru 
propice progresului 
multilateral al tării, 
punerii în valoare, in 
interesul propriu, a 
potențialului său ma
terial și uman.

Ponorul român ur
mărește 
interes 
bucurie 
porului 
dreptate spre 
șirea patriei, 
tarea

cu deosebit 
și sinceră 

eforturile po- 
peruan în- 

nropâ- 
dezvol- 

de sine stată-

toare ne calea pro
gresului si bunăstării. 
Relațiile de prietenie 
și colaborare ale 
României socialiste cu 
Republica «Peru au 
cunoscut un puternic 
impuls îndeosebi după 
vizita efectuată anul 
trecut de președintele 
Nicolae Ceaușescu in 
Peru, in cadrul istori
cului itinerar pe pă- 
mîntul Americii La
tine. Expresie a do
rinței de a identifica 
noi căi de dezvoltare 
continuă a colaborării 
reciproce in multiple 
domenii de activitate, 
vizita s-a soldat cu 
bune rezultate și a 
deschis orizonturi 
largi, deosebit de 
fructuoase. Declarația 
comună, document de 
amplă semnificație, fl
tit sub aspect bi
lateral, cit și pe pla
nul vieții internațio
nale, dă glas voinței 
celor două țări si po
poare de a dezvolta 
legături reciproce ps 
baza principiilor fun
damentale ale egalită
ții in drepturi, inde
pendentei si suverani
tății naționale. ne
amestecului in trebu
rile interne, avantaju
lui reciproc. Extin
derea continuă a legă
turilor dintre România 
și Peru corespunde, 
in egală măsură, inte
reselor celor două po
noare, cit si cauzei 
păcii si progresului in 
intreaga lume.

G. BONDOC

vara mea" și inspiratei 
compoziții a lui Țeicu, 
„Oameni". Aura Urzicea- 
nu a făcut să străluceas
că „Jocul țambalelor" de 
Gioni Răducanu, a dat 
culori noi „Glasului roți
lor de tren" de Vasilescu.

s-a impus încă o dată în 
recitalul său, prin poezia 
cu care știe să transmită 
o melodie-poem ca „Mi-e 
sufletul o creangă", Co
rina Chiriac, cu nota ei 
de tinerețe, cu convingere 
și degajare, a conturat

CONCURSUL DE MUZICA UȘOARA 
DE EA MAMAIA

Recitalurile
De fapt, pentru cîntă- 

reții noștri de muzică u- 
șoară, recitalurile prile
juite de concursul de la 
Mamaia reprezintă ade
vărate examene ale nive
lului lor de pregătire. 
Aici, o dată pe an, se vede 
exact măsura in care so
listul și-a perfecționat 

■ stilul, s-a maturizat, a de
venit mai stăpin pe arta 
interpretativă, și-a lărgit 
gama posibilităților de ex
primare. Și dacă, alături 
de soliștii amintiți mai 
sus, Cornel Constantiniu

frumosul „Cintec dobro
gean". dacă Mihai Con- 
stantinescu a cucerit a- 
plauze prin sinceritatea 
poveștilor sale, in cai» 
strălucește copilăria — 
aceasta înseamnă că, in
tr-adevăr, soliștii noștri 
au răspuns mai bine exi
gențelor 
convins 
arta lor. 
evoluții 
putem să nu 
valoarea 
talurilor. Unele piese au 
apărut nesemnificative,

publicului, nu 
mai mult prin 
Numind citeva 
remarcabile, nu 

semnalăm 
inegală a reci-

alteori interpretarea, sub 
nivelul cerințelor acestui 
podium. în ansamblu insă 
rămine dominantă, ca notă 
pozitivă, preocuparea so
liștilor noștri pentru a-și 
perfecționa arta.

Ultima seară a con
cursului ne-a oferit și 
două participări cu to
tul deosebite — Doina 
Badea și Gică Petrescu. 
Doina Badea, solista care, 
in ultimii ani, cu vocea 
ei caldă, penetrantă, a dat 
viață unor frumoase cîn- 
tece închinate țării și pă- 
mintului românesc, a pro
pus de astă dată (alături 
de citeva cintece de dra
goste și de compoziția sa 
„Copilărie") o interesantă 
piesă aparținind lui Au
rel Giroveanu, un cinice 
simbol închinat veacului 
XX. La rindul său, Gică 
Petrescu a incercat un 
adevărat film al cintece- 
lor despre București, a lă
sat să răsune și un cintec 
de lume, a arătat, lntr-un 
cuvint, câ „misterioasa" 
cheie a succesului, peste 
ani, la public, se află în- 
tr-o neobosită muncă, in 
pasiunea cu care trebuie 
slujit cintecul.

Smaranda 
OȚEANU

Tnfrunlind viaturile 
înghețate ale Nordului 
oină in pragul Cercu
lui arctic, o căpetenie 
a vikingilor, temerarul 
Ingolfur Arnarson, a 
debarcat in 874 pc țăr
mul de apus al unei 
insule de lavă, intr-un 
loc unde solul cenu
șiu fumega. Acolo a- 
vea să fie Întemeiat 
orașul Reykjavik, adi
că ..golful fumurilor", 
denumit așa de noii 
venitl. după aburul 
izvoarelor fierbinți. 
Astăzi 1 se spune „o- 
rașul fără fum”, pen
tru că apele termale 
reprezintă singurul 
„combustibil" folosit 
la Încălzirea locuințe
lor. Din virful unei 
coline verzi. lingă 
portul unde a pus pi
ciorul cu 1 100 de ani 
in urmă, statuia cute
zătorului Arnarson. o- 
peră a cunoscutului 
sculptor Einar Jons
son. scrutează peisa
jul în care strănepoții 
vikingilor și-au făurit 
o tară independentă.

Islandezul a trebuit 
să lupte de-a lungul 
acestor secole cu na
tura vitregă — un 
mozaic tectonic de 
formații vulcanice, cu 
fiorduri săpate in lava 
stinsă, cu podișuri pe

care ghețarii le-au 
luat In eternă «tftpi- 
nire, cu gheizere fier
binți Și ape clocotind 
in adincuri. cu riurl 
repezi și salbe de cas
cade. cu vulcani și 
lacuri glaciare — care 
i-au cerut tenacitate, 
rezistență fl munca 
dirză pentru a trăi 
și progresa. Din vre
muri imemoriale, 
acest popor harnic sl 
ospitalier a trecut prin 
grele încercări — e- 
rupții vulcanice, pe
rioade de foamete și 
epidemii — pentru a 6e 
ridica și mai dirz 
deasupra calamităților, 
așa cum il descriu 
străvechile „sagas". 
eroicele legende ale 
trecutului.

Năzuințele poporu
lui islandez $l-au gă
sit întruparea firească 
în cucerirea deplină a 
independentei de stat, 
la 17 iunie 1944.

Firul eroic al vechi
lor epopei continuă In 
analele Islandei de 
astăzi, ai cărei oa
meni proiectează noi 
hidrocentrale. spre 
a smulge lumină și 
forță unui gigantic 
potential hidroenerge
tic, iși propun diver
sificarea industrială, 
pentru a mări pon

derea produselor ma
nufacturate la export 
și a se descătușa de 
orientarea doar spi e 
pescuit, care mal de
ține Încă nouă zecimi 
din volumul expor
tului.

La aceste progrese 
contribuie o cooperare 
internațională In con
tinuă dezvoltare, in 
cadrul căreia se si
tuează și legăturile cu 
România, in evoluție 
ascendenta pe multi
ple planuri — eco
nomic. tehnico-știinti- 
fic. cultural — un 
moment de cea mai 
mare însemnătate in 
cronica acestor le
gături con8titulndu-l 
popasul președintelui 
Nicolae Ceaușescu pe 
aceste meleaguri in 
1970. întilnirea sa cu 
președintele Kristjan 
Eldjarn.

Astăzi, evocind isto
ria milenară a tării lor, 
islandezii privesc cu 
îndreptățită mindrie 
înfăptuirile lor con
temporane — o nouă 
saga a năzuințelor 
spre progres, colabo
rare și înțelegere in
ternațională.

L. RODESCU
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LUPTE GRECO-ROMANE

0 medalie de aur și una de bronz 
la campionatele europene de juniori

STOCKHOLM 27 (Agerpres). — 
în orașul suedez Haparanda, ieri 
au luat sfîrșit campionatele euro
pene de lupte greco-romanc pen
tru juniori (18—20 ani). O compor
tare excepțională a avut sportivul

român Ștefan Rusu. care a cucerii 
titlul de campion al continentului 
,$i medalia de aur la categoria 62 
kg. V. Pren(iu (România) a obți
nut medalia de bronz la categoria 
74 kg.

CICLISM: „Clipa Voința" se încheie azi
Competiția ciclistă Internațională 

„Cupa Voința" a continuat simbătă 
cu desfășurarea etapei a 5-a (Pitești 
— Cimpulung — Rucăr — Pitești, 
149 km). Victoria a fost din nou de
cisă la sprintul final. Primul a tre
cut linia de sosire dinamovistul 
Vasile Selejean, cronometrat in 
4h 03’ 40” (medie orară 37.563 km). 
Au urmat, in ordine, Vasile Teodor 
(Dinamo), N. Gavrilă (Steaua), 
Parșek (Start-Polonia). Sudltu (Olim
pia), Ramașcanu (Dinamo) si alti 30 
de alergători, cronometrați in același 
timp cu învingătorul.

In clasamentul general continuă să 
conducă Teodor Vasile. urmat la 25" 
de Ramașcanu și la 35” de Gavrilă.

Astăzi cursa va lua sfirșit. De di
mineață va avea loc un circuit la 
Pitești (45 km) și după amiază, ul
tima etapă : Pitești — Găești — 
București (110 km). Sosirea in jurul

orei 17.30 In fata stadionului „Voin
ța" (sos. Pipera, capătul tramvaiu
lui 5).

PENTRU OASPEȚII 
LITORALULUI

BASCHET : „Cupa Marii Ne
gre"

BOX : „Mănușa litoralului" 
VOLEI: „Trofeul Tomis"

ROMÂNIA—MEXIC 3-1 
ÎN „CUPA GALEA"

In competiția de tenis pentru 
chipa de tineret „Cupa Galea", 
Saarbrucken (R.F.G.), formația Româ
niei conduce cu 3—1 in meciul cu 
selecționata Mexicului. Mihai 
băraș l-a învins, in a treia 
de simplu, cu 6—4. 7—5 pe 
iar la dubiu, Lopez și Schon 
tigat cu 3—6, 6—2, 7—5, 7—5 
perechii Marcu, Tăbăraș. *

e- 
la

Tă- 
partidâ 
Schon, 
au ciș- 
in fața

• Din instanță în fața opiniei publice • Din instanță în fața opiniei publice

„Martor" 
pastilă de 

antinevralgic

mentele. Aproape ! Pentru că. printre bani, 
se afla si— o pastilă de antinevralgic — 
lucru pe care-1 observase judecătorul — si 
de care știa numai adevărata proprietară.

Hotărirea instanței : un an si ont luni în
chisoare. Necinstei, pină si antinevralgicele 
ii dau „dureri de cap“ !

— Portofelul meu este maron !
— Și al meu este tot maron !
— Al meu e sistem plic !
— Și al meu este tot sistem plic !
Tn fați magazinului ..Textile" din strada 

Lipscani nr. 52. două femei iși dispută aprig 
un portofel. Fiecare caută să-și dovedească, 
cit mai plauzibil, proprietatea asupra obiec
tului în litigiu. Dar disputa din stradă nu a 
dus la nici un rezultat

Judecătoria sectorului 4. proces la ur
gențe. Statutul portofelului s-a Limpezit : 
una dinire femei l-a sustras de la cealaltă. 
Dar care din două e proprietara ? Amindouă 
cunosc la fel de bine obiectul.

— înăuntru se găsesc 73 de lei — susține 
Stan Visllica din comuna Ciulnita.

— înăuntru se găsesc 73 de lei — susține, 
la rindul său. M. A. din Călimănesti.

