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Auspicii rodnice pentru un eveniment istoric:

CONGRESUL PARTIDULUI NUSTRU
Profundă și temeinică pregătire ideologică, politică

și organizatorică pentru marele forum comunist al tării

A tenția și interesul viu ale întregului nostru 
moor au fost polarizate in aceste zile de 
lucrările plenarei comune a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român șl 

Consiliului Supn m al Dezvoltării Economice si 
Sociale a României, lucrări strălucit încununate 
prin cuvintarea secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. publicată in zia
rele de ieri.

Semnificația deosebită a 
plenarei decurge din faptul 
că ea a adoptat hotăriri de 
cea mai mare însemnătate 
pentru pregătirea Congresu
lui a| XI-lea al partidului, a 
dezbătut și și-a însușit docu
mente cu adevărat istorice 
in viața partidului și a po
porului. menite să devină, 
prin adoptarea de către Con
gres. programul teoretic și 
îndreptarul de acțiune prac
tică in vederea făuririi so
cietății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintării 
României pe calea edificării 
comunismului. In unanimi
tatea cu care au fost adop
tate aceste documente și-a 
găsit reflectare strinsa unita
te ce caracterizează foru
rile conducătoare ale partidu
lui nostru, partidul in între
gul său.

Pregâtindu-se pentru aniversarea a 30 de ani 
de la eliberarea patriei, poporul român are sa
tisfacția că va sărbători acest măreț eveniment 
nu numai trecind in revistă bilanțul deosebit 
de bogat al înfăptuirilor din cele trei decenii 
de viată nouă, dar si bucurindu-se de asemenea 
perspective insuflețitoare de viitor cum sint cele 
prefigurate in proiectul de program al partidu
lui. in proiectul de directive pentru viitorul 
cincinal si prognozele de dezvoltare a țârii Dină 
L-l 1990.

Poporul nostru a verificat prin întreaga sa 
experiență de viată din ultimele decenii con-

cordanța dintre vorbă șl faptă proprie parti
dului, adevărul că ceea ce a proiectat parti
dul comuniștilor si-a găsit întotdeauna tradu
cere in viată, s-a materializat in realizări care 
au schimbat radical înfățișarea tării, condițiile 
de trai ale celor ce muncesc. Oamenii muncii 
au. așadar, toate temeiurile să fie convinși că

gram sintetizează In mod strălucit si trage con
cluziile corespunzătoare din experiența Istorică 
multiseculară a României, ca și din experiența 
anilor de construcție socialistă, dă o orientare 
clară pentru întreaga activitate pe plan natio
nal si international a partidului și 
nostru, stabilește

„Perioada de pregătire a Congresului, perioada alegerii în partid 
a organelor conducătoare și a delegărilor la Congres să constituie un 
prilej de analiză temeinică a muncii depuse de fiecare organizație de 
partid, de fiecare membru al partidului, de fiecare organism, de jos și 
pină la Comitetul Central al partidului. Adunările și conferințele de 
partid, dezbaterea programului și a directivelor trebuie să ducă la 
ridicarea nivelului politico-ideologic, la întărirea organizatorică a 
partidului, la creșterea spiritului critic și autocritic, la dezvoltarea 
democrației de partid, la întărirea muncii și conducerii colective, la 
creșterea forței de acțiune și a rolului conducător al partidului în toate 
domeniile de activitate. Totodată trebuie să obținem o întărire și mai 
puternică a disciplinei de partid, a răspunderii fiecărui comunist în înde
plinirea sarcinilor încredințate de partid în orice domeniu de activitate".

NICOLAE CEAUȘESCU

și ceea ce se prevede în documentele adoptate 
de recenta plenară se va înfăptui, că sub con
ducerea partidului vor urca trepte tot mai înalte 
ale progresului și civilizației socialiste.

în cuvintarea sa la plenară, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a făcut o amplă prezentare a proiec
telor de program și de directive, a reliefat li
niile fundamentale si trăsăturile generale cele 
mai caracteristice, ale acestor documente. înte
meiat pe concepția științifică despre lume — 
materialismul dialectic si istoric — aplicată crea
tor la realitățile si particularitățile economice, 
politice, sociale ale României, proiectul de pro-

. _ . poporului
linia generală de făurire a so

cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare pe 
calea comunismului în Româ
nia, de participare activă a 
țării noastre la viața inter
națională. la lupta pentru 
transformarea pe baze noi a 
omenirii. pentru făurirea 
unei lumi mai drepte și mai 
bune.

Iși află, astfel, oglindire în 
cuprinsul proiectului de pro
gram continuitatea istorică a 
luptei necurmate a poporu
lui nostru pentru libertate, 
unitate și independență, a 
forțelor înaintate, democra
tice și a mișcării muncito
rești, permanența idealurilor 
revoluționare de eliberare 
națională și socială și reali
zarea lor pe un plan supe
rior, sub conducerea partidu
lui comunist, in condițiile 
socialismului. Tezele și ori
entările definite în proiectul 
de program cu- privire la 
dezvoltarea puternică a for

țelor de producție, amplasarea lor rațională pe 
teritoriul țării, perfecționarea relațiilor de pro
ducție și sociale și dezvoltarea democrației, în
tărirea rolului conducător al partidului și întă
rirea rolului statului, rezolvarea justă în conti
nuare, pe baza principiilor marxisin-leninismu- 
lui, a problemei naționale, formarea omului nou, 
înaintat — toate jalonează direcțiile fur.damen- 
tale de concentrare a energiilor poporului în ur
mătorii 20—25 de ani.

Act final la Lotru 7 Nu. 
Doar Începutul sfirșltulul. 
Si o certitudine : perpetua 
continuitate. Cind, in 1966, 
hotârirea privind captarea 
tuturor energiilor din bazi
nul Lotrului a fost adopta
tă, noua Românie, prinsă 
in impetuosul marș al dez
voltării, avea 22 de ani. 
Acum împlinește trei de
cenii. N-au trecut decit opt 
ani de cind in munții prea 
puțin umbla ți pină atunci, 
dintre Făgăraș și Paring, 
s-a pronunțat răspicat cu
vintul : aici I

Aici „însemna o suprafa
ță de 8 000 km pătrați, 100 
de km in lung, 80 In lat, 
a 30-a parte a teritoriului 
țării, pămint care sfidează 
orizontala, numai munți 
împăduriți, legende și săl
băticie. De la Jieț pină la 
Sadu. Șl de sub crestele 
munților care domină Țara 
Loviștei pină la nesfirșltele 
generații-inspumegate ale 
valurilor Oltului. Poteci a- 
rareorl călcate de pasul o- 
mului, zeci de riurl și pi- 
riuri gravitind spre făga
șul Oltului ca nervurile u- 
nei frunze de arțar, omeni
re puțină, citeva sate ar
haice cu casele strînse 
ghem la ieșirea apelor din 
munți, păduri bătrine și 
plaiuri mioritice.

Apoi, deodată, insinuin- 
du-se cu o năvalnică im
petuozitate in acest colț de 
țară rămas intr-o patriar
hală stare de somnolență, 
a apărut lumea constructo
rilor. A celor ce imblinzi- 
seră Bistrița și domestici
seră Argeșul. A celor ce 
măriseră duritatea de cre
mene a cuvintului Bicaz șl 
Îndrăzneau să ferece Por
țile de Fier pentru a le 
deschide spre lumină.

„Cea mai mare hidrocen
trală de pe apele interioa
re ale României" nu în
seamnă un simplu grad de 
comparație, chiar dacă el 
este exprimat Ia superla
tiv. Ci mult mai mult de
cit atit. Căci adevăratul 
superlativ al giganticei con
strucții de pe Lotru nu este

V __

meritat de altcineva decit 
de om, de miile de con
structori pentru care cu
vintul „imposibil" a fost 
exclus din uz. Da, părea 
Imposibil. Si era In mod 
cert imposibil pentru o altă 
Românie. Era mult peste 
puterile ei, așa cum o ast-

băticia locului șl cu stihii
le naturii, de luptă cu ei 
înșiși intru căllrea carac
terelor și intru nașterea li
nei noi etici — caracteris
tică omului multilateral 
format in orinduirea socia
listă — este astăzi o ma
iestuoasă operă făurită nu

toarnă lamelă barajul de la
Petrimanu-Lotru

fel de construcție nu poa
te fi decit pe măsura pu
terilor omului liber in casa 
lui, care iși asumă con
știent responsabilitățile și 
știe să transforme cuvintul 
în faptă. Aici a fost mai 
întii cuvintul. Cuvintul 
Partidului Comunist 
mân, transformat, de miile 
de constructori care 
urmat chemarea, in' faptă. 
Iar fapta lor, după opt ani 
de trudă, de luptă cu săl-

Ro-
i-au

(Contiuuare în pag. a IV-a)

REZERVELE PRODUCȚIEI

devin resurse ale bunăstării
LA CHEMAREA COMITETULUI EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.,

fa'întreprinderi se iau măsuri pentru creșterea suplimentară a producției
Angajamentele însuflețitoar© 

de creștere suplimentară a pro
ducției, in condiții de înaltă efi
ciență. asumate de oamenii 
muncii în aceste zile, constituie 
un edificator răspuns la chema
rea Comitetului Executiv al C.C. 
n! P.C.R. privind sporirea con
tribuției fiecărui colectiv la creș
terea avuției naționale, prin în
făptuirea și depășirea tuturor 
sarcinilor cantitative și calitative 
ale planului pe acest an și rea
lizarea înainte de termen a ■ac
tualului cincinal. Teleconferința 
de astăzi cu corespondenți ai 
..Scînteii" se referă la măsu- 
r.'.e care se stabilesc în între
prinderi pentru creșterea supli
mentară a producției fizice.

— O primă relatare din Reșița, 
de la Nicolae Catană :

— Siderurgiștii din Reșița, ca toți 
oamenii muncii din patria noastră, 
au primit cu deosebită satisfacție 
măsurile privitoare la majorarea 
retribuției tarifare și acționează 
ferm, in aceste zile, pentru trans
punerea in practică a sarcini
lor sublimate in chemarea Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
De pildă, comitetul de partid al 
combinatului a inițiat o amplă dez
batere cu comuniștii, cu întregul co- 
1--ciiv, asupra recentelor măsuri pri
vind ridicarea nivelului de trai, pu- 
nind un accent deosebit pe desco
perirea și valorificarea de noi re
zerve menite să ducă la creșterea 
producției fizice, în condiții de înal
tă eficiență, in așa fel ca majorările 
de retribuție de care vor benefici» 
sâ fie acoperite integral prin efor
tul propriu al colectivului.

— Care ar fi lucrul esențial asu
pra căruia este concentrată atenția 
siderurgiștilor reșițeni ?

_ In acest an ei și-au propus sa 
a'ingă pentru prima oară in istoria 
acestei vetre metalurgice a țării, o 
producție fizică absolută de UN MI
LION DE TONE DE OȚEL. Și. pnn 
tot ce se face la furnale și oțelăne, 
ia laminoare, în toate secțiile com
binatului, siderurgiștii dovedesc că 
angajamentul lor va fi depășit. De

altfel, la oțelărie, unde colectivul 
lucrează incă din acest an la nive
lul indicilor de folosire a capacităților 
de producție prevăzuți pentru anul 
1975, planul „la zi“ a fost depășit cu 
25 000 de tone de oțel ; la laminoare 
întregul spor suplimentar de produc
ție se obține pe seama creșterii pro
ductivității munci».

— La ce alte realizări de presti
giu se gindesc acum reșițenii ?

— Iată-i, bunăoară, pe cei de la 
laminoare, care tocmai in aceste zile 
și-au onorat integral angajamentul 
anual asumat in întrecere. Din re
latarea secretarului comitetului de 
partid din secție, tovarășul Nicolae 
Andrițolu, am reținut un fapt sem
nificativ pentru ecoul pe care l-a 
avut recenta chemare a Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. in sco-

pul sporirii suplimentare a produc
ției și ridicării eficienței economi
ce. Colectivul acestei secții a botă- 
rit să-și amplifice substanțial an
gajamentul inițial, astfel ca pe în
tregul an să realizeze peste plan o 
producție de aproape 30 000 tone de 
laminate.

— Ce garanții există că acest an
gajament va fi infăptuit ?

— Disciplina de fier în desfășura
rea producției și a muncii. Iar la 
baza acestei discipline muncitorești 
ferme stau nu numai conștiința po
litică a colectivului, ci și progra
marea rațională a fabricației. Pen
tru lunile următoare, pină la sfîrși-

Viorel SALAGEAN

(Continuare în pag. a III-a)
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Pe frontispiciul

celor trei decenii

ÎN PAGINA A ll-AIlustrata din Herculane

TOTUL PENTRU OM
ASIGURAREA 

ODIHNEI
Asigurarea unor condiții de via

ță mereu mai bune pentru între
gul popor constituie obiectivul 
fundamental al politicii partidului 
și statului nostru. In cadrul rubri
cii „Pe frontispiciul celor trei 
decenii : TOTUL PENTRU OM", 
publicăm astăzi un amplu gru
paj despre asigurarea odihnei oa
menilor muncii — cărora li se o- 
feră în prezent posibilități din ce 
in ce mai largi si diversificate de 
a-și petrece intr-un mod reconfor
tant. plăcut și util timpul liber, re
pausul săptăminal, concediul anual 
de odihnă.

r Deseori sint întrebat de 
ce in creația mea literară 
mă refer cu precădere la 
Reșița. Ce-aș putea răspun
de ? Dacă aș spune că a- 
ceasta nu se datorează unor 
motive de patriotism local, 
răspunsul poate nu va pă
rea prea convingător. In 
realitate nu motivele su
biective, ci cele obiective 
sint hotărîtoare ! Adevărul 
este că nu cunosc mai bine 
alți oameni decit pe conce
tățenii mei reșițeni. Privind 
realist lucrurile, multe din 
cele ce se petrec azi la 
Reșița sint caracteristice 
pentru procesul de indus
trializare al întregii țări. 
Este vorba de un factor 
obiectiv esențial. Aceasta 
lume complexă, care tră
iește șl muncește pe tări- 
mul industriei socialiste, 
reprezintă o generoasă 
sursă de inspirație ; îndeo
sebi muncitorii, tehnicienii, 
inginerii care iși bazează 
cunoștințele lor umane și 
profesionale pe o experien
ță muncitorească de zece 
generații.

Prima impresie, stărui
toare și pe deplin confir
mată, este aceea că Reșița 
a rămas tinâră. Nu am in 
vedere doar noile cartiere 
și halele uzinale, ci in pri
mul rind oamenii și activi
tatea lor, planurile și visu-

ÎN ANUL JUBILIAR

Scriitori pe meleagurile natale
lor, participarea lorrlle __

foarte vie, bogată la viața 
politică, socială și culturală 
a acestui oraș muncitoresc. 
Spiritul revoluționar al 
muncitorilor, dirzenia și

lor. Hotărîtoare în acest 
sens sint noile condiții is
torice de după 23 August 
1944, programul revoluțio
nar al partidului nostru, 
înlăturarea capitalismului

cirea omului. In toti acești 
ani de luptă revoluționară 
și de construcție socialistă, 
Reșița a întinerit, devenind 
totodată mult mai matură. 
Uzina și orașul reprezintă

întinerește
bătrîna Reșiță

elanul, încrederea lor ne
țărmurită de a-și putea 
făuri o existență mai bună, 
mai demnă sint caracteris
tici permanente care s-au 
păstrat la fel de puternice, 
tinere și inepuizabile — 
asemenea clocotului dogo
ritor al focului de două 
sute și trei ani al furnale-

însemnări de
Anton BREITENHOFER

și a exploatării, edificarea 
noii orinduiri care a creat 
pentru prima oară in isto
ria României posibilități re
ale pentru progresul ai feri

o citadelă a elanului tine
resc și a muncii creatoare, 
în cadrul căreia tehnica 
modernă, elanul șl compe
tența sint la ele acasă.

în cadrul unor convorbiri 
literare cu muncitori, elevi 
și alți locuitori ai orașului 
meu de baștină, unii par- 
ticipanți la acest dialog

și-au exprimat părerea că, 
in literatura noastră actua
lă. muncitorii sint repre- 
zentați prea palid, schema
tic sau idealizat. Ei au sub
liniat că muncitorul, mais
trul sau inginerul de tra
diție, urmaș al mai multor 
generații muncitorești, este 
încă prea puțin cunoscut, 
iar priceperea și calitățile 
sale nu sint îndeajuns de 
reliefate. S-a vorbit și des
pre tradițiile muncitorești, 
despre muncă în calitatea 
ei de element vital, despre 
blazonul profesiunii și des
pre noile condiții de muncă 
și de viață. „Și totuși, spu
nea un tinăr muncitor, a- 
cest lucru n-ar trebui înțe
les ca și cum oamenii zile
lor noastre n-ar mai avea 
griji și probleme. Dimpo
trivă, progresul nostru este 
atit de impetuos, incit une
ori cu greu putem ține pa
sul cu el, fiind puși zilnic 
sâ facem față unor noi pro
bleme, atit in uzină, cit și 
acasă. Și reușim ce ne pro
punem, deoarece avem con
diții corespunzătoare, avem 
partidul și socialismul!“.

Cine cunoaște istoria 
muncitorilor reșițeni știe 
că tineretul a avut aici
(Continuare in pag a Il-a)

în conflict, ci in consens cu 
natura.

Vorbesc cu inginerul Dan 
Predoiu despre eroism. îmi 
spune clteva cuvinte care 
mă tulbură profund prin 
adevărul lor : ,,Ne-am o- 
bișnuit să-i numim 
numai pe cei ce cad
luptă. Dar cei ce duc lup
tele pină la capăt și apoi 
se angajează in alte bătă
lii. și mai dificile, pentru 
a ieși din ele victorioși,

zdraveni la trup șl mai bo- 
gați la minte, oare sint ei 
mal puțin eroi 7".

La Lotru 6-a tezaurizat 
rodul a peste 20 de milioa
ne zile-muncă. Este ca |i 
cind întreaga populație a 
țurii, de la mic la mare, ar 
fi venit aici să muncească 
o zi. N-au fost, in perioa
da de virf a lucrărilor, de
cit vreo opt mii de con
structori. Mineri, topome
tri. excavatoriști, șoferi, ar
tificieri, betoniști, dulgheri, 
macaragii, mecanici, zidari 
și montori. In urma lor ră- 
mîne uriașul baraj de la 
Vidra, lacul de acumulare 
care iși Împlinește strinsu- 
ra apelor, uzina subterană 
de la Ciunget, barajele de 
la Galbenu, Petrimanu și 
Jidoala. Rămin peste 150 
de kilometri de tuneluri 
săpate In trupurile munți
lor. adevărată rețea de co
lectare a energiei lichide 
din întregul bazin al Lo
trului, pentru ca fiecare 
riu și piriu sâ-și dea obo
lul de forță necesară roti
rii turbinelor. Din lacurile 
montane de la Jidoaia șl 
Petrimanu. pe Valea Lotri- 
ței, apele sint puse 6ă urce, 
împinse de pompe puter
nice acționate de energia 
electrică din centralele „de 
bază" pentru ca, prăbușin- 
du-se din Vidra pe o coloa
nă fortatâ, cu o cădere de 
peste 800 de metri, să dea 
in turbinele uzinei de la 
Ciunget energie „de virf".

Operațiunea aceasta, de 
captare a apelor și de înăl
țare a lor pină in lacul de 
sub Obirșia Lotrului poate 
apărea in ochii unui profan 
lipsită de noimă. „Si totuși, 
îmi spune bâtrinul topo
metru Ferry-baci, fiecare 
litru de apă ajuns in uzi
nă valorează mai mult de
cit litrul de vin". 11 în
treb : „Ce-ai mal făcut, 
Ferry-baci, în cei aproape 
trei ani de cind nu ne-am

Ioan GRIGORESCU
(Continuare in pag a Il-a)
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ÎN JUDEȚELE DOLJ Șl IALOMIȚA

S-a încheiat secerișul
Lucrătorii de pe o- 

goarele județului Dolj 
au terminat recoltatul 
griului și al secarei. 
Paralel cu stringerea 
recoltei de pe cele 
149 000 hectare aflate 
in cultură, lucrătorii 
din unitățile agricole 
au însămânțat, pină in 
prezent, cu cea de-a 
doua cultură. 62 000 
hectare, au efectuat 
arături de vară pe mai 
mult de 25 000 hectare, 
au livrat și depozitat 
la bazele de recepție 
patru cincimi din can
titatea de cereale con
tractată cu statul.

în telegrama adresa
tă cu acest prilej Co
mitetului Central al 
Partidului Comunist 
Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, co
mitetul județean de 
partid arată că oame
nii muncii de pe ogoa-

rele doljene ‘ închină 
acest succes marilor 
evenimente politice ale 
anului — a XXX-a 
aniversare a eliberă
rii patriei de sub do
minația fascistă și cel 
de-al XI-lea Congres 
al partidului. Asigu
răm conducerea de 
partid, pe dum
neavoastră personal, 
tovarășe Nicolae
Ceaușescu. se spune in 
telegramă, că in lumi
na prețioaselor indi
cații pe care le-ati dat 
cu prilejul vizitei in 
județul nostru, țăranii 
cooperatori, mecaniza
torii și lucrătorii din 
întreprinderile agricole 
de stat vor face totul 
pentru progresul ne
contenit al agriculturii, 
pentru obținerea unor 
producții mereu spo
rite.

SLOBOZIA (Cores
pondentul „Scînteii", 
Lucian Ciubotarul. — 
Ieri, unitățile agricole 
din județul Ialomița 
au încheiat secerișul 
culturilor păioase pe 
întreaga suprafață de 
115 262 ha griu și 
24 014 ha orz. In mo
mentul de față, toate 
forțele sint angajate în 
realizarea integrală a 
planului de. 
succesive. S-au 
mințat pină acum 
cultura a doua 
ha din cele 
prevăzute, 
programului 
jutorare a _ 
din zonele de 
165 de combine Gloria 
au fost trimise la re
coltat în județele Bo
toșani și Suceava. Alte 
combine sint pregătite 
pentru noi solicitări.

culturi 
însă- 

în 
76 200 

98 000 ha 
Potrivit 

de intra- 
județelor 

nord,

STADIUL LUCRĂRILOR CONFERINȚEI DE LA GENEVA

PENTRU SECURITATEA EUROPEANA

UNOR NOI EFORTURI
Dupâ cum este cunoscut, înfăptuirea securității șl cooperării In 

Europa constituie unul dintre obiectivele primordiale ale politicii ex
terne iubitoare de pace a României socialiste, in conformitate cu orien
tările fundamentale ale Congresului al X-lea șl Conferinței Naționale 
ale partidului, prin acțiunile de normalizare și dezvoltare a raportu
rilor de prietenie șl colaborare, bazate pe egalitate șl respect reci
proc, cu toate statele europene, prin participarea activă la dialogul 
Intereuropean și consacrarea, in Declarații solemne comune semnate 
cu numeroase state, a principiilor noi de relații Internaționale, partidul 
și statul nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu personal au adus o con
tribuție substanțială, larg recunoscută, la procesele pozitive de pe con
tinentul nostru. Numărindu-se printre inițiatoarele Conferinței pentru 
securitate șl cooperare în Europa, România a militat de la început 
șl in toate fazele de pină acum pentru desfășurarea lucrărilor intr-un 
spirit constructiv, a manifestat spirit de inițiativă și a venit cu pro
puneri concrete menite să favorizeze consensul partlclpanților, să ducă 
la elaborarea unor documente clare, cuprinzătoare și anga|ante, care 
să asigure fiecărei națiuni gâranția că se va putea dezvolta liber, 
într-un« climat de securitate șl cooperare. Țara noastră apreciază că în 
cadrul dezbaterilor de pină acum s-au realizat progrese însemnate in 
direcția obiectivelor acestei etape a conferinței șl că la reluarea lu
crărilor, in septembrie, prin eforturile partlclpanților, se va putea 
ajunge la încheierea cu succes a fazei a doua și organizarea fazei 
a treia, la nivel înalt.

in legătură cu stadiul lucrărilor în momentul cînd conferința șl-a 
luat o pauză, publicăm mal |os corespondența trimisului nostru special 
la Geneva :

„Faza geneveză" a Conferinței 
pentru securitate și cooperare in Eu
ropa a intrat, la sfirșitul săptăminii 
trecute, lntr-o nouă pauză a lucrări
lor sale. Participanții au la dispozi
ție un răgaz de cinci sâptămîni, care 
oferă, fără îndoială, prilejul de a 
efectua un bilanț preliminar, atit al 
rezultatelor obținute pină acum, cit 
și al problemelor rămase incă in sus
pensie — și asupra cărora conferința 
urmează să se concentreze la relua- . 
rea activităților sale. Momentul in 
care membrii delegațiilor statelor 
prezente la conferință și-au luat ră
mas bun pentru a se revedea la în
ceputul lui septembrie a fost marcat 
de o notă sporită de optimism, jus
tificat atit prin rezultatele pozitive 
obținute intr-o perioadă mal amplă, 
cit și prin acordurile realizate in ul
timul moment, care au arătat, încă 
o dată, că dificultățile ce se ivesc 
pot fi depășite dacă se acționează 
cu voința de a se ajunge la soluții 
unanim acceptabile.

Semnificativ este de altfel și fap
tul că in ultima zi de activitate di
naintea pauzei estivale, in cercurile 
de presă a fost difuzat un text — 
neoficial — care, propunindu-și o in
ventariere a progreselor concrete ob
ținute pină acum in comisiile, subco
misiile și grupurile de lucru anga
jate in redactarea documentului fi
nal al conferinței, ilustrează, totoda
tă. capacitatea de a se finaliza cu 
succes lucrările fazei a doua, in ve
derea organizării fazei a treia la ni
vel înalt.

Progrese au fost înregistrate în 
diferitele organe subsidiare ale Co
misiei I consacrată problemelor secu
rității. Astfel, in subcomisia intil 
a acestei comisii, care se ocupă cu 
principiile menite să guvernez© 
relațiile intereuropene, au fost exa
minate și s-au redactat textele din

Corneliu VLAD
(Continuare în pag. a V-a)
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Pe frontispiciul celor trei decenii :

ASIGURAREA ODIHNEI
larg a

Gri ia oentru om. pentru saiisfacerea Intr-o măsură 
d:n ce in ce mai mare a nevoilor sale materiale si 
snirituale reorerintâ obiectivul fundamental al activi- 
..ibi Partidului Comunist Român, al statului nostru 
* . a li st. al sindicatelor din tara noastră. Legislația, 
incepind cu Constituția, care consfințește printre prin
cipalele drepturi ale cetățeanului și cel la odihnă, 
Codul Muncii, ca și alte numeroase acte normative 
euueazâ in principiu și in amănunt cum se exercită 
drepț i’, la odihnă. O serie de măsuri practice vin să 
? impieteze prevederile legale, oferind oamenilor mun- 
ca oosibil’tâti din ce in ce mai largi si diversificate 
de a-și petrece intr-un mod cit mai reconfortant, util 
? plăcut. timpul liber <le zi cu zi, repausul săptâminal, 
concediul anual de odihnă.

Concediul care, in funcție de vechimea in cimpul 
muncii, are o durată variind intre 15 si 24 zile lucră
toare. se mărește pentru cei care muncesc in locuri 
cu condiții deosebite, de la caz la caz, cu 3—12 zile 
de concediu suplimentar, uneori si mai mult, conce
diul integral puțind ajunge pir.ă la 30 zile lucră
toare.

Sindicatelor le revine un rol important, cel de prin
cipal organizator, in asigurarea unor condiții optime 
pentru exercitarea dreptului la odihnă și tratament. 
Ele au sarcini mari in ce privește utilizarea chibzuită 
a fondurilor si mijloacelor puse la dispoziție de că
tre stat, precum si in buna folosire și întreținerea co
respunzătoare a bazei proprii de tratament balnear si 
odihnă. In fiecare an. prin sindicate se trimit la odihnă 
și tratament multe sute de mii de oameni ai muncii : 
fie în unitățile proprii, fie in cele aparținind altor 
rețele.

Dincolo de aspectele reglementate de acte norma
tive. odihna oamenilor muncii formează obiectul unor 
preocupări variate si multilaterale pentru partid si 
stat, sindicate și alte foruri din țara noastră, preocu
pări ce sint concentrate pe următoarele direcții prin
cipale :

CONSUMAREA EFECTIVA A CONCEDIULUI, evi- 
tindu-se compensarea acestuia in bani (exceptind une
le cazuri bine precizate prin acte normative, cum ar 
fi încetarea relațiilor de muncă, chemarea la înde
plinirea serviciului militar ș.a.). Este o expresie a 
gri iu fată de om, deoarece se pornește de la prin
cipiul că timpul de concediu are drept scop refacerea 
sănătății si capacității de muncă.

ASIGURAREA CADRULUI MATERIAL. In ritm ra
pid. caracteristic întregii noastre evoluții economice 
si sociale, a luat o puternică dezvoltare si industria 
vacantelor. Numai in perioada 1971—1975. din fondu
rile statului s-au investit peste 4.5 miliarde lei. nu
mărul locurilor in principalele forme de cazare — ho
teluri. moteluri, vile, cabane, hanuri — ridicindu-se la 
era actuală, in România, la circa 200 000, marea ma
joritate a acestora aflindu-se in perimetrul celor 
aproape 150 de stațiuni balneoclimaterice si alte locuri 
pitorești de pe întinsul tării. La acest efort au con
tribuit si sindicatele, rsalizind si dind in folosință în 
ultimii doi ani complexe sanatoriale cu o capacitate 
de peste 3 000 locuri. . ...

LĂRGIREA CONTINUĂ a ACCESIBILITĂȚII ba- 
zc-i materiale. Se realizează : pe de o parte, brin ca
racterul social al unei bune părți a trimiterilor la 
odihnă si tratament (sindicatele se îngrijesc ca plata 
biletelor să se facă in raport cu încadrarea tarifară 
lunară, diferența — peste 60 la sută din costul bile
telor — fiind acoperită din bugetul asigurărilor so
ciale de stat), pe de altă parte, ca urmare a creșterii 
continue a nivelului de trai, sporesc mereu solicită
rile pentru diferite forme de petrecere a concediilor 
anuale sau a timpului liber de sfirșit de săptămină — 
pnn excursii de lungă sau scurtă durată, tururi prin 
iară, deplasări spre locuri istorice sau pitorești — ale 
celor mai variate categorii de cetățeni ai țării noastre, 
muncitori, țărani, studenți. elevi, pensionari. In anii 
noștri, pentru prima oară in istoria tării, oamenii mun
cii'de pe ogoare — lucrători ai I.A.S. si I.M.A.. mem
bri ai cooperativelor agricole de producție — merg 
la odihnă si tratament, dispunind și de vile si sa
natorii speciale. Pentru studenți si elevi funcționează 
numeroase tabere in perioada vacantelor.

DIVERSIFICAREA ORGANIZĂRII ODIHNEI. 
Pertru a satisface solicitări atit de largi si a crea 
mereu noi posibilități de recreere și tratament, de 
odihnă a oamenilor muncii, alături de sindicate se 
ocupă tot mai diverși organizatori : Ministerul Turis
mului si unitățile sale locale. Ministerul Educației și 
I-.vătămîntului. organizațiile de tineret.-Ministerul Să
nătății. Consiliul Culturii si Educației Socialiste, orga
nizațiile sportive, consiliile populare, rețeaua comer- 
c ală locală, cooperația de consum — care fie că dis
pun de rețele întregi de servire sau de unități specia
lizate, fie că au preocupări legate de asigurarea unor 
posibilități de odihnă și recreere.

UTILIZAREA CELUI DE-AL DOILEA „OPT" PEN
TRU ODIHNA ACTIVA. Un accent tot mai pronun
țat se pune pe asigurarea unor posibilități largi de 
a putea petrece in mod plăcut si cu folos cele opt 
or- rămase libere intre muncă si somn. Astfel, ta 
dispoziția oamenilor muncii stă o întreagă rețea de 
inst tutu culturale si sportive : teatre, cinematografe, 
case de cultură, biblioteci, stadioane etc. La nume
roase forme de activități cultural-educative si spor
tive (de exemplu. cercuri și formații artistice de 
amatori) oamenii muncii sint si animatori și spectatori.