Judecătorul se uită in portofel, numără 
banii. Exact 73.80 lei ’. Se uită încă o dată, 
mai atent, si Întreabă :

— Și ce mal aveați in portofel ?
La care Vasilica Stan nu a mal putut 

răspunde. în cele din urmă a recunoscut că 
•ustrăsese obiectul de la M A. si reținuse, 
doar in dteva clipe, aproape toate semnal-

V________ _____________

în tradiția sportului nostru, dar 
și in obiceiul forului sportiv local 
a intrat organizarea în timpul ve
rii, pe litoral a unor competiții in
ternaționale de mare atractivitate. 
După recentul turneu de fotbal în
cheiat cu meciul România — JajjțV fc 
nia, incepind de azi, la Constanța 
va avea loc o nouă suită de între
ceri dintre cele mai interesante, la 
sporturi pentru care localnicii și 
foarte numeroșii oaspeți ai litora
lului manifestă mult interes. Mai 
intii va avea loc competiția de bas
chet feminin „Cupa Mării Negre". 
Meciurile încep astăzi, de la ora 
18,30, in sala sporturilor din Con
stanța. Cuplajul inaugural : Polonia 
— R. D. Germană șl România — 
Bulgaria. Cum trei dintre echipe 
(Polonia, Bulgaria — foste medalia
te la C.E. — și România) au în ve
dere o formă cit mai bună Ia apro
piatele campionate europene din 
Italia (23 august — 3 septembrie), 
se anticipează firesc o luptă pasio
nantă pentru cucerirea trofeului.

„Mănușa litoralului", competiție 
pugilistică bine cunoscută, este pro
gramată, tot la Constanța, intre 1 
și 3 august. In continuare, o nouă 
ediție a „Trofeului Tomis" la volei. 
La întrecerea feminină (6—10 au
gust) iau parte reprezentativele Bul
gariei. Cehoslovaciei, Cubei, Unga
riei și României. La turneul mas
culin (18—22 august) s-au înscris 
opt echipe naționale, ce au fost îm
părțite in două grupe : România, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Ungaria — 
respectiv, R. D. Germană, Polonia, 
Iugoslavia, Italia.

fesionolâ. o asemenea funcție presupune și 
o pregătire morală corespunzătoare ? Lucru 
pentru care nici o Instanță nu poate acorda 
„dispensă". Si cu atit mai puțin compensații 
bănești. Drept pentru care instanța i-a 
respins cererea.

datorie

La muncă 
nu! La „des 
păgubiri

Huliganism...

Vinovat, dar 
cu pretenții

prin cores
pondentă?!

„Este adevărat, inculpatul mi-a dat 
mai multe rinduri unele buletine Loto- 
Pronospnrt, fără să-i plătesc banii pe loc. 
cum s-ar fi cuvenit" (Gheorghe Călin. 
B-dul T.pografiei nr. 2 — București).

..Recunosc că am luat de la inculpat ur.ele 
bilete Loto-Pronosport pe datorie. Banii 
i-am daL adesea, chiar după efectuarea 
tragerii in cauză" (Zamfir Ionescu, strada 
Ghirlandei nr. 9).

„Mergeam la el pentru că dădea pe da
torie. S. mie. și altora" (Pavel Petreanu. 
B-dul Banu Manta nr. 3).

In urma unui control efectuat de orga
nele in drept. Mihai Oprea — fost respon
sabil al unității Loto-Pronosport din Șo
seaua Grozăvești nr. 14 — a fost destituit 
si trimis in judecată. Acuzația : abuz in 
serviciu. In loc să vindă biletele Lo’o-Pro- 
nosport si loz in plic, el le dădea ne credit 
d feritilor cunoscuți. Iar fiecare plătea cind 
ii venea la socoteală. Așa se face că. in 
ziua controlului, n-au ieșit la socoteală niște 
bani.

Găsit vinovat. M.O. a fost condamnat la 
8 luni — pedeapsa urmind a ti executată 
prin muncă corecțională.

La începutul anului trecut, pnntr-o deci-
• a comitetului executiv' al cooperativei 

Xrta croitorilor" din Bacău, Sebastian Sir- 
bulcscu a fost destituit din funcția de 
vicepreședinte. Motivul ? In calitatea avută, 
a vindut o importantă cantitate de piei 
unor persoane particulare. Odată cu actul 
de destituire i s-a oferit un nou loc de 
muncă (ținindu-se seama de calificarea sa): 
brigad’er in una din secțiile unității. 
Funcție pe care însă nu s-a dus s-o ia în 
primire...

Dar la începutul acestui an, S. Sirbulescu 
dă in judecată cooperativa, solicltind instan
ței să pronunțe o hotărire prin care să 1 se 
plătească retribuția cuvenită pe perioada 
10 mai 1973—16 ianuarie 1974 (pretenții pe 
care si le extinde apoi pină la data de 
19 aprilie 1974 — cind și-a deschis atelier 
particular !).. In total, peste 23 000 lei. Mo
tivul invocat ? Postul oferit nu a fost pe 
potriva., calificării sale. Din actele dosa
rului reiese Câ a avut pretenția 6ă i se 
acorde — nici mai mult, nici mai puțin — 
conducerea unui centru de comandă. ..Po
trivit pregătirii mele profesionale" — cum 
consemnează el.

Oare a uitat că pe lingă pregătirea pro-

Prin sentință judecătorească, s-a consta
tat că soții Georgela si Vasile Beți din Va
tra Dornel nu pot justifica proveniența 
unor bunuri in valoare de 32 000 lei. Drept 
pentru care, potrivit legii, au fost obligați 
la plata către stat a unei sume echivalente 
cu valoarea bunurilor in cauză. Sentința a 
rămas definitivă. Soții G. si V.B. nu si-au 
achitat însă la timp obligațiile prevăzute in 
hotărire. Normal, organele in drept au tre
cut la executarea silită. O parte din bu
nurile in cauză — aflate sub sechestru asi
gurător — au fost scoase în vinzare.

La tribunalul județean...
— Executarea este ilegală, onorată Instan

ță : a fost făcută cu rea-credintă — susțin 
soții.

— De ce ?
— Bunurile la care țineam mai mult au 

fost scoase in vinzare primele, pe cind 
ce’elaite...

După cum se vede, chiar și față de bunu
rile dobindite pe căi ilicite pot exista... 
preferințe. Pentru G. si V. B„ ca si Dentru 
alti asemenea răi platnici, reamintim Insă 
una din „preferințele" legii : executarea de 
bunăvoie, integrală si în termen a tuturor 
dispozitiunilor judecătorești.

— Este o eroare, onorat tribunal : în 
noaptea in care se pretinde că am săvi’-șit 
fapta, eu nici nu mă aflam in localitate !

In fața Instanței — Tribunalul județean 
Suceava, colegiul penal — Gheorghe Voro- 
niuc, din comuna Dărmănesti (condamnat 
pină acum de 8 ori pentru încălcarea a di
ferite norme de comportare In societate). 
De astă-dată, intr-una din seri, in urma 
unei neînțelegeri cu M.B.. Gh. Voroniuc i-a 
spart acesteia unul din geamurile locuin
ței ; geam prin care a pătruns apoi în 
Imobil si a bătut-o pe locatară.

Acum insă... Pe de o parte, reclamanta isi 
retrage (?!) plingerea ; pe de altă parte, 
Gh. V. pretinde nu numai câ nu el a să- 
virșit fapta, ci că îi era și imposibil să o 
șăvirșească. Mințind, nu știa că in dosar se 
mai aflau — pe lingă declarațiile sale... 
schimbătoare — și alte acte de constatare 
a faptelor. Printre acestea — un proces- 
verbal de constatare a violului de domiciliu, 
întocmit de organele de miliție, și un cer
tificat medical privind actele de lovire, să- 
virșite asupra lui M.B. Și cum nici violul 
de domiciliu, nici loviturile nu se pot face 
prin... corespondentă, tribunalul a menți
nut sentința iudecâtoriei : 1 an și 4 luni 
închisoare corecțională.

în cîteva rînduri

TItus ANDREI

VOLEI. — In prima zi a turneului 
international feminin de volei de la 
Lodz, România a întrecut. Ceho
slovacia cu scorul de 3—2 (4—15,
15—8. 15—10, 7—15, 16—14).

POLO PE AFA. — In turneul In
ternational de polo pe apă de la 
Budapesta, dotat cu trofeul „Tungs
ram", echipa României a învins cu 
5_3 (1—0, 1—1, 2—1, 1—l) selecțio
nata S.U.A. Alte rezultate : Iugo- 
slavia-Cuba 9—7 ; Ungaria-Spania 
7—0 ; Uncaria II-Olanda 7—5.

SCRIMA. — Proba feminină de 
floretă pe echipe din cadrul campio
natelor mondiale de scrimă de la 
Grenoble a fost ciștigată de selec
ționata U.R.S.S., învingătoare cu 9—7 
în finala susținută cu formația Un
gariei.

Aseară s-a încheiat și proba de 
soadă pe echipe. Titlul l-a ciștigat 
formația Suediei, care in finală a în
vins cu 8—5 echipa R.F. Germania. 
Pe locul trei — Ungaria (8—4 cu 

• Franța).
BOX. — Spaniolul Perico Fernan

dez este noul campion european la 
categoria ____ ?........
disputat Ia palatul sporturilor din 
Madrid. Fernandez l-a învins prin 
K.O. in repriza a 12-a pe compa
triotul său Tony Ortiz.

super-ușoară. Tn meciul
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Tovarășul Nicolae Ceausescu a primit 
un grup de elevi si studenti americani

(Urmare din pa». I)

prezentlnd fundații $1 scoli d? mu
tră din Statele Unite.

Erau prezenți numemjl pionieri fi 
elevi din scoli bucuros enc.

Este al treilea an consecutiv clnd 
t. norii americani. animați de dorința 
ce a cunoaște Îndeaproape realitățile 
din România, viața jl preocupări'.e 
tineretului din tara noastră, ne vizi
tează țara ca ..Ambasadori ai priete- 
rop;“ — denumire simbolică «nibll- 
niind idealurile tinerei generații de
* contribui la făurirea unei lumi a 
pârii si destinderii, a colaborării 
prietenești.

Numărul mereu sporit de tineri 
d o S U.A. care vin In România in 
cadrul acestui program ilustrează 
Interesul crrscind fată de România, 
fată de realizările poporului român, 
prestigiul Iar» de care se bucură 
tara noastră in lume. In decursul a- 
tiuhii. pe un itinerar de circa 3 MO 
kilometri. 60 de formații de elevi $i 
stude.nti dn 50 de orașe si 25 de 
s’ate vor fi ..ambasadori" a; cinte- 
cului si dansului d:n S.U.A., prilej 
d° a se intilni cu zeci de mii de ti
neri români, de a lega prietenii, de 
s se cunoaște mai bine, contribuind 
h apropierea dintre tinerii celor 
două țâri.

Afllndu-se in România, tinerii a- 
mericani și-eu manifestat dorința de
* se intilni cu președintele Nicolae
Ceaușescu. a cărui 
tivita te pusă
lor idealuri 
țelegerii intre 
cunoscută ii _______ ... „___
largi ale opiniei publice americane.

La sosire, tinerii americani si ro
mâni intimpină pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu cu multă căldură și 
simpatie, cu vii si îndelungate 
aplauze.

întâlnirea debutează într-o atmos- 
feră sărbătorească. Președintele fun
dației. Harry W. 
grupurile d< . ..
mul promovat de fundație.
o cuvântare. (Cuvintarea se publică 
separat).

Tinerii americani prezintă apoi un 
program artistic in onoarea președin
telui Nicolae Ceausescu si a tova-

in
ale 

popoare 
apreciată

pe 
cu 

cu

nenbosită ac- 
slujba nobile- 
pâcii și in- 

este bine 
in cercuri

Morgan, prezintă 
tineri artiști si progra- 

rostind

răsnl Elena Ceaușescu. Cei prezentl 
audiază un bogat repertoriu din fol
clorul american, din muzica de jazz, 
susținut cu deosebită sensibilitate 
interpretativă de formația ..Singing 
Angels" din Cleveland-Ohio, de for
mațiile ..The Crusaders" din Hous- 
ton-MlsslsslppI, ..The Eighth Day" 
din Mjllvllle-Ncw Jersey si ..The 
Young Tulsan?- din Tulsa-Oklahoma. 
O deosebită impresie a făcut inter
pretarea in limba română a cinte- 
celor „Românașul" si „Sâ fie pace 
intr-o zl".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si 
tovarășa Elena Ceaușescu au răsplă
tit cu vii aplauze măiestria inter
pretativă a tinerilor mesageri ai cân
tecului rmerican.

La sfîrșltul fiecărei părți a’ pro
gramului, tinerii au ținut să prezin
te omagiul lor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. recunoștința pentru os
pitalitatea cu care au fost intlmpi- 
nați pretutindeni. pentru prilejul 
care 11 s-a oferit de a cunoaște țara, 
minunatul popor român, pe care l-au 
Îndrăgit și pe care il prețuiesc.

Ei oferă, in semn de înaltă stimă, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceauș-seu buchete d® 
flori și numeroase daruri simbolice 
aduse de ei din S.U.A. : medalii, 
cheile și emblemele unor oraș* ’, 
printre care Seven Healls. Maple 
Heights. Mississippi. New Jersey, 
mesaje din partea primarilor a nu
meroase localități, a unor guverna
tori și senatori americani, albume 
cu articole din presa americană 
consacrate României și legăturilor 
prietenești dintre cele două popoa
re. vizitelor ..Ambasadorilor priete
niei" in țara noastră. Printr-unul 
din mesaje, președintele României, 
Nicolae. Ceaușescu, este proclamat 
cetățean de onoare al orașului Tul
sa — statul Oklahoma.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu mulțumesc 
cu căldură solilor tineretului ame
rican, se fotografiază cu repre
zentanții fiecărui grup in parte.

Exprimihd calde cuvinte de mul
țumire pentru cinstea de a fi fost 
primiți de șeful statului român, 
Harry W. Morgan a spus : „în țara 
noastră, domnule președinte. sin-

teți considerat un mare conducător, 
un om cu o profundă viziune, care 
ințelcge tineretul și valoarea prie
teniei dintre oameni. Ne-ațl făcut 
astăzi o mare onoare, dumneavoas
tră șl doamna Elena Ceaușescu, de 
a ne arăta acest spirit al prieteniei, 
pentru care vă sintem profund re
cunoscători".

Trimit cn vil și îndelungate aplau
ze de către cel prezenți, a luat cu- 
vintul tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
(Cuvintarea se publică separat).

Căldura șl prietenia cu care li s-a 
adresat șeful statului român au atir- 
nit o vie emoție in rindurilc sutelor 
de tineri americani, care au subliniat, 
in repetate rindurl. cu aplauze pline 
de însuflețire cuvintarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu inmincază președintelui 
tundației „Ambasadorii prieteniei" o 
diplomă de onoare prin care expri
mă inalte aprecieri fundației și ce
lor peste 5 000 de ambasadori ai prie
teniei care au călătorit și au dat 
spectacole in România intre anii 
1971—1974, pentru crearea unui larg 
și semnificativ program de schimburi 
turistice și culturale intre cele două 
țări, pentru stimularea dorinței tine
rilor din cele două țâri de a învăța 
unii de la alții, de a-și împărtăși ta
lentele. de a sluji idealurile dreptă
ții. păcii și prieteniei intre popoare, 
pentru contribuția adusă prin aceasta 
la întărirea prieteniei intre popoarele 
român și american.

Intllnirea cunoaște in final momen
te de o deosebită semnificație : to
varășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu, împreună cu oas
peții ies in fața Sălii Palatului, se 
fotografiază in mijlocul lor. Oaspeții, 
copii și adolescenți, se apropie de 
președintele Nicolae Ceaușescu și de 
tovarășa Elena Ceaușescu. le string 
cu multă căldură nuna, ii îmbrăți
șează intr-o efuziune de tineresc și 
sincer entuziasm.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu iși iau un 
călduros rămas bun de la tinerii ame
ricani, urindu-le mult succes in fru
moasa lor activitate, in realizarea 
nobilelor țeluri propuse — pacea și 
prietenia in lume.

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Giosan, a adresat 
telegrame de felicitare tovarășilor 
A. P. Șitikov, președintele Sovietului 
Uniunii al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., cu prilejul realegerii in 
această funcție, și tovarășului Vitali 
Ruben cu prilejul alegerii in postul 
d? președinte al Sovietului Naționa
lităților al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Dezvoltarea relațiilor comerciale 
și a cooperării economice roniâno- 
kuWeitlene a constituit obiectivul 
întrevederii care a avut loc, simbătă 
dimineața, intre Ion Pățan. viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării econo
mice internaționale, și Khalid Al 
Adassani. ministrul comerțului exte
rior al Kuweitului.

La Întrevedere, care s-a desfășurat 
lntr-o atmosferă de cordialitate, au 
luat parte Ion M. Nicolae. adjunct al 
ministrului industriei chimice, pre
cum și Constantin Câruntu, ambasa
dorul României in Kuweit.

In ultimele zile, Mohammad 
Isaneml, vicepreședinte al Parlamen
tului indonezian, președintele gene
ral al Partidului Democratic Indone
zian. care se află in țara noastră, la 
invitația Marii Adunări Naționale, a 
fost oaspetele muncitorilor de la în
treprinderea de utilaj petrolier 
„I Mai" Ploiești. Combinatul petro- 
chimic-Brazi. Combinatul de îngră
șăminte chimice de la Năvodari. De 
asemenea. Mohammad Isanemi a vi
zitat stațiunile de odihnă și trata
ment de pe litoralul Mării Negre.

La încheierea vizitei președintelui
Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, Piotr Jaroszewicz

COMUNICAT COMUN
ROMÂNO-POLON

Cuvintul președintelui Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

— să stabilim o legătură cu funda
ția dumneavoastră pentru ca anul 
viitor să putem organiza un aseme
nea grup de tineri români care să 
viziteze S.U.A.

A$ dori să menționez și cu acest 
prilej importanța pe care o au ase
menea vizite, intilnirile dintre tinerii 
din țările noastre, ca. de altfel, in 
general, intilnirile dintre tinerii din 
toate țările lumii. Lumea este preo
cupată astăzi de a așeza relațiile pe 
baze noi. de egalitate, de respect, de 
colaborare și. in această activitate 
uriașă, tineretului ii revine un rol 
deosebit de important.

Desigur, nu aș putea să nu men
ționez faptul că începutul ..ambasa
dorilor prieteniei" l-a făcut, de fapt, 
președintele Statelor Unite, Richard 
Nixon. cind a vizitat România, exact 
acum 5 ani.

Sper că există toate condițiile ca 
Intre popoarele noastre — intre po
porul român și cel american — intre 
tinerii din țările noastre să se dez
volte in continuare relații tot mai 
bune, de colaborare, in toate dome
niile de activitate.

In cursul vizitei pe care am fă
cut-o acum un an in S.U.A.. in Ca
drul convorbirilor cu președintele 
Nixon am ajuns la concluzia să sem
năm o Declarație comună cu privite 
Ia dezvoltarea relațiilor dintre țările 
noastre. Aș dori ca principiile aces
tei declarații să călăuzească perma
nent activitatea popoarelor român șt 
american, a tineretului din țările 
noastre. Aș putea spune că ..amba
sadorii prieteniei" — americani și ro
mâni — au și o bază principială

bună, au acordul guvernelor, al pre- 
ș.’dinților țărilor lor. de a inten
sifica aceste schimburi. (Aplauze). 
Noi dorim ca tinerii români și tine
rii americani să se intilnească tot mai 
des. să se cunoască tot mai bine, să 
conlucreze tot mai strins in diferite 
domenii de activitate, pentru a în
văța împreună cum să contribuie la o 
lume mai bună in care fiecare po
por, fiecare om. să se simtă liber și 
să poată contribui la civilizația mon
dială. (Aplauze).

Doresc să mulțumesc în mod căl
duros formației „îngerii cintători", 
celorlalte formații — de cor. de mu
zică, fanfară. orchestră — care ne-au 
prezentat astăzi in mod minunat 
unele fragmente din creațiile artei si 
culturii din Statele Unite. Doresc, 
totodată, să mulțumesc pionierilor și 
elevilor români care, de asemenea, au 
prezentat citeva din. cintecele tinere
tului. din arta poporului român.

Am ascultat cintece in limba ro
mână interpretate de formațiile tine
rilor americani, precum și cintece in 
limba engleză executate de forma
țiile tinerilor români. Am constatat 
si de data aceasta că in orice limbă 
ar fi. cintecele. muzica răsună in 
același fel, că ele exprimă in mod 
minunat sentimentele popoarelor, ale 
tinerilor, dorința de o viată mai 
bună, liberă, de prietenie intre po
poare.

Avind in vedere că v-ați îndeplinit 
înainte de termen angajamentul de 
a aduce in România 5 000 de „amba
sadori ai prieteniei", am hotărit să 
vă inminăm in mod simbolic o di
plomă in care apreciem activitatea 
dumneavoastră și activitatea „amba
sadorilor prieteniei".

Aș dori, de asemenea, să mulțu
mesc tinerilor americani, tuturor ce
lor care s-au gindit de a acorda o 
bursă unui student român sau unui 
tinăr român care sâ meargă pentru 
un an in S.U.A. Văd in aceasta un 
mic simbol al dorinței de a dezvolta 
o colaborare și pe această cale intre 
tinerii noștri. Fără nici -o îndoială 
că o bună colaborare in domeniul 
științei, culturii ca și in domeniul 
economic va fi de natură să contri
buie la o si mai strinsă prietenie și 
apropiere intre popoarele noastre.

Sper că fundația dumneavoastră va 
fi de acord — și cred că va găsi un 
tinăr sau o tinârâ americană care 
să vină, in anul viitor, să studieze jn 
România, pe baza unei burse, date de. 
organizația noastră de tineret.

Acum aș dori, incă o dată, să vă 
mulțumesc dumneavoastră și doam
nei Morgan, tuturor celor care au or
ganizat această vizită și această zi 
deosebit de plăcută, să mulțumesc 
tinerilor mei prieteni, „ambasadori 
ai prieteniei". Doresc să vă urez 
dumneavoastră succese in activitatea 
viitoare. Tinerilor mei prieteni ame
ricani. întregului tineret american le 
doresc multe succese in întreaga lor 
activitate, in viață și să nu uite 
niciodată că poporul român, tineretul 
nostru, dorește prietenie cu tineretul, 
cu poporul american, cu tineretul și 
popoarele din întreaga lume.

Să facem totul pentru colaborare 
și pace, pentru ca popoarele noastre 
sâ conlucreze strins pentru realizarea 
acestor deziderate ale întregii ome
niri. (Aplauze).

încă o dată, multă sănătate și 
multă fericire la toți 1 (Aplauze pu
ternice).

I Cuvintul domnului Harry Morgan
(Urmare din pag. I)

realizare. Ar fi imposibil să calcu
lăm sutele de mii de români ce au 
participat la concertele noastre și 
care și-au deschis inimile și casele 
față de noi. Nu putem traduce și 
aprecia această ospitalitate numai in 
cifre pentru că amintirile de durată 
ți prietenia profundă sint infinite.

Puteți fi siguri, domnule președinte 
r doamnă Ceaușescu. că ambasado
rii prieteniei, dintre care fiecare a 
petrecut trei săptămini întregi in 
tara dumneavoastră, se reîntorc in 
Statele Unite cu dorința de a împăr
tăși celor din America, din întreaga 
Americă, marile ginduri de realizări 
și progres și mesajul de pace și 
prietenie din partea poporului român.

Tinerii care vin in România in 
această vară provin din 25 de state 
diferite ale Americii. ceea ce repre
zintă ma; mult de jumătate din țara 
noastră. După cum știți, fundația 
noastră este o fundație particulară, 
sprijinită insă de poporul american. 
Tinerii noștri au trebuit să mun
cească weme îndelungată și în mod 
intens pentru a obține banii pentru 
călătoria aceasta la mare distanță 
și sintem recunoscători părinților 
lor ale căror sacrificii personale au 
ajutat să aibă posibilitatea de a în
treprinde această vizită.

Sintem. de asemenea. îndatorați 
orașelor și comunelor din America, 
populației, care au contribuit cu 
fonduri pentru sprijinirea acestor 
grupuri. însă succesele nu se reali
zează niciodată numai prin eforturi 
unilaterale. Fiecare dintre cei 5 000 
de ambasadori ai prieteniei care au 
venit in România au in inimi un 
călduros mulțumesc pentru colabo
ratorii admirabili ai O.N.T. „Car- 
pați" din București, pentru misiu
nea și eforturile lor neobosite și 
pentru colaborarea strinsă care au 
făcut posibilă realizarea programu
lui nostru și l-au transformat in

acest mare succes uman sub forma 
căruia s-a afirmat. Lucrul cel mai 
extraordinar in legătură cu acest 
program este că tinerii înșiși și-au 
dat seama că cu cit lucrau mai mult 
și mai intens pentru a pulea veni 
in România, cu atit această experi
ență a căpătat pentru el un carac
ter mai complex.