Paul NAGY
secretar al C C. al U.G.SR.

X
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totdeauna o contribuție de 
seamă. încă în secolul tre
cut, tinerii muncitori reși- 
țeni au înființat primele 
cercuri culturale. Ulterior, 
tineretul a participat ex
trem de activ la greve, la 
luptele pentru o viață mai 
bună. Mai recent, tineretul 
muncitoresc socialist, tine
retul antifascist și cel co
munist au influențat hotă
rî tor soarta orașului. In 
anii celui de-al doilea răz
boi mondial, tinerii comu
niști au desfășurat acțiuni 
de sabotaj care au provocat 
destule insomnii stăpinilor 
uzinei și acoliților lui An
tonescu. După victoria in
surecției armate, după cu
cerirea puterii de la fabri
canți și reacționari, în 
timpul naționalizării uzi
nelor Reșița, in primele 
rinduri s-au aflat tinerii 
muncitori. Bineînțeles, no
țiunea de tinăr muncitor 
nu trebuie înțeleasă ad lit— 
teram, ci in spiritul unei 
activități revoluționare in- 
: nse, care depășește limita 
biologică de virstă mult 
dincolo de ceea ce se înțe
lege in mod obișnuit. O mi
mă dirză, o-minte limpede, 
curajul de a lupta pentru 
libertate și dreptate sint 
trăsături de tinerețe, care, 
chiar și in rindul muncițo- 
r.lor mai yirstnici. se in- 
t i-.esc destul de frecvent. 
Din rindul acestora fac 
pane fi veteranii care au 
rămas credincioși pina ia 
moarte mișcării muncito
rești și idealului lor.

Tradițiile muncitorești 
cristalizate aici de-a lungul 
generațiilor reprezintă zes
trea de preț a Reșiței. In 
cadrul acestor tradiții 6e 
disting cu tărie solidarita
tea de clasă, responsabili
tatea muncitorească, res
pectul și dragostea pentru, 
profesiunile de înaltă cali
ficare. Ștafeta profesiuni

LA TRATAMENT $1IMA
Fostele asigurări 

sociale

Numai 4 000 de persoane au putut avea, în 1938, bilete repartizate prin fostele 
asigurări sociale. Numărul oamenilor muncii care beneficiază în 1974 de bilete pen
tru trotament și odihnă puse la dispoziție prin sindicate a a|uns la 500 000. Ex
primată, convențional, în om-zile, creșterea este la fel de edificatoare: de la 
60 000 — la 7 600 000.

Complexe sanatoriale 

ale U.G.S.R.

Cu o capacitate de :
• 975 paturi, in 1970
• 4 935 paturi, in 1975

Prin ele se asigură 
posibilități de tratament 
și odihnă în serii de cite 
18 zile, pentru circa 100 
mii oameni ai muncii. 
Sint în curs de realizare 
alte cinci complexe sa
natoriale — la Covasna, 
Olănești, Herculane, Fe
lix, Eforie-Nord — insu- 
mind 3 000 de locuri. 
Mai este prevăzută con
struirea altor nouă com
plexe sanatoriale, cu 
4 800 de locuri, in cursul 
cincinalului următor. 
Deci, anual, încă peste 
165 mii de persoane vor 
putea beneficia in viitor 
de tratament și odihnă 
in unitățile puse la dis
poziție de sindicate.

ducția de oțel a Reșiței a 
mai crescut cu 800 000 de 
tone anual.

Succese asemănătoare a 
înregistrat și uzina, con
structoare de mașini. Azi 
se realizează aici motoare 
Diesel cu puteri pină la 
4 000 C.P., iar în anii ur
mători se vor fabrica mo
toare de 10 000 C.P. La Re

Reșița
lor s-a transmis din tată în 
fiu ; cind tatăl era un bun 
muncitor, și fiul său tre
buia să stăpinească mese
ria la fel de bine, dacă nu 
și mai bine. A fi harnic, 
ordonat, disciplinat, dornic 
mereu de perfecționare pro
fesională — constituie un 
adevărat blazon al fiecărei 
familii muncitorești.

în acest an jubiliar. Com
binatul siderurgic din Re
șița va produce un milion 
de tone de oțel. Vechile 
uzine U.D.R.. bine echipate 
din punct de vedere tehnic 
față de alte uzine la vre
mea respectivă, realizau in 
trecut, in anii de virf, circa 
180—220 mii tone oțel anual. 
J-au trebuit Reșiței nu mai 
puțin de 173 de ani pentru 
a ajunge la această canti
tate de oțel. Iar in cei trei
zeci de ani de cind clasa 
muncitoare e stăpină, pro

șița se produc in prezent 
toate tipurile de hidroagre- 
gate pentru hidrocentrale
le aflate in construcție.

Această rapidă și moder
nă dezvoltare a proceselor 
de producție ridică necon
tenit o sumedenie de pro
bleme noi, complexe, de 
natură economică, tehnică, 
umană. Nici oțelarul, nici 
constructorul de mașini nu 
le soluționează bătind din 
palme. Avem de-a face 
cu noi dimensiuni ale 
capacităților umane, care 
constau din conștiință socia
listă. competență tehnică și 
o nouă etică profesională. 
Ele s-au născut pe tărimul 
tradiției muncitorești și 
s-au maturizat in condițiile 
socialiste ale orinduirii 
noastre noi. Astăzi, posibi
litățile fiecărui muncitor de 
a învăța sint practic neli
mitate. Licee de speciali

Beneficiari: 
10 milioane

Dovezi ale caracterului de 
masă, ale largii accesibilități a 
bazei materiale de odihnă șl 
tratament sint citeva date grăi
toare : circa 8,3 milioane per
soane au beneficiat anul trecut 
de serviciile sindicatelor șl di
feritelor forme de organizare a 
turismului, iar anul acesta exis
tă posibilitatea sporirii acestui 
număr la circa 10 milioane — 
ceea ce echivalează cu aproa
pe Jumătate din populația țării.

înlesniri 

pentru copii 
Pentru copii sub 7 

ani, tariful do masă — in 
cazul biletelor repartiza
te prin sindicate — este 
redus cu 50 la sută. Fa
miliile cu trei sau mai 
mulți copii în întreținere 
beneficiază de bilet gra
tuit sau de masă gratui
tă in stațiune pentru cei 
sub șapte ani, incepind 
de la al treilea copil.

Pentru cel de-al doilea „opt“:

Rețeaua culturală a sindicalelor
O 4 000 săli culturale în întreprinderi
© 200 cluburi
O 23 case de cultură
© 5 000 de biblioteci (cu 14 milioane volumo)
© 130 cinecluburi
® 2 700 lectorate tehnice și de cultură generală 

(cu 195 000 cursanți)
© 5 300 cercuri și formații artistice de amatori 

(cu peste 70 000 membri)

Fală de anul IO, 
de aproape cinci 

ori mai molie 
fonduri

(IN PROCENTE)

1950 1960 1970 1974

După cum ilustrează graficul 
de mai sus, în acest an statul 
pune la dispoziție — pentru 
oamenii muncii care merg la 
tratament și odihnă prin sin
dicate — fonduri de aproape 
cinci ori mai mari decit în 
1950.

Cea mal mare tabără pentru 
copii se află la Năvodari. Peste 
80 milioane lei au Investit sin
dicatele pentru realizarea ei 
(capacitate: 6 000 de locuri pe 
fiecare serie de cite 14 zile; 
adică — 36 000 de copii anual). 
Toate cheltuielile pentru între
ținerea copiilor, circa 16.8 mi
lioane, sint. de asemenea, su
portate de sindicate.

tate. școli profesionale, fa
cultate de subingineri... 
Ceea ce odinioară era greu 
accesibil, are astăzi carac
ter de masă.

Orașul meu de baștină, 
Reșița, este astăzi mai fru
mos și mai tinăr ca oricind. 
Viața culturală a orașului 
cunoaște o nouă înflorire, 
există o vie activitate 
științifică și artistică, la 
unison cu ritmul dezvoltă
rii sociale a orașului. A- 
ceasta și este explicația 
faptului că unele rămășițe 
ale vechiului — apatie spi
rituală, anchilozare sau 
provincialism — sint soco
tite anacronice, străine de 
atmosfera acestui oraș. Re
șița ...„oraș de provincie"? 
Ar suna straniu pe seama 
acestui centru muncitoresc 
dinamic, loc al unor impor
tante realizări ; leagăn al 
industriei noastre siderur
gice și al construcțiilor de 
mașini, Reșița se înscrie 
printre centrele de cerce
tare in domeniul științei și 
tehnicii, este o puternică 
cetate economică și cultu
rală a României socialiste.

Acestea toate, ca și mul
te altele, mă indeamnă ca 
și pe viitor să mă inspir 
din viața și munca concetă
țenilor mei reșițeni. Consi
der drept un țel de via
ță datoria de a scrie 
despre prezentul nostru 
socialist, făurit de acești 
oameni mereu tineri, care 
adună in ființa lor trăsă
turi de epopee.

(Urmare din pag. I)

mai văzut ?". îmi răspun-
• de simplu, privindu-mă cu 

ochii lui albaștri, care au 
o limpezime de ochi 
de copil fixați sub o 
frunte inaltă, deasupra u- 
nei bărbi albe, patriarhale : 
„Ce să fac, am dat găuri la 
munți. După ce am termi
nat Rudăreasa, m-am că
țărat la Hoteaga, punctul 
cel mai înalt al șantieru
lui". Vreau să-1 incit și-l 
mai întreb : „Dar spune-mi 

j drept, ai nimerit chiar în
totdeauna ? Tunelele tra
sate de dumneavoastră s-au 
intîlnit mereu fără greș ?“ 
Ride. întrebarea i se pare 
naivă. „Cum altfel ? In 
meseria mea nu poate în
căpea brodeala. Măsor și 
verific intotdea’una. ochiul 
unui topometru trebuie să 
vadă clar prin trupul mun
ților și nu-i este permis 
să traseze o linie cu apro
ximație. căci în urma lui 
vin minerii care scobesc 
muntele, iar munca lor în
seamnă sudoare cu fiecare 
metru de înaintare. De a- 
proape 50 de ani fac trea
ba asta și Întotdeauna o 
iau de la capăt".

Are doi copil. Guști, bă
iatul. a terminat anul a- 
cesta facultatea de hidro
tehnică de la Timișoara și 
a cerut să fie repartizat tot 
la Lotru. Lizi, fata, a ab-

solvit arhitectura si va veni 
să lucreze tot aici, la pro
iectarea stațiunilor monta
ne din munții Lotrului. 11 
întreb ce virstă are și-mi 
răspunde in felul lui : 
„Pentru omul adevărat, nu 
este atit de important cit 
a trăit, ci cum a trăit și 
ce a lăsat în urma lui..."

Cei de la Lotru nu lasă

Au fost la Lotru si barăci 
și mai sint incâ, dar lu
crarea de aici a constituit 
începutul unei noi concep
ții in edificarea construc
țiilor de gen : aceea a 
completării scopului indus
trial propriu-zis cu opera 
de înzestrare cu elemente 
ale unei noi civilizații. Iar 
acum, cind Lotrul se apro

Lotru
in urma lor doar o com
plexă hidrocentrală de ma
re putere. Șantierul a des
fășurat o adevărată operă 
de civilizare a meleaguri
lor pe care s-a întins, 
croind drumuri montane, 
legind intre ele localități 
izolate, deschizind perspec
tivele amplasării unora din
tre cele mai pitorești sta
țiuni turistice. La Voineși- 
ta. acolo unde se află car
tierul general al șantieru
lui. și la Puru, deasupra la
cului Vidra, rămin in urma 
constructorilor două oră
șele noi cu hoteluri moder
ne și vile cochete, viitoare 
baze turistice fără egal pină 
acum in țara noastră prin 
frumusețea amplasamentu
lui. confort și durabilitate.

pie de actul final al epo
peii sale, multe din barăci 
se duc în neființă. Privesc 
la fosta colonie de sub ba
rajul de la Vidra, din care 
n-au mai rămas in picioa
re decit coșurile cămine
lor. Și nu pot să-mi opresc 
o stringere de inimă : a-

Post scriptum ; Ultima

colo au trăit timp de opt 
ani oamenii care au mun
cit, au iubit, au făcut copii 
și. intre timp, au mai mu
tat din loc cite Un munte...

Acum șantierul începe să 
coboare pe Lotru in aval. 
La Mălaia și Brădișor se 
pun bazele unor noi hidro
centrale. La Brezoi, unde 
șantierul și-a început lu
crările prin construirea a 
zece blocuri moderne — 
nucleul unui adevărat oraș 
situat la deschiderea chei
lor Coziei — se trece la „a- 
tacarea" amontei Oltului, 
în cadrul vastului plan de 
amenajare a cursului celui 
mai cintat riu românesc. 
In felul acesta, epopeea 
Lotrului nu se încheie, ci 
continuă. Vor urma aiți ani 
de muncă rodnică, eroică, 
iar după trecerea lor vom 
râmine cu una dintre cele 
mai mărețe opere ale con
struirii socialismului in țara 
noastră, demnă de legendă.

T . _ cca mai fierbinte oră. Ia
Lotru. Transmite corespondentul nostru, Ion Stanciu : 
La cca de-a treia turbină montorli efectuează ultimele 
operații de asamblare. Hotărirea lor : racordarea la 
sistemul energetic national, pină in ziua de 23 August, 
a acestui nou Izvor de lumină. Minerii au atacat lu
crările galeriilor de fugă ale viitoarelor hidrocentrale 
din aval. Se continuă in ritm alert excavatia la captă
rile secundare. Cei 5 000 de constructori, brigadierii 
s-au angajat ca, pină la 23 August, să realizeze cel 
puțin 75 la sută din planul anual al excavatiilor sub
terane.

1 FAPTUL] 
IDIVERS]
I Fantezia
I micilor
| constructori |

IPe plaja de la Mamaia a avut 
loc un concurs inedit : construc
ții din nisip. Participant! : 280

Ide copii. Prin fantezia și iscu-^ 
sinta lor, plaja s-a transformat 
intr-o lume feerică, de basm, 
cu sule de castele, monumente,

Ifeți-frumoși și cosinzene, blocuri I 
cu „soluții arhitectonice" origl- I 
nale. îndrăznețe. Juriul, pus la |

Igrea Încercare, a decis : cei mai . 
buni constructori de castele din I 
nisip sint pionierii constănțeni I

I Dumitru Enescu și Cherim Si- 
nan, care vor participa, in luna I 
august, la un concurs interna- I 
tional. Cum se explică succesul I

I pionierilor constănțeni ? Fireș- . 
te, nu numai pentru că au a- I 
titea plaje cu nisip...

| După 28 
|de ani

ICind avea 12 ani, in 1916, Tu- ■ 
dor Chiran, din comuna Cojasca, I 
județul Dîmbovița, in timp ce se |

Ihirjonea cu alți copii de-o sea
mă, a fost rănit de explozia I 
unui focos de proiectil rămas I 
după război. A fost dus la Bucu- I

Irești și, din ochiul drept, i s-a 
scos o schijă. Apoi, vindecat, 
timp de 28 de ani și-a văzut de

I treburi, uitind de mult intim- 
plarea cu schija, lată insă că, 
zilele trecute, aflindu-se la coa
să, ochiul drept a început să-l

I doară. Simțindu-se din ce in ce 
I mai rău, a fost internat la spi- 
■ talul clinic de oftalmologie din 1 București, unde a fost operat de 

medicul primar Petre Stănescu 
fi colaboratorul său Ștefan Stol-

• cescu. Din același ochi i s-a 
I scos o nouă... schijă. O schijă pe 
I care a purtat-o in ochi, fără să 
• știe, timp de 28 de ani...

I Vin de viață 
î lungă
IDacă s-ar întocmi o listă a I 

Celor mai renumit! podgoreni I
■ vrinceni, cu siguranță că din ea I 
I n-ar trebui să lipsească tocmai 
| Costică Ciubotaru din satul Mă- 

năstioara. Acum mai bine de 30 
de ani și-a plantat in ogradă 
un butaș de viță de vie. An de 
an, butașul a fost îngrijit, ocro
tit. Cu cițiva ani in urmă, gos
podarul a trebuit să-și extindă 
casa, iar una din camere urma 
să fie înălțată exact in ldcul 
unde se afla butașul de vie. 
Camera s-a înălțat unde trebuia 
să se înalte, dar butucul n-a 
fost dezrădăcinat. Dimpotrivă, 
printr-o fereastra anume făcută, 
coardele butucului ies in afară, 
se Încolăcesc pe pereții casei și 
fac și un umbrar de toată fru
musețea. Ele au acum o suDra- 
față de 80 metri pătrati. Grija 
gospodarului e răsplătită din 
plin : in 1972. a obținut de la 
butucul lui 300 litri vin. iar anul 
trecut — 400. Și cum după 4 ur
mează 5... Ce mai : vin de viată . 
lungă I

Lupii atacă 
și vara

Deși in plină vară, o mdJ. 
haita de lupi a atacat o stină de ,] 
oi de pe raza comunei Meteș, 
județul Alba. Oamenii din sat I 
au alergat in ajutorul ciobanilor i 
dar și-au găsit oile împrăștiate 
in toate părțile. Dintre ele, 30 
au fost găsite sfișiate, iar altele 
dispăruseră odată , cu lupii. A I 
doua seară, un nou atac al a- 
celeiași haite de lupi, la o altă I 
turmă 'de oi, din aceeași comu- i 
nă. Văzind că se-ngroașă gluma, 
sătenii au cerut sprijinul vină- 
torilor. Era și cazul.

45 de 
promoții

Cu 45 de ani în urmă, un tinăr 
se întorcea emoționat in satul I 
său de baștină, cu diploma de 
dascăl in buzunar. 45 de ani în
vățătorul Gheorghe Lupan a 
slujit statornic școala din comu
na Groșii Băii (Maramureș). 45 
de promoții de școlari. Practic, 
intregul sat a învățat carte sub 
îndrumarea dascălului. Acum 
a ieșit la pensie. Oameni
lor nu le vine să creadă. 
De altfel, nici lui insuși. Deși 
e vacantă, pregătirile pentru 
noul an școlar sint in toi și Lu
pan nu poate sta deoparte. Și, 
deși nu se strigă nici un cata
log, bătrinul dascăl răspunde în 
fiecare zi „prezent". Cum a răs
puns de 45 de ani. „Și cum o . 
să mai răspund și de aici inain- I 

. te, cit ol mai trăi".

Un vagon 
de... lăcomie |

Cazacu Traian din Milișăuți 
(Suceava) era magazioner in 
gara Falcău. Era, pentru că nu 
mai este, de cind a dat cinstea 
pe rușine. Apropiindu-se ziua in 
care trebuia să-și ridice cantita
tea de lemne ce i se cuvenea, 
C.T. și-a zis să-și facă și ceva I 
rezerve. Cum și-a zis, așa a fă- I 
cut : a încărcat din depozitul I 
unde lucra un vagon întreg cu i 
20 000 kg de lemne, după care I 
i-a dat cale liberă. La destinație, I 
odată cu vagonul a ajuns și 
miliția. Vagonul a fost trimis I 
înapoi, iar C.T. in fața instanței I 
de judecată. I

Rubrică redactată, de
Petre POPA I

și corespondenții „Scîntell" i
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ADUNAREA GENERALĂ A REPREZENTANȚILOR 
OAMENILOR MUNCII DE LA ÎNTREPRINDEREA 

„1NOX“ DIN BUCUREȘTI
IN CENTRUL DEZBATERILOR:

ÎNNOIREA 
Șl CREȘTEREA 

EFICIENȚEI 
PRODUCȚIEI

Adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii de la 
întreprinderea ..Inox" din Capitală a fost dominată, deopotrivă, de 
satisfacția pentru majorarea substanțială a retribuției tarifare, dar 
si de boiărirea unanimă de a răspunde prin noi și importante rea
lizări chemării Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. într-adevAr. 
ca urmare a recentelor măsuri stabilite de partid și stat, colectivul 
întreprinderii va beneficia, in perioada 1 august—31 decembrie 1971, 
de o retribuție suplimentară in valoare de peste 1.5 milioane lei. 
Iar pe intregul an 1975, aceasta sc va ridica la peste 3,6 milioane lei.

— Grijii «tatornfee a partidului pi 
statului pentru creșterea nivelului 
de trai — se arăta in darea de sea
mă prezentată de ing. Ion Gheorghe, 
directorul întreprinderii — trebuie 
sa-i răspundem printr-o muncă mal 
productivă. <Je calitate superionrft : 
trebuie să folosim Integral timnul de 
lucru, să valorificăm mal bine ma- 
I'rule prime si materialele. In acest 
f?l. vom putea realiza o producție 
suplimentară anuală de 20 milioane 
lei sj un beneficiu peste plan de 14 
milioane lei. ceea ce reprezintă a- 
DorVul nostru la acoperirea fondu
rilor necesare noii majorări a retri
buției oamenilor muncii.

Pentru atingerea unor asemenea 
niveluri, la Droduclia peste plan și be
neficii suplimentare, colectivul uni
tății dispune de o solidă bază de 
pornire. In primul semestru, planul 
a fost Îndeplinit la toii indicatorii, 
iar la unii dintre aceștia s-au obți
nut chiar depășiri, cele mai substan- 
ti ilo inregistrindu-sc la producția 
marfă cu 7 la sută, la productivita
tea muncii și beneficii cu 1 la sută. 
Sint realizări care trebuie conso
led.ite prin diversificarea mai rapidă 
a gamei sortimentale. îmbunătățirea 
calității producției șl reducerea con
sumurilor de materiale.

— Angajamentele asumate In În
trecere — remarca maistrul Ion Bă
nică — de a suplimenta producția 
si beneficiile sint pe deplin realiza
bile. Putem produce mai mult, mai 
ieftin si mai bine. Dar aceasta prin 
îmbunătățirea calității produselor, 
printr-o înaltă exigentă față de cei 
care se mai abat de la această înda
torire Dacă partidul manifestă o 
deosebită grijă [ață do noi. dacă a 
luat noi măsuri pentru majorarea 
retribuției, atunci răspunsul nostru 
nu poate fi decît acesta : mărfuri 
de foarte bună, calitate !

In aceeași ordine de idei, în 
cuvintul său. ing. Fruslna Catrlna — 
șeful biroului organizarea muncii și 
a producției — s-a referit la ridi
carea nivelului conștiinței muncito
rești, la împletirea măsurilor între
prinse in acest scop cu cele de sta

bilizare r forței de muncă In Între
prindere.

— Fără îndoială, sublinia matrlțe- 
rul Gelu Constantin, noua majorare 
întări sie mai mult legătura dintre 
noi *i Întreprinderea in care mun
cim. ne determină să acordăm o mal 
maro importanți intereselor generale 
ale unității, ale economiei. In ate
lierul unde lucrez există o preocu
pare continuă pentru reducerea con
sumurilor de materiale și executarea 
unor scule de bună calitate. Dar o 
colaborare mal strinsă între compar
timentul de proiectare si matrlțerle 
ar' impulsiona șl mai mult micșora
rea consumului unor materiale des
tul de scumpe, valorificarea lor su
perioară.

Vizind și alte modalități concrete 
de creștere a conștiinței muncitorești 
in rindul lucrătorilor unității, secre
tarul comitetului U.T.C. al întreprin
derii, Tcofil Popescu, aprecia :

— Recentele majorări privesc in 
marg măsură pe tinerii muncitori, 
tehnicieni șl ingineri. Deci, este dc 
datoria noastră să formăm la tineri 
o gîndlro economică sănătoasă, pen
tru ca flecare să înțeleagă că între 
ceea ce primește de Ia societate și 
coca ce dă acesteia există o legă
tură indisolubilă. Să răspundem nu 
prin vorbe, ci prin fapte gri iii par
tidului. prin noi si noi rezultate me
nite să sporească avuția tării.

Prin ce fapte și pe ce bază ? Mai 
întii. așa cum s-a desprins din adu
nare — cum a relevat și tov. Hris- 
tea Glurculcscu, reprezentantul Cen
tralei industriale pentru articole cas
nice si utilaj tehnologic — prin c- 
forlul propriu al colectivului in ve
derea introducerii grabnice în fabri
cație a unor produse noi. „Muncito
rii. inginerii si tehnicienii noștri — 
arăta tov. Ion Popescu, secretarul 
comitetului de partid al întreorinde- 
rii — trebuie să fie permanent preo
cupați de asimilarea unor produse 
noi. Nu trebuie să ne limităm la co
pierea unor modele de bunuri de 
consum. Concepția proprie in crea
rea unor noi articole pentru piața 
internă și externă va întări origina

litatea atit de necesară produselor 
fabricate șl, in această direcție, mai 
avem multe de făcut". Sintetlzînd 
necesitatea unor astfel de preocupări 
stringente, tov. Marin Ncdelcu — 
secretar al comitetului de partid al 
sectorului 6 — sublinia :

— Intensificarea eforturilor colec
tivului de la „Inox" pentru asigu
rarea intrării in fabricație a unor 
produse noi, care se cer ne plată, 
are o însemnătate deosebită. De a- 
ceasta depinde in mare măsură În
cheierea do contracte pentru perioa
da imediat următoare, pentru tri
mestrul IV a.c. Deci, nu numai pro
ducție, ci o producție mereu reîn
noită. dc calitate — acesta tre
buie să fie răspunsul colectivului 
unitătl! la recentele măsuri stabilite 
<le partidul și sfatul nostru pentru 
majorarea retribuției tarifare a celor 
ce muncesc in diferite ramuri si ac
tivități din economie.

Demne de remarcat sint nu numai 
observațiile critice, exigente din ca
drul dezbaterilor, opiniile exprimate, 
ci si măsurile cuprinzătoare incluse 
în planul aprobat de adunarea re
prezentanților oamenilor muncii do 
la ..Inox" din București, plan care 
în aceste zile este îmbogățit cu noi 
si importante acțiuni. Caracteristice 
pentru activitatea din lunile viitoare 
sl din anul viitor sint tocmai preo
cupările care vizează înnoirea si mo
dernizarea producției, obiective dis
tincte in cadrul amplului program 
de măsuri adoptat de adunarea ge
nerală. pe baza cărora se va obține 
o eficientă economică de 460 000 lei 
la nivelul anului viitor. După cum 
alto capitole ale programului sc re
feră la valorificarea superioară a 
materiei prime si materialelor — e- 
ficienta economică in anul viitor : 
670 000 lei — precum și la creșterea 
productivității muncii, la alte acțiuni 
menite să asigure sporirea contribu
ției unității la satisfacerea cerințelor 
tot mai înalte ale economiei, in con
dițiile unei eficiente superioare.

Anton DUMITRESCU

în întrecerea socialistă in cinstea celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării patriei și celui de-al XI-lea Congres al partidului, harni
cii metalurgiști de la întreprinderea bucurcșteană „Republica" au înre
gistrat pină acum valoroase succese. In prima jumătate a anului, de 
exemplu, ei au realizat peste plan o producție marfă de 7,6 milioane 
lei, beneficii care depășesc 2.4 milioane lei, dind în această perioadă 
economiei naționale, suplimentar. 4 403 tone țevi și 1718 tone lami
nate finite pline. La buna funcționare a utilajelor și aparaturii teh
nice, care asigură fluxul continuu al muncii la nivelul cerințelor, o 
contribuție apreciată de intregul colectiv din care face parte aduce și 
comunistul Aurel Moraru, maistru principal. In jurul și cu sprijinul 
lui s-au format numeroase cadre specializate în întreținerea, depanarea 
și reviziile instalațiilor de electronică industrială. In decursul ani
lor de cind lucrează in întreprindere s-a afirmat ca un pasionat cău
tător al ideilor tehnice noi. A realizat peste 80 de Inovații și deține 
un brevet de inventator. In fotografic : maistrul principal Aurel Mo
raru, impreună cu cițiva muncitori, discută in secția filetaj despre 
modul de optimizare a balanței hidraulice de la presa de probat țevi 
la rezistentă pină la 1 300 atmosfere. .Foto : E. Dichiseunu

La recoltatul griului

Oră de oră, zi de zi 
eu toate forțele

9

Așa cum am anunțat, pînă marți, 30 Iulie, 
potrivit datelor centralizate la ministerul 
de resort, griul a fost recoltat de pe 81 la 
sută din suprafețele cultivate in întreprin
derile agricole de stat și de pe 60 la sută 
în cooperativele agricole. De luni se lu
crează cu toate forțele și în județele în care 
cerealele păioase au dat în copt mai tîrziu.

In cadrul raldului-anchetă întreprins în cî- 
teva județe am căutat răspuns la două 
întrebări :

1. Cînd se va încheia secerișul griului?
2. Ce măsuri au fost luate în vederea in

tensificării acestei lucrări.
Iată răspunsurile primite.

Pe platforma chimică Sâvlnești — puternică bază a industriei noastre de fire și fibre sintetice — în fiecare sector de activitate se desfășoară o pasio
nantă întrecere Dentru sporirea producției, continua îmbunătățire a calității firelor si fibrelor fabricate, valorificarea superioară a materiilor prime si 
materialelor, obținerea unui spor de producție cit mai important pe seama creșterii productivității muncii și. concomitent, diminuarea susținută a chel
tuielilor. Nu de multă vreme aici s-a înregistrat un nou succes. In urma intensei activități de cercetare și investiții s-au finalizat lucrări ie dr. la prima 
instalație din tară pentru realizarea firelor de relon tip ..covor tufting". Tehnologia necesară in acest scon a fost concepută de către Specia
liștii combinatului. Obținerea noului produs permite valorificarea mai bună a materiei prime si creează posibilități pentru diversificarea în continuare a 

producției. In fotografie : un aspect interior de la Combinatul de fire si fibre chimice Săvinești.

Preocupări și străduințe în industria cărbunelui

PRODUCȚIE SPORITĂ, RANDAMENT
Este cunoscută preocuparea con

stantă a conducerii partidului și a 
statului nostru pentru dezvoltarea 
industriei carbonifere. Asigurindu-se 
mijloacele tehnice și financiare ne
cesare valorificării cu rezultate su
perioare a acestei bogății naturale 
a subsolului, in ultimii ani s-a creat 
fi cadrul organizatoric care să spri
jine sporirea eficienței economice in 
această ramură. Măsurile luate pe 
baza hoUririlor Congresului al X-lca 
și Conferinței Naționale ale partidului 
din iulie 1972, in vederea perfecțio
nării formelor și metodelor de con
ducere a activității economice, și-au 
dovedit deplina valabilitate și in ac
tivitatea practică de conducere a in
dustriei carbonifere. In acest con
text, sarcinile și concluziile cu
prinse în cuvintarea rostită de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la Consfă
tuirea cu activul de partid și de stat 
din centralele industriale și întreprin
deri ne obligă la o analiză exi
gentă a rezultatelor de pină acum 
și, in această lumină, ne determină să 
ne gindim la căile concrete de îm
bunătățire a activității de condu
cere, in spiritul rezoluției acestei 
consfătuiri.

Centrala cărbunelui Petroșani, în 
ștructura organizatorică actuală, 
preluind sarcinile a patru centrale 
cu profil teritorial, a devenit o cen
trală industrială de ramură, unicul 
furnizor de cărbune al țării. Activi
tatea productivă a centralei se des
fășoară in 55 de mine. 9 exploatări 
„la zi" (cariere), 6 uzine de preparare 
a cărbunelui și 3 uzine cu profil de 
construcții de mașini, amplasate in 
zece județe ale țării. In urma reor
ganizării, pe baza Decretului nr. 
1621973. ea coordonează o activitate 
de producție și investiții aproape du
blă față de situația anterioară. In 
timp ce aparatul tehnic și adminis
trativ de execuție s-a redus la 190 
de cadre, din 770 cit cuprindea apa
ratul centralelor pe care le-a inte
grat. Centrala este organizată pe 
structura platformei „Valea Jiului", 
care include 9 exploatări miniere și 
3 uzine de preparare din acest im
portant bazin carbonifer. Cercetarea 
și proiectarea pentru industria căr
bunelui au fost concentrate intr-un 
institut puternic, cu sediul in Valea 
Jiului și care are o filială pentru 
problemele lignitului la Craiova. Tot
odată. centrala a preluat și conduce 
nemijlocit uzinele de utilaj nunier, 
dispune de un oficiu de calcul in 
scopul modernizării sistemului infor
mațional, fi-a organizat un sistem 
propriu de perfecționare a Persona
lului ; ținind seama de perspecti\a 
extracției de lignit, centrala a creat 
in bazinul Olteniei o întreprindere 
specială pentru deschiderea de ca
riere și mine noi.