Știu că dumneavoastră și doamna 
Ceaușescu vă veți bucura să aflați 
că acești tineri, muncind in cursul 
anului trecut, au reușit să adune 
mai mult de 1 milion de dolari 
pentru realizarea programului „am
basadorii prieteniei" in România. 
Cred că veți fi de acord cu ideea că 
aceasta este o notă bună pentru in
geniozitatea. imaginația și ’ munca 
depuse de tineri. Sint convins că 
atunci cind tinerii s-au hotărit să 
îndeplinească un obiectiv, că atunci 
cind acceptă o sfidare pozitivă, ni
mic nu-i poate opri din această ho- 
tărire a lor.

Tinerii din întreaga lume, in 
România ca și in Statele Unite, cau
tă și aspiră spre o lume mai bună, 
in care să crească, să învețe și 'ă 
trăiască. Unul dintre răspunsurile 
pentru realizarea acestui obiectiv 
este constituirea fondurilor prieteni
ei internaționale prin contacte per
sonale, folosind limbajul internațio
nal. universal, al muzicii.

în aprilie am avut ocazia să ne 
ocupăm și să fim gazde in timpul 
turneului in America al remarcabi
lului cor „Ciprian Porumbescu". Și 
membrii acestui cor au fost ambasa
dori ai prieteniei, vizitind și dind 
spectacole in multe din orașele a- 
mericane care, la rindul lor, au 
trimis grupuri in România.

Poate că aceste gesturi neoficiale 
de prietenie si bunăvoință intre țările 
noastre nu pot salva numai ele lu
mea. insă cred în mod sincer că În
treaga lume și poate chiar conducă
torii săi pot învăța multe de la 
acești români și de la acești

tineri americani, care au de
monstrat in chip atit de admirabil ce 
se poate face pentru cauza prieteniei 
și înțelegerii internaționale la nivelul 
popoarelor.

Intr-o notă mai personală, domnule 
președinte și doamnă Ceaușescu, 
această lună are o semnificație su
plimentară Dentru soția mea, Cappy, 
și pentru mine, intrucit abia cu un 
an in urmă ne-am căsătorit in satul 
românesc Lerești. Prin urmare, sin
tem deosebit de fericiți că ne-am 
putut reîntoarce in România pentru 
a sărbători cu dumneavoastră, cu 
prietenii români din întreaga țară, 
prima aniversare a căsătoriei. Vor
bind despre aniversări, in momentul 
in care noi sărbătorim prima noastră 
aniversare ca soț și soție, trebuie să 
soun că ambasadorii prieteniei iși 
sărbătoresc cea de-a IlI-a aniversare 
in România.

însă lucrul cel mai important este 
marea sărbătoare care are loc anul 
acesta și care marchează cea de-a 
XXX-a aniversare a momentului în 
care poporul român și-a luat desti
nele in proDriile sale miini. în nu
mele celor 5 000 de ambasadori ai 
prieteniei, cărora le-ați dat găzduire 
in acești ultimi trei ani. am dori să 
arătăm aprecierea noastră personală 
față de dumneavoastră. domnule 
președinte, și față de poporul român 
in momentele acestea istorice — a 
XXX-a aniversare.

Flecare din cei 5 000 de ambasadori 
ai prieteniei a contribuit pentru a 
aduna, in numele și in onoarea 
dumneavoastră, premiul „Nicolae 
Ceaușescu" — o bursă in valoare de 
5 000 de dolari, pentru a fi folosită in 
1975 de un student romun remarcabil, 
care să studieze timp de un an in 
Statele Unite. Aceasta este modalita
tea in care noi vă spunem, dum
neavoastră. domnule Ceaușescu, și în
tregului popor român, din Întreaga 
Românie : „Vă mulțumim din ini
mă 1“ (Aplauze)

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului relațiilor exter
ne peruan, general de brigadă Mi
guel Angel De la Flor Valle, cu pri
lejul sărbătorii naționale a Republi
cii Peru.

★

Ministrul afacerilor externe, George 
Macovescu. a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului de 
externe al Austriei, dr. Erich Bielka, 
pentru felicitările transmise cu ocazia 
numirii sale in funcție.

★

Prin decret prezidențial, tovarășul 
Dumitru C. Mihail a fost numit in 
calitatea de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Socia
liste România in Statele Unite Mexi
cane.

*

La Institutul politehnic din Ca
pitală s-au încheiat simbătă lucrări
le primei sesiuni naționale a tine
rilor energeticleni, inițiată de C.C. 
al U.T.C. in. cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării pa
triei de sub dominația fascistă și 
a Congresului al XI-lea al partidu
lui.

Participanții la festivitatea de în
chidere. au .adreșa.t telegramă Co-'*  
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

*
In atmosfera exuberantă a ultimu

lui foc de tabără, dmbătă, la Cim- 
pulung Moldovenesc, a avut loc în
chiderea celui de-al treilea Forum 
național al pionierilor.

Actuala ediție a sfatului pionie
resc a avut ca temă majoră educa
rea prin muncă și pentru muncă a 
pionierilor și școlarilor, cultivarea 
sentimentelor de dragoste pentru pa
trie și partid, pentru prietenul cel 
mai iubit al copiilor țârii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Timp de două săptămini, cei 460 
de purtători ai cravatelor roșii cu 
tricolor, sosiți aici din toate colțu
rile patriei, au desfășurat o amplă 
suită de acțiuni politico-cducativc, 
cultural-artistice și sportiv-turistice, 
din care nu au lipsit dezbaterile te
matice, intilnirile cu activiștii de 
partid și de stat, fruntașii in pro
ducție și cu oameni de cultură și arta, 
vizitele și excursiile la unele obiec
tive economice și istorice din nordul 
Moldovei, focurile de tabără, con
cursurile de creație sau întrecerile 
sportive.

într-o atmosferă de însuflețitor 
entuziasm, cei prezenți la festivitatea 
de închidere au adoptat textul unei 
telegrame adresate Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

(Agerpres)

La invitația tovarășului Manea 
Mftnescu, prim-minlstru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Piotr Jaroszewicz. preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polone, a efec
tuat o vizită de prietenie in Repu
blica Socialistă România, in perioa
da 25—26 iulie 1974.

în timpul vizitei, tovarășul Piotr 
Jaroszewicz a fost primit dc tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialista 
România.

Șeful Guvernului R.P. Polone. îm
preună cu persoanele care il înso
țesc. a vizitat obiective industriale 
și cartiere de locuințe din București.

Cei doi prim-miniștri au relevat 
importanța deosebită a intilnirilor și 
convorbirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Edward Gierek. prlm-secre- 
tar al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, 
pentru dezvoltarea și adlnclrea co
laborării dintre cele două partide și 
țări.

S-a constatat cu vie satisfacție că 
relațiile de prietenie, alianță și co
laborare frățească dintre Republica 
Socialistă România șl Republica 
Populară Polonă se dezvoltă conti
nuu. pe baza principiilor marxism- 
leninismului și internaționalismului 
socialist, in. conformitate cu obiecti
vele și spiritul Tratatului de priete
nie. colaborare și asistență mutuală 
româno-polon, încheiat in noiembrie 
1970.

Șefii guvernelor s-au informat re
ciproc asupra stadiului construcției 
socialiste și asupra programelor dez
voltării economico-sociale in per
spectivă in România și Polonia.

Ei au purtat convorbiri ample a- 
supra dezvoltării relațiilor de prie
tenie frățească și colaborare multi
laterală dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Po
lonă. au examinat și convenit mă
suri. căi și mijloace pentru extin
derea si diversificarea in continuare 
a colaborării economice și tehnico- 
științifice dintre cele două țări. A 
avut loc, de asemenea, un schimb de 
vederi in legătură cu unele proble
me actuale internaționale.

La convorbiri, care au decurs in
tr-o atmosferă de prietenie tradițio
nală,’de stimă și ințelegere recipro
că. au participat :

— din partea română : Janos Fa- 
zekas, viceprim-ministru al guvernu
lui. președintele părții române in 
Comisia mixtă guvernamentală ro- 
mano-polonă de colaborare economi
că : loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini grele ; 
Mihail Florescu, ministrul industriei 
chimice : Virgil Actarian. ministrul 
industriei construcțiilor de mașini- 
unelte și electrotehnicii ; Ion St. 
Ion, secretar general al guvernului ; 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe ; Aurel Duca, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România in Republica Populară Po
lonă ; Ion Bucur, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planificării ; 
Ion Florescu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale.

— din partea polonă : Tadeusz 
Pyka, prim-vicepreședinte al Comi
siei de Planificare de pe lingă Con
siliul de Miniștri : Jerzy Olszewski.

mlnistrul Industriei chimice ; Sta
nislaw Trepczynski, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe ; Fran- 
ciszek Adamkiewicz, adjunct al mi
nistrului industriei grele : Edward 
Meisner, adjunct al ministrului in
dustriei de mașini ; Wlodzimierz Ja- 
niurek, adjunct de ministru, purtă
tor de cuvint al guvernului : Wla- 
dyslaw Wojtasik, ambasadorul Re
publicii Populare Polone in Republi
ca Socialistă România.

In cadrul convorbirilor, o deose
bită atenție a fost acordată relațiilor 
economice dintre cele două țări. A 
fost evidențiată îndeosebi evoluția 
ascendentă a schimburilor comer
ciale. care la sfirșitul perioadei 
1971—1975 vor fi cu 74 la sută mal 
mari decit realizările din cincinalul 
trecut. Șefii celor două guverne 
șl-au exprimat totodată satisfacția 
in legătură cu dezvoltarea cooperării 
și specializării in producție. în acest 
context, s-a dat o Înaltă apreciere 
rezultatelor rodnice ale activității 
Comisiei mixte guvernamentale ro- 
mâno-polone de colaborare econo
mică.

Cele două părți au apreciat pozi
tiv măsurile întreprinse pinâ in pre
zent de către organele centrale de 
planificare din ambele țări, care tind 
spre o dezvoltare importantă a co
laborării economice și a schimburi
lor comerciale in anii 1976—1980 și 
au subliniat cu satisfacție faptul că, 
pe'baza potențialului lor economic 
in continuă dezvoltare, livrările re
ciproce de mărfuri vor crește in 
viitorul cincinal de aproximativ 2.5 
ori față de prevederile acordului de 
lungă durată pe perioada 1971—1975. 
O creștere deosebit de însemnată vor 
cunoaște schimburile reciproce de 
produse ale industriei constructoare 
de mașini, a căror pondere va re
prezenta peste 50 la sută in totalul 
schimburilor dintre cele două țări.

Prim-miniștrli au convenit măsuri 
pentru lărgirea in continuare a coo
perării și specializării in producție, 
îndeosebi in ramuri industriale in 
care România și Polonia au acumu
lat o bogată experiență și realizează 
produse de un nivel tehnic ridicat, 
în vederea satisfacerii cererilor tot 
mai diversificate ale economiilor lor.

în construcția de mașini se vor ex
tinde acțiunile de cooperare și spe
cializare in producția de mașini- 
unelte. electronică, electrotehnică, in
stalații și echipamente tehnologice 
complexe, mijloace de transport, 
mașini și utilaje de construcții și al
tele, astfel incit livrările din aceste 
acțiuni să reprezinte cel puțin 20—23 
la sută din volumul schimburilor re
ciproce de mașini și utilaje pe pe
rioada 1976—1980.

Părțile apreciază că in industria 
chimică există noi posibilități de 
cooperare și specializare in petrochi
mie, in producția de coloranți și pro
duse farmaceutice.

De asemenea, au fost identificate 
perspective de cooperare și speciali
zare in industria ușoară, alimentară 
și in alte domenii.

S-a constatat, de asemenea, că 
există posibilități de dezvoltare a co
laborării celor două țări pe terțe 
piețe, ca de exemplu construirea in 
comun de obiective industriale, li
vrări de instalații complexe și utilaje 
tehnologice In domeniul minier și al 
industriei de prelucrare. Cei doi șefi 
de guverne au stabilit ca organele 
competente din cele două țări să con
vină măsurile necesare pentru fina
lizarea acestor acțiuni.

Plecarea ministrului afacerilor externe 
al României in R. P. 0. Coreeană

La invitația vlcepremierului Con
siliului Administrativ, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Popu
lare Democrate Coreene. Hă Dam, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, va efectua o vizită ofi
cială de prietenie in R.P.D. Coreeană 
la sfirșitul lunii iulie și începutul 
lunii august a.c.

★
Simbătă după-amiază, ministrul 

George Macovescu a părăsit Capita
la, indreptindu-se spre Phenian.