In strinsă legătură cu acest cadru 
o-aanizatoric, preocupările noastre 
majore au fost îndreptate spre fruc
tificarea cil mai raționala a inteli 
Kențci tehnice, redistribuind specia
liștii in locurile hotăritoare ale 
activității de concepție și de con
ducere a procesului de produc

ție. Numeroase cadre din apa
ratul fostelor centrale ale căr
bunelui au fost trecute în unități. 
Specialiști cu experiență, care lucrau 
anterior in diferite compartimente 
funcționale ale fostelor centrale, 
muncesc in prezent cu rezultate bune 
la Lupeni, Petrila, Paroșeni, Uricani, 
Rovinari, Motru, in diverse unități 
miniere. De asemenea, se cuvine 
subliniat in mod deosebit că apli
carea in practică a ideilor valo
roase, emanate din rindurile colec
tivelor de muncă, a reprezentat condi
ția esențială care a asigurat obține
rea de rezultate din ce in ce mai 
bune in muncă.

Dacă centrala a reușit sâ or
ganizeze activitatea de produc
ție. de investiții și economică in 
condiții mai bune decit inainte. ho
tăritoare au fost in această privință 
si îndrumarea, controlul si sprijinul 
primit din partea organelor si orga
nizațiilor de partid in rezolvarea 
celor mai importante probleme. Co
mitetele județene de partid Hune
doara. Gorj si celelalte organe ju
dețene de partid au exercitat un 
control sistematic asupra activității 
unităților carbonifere, manifestind o 
preocupare deosebită pentru perfec
tionarea activității acestora și lichida
rea unor neajunsuri. O consultare de 
mare anvergură a activului de partid 
și a masei largi de mineri a fost 
organizată, din inițiativa conducerii 
partidului, la sfirșitul anului 1973, 
in unitățile miniere din Valea Jiu
lui ; cu acest prilej s-a stabilit tre
cerea la săptămina redusă de lucru, 
de cinci zile, plus o simbătă lucră
toare pe lună, ceea ce a permis 
reorganizarea temeinică a activității 
din subteran. întărirea disciplinei 
muncii și tehnologice, folosirea mai 
rațională a utilajelor și a timpului 
de lucru. Trecerea la noul program 
de lucru in subteran s-a înfăptuit 
in condițiile aplicării unui vast plan 
de măsuri pentru îmbunătățirea ac
tivității economico-sociale, a nivelu
lui de trai al minerilor.

Ca urmare a unor astfel de mă
suri, in primul semestru din acest 
an, planul producției de cărbune a 
tost depășit pe centrală cu 259 mii 
tone, din care 104 mii tone huilă 
netă. Minele din platforma „Valea 
Jiului", conduse nemijlocit de către 
centrală, au extras in această peri
oadă suplimentar 91 mii tone de 
cărbune net, îndeplinind și ceilalți 
indicatori de bază, precum și planul 
de investiții. Dar. cu toate rezul
tatele pozitive de pină acum, con
siderăm că in munca noastră se 
manifestă încă deficiențe și — ca 
atare _ aceasta trebuie continuu 
îmbunătățită. Astfel, in cadrul unor 
organe colective de conducere 
din unități, atenția nu este în
totdeauna îndreptată asupra pro
blemelor hotăritoare, iar analizele 
ce se fac nu sint îndeajuns de com
plete și nu se finalizează in efecte 
practice. Ne preocupăm de înlătura
rea acestor deficiențe nu prin sub
stituirea sau tutelarea conducerilor 
unităților respective, ci prin acorda

an,

rea unui ajutor direct in ridicarea 
nivelului activității acestora, in creș
terea exigenței și răspunderii tutu
ror cadrelor față de sarcinile încre
dințate.

Sintem conștiențl că mal avem de 
luptat in continuare pentru lichida
rea unor manifestări de rutină, care 
frinează inițiativa, aceasta și la ni
velul unor conducători de unități — 
e drept, puțini la număr — care nu 
au reușit să exercite complet atri
buțiile încredințate. De asemenea, 
și stilul de muncă al unor compar
timente și cadre din centrală tre
buie, perfecționat, pentru a asigura 
o concordanță deplină intre noile 
competențe acordate și modul de 
traducere a lor in viață. Considerăm 
că.printr-o precizare mai bună a a- 
tribuțiilor fiecărui compartiment din 
centrală, pe baza noului regulament 
tip ce urmează a se experimenta 
potrivit indicației tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, precum și prin asigura
rea cunoașterii temeinice și aplica
rea fermă de către toate cadrele a 
legislației economice, prin întărirea 
răspunderii, ordinii și disciplinei, 
vom reuși in mod cert să îmbună
tățim substanțial activitatea apara
tului centralei.

Preocupindu-ne de îndeplinirea e- 
xemplară a planului pe acest an, a 
angajamentelor asumate in intrece
re. acordăm o atenție deosebită mă
surilor menite să asigure realizarea 
și depășirea planului pe anul 1975, 
pe următorul cincinal și in perspec
tivă. Pentru îndeplinirea obiective
lor dezvoltării și modernizării in
dustriei carbonifere, creșterii pro
ducției și sporirii eficienței econo
mice, vom pune accent pe extinde
rea susținută a mecanizării și auto
matizării extracției cărbunelui, pe

(Urmare din pag. I)

tul anului, s-a stabilit ca realizarea 
planului producției marfă să se a- 
sigure in primele două decade ale 
fiecărei luni, urmind ca in ultima 
decadă să se obțină semifabricate
le necesare continuării optime a la
minării, evitindu-se „golurile" de 
producție, pierderile de timp pro
ductiv.

Așa cum acționează siderurgiștii 
din Reșița acționează și colectivele 
d:n numeroase alte întreprinderi, ur
mărind ca planul să fie depășit la 
produsele necesare economiei națio
nale, pentru satisfacerea nevoilor ei 
crescinde și a solicitărilor la export.

— Aici, la Roman — transmite 
corespondentul nostru, Ion Manea 
— ziua care a adus vestea hotăririi 
partidului privind majorarea retri
buției tarifare a oamenilor muncii 
a coincis cu înregistrarea unui nou 
și prestigios succes : realizarea pla
nului pe cele 7 luni ale anului la 
nivelul industriei municipiului. Tova
rășul Ioan Vlad, prim-secretar al co
mitetului municipal de partid, ne 
prezintă un calcul sugestiv din care

îmbunătățirea folosirii utilajelor din 
dotare, intrarea la timp în funcțiune 
a noilor capacități și realizarea la 
termenele prevăzute a marilor linii 
de extracție și haldare la carierele 
din Oltenia. înfăptuirea acestor sar
cini presupune conjugarea eforturi
lor mal multor ministere, in special 
ale Ministerului Industriei Construc
țiilor de Mașini Grele, Ministerului 
Industriei Construcțiilor 
Unelte și Electrotehnicii 
rului Minelor, Petrolului 
giei. Totodată, pentru 
sarcinilor ce ne revin, 
ca in cadrul centralei 
unele măsuri menite sâ

șl 
de

de «Mașini- 
și Ministe- 
șî Gcolo- 
realizarea 

va • trebui 
să luăm 

__  . . permită o 
cuprindere mai bună decit pină în 
prezent a unor compartimente, cum 
ar fi, de exemplu, domeniul investi
țiilor, in sensul asigurării documen
tațiilor tehnice și organizării cores
punzătoare a execuției lucrărilor, 
exercitării unui control riguros 
acordării asistenței tehnice și 
conducere cit mai eficiente.

Participanți activi la marea 
trecere socialistă, lucrătorii din 
mura noastră vor munci cu abnega
ție pentru a asigura țării cărbunele 
necesar dezvoltării și înfloririi sale 
mai rapide, pe această linie înscri- 
indu-se și rezultatele bune cu care 
ei vor intîmpina apropiata „ZI a 
minerului" și cele două istorice eve
nimente ale acestui an — cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării pa
triei și Congresul al XI-lea al Parti
dului Comunist Român.

in- 
ra-

Dr. ing. Ioan MINEU 
ad|unct al ministrului minelor, 
petrolului și geologiei, 
director general
al Centralei cărbunelui Petroșani

rezultâ că, prin noile măsuri de ma
jorare a retribuției, oamenii muncii 
din acest oraș vor beneficia, pină la 
sfjrșitul cincinalului, de un venit su
plimentar de peste 100 milioane lei. 
O analiză exigentă a rezervelor exis
tente in toate unitățile economice a 

Pentru creșterea suplimentară a producției
dus la concluzia că aceste fonduri 
pot fi acoperite in întregime prin e- 
forturile care se depun pentru obți
nerea unei producții suplimentare și 
creșterea eficienței economice. Iată de 
ce, acum in întreg municipiul, se dă 
„bătălia" pentru cîștigarea celor 100 
milioane de lei.

— Ce măsuri concrete se iau 
acest sens in întreprinderi ?

— O producție suplimentară

în

de

Obagăut-
1. Lucrările sint abia la în

ceput și ne trebuie circa 15 zile 
ca intreaga recoltă de griu sâ 
fie strinsă si depozitată in 
hambare — este de părere tov. 
Dumitru Găină, directorul di
recției agricole. Cu mijloace
le- existente se pot recolta, in 
fiecare zi. cite 3 000 hectare 
cu griu. viteză pe care vrem 
sâ o depășim.

2. Au fost luate măsuri spe
ciale care să asigure un ritm 
rapid la recoltatul si transpor
tul griului. Astfel, pentru un 
număr mare de mașini s-a a- 
sigurat schimbul doi. Ca ur
mare. ziua se lucrează la re
coltat, iar noaptea la strinsul 
paielor si la executarea ară
turilor. A fost asigurat, de a- 
semenea, un mare număr de 
mașini care transportă produ
sele. Ca urmare, tot ceea ce 
se recoltează intr-o zi se 
transportă pină seara in ma
gazii. Totodată, au fost luate 
măsuri ca la bazele de recep
ție mijloacele de transport să 
nu staționeze.

Intr-adevăr, de citeva zile, 
se lucrează din plin si pe o- 
goarele județului Bacău. Mari 
suprafețe au fost recoltate 
pină la această dată in coope
rativele agricole din Găiceana, 
Podu-Turcului. Pincesti. 
hoci. Lipova. Pe lingă
peste -500 de combine, mii de 
cooperatori string griul cu se- 
cerile și coasele. Pe tarlalele de 
la Luncani, peste 200 coopera
tori strîngeau astfel recolta. 
La cooperativa agricolă din 
Săucești, toate cele 6 com
bine lucrează in schimburi 
prelungite. Presele de ba
lotat au fost prevăzute cu 
sănii speciale pentru a trans
porta paiele la marginile tar
lalelor. Cu spor se lucrează si 
în cooperativele agricole din 

, Stănișești, Glăvănești. Heme- 
' iusi. Cleja etc. Ca urmare, 
pină la 30 iulie griul a fost 
recoltat de pe 24 la sută din 
suprafețele cultivate in coope
rativele agricole.

Gheorghe BALTA

50 milioane lei se va realiza Încă 
din acest an de către colectivul 
nostru — ne spunea maistrul 
Gheorghe Apostoaie, de la între
prinderea de țevi din localitate. La 
venituri sporite, răspundere sporită 
pentru creșterea avuției țării ! Aceas

ta este deviza sub care acționează în 
prezent intregul nostru colectiv. 
Inițial, noi ne-am angajat să reali
zăm in acest an o producție supli
mentară in valoare de 25 milioane 
lei. De fapt, pină acum, am și dat 
peste prevederile planului pe 7 luni 
o producție de 10 000 tone țevi din 
oțel fără sudură. Ca răspuns la noile 
măsuri luate de partid pentru ma
jorarea retribuției am găsit soluții

in această 
tov. 
di-
în 

re
ia

1. Consider 
săDtămină— ne-a declarat 
Petru Vișescu, directorul 
recției agricole județene 
vom recupera răminerea 
urmă cauzată de ploi, iar 
colta de griu va fi pusă 
adăpost.

2. Pentru grăbirea lucrărilor, 
afirma directorul direcției a- 

■gricole. au fost luate măsuri 
de redistribuire a utilajelor, 
de îndată ce intr-o unitate se 
încheie recoltatul. E de men
ționat în acest sens exemplul 
consiliilor intercoooeratiste 
Moldova și Zlatița, care, pe 
măsură ce se apropie de ter
minarea recoltatului, dirijează 
utilajele spre unitățile din 
zona Oravita si Bozovici.

Pină ieri, in întreprin
derile agricole de stat s-a re
coltat 52- la sută din suprafa
ța cu griu, iar in cooperati
vele agricole — 60 la sută. U- 
nele cooperative agricole : So- 
col. Zlatița. Grădinari. Ticva- 
niu-Mare si Ticvaniu-Mic, 
Moldova Veche, au și încheiat 
recoltatul. Am notat și alte 
inițiative. La cooperativa a- 
gricolă Zorlențu-Mâre. pen
tru a veni in sprijinul me
canizatorilor, griul este pus 
în saci. Pe cimp se face 
cintărirea produselor spre a 
elimina pierderile de timp 
la bază. Asemănător se proce
da și in cooperativa agricolă 
Berliste. Printr-o bună orga
nizare a muncii. în cooperati
vele agricole din Vrani. Vără- 
dia și Mercina. lucrările sint 
ne terminate. Iată insă că am 
întîlnit si unele carențe in or
ganizarea muncii. La Brebu, 
din trei combine găsite în la
nuri — două erau defecte. In- 
ginerul-șef. Iosif Cornea, spu
nea că se așteaptă anumite pie
se de schimb. De ce oare nu 
s-a acționat si aici, ca în alte 
părți, pentru a se face reoa- 
ratii operative, la fata locului, 
cu ajutorul atelierelor meca
nice mobile ?

Nicolae CATANA 

pentru ca. pînă la finele anului 
1974, această producție suplimenta
ră să fie dublată.

Poposind in halele laminoarelor 
ne-am convins despre hotărirea co
lectivului de aici de a-și onora in 
mod exemplar acest nou angaja

ment. Peste tot se acționează con
cret și cu răspundere pentru gospo
dărirea cu grijă a metalului, îm
bunătățirea calității țevilor, dimi
nuarea consumului de energie și 
combustibil, întărirea ordinii și dis
ciplinei. Menționăm, in acest sens, 
măsurile care privesc reducerea cu 
circa 500 tone a consumului de me
tal, in principal prin realizarea unor 
noi tipodimensiuni de țevi, cu pe-

1. Recoltatul griului de pe 
cele 48 000 hectare a debutat 
din această siptămină. cind 
timpul a devenit frumos si 
călduros — ne-a declarat tov. 
loan Murăsan, directorul di
recției agricole. Cele 803 com
bine folosite in această cam
panie pot atinge zilnic o vi
teză medie de lucru de 3150 
ha. Aceasta înseamnă că re
coltatul se va încheia in 14 
zile.

2. Avînd în vedere condiții
le deosebite in care se recol
tează cerealele in acest an — 
umiditate ridicată, lanuri im- 
buruienite — organele agrico
le județene au pregătit cam
pania in două variante. In 
toate unitățile există liste cu 
cosasi si secerători pentru a 
intra la timpul potrivit in la
nurile inaccesibile forțelor 
mecanice. De asemenea, s-a 
prevăzut recoltatul mecanic in 
două faze — seceratul si a- 
poi treieratul — acolo unde 
gradul de umiditate se dove
dește a fi prea ridicat. La in
dicațiile biroului comitetului 
județean de partid am luat 
măsuri ca mijloacele mecani
ce din zonele mai intirziate — 
Huedin. Săvădisla, Girbou — 
să fie mobilizate in unitățile 
de cimpie, pe Valea Arieșului 
si Someșului, unde recoltatul 
intră în plin in zilele ce ur
mează. In acest an. dispunem 
de 600 de combine C 1 si C 3. 
84 combine „Gloria", 160 pre
se de balotat, aproape 2 000 de 
tractoare. In afară de acestea 
au sosit din județul Constan
ta. sau sint pe drum. 50 com
bine. Din județele Timiș, A- 
rad vor mai sosi 75 de com
bine in cadrul ajutorării re
ciproce.