La aeroportul Otopeni erau pre
zenți Vasile Gliga și Cornel Pacos» 
te, adjuncți ai ministrului afaceri
lor externe, funcționari superiori 
din M.A.E.

Erau de față Li Tin Ciuan, am
basadorul R. P. Chineze la Bucu-

rești, Aii Reza Bahrami, ambasado
rul Iranului. Iang Miăng Sul, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al 
R.P.D. Coreene, și N. V. Maslenni
kov, însărcinatul cu afaceri ad-inte
rim al U.R.S.S.

*
La aeroportul Șeremetievo din 

Moscova, ministrul român a fost sa
lutat de N. N. Rodionov, adjunct al 
ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., de funcționari superiori din 
M.A.E. al U.R.S.S. Au fost prezenți 
Gheorghe Colț, însărcinat cu afaceri 
a.i. al Republicii Socialiste România 
in U.R.S.S., membri ai Ambasadei 
române, precum și Pak SI Gon, mi
nistru consilier al Ambasadei R.P.D. 
Coreene din Moscova.

Ambele părți au stabilit acțiuni 
care să conducă la întărirea colabo
rării tehnico-știlnțifice și de cerce- , 
tare, pe anii 1976—1980, in dome
niile mineritului, țițeiului, geologiei, 
construcției de mașini, electrotehni
cii, electronicii, chimiei, industriei 
prelucrării petrolului și petrochi
mici, metalurgiei, energeticii, fizicii 
nucleare, transporturilor și telecomu
nicațiilor, construcțiilor, agriculturii, 
acordindu-se prioritate acțiunilor in
tegrate de cercetare — dezvoltare — 
producție industrială.

Șefii guvernelor și-au exprimat, 
convingerea fermă că dezvoltarea 
continuă a colaborării multilaterale 
economice și (ehnico-științifice intre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Polonă va constitui, 
ca și pină in prezent, o contribuție 
concretă a ambelor țări la realizarea 
„Programului complex al adincirii și 
perfecționării in continuare a relații
lor economice și dezvoltării integrării 
economice socialiste" a țărilor mem
bre ale C.A.E.R.

Șefii celor două guverne au dat o 
apreciere pozitivă evoluției relațiilor 
româno-poloncze in domeniile cultu
rii. artei, invățămintului, presei, ra
dioului, televiziunii și turismului, ex
tinderii contactelor directe intre in
stituții și organizații din cele două 
țări.

în cadrul schimbului de vederi pri
vind situația internațională, cele două 
părți au constatat cu satisfacție că 
In lumea contemporană, datorită ac
tivității constructive a țărilor socia
liste și Îndeosebi a Uniunii Sovietice, 
se afirmă tot mai mult principiile 
coexistenței pașnice și au loc procese 
pozitive in direcția destinderii și co
laborării. statornicirii unor relații in
terstatale noi. bazate pe deplina ega
litate in drepturi, pe respectul inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecul în treburile interne și 
avantajul reciproc. în același timp, 
părțile au subliniat necesitatea unor 
eforturi susținute din partea tuturor 
statelor, indiferent de mărimea și po
tențialul lor economic și militar, pen
tru dezvoltarea și consolidarea aces
tor procese pozitive, a cursului spre 
destindere, securitate și colaborare.

Șefii ceior două guverne au acor
dat o atenție deosebită situației de 
pe continentul european. Salutind 
progresele iqregistrate pină in pre
zent in cadrul Conferinței pentru 
securitate și cooperare in Europa, s-a 
relevat necesitatea intensificării efor
turilor in vederea încheierii cu suc
ces a lucrărilor fazei a doua a con
ferinței și organizarea, in cel mai 
scurt timp, a celei de-a treia faze a 
conferinței, la nivelul cel mai înalt. 
Părțile au reafirmat hotărârea țărilor 
lor de a acționa, împreună cu cele
lalte state socialiste, cu toate statele 
participante, in vederea adoptării de 
către conferință a unor documente 
clare, precise și angajânte, care să 
statornicească relații noi pe continen
tul european, astfel incit să garan
teze fiecărui popor posibilitatea unei 
dezvoltări libere și independente, să 
dea tuturor statelor garanția secu
rității depline, să pună bazele co
laborării economice, culturale și teh- 
nico-științifice neîngrădite.

Părțile au subliniat necesitatea ca 
actuala conferință să asigure conti
nuitatea eforturilor in direcția edi
ficării securității și dezvoltării coo
perării în Europa prin constituirea 
unui organism permanent, cu partici
parea tuturor statelor prezente la 
conferință.

Cele două țări se pronunță pentru 
luarea unor măsuri eficiente in di
recția încetării cursei înarmărilor, 
realizării dezarmării generale șl in 
primul rind a dezarmării nucleare, 
nutrind convingerea că aceasta ar 
constitui o contribuție importantă la 
asigurarea unei păci durabile și la 
întărirea securității in întreaga lume.

Șefii celor două guverne și-au ex
primat satisfacția față de rezultatele 
vizitei și au subliniat importanța 
continuării contactelor și schimburi
lor de păreri intre cele două țări in 
toate domeniile și la toate nivelurile. 
In scopul dezvoltării și adincirii re
lațiilor de prietenie și colaborare fră
țească dintre cele două popoare, in 
interesul cauzei socialismului, con
solidării păcii și securității in Europa 
și în Întreaga lume.

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone, Piotr 
Jaroszewicz, a invitat pe primul mi
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, Manea Mănescu, să 
facă o vizită de prietenie in Polonia. 
Invitația a fost acceptată cu plăcere.
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De la
Casa de Economii ji Consem- 

natiuni face cunoscut celor in
teresați că pentru acordarea 
cistigurilor la depunerile pe li
bretele de economii cu dobindă 
si cistifuri in autoturisme pen
tru trimestrul II a.c. se va e- 
fectua. ca si in trimestrele an
terioare. O SINGURA TRAGE
RE LA SORTI. Tragerea la 
sorți va avea loc in București,

luni 29 iulie a.c„ ora 15. in sala 
Clubul Finante-bănci din atr. 
Doamnei nr. 2.

Efectuarea celor două trageri 
la sorti separate, una pentru li
bretele emise de unitățile C.E.C. 
d;n municipiul București și una 
pentru libretele emise de unită
țile C.E.C. d’n țară se va orga
niza cu începere din trimestrul 
IV/1974.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

29, 30 șl 31 Iulie. In (ară : Vreme 
relativ călduroasă, mai ales in re
giunile din sudul țării. Cerul va fi 
variabil. înnorări mai pronunțate se 
vor semnala In nordul țării și zona 
de munte, unde vor cădea averse 
izolate de ploaie, după-amiaza. Vint 
potrivit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse intre 7 si 17 grade, iar 
maximele intre 20 și 30 grade, local 
mai ridicate.

Cu cei 45 000 de locuitori ai săi. cu 
grădini in miniatură și o panoramă 
largă spre litoralul de sud al Pacifi
cului. Minamata ar putea să fie un 
incintător orășel japonez. In istoria 
orașelor martire ale epocii mo
derne. acest oraș poate fi insă pus 
alături de Hiroșima și Nagasaki. Nu 
in ceea ce privește numărul victime
lor. ci in ceea ce privește intensita
tea suferințelor. într-adevâr. Mina
mata este un oraș de coșmar. in 
care geografia cedează locul unui 
univers al durerii populat cu victime 
ale poluării cu mercur. Mai exact cu 
metllmercur. Aceste victime au fost 
atrase in virtejul celei mai dezono
rante operațiuni de poluare din isto
ria umanității. Nu numai pentru că 
pină In prezent nici o dramă a po
luării nu s-a soldat cu atitea jertfe, 
ci pentru că ea demonstrează mora
vurile unei anumite lumi. Uzina 
Chlsșo, instalată in acest orășel, 
fabrica un material plastic, după 
un procedeu clasic, despre care 
se afirma câ nu prezintă vreun 
pericol. Pentru mărirea producției, 
unul din ingineri a avut ideea 
să introducă, intr-un anumit sta
diu al fabricației, un catalizator 
pe bază de mercur. Din punct de 
vedere teoretic, acest catalizator, fo
losit in circuit Închis, nu trebuia să 
se răsplndească in natură. în prac
tică Însă, lucrurile nu s-au intimolat 
așa. Protejat prin structura sa geo
grafică împotriva curenților Pacifi
cului, golful Minamata a permis de
șeurilor să se acumuleze, in loc de a 
se dispersa in largul oceanului. Mercu
rul a suferit in apele golfului o 
transformare chimică, devenind asi
milabil pentru organismele marine 
primare. Acestea au fost, ca de obicei, 
înghițite de pești, care constituie 
principala hrană a populației din 
regiune. La fiecare verigă a acestui 
lanț biologic concentrarea de mercur

în țesuturi a sporit mereu, pină la 
depășirea gradului de toxicitate. Și 
astfel, in genele bărbaților și femeilor 
care au consumat peștele otrăvit s-au 
fixat toxine ce au transmis urmași
lor leziuni de gravă debilitate fizică 
și mintală. Atunci cind primele 
semne ale catastrofei și-au făcut apa
riția. conducerea fabricii a refuzat să 
recunoască realitatea, ceea ce este de 
neiertat.

...într-o căsuță izolată, de-a lungul 
drumeagului care duce spre una din 
plăjile orașului, trăiește tinăra

niciodată în stare să prindă o minge 
adevărată, intrucit boala. teribila 
boală, căreia i se mai spune și 
„itai-itai" i-a atins centrii nervoși 
ai creierului. Și alții, și mulți alții...

Mama uneia din victime, tinăra 
Matsuyio. povestește : „Intr-o după- 
amiază. fetița,-să tot fi avut pe atunci 
șase ani si jumătate, se juca in curte, 
cind deodată a simtit dureri ascuțite 
in brațe și in picioare. Membrele nu 
mai răspundeau. Cind încerca 
să îndoaie genunchiul, durerile de
veneau de nesuportat. A început să

-L'EX|,RESS"; Crima de la
Minamata

O Orașul care acuza • Teribilul stigmat „Itai-itai" 
® La ce servesc scuzele firmei Chisso ?

Shinobu Sakamoto, invalidă, incapa
bilă de a vorbi, atinsă de boala care 
a primit numele de Minamata. Mai 
încolo, intr-o altă casă, trăieș'e 
Kumiko Mayswaga, o tinără de 18 
ani. paralizată, atinsă de aceeași 
boală. Bolnav și tinărul Izumi Ishida, 
care locuiește cu părinții săi. în 
apropiere, o altă familie, care are trei 
membri bolnavi. In zona portului, ti
nărul Tomiji Matsuda, de 20 de ani. 
imită in neștire gesturile unul ju
cător de baseball, insă el nu va fi

pllngă. Am așezat-o pe ..tatami" (ro
gojina tradițională care servește 
drept pat) : corpul a început să-i 
tremure convulsiv. După citeva zile, 
vederea i-a devenit tot mai tulbure". 
Matsuyio a fost declarată infirmă de 
gradul II. Viața iși cerea insă drep
turile. Ajunsă la virsta maturității, 
tinăra s-a căsătorit. Primul copil s-a 
născut normal. Al doilea părea, de 
asemenea, normal. A fost însă numai 
o iluzie. La patru ani. pe cind se 
juca liniștit, sub supravegherea ma

mei sale, a Început deodată să ros
tească cuvinte fără șir. Apoi a căzut 
jos. plerzindu-și echilibrul. Miinile 
i-au devenit rigide, iar vederea tot 
mai slabă. Clasificat infirm gradul 
III, astăzi merge clătinindu-se și a- 
bia poaîe distinge obiectele din jur.

Treptat-treptat, pescarii și popu
lația și-au dat seama de unde vina 
răul. Au organizat o manifestație in 
fața uzinei. Conducerea firmei a or
donat să fie Închise porțile. Prea 
tirziu. Sute de tineri invadaseră 
curtea uzinei. Au intrat in acțiune 
măciucile politiei. Șase sute de ră
niți au rămas pe caldarâm. Dar gro
sul manifestanților a reușit să intre 
in incinta fabricii. Opinia publică 
s-a alertat. La 13 ani după apariția 
primului caz de boală, grupul de ac
țiune „Acuzăm Minamata" a reușit 
să strlngă suficiente probe pentru a 
cere tribunalului din Kumamoto 
deschiderea unul proces împotriva 
uzinelor Chisso. După patru ani de 
dezbateri, uzina a fost condamnată 
sâ plătească victimelor despăgubiri 
care se ridică la ceva mai mult de 
un miliard de yeni. Cifrele oficiale 
indică 397 de bolnavi, dintre care 68 
au sucombat- Dar numai in inter
valul de cinci luni de la pronunța
rea sentinței s-au declarat alte 44 
de noi cazuri. Iar 600 de cazuri sint 
in suspensie, deoarece bolnavii res
pectivi provin dintr-o regiune adia
centă celeia in care poluarea a fost 
recunoscută in mod oficial.

....Regretăm mult de a fi provo
cat semenilor noștri suferințe fizice 
și mintale. Nu vom mai ingădui nici
odată să se repete un asemenea lu
cru". Cel care vorbește este un pur
tător de cuvint al uzinelor Chisso, 
care iși cere astfel scuze. La ce pot 
servi insă ele ?

în ciuda verdictului favorabil vic
timelor, nimeni, nici la Minamata, 
nici in întreaga țară, nu are vreun 
motiv de bucurie. Uzinele Chisso au 
fost învinse, dac nu și suferința".
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BRUXELLES Cu prilejul apariiiei unei lucrări 
consacrate personalității 

președintelui Nicolae Ceausescu
BRUXELLES 27 (De 

la corespondentul nos
tru). — La ambasada 
română din Bruxelles 
a axmt loc. vineri, fes
tivitatea de prezen- 
tare a lucrării „Anul 
XXX al unui des
tin exemplar. Nicolae 
Ccaușcscu. președin
tele României", apă
rută. recent, la Lou
vain.

A fost prezentă o 
numeroasă asistentă, 
alcătuită din persona
lități politice și ale 
vieții culturale și ar
tistice. printre care 
ministrul culturii olan
deze și problemelor 
flamande, Rika de 
Backer Van Ocken. 
senatorul E. Nauxvae-

larts, deputății Robert 
Urbain și A. Des- 
maerts. președintele 
fundației „Emile Cor- 
ncz". R. Sticvenart, 
funcționari superiori 
din ministerele Cultu
rii și al Afacerilor Ex
terne. reprezentanți ai 
presei și radiotclevi- 
zlunit belgiene. După 
cuvintul rostit de am
basadorul României in 
Belgia. Alexandru Lă- 
zăreanu. a vorbit scrii
torul Mihai Stcriade, 
autorul volumului.

El a evocat cu căl
dură personalitatea 
președintelui Româ
niei. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, neobosit 
luptător pentru liber

tatea patriei, pentru 
ridicarea României pe 
culmile cele mai Înal
te ale civilizației șl 
progresului. El n evi
dențiat, de asemenea, 
activitatea fecundă, 
prodigioasă a președin
telui României pe pla
nul relațiilor externe.

Cu prilejul acestei 
festivități, la ambasa
da română din Bru
xelles a fost orga
nizată o expoziție in- 
mănunchind opere
le tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, selecții din 
aceste opere apărute 
in diferite țări ale 
lumii, scrieri infățlșind 
personalitatea pre
ședintelui României.

Sesiunea ECOSOC
JJ

Evoluția situației din Cipru
Progrese pe calea respectării încetării focului

NICOSIA 27 (Agerpres). — în timp 
ce la Geneva se depun eforturi pen
tru realizarea unui acord intre re
prezentanții celor trei puteri garante 
(Marca Britanic. Grecia și Turcia) in 
cadrul Conferinței tripartite asupra 
Ciprului, situația din insulă a înre
gistrat. simbătă. progrese pe calea 
realizării calmului și a respectării 
încetării focului. Potrivit agenției 
United Press International, încălcări
le locale ale încetării focului au fost 
cu totul izolate. în același timp, a 
fost anunțată Încetarea deplasărilor 
de trupe turcești ; in urma debarcă
rilor din ultimele zile, efectivul aces
tor trupe, potrivit agenției citate, ar 
fi ajuns la circa 15 000—29 000 de oa
meni și aproximativ 200 de tancuri.

NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). 
— Simbătă seam, la ora 19,00 (G.M.T.) 
s-a întrunit Consiliul dn Securitate 
al O.N.U. intr-o reuniune de urgen
ță. Ședința, solicitată de reprezentan
tul Ciprului pentru 
problema Încetări! 
programată inițial 
scara.

a fl examinată 
focului, 
pentru

ATENA 27 (Agerpres). — Reluînd 
declarațiile făcute la Paris de nctua- 
lul premier Constantin Caramanlis, 
purtătorul de cuvint al guvernului 
grec. T’anayotis Lambris, a afirmat, 
simbătă. că „revenirea in Cipru a 
președintelui legal al republicii, arhi
episcopul ■
condițiile ____ ...
tății in Cipru", 
Presse.

Makarios, este una din 
necesare restaurării legall- 

relatează France

Consultări ale premierului grec
ATENA 27 (Corespondență de la 

I. Badea). — în cursul zilei de sim
bătă, primul ministru grec, Constan
tin Caramanlis, a prezidat o ședință

Cuvîntarea tovarășului Fidel Castro
la mitingul popular de la Matanzas

în dezbatere — cooperarea 
Internațională în domeniul 

dezvoltării Industriale
GENEVA 27 (De la corespondentul 

nostru). — în cadrul lucrărilor se
siunii Consiliului Economic și Social 
al O.N.U. (ECOSOC), ’ care continuă 
la Palatul Națiunilor, se desfășoară, 
in prezent dezbateri privind coope
rarea in materie de dezvoltare indus
trială. Luind cuvintul, delegatul ro
mân. Ion Barac. a subliniat câ in
dustrializarea trebuie să permită o 
mai bună utilizare a resurselor natu
rale și umane de care dispune fie
care țară, conform intereselor sale 
proprji. constituind baza solidă și 
permanenta pentru salvgardarea 
independenței economice și politice. 
Aceasta înseamnă că responsabilita
tea primordială pentru procesul de 
industrializare revine chiar țărilor 
în curs de dezvoltare. In același 
timp, comunitatea internațională, in 
primul rind țările dezvoltate, trebuie 
să creeze toate condițiile necesare, 
pentru ca eforturile țârilor in curs de 
dezvoltare să poată fi multiplicate și 
susținute. In acest spirit, a arătat 
■'•orbitorul. România s-a pronunțat 
in mod constant pentru ca, in cadrul 
programelor internaționale de asis
tență in funcțiune, să se acorde un 
ajutor susținut țărilor in curs de dez
voltare. astfel incit acestea să poată 
face față eforturilor deosebite recla
mate de procesul industrializării lor.

România, ea însăși tară in curs de 
dezvoltare, este hotârită sâ parti
cipe activ la întregul complex de ac
țiuni pe care statele îl propun in 
cadrul proiectatei Conferințe gene
rale a O.N.U.D.I. in ceea ce privește 
cooperarea industrială în materie de 
dezvoltare industrială, a spus dele
gatul țârii noastre.

ASUPRA DREPTULUI MĂRII
— In ca- 
dreptului

declară președintele Portugaliei
LISABONA 27 (Agerpres). — In 

cadrul unui discurs rostit simbătă, 
președintele Portugaliei, generalul 
Antonio de Spinola, a afirmat că „a 
sosit momentul să se Recunoască 
populațiilor din teritoriile portugheze 
de peste mări dreptul de a-si lua in 
miini propriul lor destin". „Popoa
rele africane sint pe deplin capabile 
să se doteze cu instituții politice și 
să-si apere libertatea, și in conse
cință s-a hotărit ridicarea ultimei 
bariere, ceea ce înseamnă decoloni
zare". „Legea constituțională adop
tată de Consiliul de Stat — a afir
mat șeful statului portughez — 
creează cadrul legal constituțional 
necesar angajării imediate a procesu
lui de decolonizare a teritoriilor 
portugheze de peste mări. A sosit 

.momentul ca președintele republicii 
să reafirme in mod solemn recunoaș
terea dreptului la autodeterminare 
al popoarelor de peste mări".

Pentru ca nici o îndoială să nu 
planeze asupra importantei istorice 
a momentului — a precizat pre
ședintele Spinola — această decla
rație înseamnă că sintem gata sâ 
începem din acest moment procesul 
de transferare a puterii populațiilor 
din Guineea, Angola și Mozambic.

Președintele Spinola a declarat, de 
asemenea, că Portugalia este dispusă 
să abordeze toate inițiativele in ve
derea planificării și aplicării pro
gramului de decolonizare, „recu- 
noscind din acest moment dreptul la 
independență politică, care sâ fie 
proclamată in termeni și la o dată 
ce urmează a fi stabilite printr-un 
acord". Președintele a precizat, de a- 
semenea, că această sarcină nu va 
fi ușoară, dar că Portugalia este 
hotărită să o îndeplinească „cu 
curajul celor care nu fug de respon
sabilități. Vom putea ține capul sus 
in lume după ce am cîștigat cea mai 
dificilă victorie, victoria 
noastră înșine, asupra 
contradicțiilor noastre".

Totodată, președintele Portugaliei 
a afirmat că, de acum 
luptele nu mai au nici o rațiune și 
că luptătorii, de o parte și de alta, 
vor trebui să-și întindă mina.

Pasul pe care l-a făcut Portugalia, 
a afirmat președintele Spinola, merge 
in sensul propriului ei interes, iar 
soluționarea problemei coloniale va 
permite ca întregul capital de ener
gie care a fost cheltuit intr-un 
război lipsit de sens să fie consacrat 
sarcinilor păcii și progresului.

asupra 
erorilor și

înainte.

prim pas spre crearea condițiilor pentru colaborarea

apreciază Luis Cabrai

de două ore la Ministerul Apărării 
Naționale la care au participat mi
niștrii apărării și ordinii publice, șe
ful Statului major general și coman
danții forțelor militare terestre, ae
riene și navale ale Greciei. în cursul 
ședinței — precizează un comunicat 
oficial de presă — primul ministru a 
fost informat detaliat asupra situației 
militare generale a țării. Discuțiile 
premierului Caramanlis cu Consiliul 
superior al armatei au fost consa
crate îndeosebi examinării repercu
siunilor și măsurilor de ordin militar 
ce pot decurge din violările încetării 
focului in Cipru.

HAVANA 27 (Corespondență de 
la M. Fabian). — Cu prilejul cele i di -a 
21-n aniversări a «asaltului asupra 
garnizoanei Moncada, in orașul Ma
tanzas a avut loc un mare miting 
popular. în tribuna oficială au fost 
prezonțl Fidel Castro, prim-socreiar 
al C.C. al l’.C. din Cuba, prlm-mi- 
nistru al Guvernului Revoluționar, 
Osvaldo Dorticos Torrado, preșe
dintele republicii, nlți conducători 
de partid și do stat cubanezi.

Fidel Castro a rostit o amplă cu- 
vintarc, in care a trecut in revistă 
momentele importante ale luptei po
porului cubanez pentru eliberare na
țională și socială.

A 21-a aniversaro are loc in con
dițiile în care am înregistrat succe
se pe toate planurile : educație, să
nătate, construcții, agricultură, in
dustrie — a relevat el. Durata me
dio a vieții a crescut in Cuba de la 
54 la 70 de ani. Construcțiile avan
sează intr-un ritm accelerat, iar 
agricultura înregistrează succese tot 
mai mari de la un an la altul. In
dustria — a relevat vorbitorul — s-a 
dezvoltat intr-un ritm inalt : între 
1970-1973, ea a crescut cu 26 la sută, 
iar pentru următorii doi ani, aceste 
ritmuri vor putea fi menținute. Lu
crăm la elaborarea primului plan 
cincinal și ritmul de creștere de 6 
la sută, de care vorbeam in 1973, se 
va putea realiza fără dificultăți. 
Pentru prima dată, discutăm acum 
cu muncitorii planul pe 1975 și 
fel vom proceda 
cinai.

Vorbitorul s-a 
din Matanzas ale

k

la 
și cu planul cin-
referit la alegerile 
delegaților in orga-

agențiile de presă
Ședința Comisiei perma

nente C.A.E.R. pentru sta- 
tisticâ 3 avut i°c *ntre 23 și 28 
iulie la Ulan Bator. Au fost dezbă
tute rapoartele de activitate ale 
C.A.E.R. in cei 25 de ani care au 
trecut de la crearea sa, precum și 
stadiul realizării Programului com
plex in domeniul statisticii. S-a e- 
vidențiat că prevederile programu
lui complex in domeniul statisticii 
se realizează cu succes.