Măsurile luate au permis ca, 
în ultimele zile, pe județ vi
teza de lucru să ajungă la 
peste 3 900 ha. Desigur, cam
pania de recoltare în județul 
Cluj este abia la început. Se 
poate aprecia insă că sint toa
te condițiile create pentru a 
sttinge fără pierderi recolta in
tr-un timp cit mai scurt.

Alexandru MUREȘAN 

reți mai subțiri, fără însă a dimi
nua cu nimic calitatea acestora. Da 
asemenea, s-a trecut la generaliza
rea tehnologiei de fabricație a bur
lanelor din oțel înalt aliat pentru 
foraj la mare adinclme, devenite 
competitive' pe piața externă. Și 
incă un fapt de ultimă oră : pentru 
a grăbi ritmul de punere in func
țiune a noii secții de redus la cald 
și tras la rece a țevilor și pentru 
reducerea efortului valutar, colecti
vul întreprinderii de țevi din Ro
man s-a angajat să treacă de înda
tă la realizarea, prin forțe proprii, 
a 3 bancuri unicat de 45 tone-for
ță. utilaje de înaltă complexitate 
tehnică.

Numeroasele relatări ale corespon
denților noștri atestă cu toată forța 
de convingere a faptelor că pretu
tindeni, in intreaga țară, colectivele 
de oameni ai muncii, sub conduce
rea organizațiilor de partid, au tre
cut prompt la aplicarea efectivă a 
măsurilor practice in vederea creș
terii suplimentare a producției fizi
ce si sporirii eficientei economice.
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Măreția omului contemporan
I a

în arta sculpturii
demnității umane, a respec- 
'i de om, a dreptului oame- 
a fl consecvent umani in 

făptuirile lor și-au 
rate ori expresia in 

în atingerea accs- 
ie onenta- 
•ratia pe 
si-au unit

in. In procesul 
id si dinamic al 

al ani- 
are au 
prilejul 

bilanț. Privind lm- 
rul Ion Jalea sculp- 

această per- 
că, Drin cele

din
lam seama . , _. . . . 
tative lucrări realizate 
iceastă ramură a arte- 
reușit să contureze e- 

’ mai încărcate de sens 
ei poporului român.
făcut parte, In calitate de 
j, din juriul marii expozi- 

care Uniunea artiștilor plas
ai închina, in cursul acestei 
iversării a treizeci de ani 
liberarea de sub dominația 
— ne-a spus Ion Jalea. Pri- 
ucrările care vor constitui 
ei respectivă a expoziției, dar 
turile nou create, am regă- 
rtate. cu mijloace artistice, 

momente atit de importante 
ibrat și vibrează in con-- 
rietății noastre. Expoziția 
in atenția generală aspec- 

frămintării creatoare care a 
I vastul șantier al sculpturii 
in acest an jubiliar.
itatea de stiluri corespunză- 
îei diversități de gindire se 

in izvorul unor tradiții, 
si responsabilități comune, 
ea temerară a universului 
oran. investigarea realitâți- 

scoperirea formelor și limba- 
labile să exprime atitudini 
ează lucrările cele mai 
ultimilor ani. Atit artiștii 

it și cei tineri au dovedit o 
activă față de natură, față 

și față de însăși gin- 
ă. în același timp, acum, 

jajma celei de-a treizecea ani- 
i, putem spune că lucrările de 

plastică valoroase sînl nume- 
umplind sălile de expoziție.

Oamenii așteaptă de la artiști răs
punsuri care să suscite ample des
chideri asupra universului, care să 

o nouă imagine a lumii. Șl 
ptat ca această Imagine să

fie legată dc realitățile românești, 
s 5 aibă un timbru, un caracter spe
cific.

— Concepțiile despre artă, gustu
rile, imaginația creatoare însăși, atit 
de liberă, de neîngrădită, sint depen
dente de un anumit mediu, de o tra
diție. Cum s-a Îmbinat ideea de tra
diție cu aceea de patriotism in ca
drul celor mai bune lucrări de sculp
tură 7

CE E NOU?
CE E REMARCABIL?

Ne răspunde 
acad. ION JALEA, 
artist al poporului

— Un artist important care prin 
opera pe care o creează contribuie la 
îmbogățirea patrimoniului de artă al 
țării este, implicit, un artist patriot. 
Tradițiile unei arte declarat patrio
tice s-au îmbinat de-a lungul între
gii noastre culturi cu realizările pe 
planul calității. Ar putea fi citați in 
acest sens toți artiștii noștri clasici, 
incepind cu scriitorii, de exemplu 
Alecsandri. Eminescu, Coșbuc etc. 
sau întreaga generație a artiștilor 
plastici pașoptiști și continuind cu 
Grigorescu, Luchian. Andreescu, To- 
nitza etc.

Să ne amintim sculpturile lui 
Brâncuși, atit de profund legate de 
pămintul românesc, cu toate remi
niscențele lor din arta veche a po
porului nostru. Din întregul com
plex de la Tg. Jiu — masa tăcerii și 
scaunele (care sugerează forma unor 
clepsidre) au multe asemănări 
altarele dace 
veche.

Artiștii contemporani au continuat 
aceste minunate exemple cu alte 
noi și inedite întruchipări ale pa-

cu
de la Sarmizegetusa

trlotismulul lor. Mă glndesc. de e- 
xemplu, la lucrările unui sculptor ti- 
nftr cum este George Apos tu, care, in 
seria de lucrări intitulată „Flutur’.", 
continuă o întreagă tradiție de echi
libru și armonie a artei populare 
(prezentă mi se pare a fi aici ima
ginea fintinilor cu cumpănă din 
cimpiile bărăganului, atit de fasci- 
nante in aleatori sinul lor). Exemplele 
trecutului trebuie să însemne, desi
gur, un prilej de asimilare șl fructi
ficare, dar nu un model preluat In 
limita strictă a acelorași modalități 
de rezolvare.

— Monumentul lui Mircea cel Bă- 
trin pe care l-ați realizat la Tulcea, 
ca și proiectul de monument „Dece- 
bal" pe care îl veți realiza la Orăș- 
tie se inscriu ca tot atitea etape 
importante ale creației dumneavoas
tră. Cum au reușit monumentele ul
timilor ani să sintetizeze și să ex
prime multitudinea de idei contem
porane ?

— Monumentul de artă trebuie să 
fie o expresie a inepuizabilei bo
gății a vieții, trebuie să conțină în 
mesajul său o multitudine de idei. 
Promovarea unor trăsături noi con
stituie, in aceste condiții date. însăși 
esența efortului comun de făurire a 
unei arte proprii epocii noastre, co
respunzătoare cerințelor estetice ale 
contemporaneității. Aș aminti, de e- 
xemplu, fără pretenția de a epuiza 
In întregime lista monumentelor care 
s-au remarcat printr-o deosebită 
forță expresivă : „Eminescu" de Ion 
Anghel, „Lupeni" de Ion Irlmescu, 
Monumentul de la Moisel semnat de 
Gheza Vida, ridicat in amintirea eroi
lor din acest sat și transpus apoi 
in piatră, „1907“ de Naum Corcescu, 
„Electrificare" de Constantin Po- 
povici, „Petru Groza" de Romul La- 
dea, „Ion Andreescu" de Paul Va- 
silescu etc.

Purtătoare a celei mal avansate gîn- 
diri sociale, promovind principiile e- 
tice și estetice ale epocii noastre, 
arta monumentală iși înscrie reali
zările ca adevărate jaloane ale aces
tor trei decenii. Venind in contact 
direct, nemijlocit, cu mase mari de 
oameni, legată organic de arhitectu
ră și urbanism, sculptura a fost și 
rămîne o artă a marilor idealuri 
umaniste.

Marina PREUTU

• Tunurile din Navernne i PA
TRIA — 9; 12.30; 18; 19.30. FAVO
RIT — 9,15; 12.30; 18; 19,15, CASA 
FILMULUI — 10; 15,30; 19. GRA
DINA LUCEAFĂRUL - 20.13.
• Program dc desene animate 
pentru copil : DOINA — 9.45.
• B.D. Intră in acțiune : DOINA
— 11: 13.15; 15,45; 18; 20,15.
• I rniftrcștc-mA I: SALA PALA
TULUI (seria dc bilete 8157) —
20.15. SCALA — 9,15; 11,30;
V>.30; 19; 21.15. CAPITOL — . .
11,45; 14; 16.15; 18,30; 20.45, la gră- 
dinâ — 20,15, GRADINA DINA
MO — 20,15,
• Vandana : MODERN — 9; 12;
16: 19, la grădină — 20,15, BUCU
REȘTI — 9; 12.30:............................
grădină — 20,15, — 
12.30; 18; 19.30, 
12,30; 16; 19,30.
12,15; 15,45 •- •
— 20,15.
• Călărețul fără cap : LUMINA
— 9: 11.15; 13,30; 16; 18,15;
• Cleopatra : FESTIVAL — 
15; 19. la grâdtnâ — 20.
• Farsa tragic* : DACIA
11.15; 13,30; 16; 18.15; 20,30.
• Duel pe nutostradă : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 
20.30. FLAMURA — 0; 11; 15,45; 
18; 20.15.
• Conspirația : FLAMURA —
13.15.
• Mihal Viteazul t BUZEȘTI — 
9; 14; 18, la grădină — 20.
• Șapte păcate : GRIVIȚA
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Apașii : LIRA — 15,30; 18; 20,30, 
la grădină — 20,15, FLOREASCA
— 15,30; 18; 20,15.
• Chitty-Chitty, bang-bang: VIC
TORIA — 9,15; 12,30; 16; 19,15,
ARTA — 13; 15,30; 19, la grădină
— 20,15.
• Duelul : CENTRAJJ — 9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Ce drum să alegi : BUCEGI — 
16; 10,15, la grădină — 20.15.
• Adam șl Eva in conflict : FE
RENTARI — 15,30; 18; 20,15.
• Asediu cu surprize : PACEA
— 16; 18; 20.
• Contesa Walewska : UNIREA
— 15,45; 18. la grădină — 20.15.
• Țara lui Sannikov : COSMOS
— 15,30; 18; 20,15, FLACARA — 
15,30; 17,45; 20.
© Fiecăruia ce 1 se cuvine : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
• Șah la rege : CRINGAȘI — 18;
18.15.
A Căluțul rotb : COTROCENI — 
13,45; 16; 18,13; 20,30.
• Joe Limonadă : GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,15, GRADINA AU
RORA — 20.
• 50 000 de dolari recompensa :
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15.43;
18; 20. MIORIȚA — 9; 11,15;
13,30; 18; 20,15.
• Explozia : MIORIȚA — 15,45.
• Păcală : VIITORUL — 16; 19.
A La est de Java : POPULAR — 
15,30: 18; 20,15.
• Un comisar acuză : MOȘILOR
— 15,30; 18; 20,15, la grădină —
20.15.
• Cat Ballou : VITAN — 15,30; 
18; 20, la grădină — 20,15.

14;
9.30:

.16; 19.30, la 
FEROVIAR — 9; 
MELODIA — 9;

GLORIA — 9; 
19. GRADINA TITAN

»;

9;

Carnet cultural ta ir
„SERBĂRILE MARII

Luni, 29 iulie a.c., in orașul Con
stanța și in toate stațiunile de pe 
k:oralul românesc a avut loc des- 
ch;derea tradiționalelor manifes
tă- cultural-artistice — „Serbările 
mării". Prima zi a debutat cu un 
mare carnaval in cadrul căruia au 
eveiuat, pe străzile orașului Con- 
stanta si in Piața Independenței. 
40 000 de oameni Însoțiți de 38 de 
care alegorice, zeci de fanfare, ta
rafuri și formații artistice din toa
te zonele folclorice ale țării, for
mații laureate ale concursurilor 
școlare din 21 de județe, incluzind 
600 de tineri, un mare număr de 
pionieri. Cintecul. dansul, jocurile 
de artificii, o veritabilă paradă fol
clorică au însoțit carul zeului Nep- 
tun. amfitrionul întregii manifes
tații, la care au participat in cali
tate de spectatori sute de mii de 
locuitori ai orașului și de turiști 
români și străini aflați pe litoral. 
In aceeași zi. la Mamaia s-a des
chis Tirgul de vară al pionierilor ; 
La Mangalia a avut loc carnavalul 
marii, la Eforie Sud o paradă a 
portului popular românesc, iar la 
Eforie Nord o seară distractivă 
susținută de formațiile artistice lo
cale. începind de luni, in fiecare 
zi in toate stațiunile au loc spec
tacole și festivități asemănătoare, 
două concursuri ale pionierilor do
ta te cu trofeele „Scoica de aur" și 
„Trompeta de aur", raliuri auto
mobilistice, spectacole In aer liber 
etc. Ultima zi a „Serbărilor mării" 
va fi marcată de festivitățile pri
lejuite de „Ziua marinei", (George 
Mihăescu).

..Plecarea Vlașinilor" de Ioana 
Postelnicu. Luni, la Sibiu, a avut 
loc. printre altele, deschiderea ex
poziției ..Industria constructoare 
de mașini din județul Sibiu in 
contextul dezvoltării industriei na
ționale", iar în satul Rod inaugu
rarea colecției permanente de artă 
plastică a artistului emerit Vasile 
Dobrian. (Nicolae Brujan).

ROMÂNIA ANULUI XXX
în zilele care au mai rămas pină 

Ia sărbătorirea celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei, ac
țiunile cuprinse in programul pol'i- 
tico-educativ dedicat evenimentului 
sint tot mai intense. Printre aces
tea. simpozioanele, expunerile și 
dezbaterile organizate de cabinetul 
județean Buzău al P.C.R.. ce au 
loc in cooperative agricole de 
producție. întreprinderi industria
le și instituții, atrag un număr 
mare de participant^ Cei 120 de 
lectori ai cabinetului prezintă pu
blicului teme legate de actul insu
recțional de la 23 August 1944. ma
rile transformări revoluționare în
făptuite de popor sub conducerea 
înțeleaptă a partidului în cei 30 
de ani de viață liberă. De un in
teres deosebit s-au bucurat expu
nerile pe marginea măsurilor de 
majorare a retribuției tarifare a 
oamenilor muncii, adoptate recent 
de conducerea de partid si de stat. 
(Mihai Bâzu).

'„CIBINIUM ’74'
„Cibinium *74". intitulat sugestiv 

„Trepte de cultură șl civilizație 
socialistă", isi propune să conture
ze cuprinzătorul tablou al realiză
rilor obținute, in cei 30 de ani de 
la eliberarea patriei, de oamenii 
muncii sibieni — români, germani, 
maghiari. După teatru, literatură, 
muzică, artă plastică, laturi ale 
culruril pe care „Cibinium" le-a 
ilustrat pe rind in celelalte ediții, 
manifestările din acest an aduc in 
prun plan dialogul și dezbaterile 
in jurul formelor actuale de ex- 
presie ale culturii intr-un județ 
cu profunde prefaceri pe plan eco
nomic și social-cultural.