Un purtător de cuvint al 
Ministerului Afacerilor Ex
terne al Republicii Vietna
mului de Sud a declarat Că orice 
acord intre administrația de la Sai
gon și o tară sau companie străină 
privind explorarea și exploatarea 
resurselor naturale ale Vietnamului 
de sud, inclusiv a resurselor petro
liere, este ilegal și lipsit de validi
tate.

întrevederi americano- 
vest-germane. La washington a 
avut loc o întrevedere intre pre
ședintele S.U.A., Richard Nixon, și 
ministrul vest-german al afacerilor 
externe, Hans Dietrich Genscher, fl
flat in vizită oficială in Statele 
Unite.

Convorbiri franco-maro- 
Cdn©. Președintele Franței, Valăry 
Giscard d’Estaing, a avut, vineri, la 
Paris, o întrevedere cu primul mi
nistru al Marocului, Ahmed Osman, 
consacrată examinării cooperării bi
laterale in perspectiva definitivării si 
semnării unor noi acorduri. Ahmed 
Osman a declarat că a expus pre
ședintelui Franței poziția țării sale 
in legătură cu problema decoloni
zării Saharei spaniole.

CARACAS 27 (Agerpres). 
drul conferinței asupra 
mării, aie cărei lucrări continuă Ia 
Caracas, a fost luată in dezbatere o 
nouă propunere, susținută de un grup 
de țări, in vederea soluționării con
troversatei probleme a limitei apelor 
teritoriale. Reprezentantul Lslandei, 
care se numără printre țările autoa
re ale acestei propuneri, a menționat 
că aceasta sugerează limita de 12 
mile pentru apele teritoriale sub su
veranitate națională, plus o zonă eco
nomică de 188 mile, o definiție a pla
toului continental și un tratament 
aparte pentru statele arhipelagice.

r

nelc locale alo puterii populare, ale
geri apreciate ca fiind un pas im
portant pe calea instituțlonallzării 
definitive a statului socialist in 
Cuba. Pentru anul viitor — a spus 
Fidel Castro — este prevăzut congre
sul partidului. Vrem ca atunci să 
putem evalua rezultatele acestei ex
periențe, pentru ca, astfel, congresul 
să poată decide in ce privește apli
carea experienței la scară națională.

Fidel Castro s-a referit, de aseme
nea, ia dezvoltarea relațiilor Cubei 
cu țări ale Americil Latine, rclevind 
schimbările care s-au‘ petrecut pe 
acest continent. Cuba este dispusă 
să colaboreze constructiv in ce pri
vește integrarea economică șl apă
rarea intereselor popoarelor Amerl- 
cii Latine, a declarat vorbitorul.

PROIECT DE NAȚIONALI
ZARE A
ENERGIE

RESURSELOR DE
IN ARGENTINA

BUENOS ATRES 27 (Agerpres). — 
Guvernul argentinean a remis spre 
dezbaterea parlamentului un proiect 
de lege care prevede instaurarea 
monopolului de stat in sectorul re
surselor de energie, prin naționaliza
rea in ansamblu a acestora — petrol, 
gaze naturale, cărbune, hidroelectri- 
citate — considerate ca proprietate 
inalienabilă a națiunii — informează 
agențiile Inter Press Service și 
France Presse.

transmit
dovedită participarea lor efectivă la 
deportarea a 300 000 de evrei in la
gărul de la Treblinka. Unul dintre 
acuzați, aflat in libertate, a fost a- 
restat chiar in sala de ședințe a tri
bunalului.

Un apel pentru ajutor 
internațional 3 ,ost lansat d= 
Partidul African al Independenței 
din Guineea-Bissau și Insulele Ca
pului Verde in vederea combaterii 
secetei și epidemiei de holeră care 
s-au abătut asupra Insulelor Capu
lui Verde.

ALGER 27 (Agerpres). — Referin- 
du-se la mesajul președintelui An
tonio de Spinola. președintele Con
siliului de Stat al Republicii Gui
neea-Bissau, Luis Cabrai, a subli
niat că acesta constituie „un act 
concret, care va fi apreciat la justa 
lui valoare nu numai de către toți 
locuitorii din Guineea-Bissau și din 
celelalte teritorii, dar și de toți afri
canii". „Acest act istoric constituie 
un prim pas spre crearea condițiilor 
pentru o cooperare viitoare intre 
Portugalia și teritoriile africane".

Luis Cabrai a menționat că Par
tidul African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele Capului 
Verde este o organizație foarte pu
ternică si bine structurată. Executi
vul. a spus el. este gata să-și asu
me puterea peste tot, chiar in zo
nele unde persistă incă o ocupație 
portugheză. Predarea puterilor a în
ceput deja in zonele respective, ur- 
mind ca. acum, aceasta să fie ~ 
crctizată pe întreg teritoriul 
țional.

„în acest moment decisiv al 
riei celor două popoare ale noastre

— a spus Luis Cabrai — sintem op
timiști. Credem că Portugalia a ho
tărit să-și asume toate responsabili
tățile in ce privește poporul nostru. 
Astăzi, la începutul acestei ere noi, 
ne exprimăm speranța că totul se 
va desfășura in cele mai bune con
diții. astfel incit să fie stabilită o 
cooperare frățească in interesul ce
lor două popoare ale noastre".

Ministrul de externe e- 
gîptCCin, Ismail Fahmy, a decla
rat unui grun de ambasadori arabi 
că viitoarea etapă a conferinței de 
pace de la Geneva asupra Orientului 
Apropiat nu va avea loc „decit după 
realizarea unei coordonări totale 
intre statele arabe aflate in conflict 
cu Israelul și Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei" — transmite 
agenția M.E.N.

Un tribunal din Hamburg 
a condamnat doi foști ofițeri din SS 
la închisoare pe viață și. respectiv, 
la 12 ani de detenție după ce a fost

Poliția suedeză a areslat 10 
membri ai unei importante rețele de 
traficanți de droguri și a capturat 
peste 50 000 de capsule cu halucino
gene extrem de puternice. Vindute 
la bursa neagră, stupefiantele ar fi 
adus profituri de aproape două mi
lioane de coroane traficanților. La 
domiciliile lor au fost descoperite 
arme și muniții.

MARGINALII
Prețul ridicat al liniștii

artificiale

con- 
na-

isto-

Negocierile dintre „cei 44“ și C.E.E
KINGSTON 27 (Agerpres). — La 

Kingston (Jamaica) au continuat ne
gocierile dintre cele 44 de state din 
zona Caraibilor, Africa, zona Pacifi
cului și statele membre ale Pieței 
comune.

Grupul „celor 44“ a prezentat un 
memorandum privind propunerile de 
Îmbunătățire a mtfdului actual de 
importare a bananelor. In document 
se arată că țările din Piața comună

in cazul altor pro- 
calitative. impun 
limitări cantitative

efectuează, ca și 
duse, restricții 
taxe interne și 
artificiale.

După negocieri 
ticipanții la reuniunea de la King
ston au căzut de acord, simbătă di
mineața, asupra liniilor generale ale 
noilor legături de cooperare, ce ar 
urma să fie puse în aplicare, in prin
cipiu, cu

neîntrerupte, par-

incepere din 1975.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

„Colocviul despre sărăcie11
Judecind dună titlul 

de mai sus, s-ar pu
tea crede că ar n 
cumva vorba de dez
bateri pe tema sără
ciei. avind loc in aula 
vreunei academii sau 
privind situația din 
zonele subdezvoltate 
aie globului.

Nu este Insă vor
ba nici de dezbateri 
academice si nici de 
căutări de soluții ur
gente pentru situațiile 
catastrofale din regiu
nea Sahel. bintuită 
de secetă. Dezbaterea 
in cauză. intitulată 
«.Lupta contra sără
ciei**,  a avut loc, re
cent, la Bruxelles, in 
perimetrul unor țări 
ale continentului nos
tru cu o medie ridi
cată a venitului pe 
locuitor. Timp de pa
tru zile, un număr 
de 60 de specialiști 
guvernamentali, pre
cum si reprezentanți 
ai unor organizații 
private cu preocupări 
sociale, ai unor insti
tuții reputate in cer
cetarea problemelor 
sociologice au dezbă
tut pe bază de studii 
li anchete întreprinse 
la nivelul celor nouă 
state ale Pieței comu
ne un fenomen care 
— oricât ar părea de 
paradoxal pentru țări 
ale așa-zisei „societăți 
de consum**  — nu a 
putut fi altcum de
numit dedt „sărăcie". 
Iată ce spune, de alt
fel.- un document pro
gramatic al reuniunii 
Ia care ne referim : 
„în pofida creșterii e- 
eonomice ce a carac-

zone 
n-au 

De

terizat țările Pieței 
comune in cursul ani
lor, sărăcia rămine o 
preocupare majoră și 
ea persistă chiar si in 
sinul celor mai favo
rizate dintre cele nouă 
țări".

Arătind că „nume
roase probleme nu 
mai pot fi multă vre
me eludate", câ naturi 
întregi ale populației 
„sint afectate de să
răcie cronică", același 
document aduce in a- 
tentie următoarele în
trebări : de ce necesi
tățile anumitor 
ale populației 
fost satisfăcute ?
ce s-a uitat să se re
cunoască persistența 
sărăciei și s-a igno
rat necesitatea de a 
se întreprinde acțiuni 
eficiente de remedie
re ? Cum se face că 
măsurile adoptate in 
vederea rezolvării unor 
probleme sociale lasă 
totuși sâ subziste nu
clee de sărăcie și a- 
desea generează. ele 
Insele, noi forme de 
sărăcie ?

în cursul discuțiilor, 
a suscitat controverse 
Îndeosebi definirea 
conceptului de „sără
cie". Unii dintre par
ticipant! nu și-au «as
cuns* 4 temerile pentru 
ceea ce ei au numit 
„implicațiile infaman
te" ale aplicării cali
ficativului de „sără
cie* 4 unor categorii de 
cetățeni. „Săracii — 
se arată însă in cin
teza rapoartelor comi
tetelor naționale — nu 
resping o asemenea e- 
tichetă. ci mai curind

in-falsele acuzații de 
capacitate, de lipsă de 
prevedere, de trindă- 
vie 
duc 
fel.
tul 
nai --------  —
împotriva sărăciei a- 
rată. fără menajamen
te, că intre trei si pa
tru milioane de mun
citori obțin, in Fran
ța. venituri_
sub nivelul cerințelor 
minime de existentă 
ale familiilor 
fel. raportul 
situației din 
estimează câ . 
pe un sfert din tota
lul populației acestei 
țări trăiește în stare 
de sărăcie". Aceeași 
constatare. îndeosebi 
cu referire la situa
ția din sudul peninsu
lei. o face si raportul 
comitetului național 
italian.

Cit despre consecin
țele acestei situații, 
ele nu se rezumă doar 
la insuficienta resur
selor materiale pentru 
a face față nevoilor 
fundamentale ime
diate. In egală măsu
ră. ea iși găsește ex
presie in accesul li
mitat — adesea pină 
la anularea totală — 
a păturilor sărace la 
educație, la bineface
rile culturii, la parti
ciparea politică. Potri
vit aceleiași sinteze la 
care ne-am referit, fe
nomenul privit în toa
te articulațiile iui 
„constituie nn handi
cap pentru persoanele 
trăind in stare de să
răcie, dat fiind că a-

etc. care li^se a- 
uneori".

însuși . . 
comitetului națio- 
francez de luptă

De alt- 
rapor-

cu mult

lor. La 
asupra 

Irlanda 
„aproa-

cestea sint private de 
posibilitatea de a avea 
acces la mijloacele de 
care ceilalți membri 
ai societății dispun 
pentru promovarea fa
milială si individuală", 
în asemenea condiții, 
ce mai rămine din 
faimoasele teorii apo
logetice cu privire la 
„drepturile și posibi
litățile egale ale tu
turor cetățenilor ?“.

La colocviu s-au 
căutat explicații, s-au 
sugerat măsuri a că
ror aplicare si-ar pu
tea avea rolul lor : 
dar ele vor rămine. in 
ansamblu, simple pa
liative la o maladie 
cronică, ținind seama 
câ nu afectează sur
sa principală — na
tura însăși a societă
ții capitaliste. Sau 
— după cum se ex-

primă ziarul „Le Soir**  
cit 
în

— atita vreme 
nu se va lua 
considerare faptul că 
„prăpastia, deja lar
gă, între cei foarte 
bogați și cei foarte să
raci nu încetează să 
se adincească".