La Sibiu, ziua inaugurală a mâ
ncărilor ..Cibinium" a fost mar
cată de o sesiune de comunicări cu 
tema : „Trepte de cultură și civi
lizație socialistă. Contribuții sl- 
biene" și de un spectacol de muzi
că fi poezie, creații sibiene Închi
nate patriei și partidului. în aceeași 
zi. la Teatrul de stat a avut loc pre
miera piesei „Munții" de Maria 
Bratel, dramatizare după romanul

INTILNIRE LA MĂRĂȘTI
în cinstea celor două mari eve

nimente politice ale anului, 2 500 de 
pionieri din București și din jude
țele Vrancea, Argeș, Galați, Gorj, 
Tulcea, Bacău. Neamț, Ialomița 
și-au dat intilnire la Mărăști, pe 
locurile unde poporul român a în
scris pagini de glorie în lupta pen
tru păstrarea ființei naționale, pen
tru apărarea independenței și suve
ranității. Pionierii vrinceni au or
ganizat cu acest prilej două ex
poziții de fotografii : ..Insurecția 
din august 1944" și „Monumente 
istorice din județul Vrancea", o ex
poziție filatelică cu tema „30 de ani 
de mărețe realizări sub conduce
rea P.C.R.", standuri de cărți cu 
subiecte istorice. Timp de 3 zile, 
oaspeții pionierilor din Mărăști au 
avut intilniri cu bătrîni ai satelor, 
martori ai eroicelor lupte, au învă
țat cintece patriotice și revoluțio
nare. au organizat concursuri de 
poezie inspirate din lupta eroică a 
poporului, au participat la concur
suri de orientare turistică, Ia mar
șul de noapte „Sintem neinfricați“. 
în cea de-a treia zi. pionierii au or
ganizat acțiunea : „Eroi au fost, 
eroi sint Încă", o emoționantă evo
care a luptelor de la Mărăști. (Ion 
N’istor).

BRIGĂZI STUDENȚEȘTI
DE MUNCĂ PATRIOTICĂ

Miercuri. 31 iulie 
a.c., și-a Început ac
tivitatea in București 
prima Brigadă națio
nală de muncă patrio- 
tică a studenților par
ticipant! la tabăra de 
instruire organizată la 
Izvora Mureș de că
tre Consiliul Uniunii 
Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din 
România.

Asemenea miilor de 
rtudenti cuprinși in 
această vară in acti
vități de muncă pa
triotică. cei peste 2 000

participant 
de instruire, 
in mai mul- 
vor efectua 
obiective de

studenti 
la tabăra 
organizați 
te serii, 
lucrări la __
investiții industriale și 
universitare, la fabrici 
de materiale de con
strucții. la amenajarea 

-■ • edili-
și

unor obiective 
tar-gospodărești 
cultural-educative din 
Capitală.

Prezenta studenților 
pe șantierele muncii 
patriotice este expre
sia răspunsului con
cret la indicațiile șe-

cretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și 
reprezintă 
mărturiile -----
ale integrării tinerei 
generații universitare, 
a organizației ei revo
luționare sub condu
cerea organelor și or
ganizațiilor de partid, 
in eforturile Întregu
lui popor de a intim- 
pina cu fapte de mun
că și noi succese cea 
de-a XXX-a aniver
sare a eliberării pa
triei și cel de-al XI- 
lea Congres al P.C.R.

una din 
pregnante

• Teatrul Național București (sa
la mică) : Dulcea pasăre a tine
reții — 19.30.
• Teatrul Nottara fla Teatrul de

vară Herăstrău) : Ale! a dormit 
George Washington — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Lo
zul cel mare — 19.
• Teatrul satirlc-muzlcal ,,C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : Un băiat 
de zahăr... ars ! — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 18,30.
• Circul de stat : Spectacol sus
ținut do Circul Mare din Moscova 
— 19.30.

Dramaturgla noastră din 
ultimele trei decenii s-a
inspirat consecvent din
Ideile cele mal scumpe ale 
poporului, abordind teme 
care au stat la baza mul
tor opere izbutite și Îndră
gite de sutele de mii 
spectatori. Rezistența 
lifascistă organizată 
partid, insurecția armată și 
eliberarea tării de trupele 
naziste, subiecte .istorice 
luate din trecutul eroic mal 
îndepărtat, plin de fapte și 
de semnificații contempo
rane, toate acestea au năs
cut o literatură dramatică 
bogată, scriitorii relulnd is
toria in opere din ce în ce 
mai izbutite, aprofundind-o 
și descoperind-o ca pe un 
tezaur spiritual in care 
concepția noastră despre li
bertate și independență 
strălucește puternic. Prefa
cerile revoluționare petre
cute de-a lungul acestor 
ani, cu oamenii șl faptele 
lor, au fost și sint continuu 
teme preferate de drama
turgi.

Am avut deoseori prile
jul să stau de vorbă cu 
spectatorii și totdeauna am 
constatat că publicul știe 
ce vrea și că judecă tea
trul din singurul punct de 
vedere valabil : „această 
piesă îmi spune ceva" — 
„această piesă nu-mi spu
ne nimic". Nici un alt cri
teriu, ca, de pildă, clasic 
sau modern, dramă sau co
medie, nu funcționează in 
mecanismul subtil al ata
șamentului pentru teatru, 
decît secundar, ca nuanțe 
in sistemul preferențial, 
care insă nu au greutatea 
să alunge sau să atragă pe 
oameni in sala de specta
cole. Dar „a spune ceva" 
spectatorului nostru în
seamnă a-1 interesa cu pre
cădere in sfera probleme
lor lui de viață și de con
știință, probleme pe care 
și le pune în fiecare mo
ment și pe care încearcă să 
le limpezească'în contextul 
gindirii și al lumii lui. adi
că în contextul sistemului 
nostru socialist.

Fără îndoială că prezen
tul fascinează pe scriitor. 
Sondarea actualității a 
fost și rămine pentru lite
ratură tentația primordia
lă. Scriem, in primul rind. 
pentru contemporani. Ne 
interesează, înainte de toa
te, epoca în care trăim, 
societatea din care facem 
parte și țara căreia apar
ținem. De aceea, cele mai 
bune piese de teatru și cele 
mai iubite sint acelea care 
vorbesc despre noi înșine, 
despre idealurile noastre, 
despre lupta noastră. De

de 
în
de

aceea, teatrul este o tribu
nă. De pe scenă putem 
pleda Jn fața unul pu
blic, scena realizează o le
gătură directă n operei li
terare cu cei cărora ea le 
este adresată. Misiunea 
dramaturgului capătă ast
fel o semnificație șl o res
ponsabilitate deosebite : 
piesa se consumă în fata 
unei colectivități, influțm- 
tind-o puternic șl implicind 
procese de gindire și sufle
tești, legate de răspunderea

este de a umple «cena nu 
cu schele și furnale, cl cu 
idol șl sentimente, cu acele 
idei șl sentimente gratie 
cărora barajele se Înalță 
tăind cursul apelor șl ma
rile cuptoare topesc mino- 
reurile. Trebuie aduși pe 
scenă acei oameni demni ai 
societății noastre care au 
mllnl șl șuflete de aur și 
care poartă un singur 
nume : comuniști, în piese 
de mare respirație in care 
e reprezentată pe scenă

MUNCA
temă prioritară
a dramaturgiei

originale

puncte de vedere

fiecăruia față de societate. 
Din acest motiv, teatrul a 
vehiculat dintotdeauna idei 
mari și generoase, adică 
ideile raportate la soarta 
unei societăți sau a unui 
popor.

Confruntarea concepției 
noi despre lume și viață cu 
imbătrinita și încăpățînata 
concepție veche constituie 
specificul acestor ani. Omul 
se confundă 
său, om 
creează 
izbîndesc 
cleștarea prin care se a- 
junge la izbindă trebuie să 
se oglindească in artă și, 
mai cu acuitate, in teatru. 
Omul de azi trebuie să fie 
eroul principal al fiecărei 
piese ; el conduce acțiunea 
pe scenă ca și în societate, 
el este vizionarul cinstit al 
zilei de miine, cum apare 
și in fața celorlalți din ju
rul lui, el poartă mesajul 
limpede și încărcat de vii
tor al tuturor, așa cum îl 
poartă suit pe coloanele de 
beton de la Porțile de Fier 
sau aplecat pe volanul 
tractorului care intră in 
holde să culeagă rodul.

Datoria dramaturgului

cu timpul 
timp se 
pe altul, 

în-

i Și 
unul 

împreună.

demnitatea umană șl nu 
periferia spirituală.. Chiar 
și satira in teatru trebuie 
gindită astfel incit să nu se 
ajungă la o apreciere falsă 
a societății, departe 
realitatea care o caracteri
zează. Pledez in favoarea 
personajului care să repre
zinte pe eroul contempo
ran, frămintat și cinstit, 
nemulțumit de el însuși, 
modest și anonim.

Pledoaria pentru acest 
om nou este o cinste pen
tru fiecare scriitor, dar în 
același timp și o necesita
te politică. Fiindcă nu pu
tem scrie despre lume și 
despre prezent decît prin 
conștiința revoluționară a 
omului contemporan. Căci 
a scrie nu este echivalent 
cu a relata faptele, ci cu 
a le interpreta și a 
desluși Înțelesurile. Dar a 
cunoaște pe oameni și lu
crările lor înseamnă a le 
ispiti sufletele și gînduri- 
le, adică a fi asemenea lor. 
Dramaturgul care vorbește 
in piesa lui despre virtu
țile umane trebuie să le 
aibă el mai intii pe toate. 
Dramaturgul care cintă fru
musețea și puterea dragos-

tei prin personalele sale 
trebuie să fi iubit el, mai 
intii, frumos șl puternic. 
Dramaturgul care pledează 
In numele Justiției umane 
prin gura eroilor aii tre
buie să fie el unul dintre 
oamenii cei mai drepți și 
mai cinstiți.

Dintre temele actuale, ■ - 
ceea a muncii nu a fost 
incâ suficient adusă pe 
scenă în opere de valoare 
șl cu autoritatea pe care 
problematica ei o necesită 
in realizarea artistică. Con
cepția socialistă, prin reali
zarea unor raporturi noi 
intre oameni și prin struc
turarea revoluționară a po
ziției individului față de 
societate și a societății față 
de el, a conferit muncii o 
nouă viziune de ceea ce 
reprezintă ea astăzi ca fac
tor esențial în organizarea 
unei lumi mai bune.

Numai prin simpla pre
zență pe scenă a unui 
muncitor nu am adus și 
munca lui, cu tot ce În
chide in ea ca realitate po
litică șl încărcătură umană 
și socială. Contemporanei
tatea socialistă vede in 
muncă o adevărată datorie 
de onoare a fiecăruia din
tre noi, datorie pe care o 
avem față de societate și 
față de patrie. A munci În
seamnă a fl patriot. Acest 
punct de vedere modern nu 
și-a găsit Încă personaje pe 
măsura lor In dramaturgia 
noastră contemporană. S-au 
scris multe piese cu con
tingență la tema muncii, 
dar tema n-a fost atacată 
frontal, in esența ei de as
tăzi, cu implicațiile ei mul
tiple și profunde, cu intre- 

de. bările șl răspunsurile pe 
care orice temă majoră le 
ridică. Teatrul românesc 
contemporan are nevoie de 
personajul care șă concre
tizeze dramatic concepția 
socialismului despre mun
că, de personajul care să-și 
găsească întreaga justifi
care a vieții în datoria de 
a munci, de personajul a 
cărui existență frămîntată 
să se identifice cu nobila 
misiune de făuritor al noii 
societăți pentru care crea
ția, in variatele ei aspecte, 
constituie resortul Înaintă
rii în istorie. Ceea ce s-a 
realizat pină acum ne în
dreptățește convingerea că 
acest personaj va fi și mai 
prezent, și mai bine con
turat artistic în piesele 
noastre.

E o părere cu serioase 
temeiuri și, totodată, un 
angajament al autorului 
acestor rînduri.

le

Dan TARCHILA.

Cu Nevena Kokanova. Producție a studiourilor bulgare. Regia : Lubomir Șarlandjiev

ROMANIA - FILM

(Urmare din pag. I)

Pe bună dreptate s-a arătat la ple
nară că este pentru prima oară în 
istoria sa cind partidul nostru dobin- 
deste un program atit de amplu șl 
complex, armonios închegat, care 
stabilește intr-o larga perspectivă 
strategia și obiectivele clare pentru 
toate domeniile vieții politice, eco
nomice, sociale, culturale. Prin în- 

. tregul său conținut, de o mare im
portanță teoretică și practică atit 
pentru partidul nostru, cit și pentru 
cauza socialismului in general, pro
gramul se va înscrie ca un nou și 
valoros aport al partidului nostru la 
îmbogățirea teoriei și practicii revo
luționare mondiale.

în elaborarea acestui document, de 
Însemnătate covîrșitoare pentru des
tinele partidului și ale țârii, rolul 
esențial, determinant i-a revenit to
varășului Nicolae Ceaușescu. După 
cum au subliniat participants la ple
nară, secretarul general al partidu
lui a condus și îndrumat comisia de 
redactare, aleasă la Conferința Na
țională, a lucrat direct, nemijlocit, 
aducind o contribuție decisivă la 
fundamentarea teoretică, precum și 
la stabilirea obiectivelor concrete 
care urmează să călăuzească lupta 
comuniștilor, a întregului nostru po
por in deceniile viitoare. Și cu acest 
prilej s-au manifestat înaltele Însu
șiri ce sint proprii întregii activități 
a secretarului general al partidului 
nostru — clarviziunea politică și cu
tezanța In gindire, marea capacitate 
de analiză și sinteză a fenomenelor 
din societatea românească și din via
ta internațională, patriotismul fier
binte și internaționalismul consec
vent, intransigența revoluționară, 
Îmbinată cu un nedezmințit uma
nism.

Decurgind din proiectul de pro
gram al partidului și ca o concreti
zare a prevederilor acestuia pentru 
perioada următorilor ani, proiectul 
de directive privind dezvoltarea eco- 
nomico-socială a României in anii 
1976—1980 și prognozele de dezvol
tare in perspectivă a țării pină in 
1990 cristalizează ca obiective fun
damentale, așa cum subliniază cuvin- 
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
asigurarea in continuare a unui ritm 
înalt de dezvoltare a Industriei ți a

Cel mai bun om pe care-l cunosc

agriculturii, a întregii economii, a- 
jungerea la nivelul țărilor socia
liste mai avansate și apro
pierea României de țările dezvoltate 
din punct de vedere industrial, ridi
carea calitativă și tehnică a întregii 
activități economice, perfecționarea 
invătâmintului, intensificarea cerce
tării științifice și integrarea lor or
ganică cu producția, dezvoltarea con
tinuă a relațiilor economice interna
ționale, participarea activă a Româ
niei la diviziunea internațională a 
muncii, realizarea a noi și impor
tante progrese pe calea ridicării ni-

bita progresului, în care toate zone
le și județele vor cunoaște o mare 
înflorire. Este grăitor in acest 
sens faptul că se prevede ca prin 
continuarea amplasării raționale a 
forțelor de producție să se ajungă 
ca Dină în 1980 nici un județ să nu 
aibă o producție industrială mai 
mică de 10 miliarde lei, iar pină in 
1990 această producție minimă să se 
ridice la 18—20 miliarde, toate loca
litățile tării devenind puternice cen
tre economice și sociale. Aceasta va 
asigura valorificarea superioară a 
întregului potential material și uman

te rolul și desfășurarea Congre
sului este ilustrat și de măsurile 
stabilite de plenară cu privire la 
componența delegaților, măsuri ce 
urmăresc să asigure participarea la 
forul suprem al partidului a celor 
mai bune cadre de partid din toate 
sectoarele de activitate. în concor
danță cu aceasta, criteriile adoptate 
de plenară pentru cei ce urmează 
să fie propuși spre alegere în or
ganele centrale și locale ale parti
dului exprimă înalte exigente față 
de calitățile moral-politice și pro
fesionale, comportarea in societate.

AUSPICII RODNICE PENTRU
UN EVENIMENT ISTORIC

velului de trai al tuturor celor ce 
muncesc.

în toate acestea iși găsesc o vie 
reflectare justețea politicii econo
mice a partidului, discernămintul și 
spiritul de înaltă responsabilitate 
pentru prezentul șl viitorul națiunii 
cu care partidul a știut și știe să 
răspundă cerințelor fundamentale ale 
dezvoltării sociale, aplicind în mod 
ferm linia industrializării socialiste, 
asigurind un raport judicios intre 
fondul de dezvoltare și fondul de 
consum. Stabilirea unei rate înalte a 
fondului de dezvoltare, ca factor de
cisiv al progresului economi co-social 
rapid și temelie sigură a unor măsuri 
succesive de ridicare a nivelului de 
trai, s-a dovedit și se dovedește, tot
odată. hotăritoare pentru creșterea în 
ritmuri rapide a fondului de con
sum. corespunzător intereselor spo
ririi continue a bunăstării întregului 
popor.