N. POPESCU- 
BOGDANEȘTI 

Bruxelles

Mijloacele de informare in masă
și dialogul intereuropean

Cu un an- în urmă, 
apărea la Viena „EU- 
ROPĂISCHE RUND
SCHAU**.  publicație 
care isi propunea să 
ofere „cadrul larg al 
unui dialog intereuro
pean". ca reflex al a- 
tentiei opiniei publice 
fată de noile tendin
țe politice înregistrate 
in ultimii ani pe con
tinent Semnificativă 
pentru însemnătatea 
acordată problematicii 
generale europene este 
faptul că intre mem
brii Curatoriului re
vistei se află pre
ședintele Austriei, dr. 
Rudolf Kirchschlăger. 
cancelarul federal dr. 
Bruno Krelsky. pre
ședintele parlamentu- 
’ • • " o
serie de miniștri și 

de

lui, Anton Benya.

alte personalități 
seamă ale vieții pu
blice austriece.

„Nici o altă publi
cație editată oină a- 
cum in Austria nu a

avut un ecou atit de 
prompt și de puternic 
dincolo de granițele 
țârii ca „Europăische 
Rundschau" — a de
clarat. in cadrul unei 
conferințe recente de 
presă, directorul revis
tei. dr. Wolfgang 
Schmitz.

într-adevăr, revista 
a beneficiat pinâ a- 
cum de colaborarea u- 
nor importante perso
nalități din diferite 
state ale continentu
lui. în paginile sale 
și-au găsit reflectare 
amplă si politica ex
ternă promovată de 
România socialistă in 
Europa și in lume, 
acțiunile Întreprinse 
de tara noastră în di
recția îmbunătățirii 
climatului de pace si 
destindere pe conti
nent, inclusiv articole 
semnate de personali
tăți marcante din sfe
ra activităților de po-

litică externă ale 
tării.

„Procesul de destin
dere in raporturile 
dintre state pe care il 
Înregistrează de cițiva 
ani Europa trebuie 
continuat prin toate 
mijloacele — ne-a de
clarat intr-o convorbi
re Alfred Stroer, se
cretar al Uniunii sin
dicatelor austriece, di
rector adjunct al re
vistei — și in această 
mare operă sint che
mate să joace un rol 
util, alături de guver
nele statelor, sindica
tele și alte organiza
ții. precum și mijloa
cele de informare in 
masă. Nu putem fi de- 
dit mulțumiți atunci 
cind avem prilejul să 
efectuăm schimburi de 
idei și de puncte de 
vedere in probleme de 
interes general* 1.

Cornellu VLAD
Viena

De la muncitorul 
supus unor condiții 
de muncă ce sint a- 
preciate nu rareori 
ca inumane și pină 
la președintele-direc- 
tor general care gi
rează afaceri de mi
lioane — neuropsitiia- 
tria iși recrutează 
in Occident o cli
entelă din ce în ce 
mai diversă și mai nu
meroasă. Desigur, Cau
zele maladiilor ner
voase sint diferite. 
Pentru mecanicii de 
la aeroportul Orly, de 
pildă, de vină este in 
primul rind zgomotul; 
pentru mulți tineri 
deprimantă este lipsa 
unor perspective 
gure. Și așa mai 
parte.

Dar oricare ar 
cauzele, consecințele 
sint mai întotdeauna 
nefaste. Intre altele șl 
din cauza abuzului de 
somnifere, calmante, 
tranchilizante. Astfel, 
producția medicamen
telor de acest gen creș
te dar, contrar logicii 
simple, simptomele și 
bolile nervoase 
resc. In Franța 
consumat in 1973 doc
torii calmante in va
loare de 690 milioane 
de franci, cifră record.

„Au devenit nevro
zele la fel de frecvente 
ca guturaiul ? — se 
întreba un medic fran-

si
de-

spo- 
s-au

cez intr-o revistă de 
mare tiraj, dezvălu
ind primejdia pe care 
o reprezintă consumul 
exagerat și, cel mai 
adesea, necontrolat, de 
tranchilizante. De alt
fel, această problemă 
a stat in atenția Con
gresului internațional 
de neuro-pslho-far-
macologie, desfășurat 
săptămina trecută la
Paris. Cercetători și
medici au constatat 
faptul că proliferarea 
acestor medicamente 
creează mari riscuri 
in utilizarea lor. De 
ce ? Pentru că sint 
puțin cunoscute nu nu
mai de către pacicnți, 
ci și de practicieni. 
Totodată, in cursa 
pentru profituri, între
prinderile farmaceuti
ce lansează 1 
medicamente i 
cient verificate 
pur și simplu 
tre, fără efecte __
peutice. în sfirșit, u- 
nele produse adminis
trate simultan se anu
lează reciproc, in vre
me ce 
reacție 
vocind 
grave.

Iată de ce congresiș- 
tii au recomandat o 
extremă prudență și o 
reducere masivă a u- 
tilizării de sedative 
chimice, sugerind o te
rapie medica-

uneori 
insufi- 

’ sau 
neu- 
tera-

altele intră in 
intre ele, pro- 
efecte toxice

mente : schimbarea
regimului de viață, 
odihnă și mișcare in 
aer liber etc.

Dar ciți pacienți pot 
urma asemenea reco
mandări ? La această 
dezbatere intervin so
ciologii, care subli
niază faptul că aspec
tele sociale, șocul co
tidian al grijilor e- 
conomice, incertitudi
nea zilei de miine con
stituie principalele și 
adevăratele cauze ale 
nevrozelor din ce in 
ce mai numeroase.

,,lntr-o societate ca 
a noastră numim pro
gres ceea ce consti
tuie in fond o sursă 
de neliniște, nesigu
ranță și angoasă. Iar 
tratamentul nu vizea
ză cauzele — sociale 
— ci efectele — psi
hice" — remarca un 
sociolog pe marginea 
congresului amintit.

Intr-adevăr, in lipsa 
unei liniști autenti
ce, tot mai mulți oa
meni încearcă să-și 
creeze o liniște arti
ficială. Un abuz cu 
rezultate financiare 
fructuoase pentru unii, 
dar cu efecte nocive 
pentru sănătatea celor 
mai mulți.

Paul 
DIACONESCU

Paris

Cargoul egiptean ,’,Abu Simbel" intrind în Port Said. Este primul vas comer
cial care a trecut prin Canalul Suez dupd recentele lucrârl de deblocare 

și curâțire

DE PRETUTINDENI
• LEGENDA Șl ADE

VĂR. Celebra poveste de iu
bire dintr4 Romeo ?i Julleta — 
devenită atit de cunoscută prin 
pana marelui Shakespeare — 
are ecou peste veacuri, int.ru- 
citva, in spiritul ficțiunii dra
maturgului englez. Peste 10 
scrisori sosesc lunar la Verona 
din diverse țări. Cupluri ce nu 
se pot reuni din tot felul de 
motive — familiale, sociale, re
ligioase ș.a. — iși leagă speran
țele de faimoșii Îndrăgostiți, cu 
o soartă atit de tragică, dar pu
ruri vii. Verona insăși se stră
duiește să întrețină vie legenda
— locuința din secolul al 
XIII-lea a familiei Capu
let. căreia i-a aparținut Ju- 
lieta, cu renumitul balcon de 
marmură, de unde și-au făcut 
jurăminte cei doi, a fost de 
curind restaurată. Postul neo
ficial de „secretar al Julie- 
tei“ și-1 asumase profesorul 
Gino Bcltramini, care răspun
dea fiecărei scrisori in parte. 
Numai că descoperit, deunăzi, 
In această calitate de presă și 
televiziune, el a anunțat retra
gerea sa, de teamă că publici
tatea ce i se va face nre să 
dăuneze farmecului legendei. 
Așa că, de-acum încolo, scriso
rile. din păcate, vor rămine fără 
răspuns...

• SE STINGE O STEA. 
„FG Sagitta", stea 6ituatâ in 
constelația Săgetătorului, la 
8000 ani lumină de Pămint, se 
stinge din viață. Din 1950 pină 
astăzi, temperatura acestui corp 
ceresc a scăzut vertiginos de la 
30 000 grade Celsius la 5 000, in 
timp ce volumul său a ajuns de 
la de două ori volumul Soare
lui la o mii me din mărimea a- 
cestuia. In decurs de 75 000 ani, 
este de părere astronomul Ro
bert Kraft de la Universitatea 
Santa Cruz (S.U.A.), „FG Sa
gitta" se va micșora la un vo
lum comparabil cu cel al Terrei.

• MIRACOL MEDI
CAL. Agenția China Nouă 
relatează despre un caz aproa
pe unic in analele medicinii. 
O t-inără muncitoare care a su
ferit arsuri grave pe 98 la sută 
din suprafața corpului (din care 
88 la sută de gradul III) a fost 
salvată grație îngrijirilor deo
sebite acordate de corpul medi
cal al spitalului I din Pekin. în 
perioada imediat următoare ac
cidentului, Uan Șin-fen a fost 
supusă unui tratament neîntre
rupt timp de 50 de zile, peri
oadă in care medicii au recurs 
la patru transfuzii complete și 
la patru grefe de piele. A fost 
necesară amputarea brațului 
drept și a nuinii stingi. în iulie 
1970, după o îndelungată fază 
de reeducare, Uan Șin-fen a 
reușit să facă din nou primii 
pași. După cinci ani de spitali
zare. pacienta s-a restabilit. Ea 
se deplasează singură, a învățat 
să scrie cu mina stingă, la care 
poartă proteză. si și-a reluat 
viața de mai înainte.

• DENSITATE FOTBA
LISTICĂ. Cu ocazia desfășu
rării campionatului mondial de 
fotbal s-au întocmit diferite sta
tistici in legătură cu populari
tatea acestui joc sportiv. Una 
din statistici este publicată de 
săptăminalul „L’Express" care 
iși informează cititorii că în 
Olanda există nu mai puțin de 
800 000 de jucători legitimați la 
o populație de 13 milioane de 
locuitori. Ținind seama de su
prafața redusă a țârii, aceasta 
înseamnă 20 de jucători pe ki
lometru pătrat, adică cea mai 
ridicată densitate fotbalistică 
din lume I Nu este de mirare, 
in aceste condiții, că echipa 
Olandei a ajuns pină in finala 
competiției, mulți comentatori 
considerind-o chiar ciștigătoa- 
rea morală a campionatului 
mondial.

• UN IMPORTANT 
CENTRU DE RECUPE
RARE A HIRTIEI a ‘«at 
ființă, de curind, in Japonia, 
concretizindu-se astfel preocu
pările pentru economisirea unei 
prețioase materii prime. Presa 
niponă subliniază că e pentru 
prima oară cind statul contri
buie, alături de fabricile de 
hirtie și firmele de colectare a 
hîrtiei vechi, la acordarea de 
subvenții unei întreprinderi 
particulare — și anume cu o 
cotă-parte de 12 la sută. Dacă 
fiecare tonă de hirtie repusă in 
circuit înseamnă salvarea a 20 
de copaci, se preconizează ca 
prin 1980 centrul să recupereze 
o cantitate echivalentă cu 210 
milioane de copaci anual. Sint 
proiectate să ia ființă și alte 
asemenea întreprinderi, cu par
ticiparea statului, pentru recu
perarea obiectelor din aluminiu, 
plastic, a anvelopelor, mașini
lor, aparatajului electric.

• SERIAL CU „SUS
PENSE". Episod neprevăzut 
pentru telespectatorii britanici : 
Lady Glencora, ducesă de Om
nium, a fost inmormintată cu 
toată pompa cuvenită. Pină aci, 
nimic neobișnuit. Numai că de
cesul frumoasei soții a politicia
nului Plantagenet Palliser... n-a 
avut loc 1 Bizara „contradicție" 
se datorește faptului că finalul 
serialului TV „Familia Palliser14
— după un roman de Anthony 
Trollope — n-a mai putut fi 
turnat. Or, tocmai aici era în
fățișată scena morții eroinei 
principale, interpretată de ac
trița Susan Hampshire, cunos
cută și publicului nostru din 
serialul „Forsyte Saga", unde 
juca rolul frumoasei Fleur. 
Motivul ? Greva muncitorilor și 
tehnicienilor de pe platourile 
de filmare, cărora li s-a refuzat 
plata orelor suplimentare pres
tate in cadrul unui program de 
lucru-maraton ; adesea, ei erau 
nevoiți să lucreze de dimineața 
de la 6 pină noaptea tirziu, la 
11. De fapt, muncitorii nu vor să 
schimbe destinul lady-ei Glen
cora, cl cer ceva mai simplu : 
să li se satisfacă revendicările.
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