în ansamblul său, proiectul de di
rective conturează imaginea unei 
Românii puternic angrenate pe or-

al tării, va consolida egalitatea de 
fapt a tuturor cetățenilor tării, creîn- 
du-le condiții optime de viată. Un 
asemenea tablou al viitorului va 
avea, desigur, darul să însuflețeas
că si mai mult clasa muncitoare, 
țărănimea, intelectualitatea, să le 
amplifice energiile și forța de crea
ție pentru realizarea mărețelor o- 
biective stabilite.

Plenara a hotărit convocarea Con
gresului pentru data de 25 noiembrie 
și a stabilit ordinea sa de zi. Este pe 
deplin evident că prin documentele 
de excepțională importanță pe care 
le va adopta, prin generalizarea ex
perienței dobindite în perioada care 
a trecut de la Congresul al X-lea și 
conturarea clară a perspectivelor 
dezvoltării viitoare. Congresi^ va 
marca o etapă de noi realizări mă
rețe pe toate planurile vieții sociale, 
va determina ridicarea pe o treaptă 
calitativ superioară a activității par
tidului, ca și a întregii opere de con
strucție socialistă în România.

Nivelul Înalt la cate sint concepu-

familie și la locul de muncă. în a- 
celasi timp, măsurile stabilite de ple
nară în vederea unei mai bune 
reprezentări in viitorul Comitet Cen
tral a tuturor județelor, precum și 
a marilor centre industriale și eco
nomice vor avea ca efect, în mod 
cert, noi și importante progrese pe 
calea perfecționării întregii activități 
de conducere.

Potrivit hotărîrilor plenarei, pro
iectele programului partidului șl di
rectivelor vor fi supuse dezbaterii 
largi în cadrul organizațiilor de par
tid, al adunărilor oamenilor muncii, 
și apoi în cadrul Congresului, astfel 
incit ele sâ întruchipeze înțelepciu
nea colectivă, voința unanimă a în
tregului partid și a întregului popor. 
Această largă dezbatere — expresie 
vie a democratismului profund ce 
caracterizează orinduirea noastră po
litică, a procesului de integrare tot 
mai profundă a partidului in viata 
întregii societăți — va trebui să pri- 
lejuiască o analiză temeinică a mun
cii depuse de fiecare organizație și 
organ de partid, de fiecare comu-

PROGRAMUL I
18.00 — 17,00 Teleșcoalâ,
17.30 Telex.
17,35 Avanpremieră.
17.40 Teleglob : Berna, capitala 

Elveției.
17,55 Agroenclclopedla.
18.25 Atenție la... neatenție I
19,00 Familia la... Iași.
19.25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal
2X00 Seară pentru tineret.
21.40 O nouă emisiune muzlcal- 

dlstractivă cu Julie Andrews.
22,15 24 de ore

PROGRAMUL II
20,00 Luna culturii muzicale româ

nești — Omagiu celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberă
rii. Muzică românească — ln- 
terpreți celebri : Filarmonica 
din Los Angeles dirijată de 
Zubin Mehta — Rapsodia ro
mână nr. 2 de George Enes- 
cu ; Orchestra simfonică a 
Radiotelevlzlunll, dirijată de 
Antonio de Almeida — Suita 
I pentru orchestră de George 
Enescu : Corul șl orchestra 
simfonică ale Radlotelevlzlu- 
nii române, dirijată de Ioslf 
Conta — Simfonia a IH-a de 
George Enescu.

21,45 Cărți șl Idei.
22,10 Cîntece ale zilelor noastre — 

spectacol de balet.

nlst. Este necesar ca organizațiile de 
partid să ia meintirziat toate mă
surile politico-organizatorice pen
tru ca adunările și conferințele de 
partid, dezbaterea /proiectelor de 
program și directive să se desfășoare 
cit mai rodnic, să se materializeze 
in rezultate efective, să ducă la ri
dicarea nivelului politic-ideologic, la 
creșterea spiritului critic și autocri
tic, la dezvoltarea democrației inter
ne. a muncii și conducerii colective, 
la întărirea disciplinei de partid, în 
vederea îndeplinirii exemplare a po
liticii partidului, a sarcinilor speci
fice fiecărui domeniu de activitate.

Atit prevederile proiectului de pro
gram, cit și ale proiectului de direc
tive se bazează pe realizarea cu suc
ces a cincinalului în curs. In aceas
tă optică, este necesar ca in cadrul 
dezbaterii documentelor pregătit* 
pentru Congres să se acorde o deo
sebită atentie tuturor problemelor de 
care depind îndeplinirea în cele 
mal bune condiții a planului pe 
anul 1974, realizarea înainte de ter
men a actualului cincinal. Munca po
litică desfășurată in acest sens de 
organizațiile de partid, de comuniști 
trebuie să se sprijine din plin pe re
centele măsuri de majorare eșalonată 
a veniturilor pentru largi categorii 
ale populației — care au demonstrat, 
încă o dată, că numai dezvoltarea e- 
conomiei și creșterea avuției națio
nale constituie calea 6igură a ridi
cării nivelului de trai al celor ■ ce 
muncesc.

Atmosfera de avlnt politic și însu
flețire în muncă, specifică acestor 
zile, vorbește de la sine despre fap
tul că eroica noastră clasă muncitoa
re, clasa conducătoare a societății, 
țărănimea, intelectualitatea, toti oa
menii muncii — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, ti
neri și virstnici, bărbați și femeU 
răsounzind cu abnegație chemării Co
mitetului Central al partidului, șint 
hotăriti să întimpine cu noi și În
semnate succese cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei și Con
gresul al XI-lea al partidului. 6ă facă 
totul pentru a asigura înfăptuirea 
politicii partidului, în interesul în
floririi României socialiste, al cauzei 
socialismului și comunismului.
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Semnarea unui Protocol româno-algerian 
de cooperare economică, științifică și tehnică

La București au fost semnate, 
miercuri. Protocolul celei de-a doua 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale româno-algere-ne de coope
rare economică, științifică și tehni
că. precum și Acordul comercial pe 
perioada 1974—1977 care prevede 
schimbul unei largi game de pro
duse de bază intre cele două țări, 
potrivit necesităților economiilor lor 
naționale, in concordanță cu planu
rile de dezvoltare economică a 
României și Algeriei.

Intîlnire la U. G. S. R. cu delegația 

sindicală din R. D. P. a Yemenului
Miercuri după-amiază, tovarășul 

Mihai Da) ea. președintele Consiliu
lui Central al U.G.S.R.. s-a intilnit 
cu delegația Confederației Generale 
a Muncitorilor din Republica Demo
cratică Populară a Yemenului, con
dusă de Mehdi Abdulla Saeed, pre
ședintele Confederației, care face o 
•vizită de prietenie și schimb de ex
periență in țara noastră.

în cursul convorbirii, a avut loc 
un schimb de păreri cu privire la

Invitație la popasurile 
turistice mureșene
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Pe traseele care duc 
spre munții Căliman 
și Gurghiului și pe 
văile Mureșului și Tir- 
navelor, cooperația de 
consum a construit și 
amenajat și in județul 
Mureș unități turisti
ce de mare atracție. 
Una dintre ele se află 
pe șoseaua națională 
15. in apropierea ora
șului Luduș. Este vor
ba de campingul ..Sal- 
cimui". care dispune 
de căsuțe confortabile, 
un restaurant cu o 
gamă variată de pre
parate culinare. Pe

șoseaua care duce 
spre Tîrnăveni se a- 
flă CABANA „STEJA
RUL", unde se pot 
servi renumitele vi
nuri de Timave. Pe 
o altă arteră de largă 
circulație, spre Sighi
șoara, cooperația de 
consum a amena
jat. complexul turistic 
..Dealul Viilor", pre
văzut cu 'camping, 
restaurant, cofetărie, 
cramă. în cunoscuta 
stațiune balneoclima
terică Sovata se află 
unul din cele mai fru
moase hanuri' turistice

• SPORT • SPORT » SPORT • SPORT ••SPORT.» SPORT
TENIS

Pregătiri pentru meciul România —Italia
VENE"*' \ 31 (Agerpres). — Selec

ționai -fe de tenis ale României și 
Italiei. care-și vor disputa vineri, 
simbătă si duminică finala zonei eu
ropene (grupa A) din cadrul ..Cupei 
Davis", se antrenează in localitatea 
Mestre din apropiere de Veneția, 
locul unde va avea loc acest meci, 
încă nu s-a stabilit care va fi com
ponența echipei italiene. Se cunoaște

PE STADIONUL „23 AUGUST“ 
LA SFÎRȘIT DE SÂPTÂMÎNĂ

Simbătă și duminică, pe stadionul 
.,23 August" din Capitală, se va des
fășura un bogat program polisportiv.

Simbătă 3 august, cu începere de 
la ora 16, este programată faza pe 
municipiu a „Cupei tineretului", la 
categoria de virstă 19—30 de ani. în 
continuare se vor disputa primele 
două meciuri din cadrul competiției 
de fotbal „Cupa București". La ora 
17.30 se vor intilni formațiile bucu- 
reștene Rapid și Sportul studențesc, 
iar de la ora 19,15, Steaua va primi

Actual itatea la box

CONSTANȚA :
„Mănușa litoralului"

Astă-seară, în „Sala sporturilor" 
din Constanța, va începe cea de-a 
III-a ediție a competiției internațio
nale de box „Mănușa litoralului".

Actuala ediție a turneului reunește 
67 de pugiliști. In afara unor 
cunoscuți boxeri de la cluburile 
Farul și Portul, ca, de pildă, Tr. Cer- 
chia, Aurel Mihai. Faredin Ibrahim 
și I. Dascălu, amatorii de pugilat din 
Constanța și de pe litoral vor putea 
urmări o serie de boxeri din Berlin, 
Dortmund și Varna, precum și de la 
cluburile bucureștene Steaua, Dina
mo și Metalul.

In primele trei reuniuni se vor 
stabili fir.aliștii competiției. Dumi
nică este zi de odihnă, finalele fiind 
programate luni 5 august.

Intîlnire între pugillștli 
români și cei iranieni

La arena „Voința" din Ploiești s-a 
disputat meciul internațional de box 
dintre o selecționată de tineret a 
României și reprezentativa Iranului. 
Intilnirea s-a încheiat ia egalitate : 
14—14.

Documentele au fost semnate, din 
partea română, dc Ion Pâțan, vice- 
pr.fr,-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, iar din 
partea algeriană, dc Layachi Yaker, 
ministrul comerțului.

★
în cursul dupft-amiezil, ministrul 

algerian al comerțului a părăsit Ca
pitala.

(Agerpres) 

activitatea și preocupările celor două 
centrale sindicale, precum și la li
nele probleme ale mișcării sindicale 
internaționale. A fost evidențiată 
cu satisfacție evoluția pozitivă a co
laborării dintre sindicatele române 
și yemenite, precum și dorința reci
procă de a dezvolta relațiile de 
prietenie și solidaritate internatio
nalists. in interesul oamenilor mun
cii și al popoarelor din cele două 
țări.

ale cooperației de con
sum — „Ursul Negru" 
(ÎN FOTOGRAFIE) — 
care oferă condiții din
tre cele mai bune de 
odihnă și recreare in 
completarea efectului 
terapeutic al băilor 
din stațiune. Alte po
pasuri turistice ale 
cooperației de consum 
pe meleagurile jude
țului Mureș, la fel de 
atractive : cabana ,,Gă- 
lăoaia", lingă satul 
Răstolnița, iar pe 
drumul spre Toplița 
— „Cabana Șoimilor".
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că primul jucător va fi Adriano Pa- 
natta. iar cel de-al doilea urmează 
să fie ales intre Bertolucci și Ba- 
razzutti. Echipa României este alcă
tuită din Ilie Năstase, Ion Tiriac, 
Toma Ovici si Dumitru Hărădău 
(rezervă). Tragerea la sorți pentru 
stabilirea programului va avea loc 
astăzi, joi. Ca arbitru va funcționa 
englezul Derec Hardwich.

replica echipei Steagul roșu Brașov.
Duminică 4 august, la aceleași ore, 

se vor desfășura jocul pentru locu
rile 3—4 (in care se vor intilni echi
pele învinse) și finala Cupei, pe 
care și-o vor disputa echipele învin
gătoare.

De la ora 16,50 și in pauzele din
tre meciuri vor avea loc demonstra
ții de ciclism, lupte, judo, gimnasti
că sportivă și modernă, box, carting 
și călărie.

Lotul R. D. Germane 
pentru campionatele 

mondiale
La apropiatele campionate mon

diale de box de la Havana, R. D. 
Germană va fi reprezentată de 8 
pugiliști (nu au fost selecționați 
boxeri la categoriile semimuscă, co
coș și grea). Iată numele titularilor : 
KLaus Gertenbach (muscă). Stefan 
Forster (pană). Jochen Bachfeld (se- 
miușoară), Ulrich Beyer (ușoară), 
Manfred Weidner (semimijlocie), Pe
ter Tiepold (mijlocie-mică), Bernd 
Wittenburg (mijlocie) și Ottamar 
Sachse (semigrea).

★

în cadrul unei conferințe de presă 
care a avut loc la Los Angeles, cam
pionul mondial de box la categoria 
„grea". George Foreman, a declarat 
printre altele : „La 24 septembrie, 
in meciul de la Kinshasa, nu va fi 
înregistrată nici o surpriză. îl voi 
face K.O. pe Clay, așa cum am ciș- 
tigat și in fața lui Frazier. Voi în
cepe pregătirile la 1 august, la Plea
santon. in California, și mă voi de
plasa in Republica Zair cu două sâp- 
tamini înaintea intilnirii".

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio

nale Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Giosan. a pri
mit, cu prilejul alegerii salo in a- 
ceastâ funcție, telegrame de felici
tare trimise-de președintele Adună
rii Populare a Republicii Populare 
Albania, Ilias Rtka, președintele A- 
dunării Federale a Republicii So
cialiste Cehoslovacia. Alois Indra, 
președintele Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale a Reprezen
tanților Populari a R.P. Chineze. 
Ciu De, președintele Adunării Popu
lare Supreme n Republicii Populare 
Democrato Coreene, Hwang lang 
Yop, președintele Senatului Iranului, 
Jaafar Sharif Emami, președintele 
Knessetului statului Israel, Israel 
Yeshayahu, președintele Marelui Hu
ral Popular al Republicii Populare 
Mongole. Niamin Luvsanclultem, 
președintele Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale a R.D. Viet
nam, Truong Chinh.

★
Tovarășul Nicolae Giosan, pre

ședintele Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, a a- 
dresat președintelui Camerei Consi
lierilor din Dieta Japoneză. Kenzo 
Kono, o telegramă de felicitare cu 
prilejul realegerii sale in această 
funcție.

★
Atașatul militar, aero și naval al 

Republicii Populare Chineze la Bucu
rești. Li Iun-ci, a oferit miercuri un 
cocteil, cu prilejul celei de-a 47-a 
aniversări a Zilei Armatei populare 
chineze de eliberare.

Au participat general-colonel Ste- 
rian Țircă și general-colonel Vasile 
Ionel, adjunct i ai ministrului apără
rii naționale, reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, membri 
ai Comitetului de conducere al Aso
ciației de prietenie româno-chineze, 
generali și ofițeri superiori, persona
lități ale vieții științifice și culturale, 
ziariști.

Au luat, de asemenea, parte Li Tin- 
ciuan, ambasadorul R. P. Chineze 
la București, șefi ai unor misiuni di
plomatice și alți membri ai corpului 
diplomatic, atașați militari.

★
Miercuri dimineața a părăsit Capi

tala, indreptindu-se spre patrie, de
legația de activiști ai Partidului Co
munist din Cuba, condusă de Josâ 
Alvarez Pârez, șef de secție la C.C. 
al P.C.C., care, la invitația Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, a făcut o vizită in schimb 
de experiență in țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Lucian 
Drăguț, vicepreședinte al Consiliului 
Central de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și Sociale, de 
activiști de partid.

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

în timpul șederii în România, de
legația cubaneză a avut convorbiri 
la Consiliul Central de Control 
Muncitoresc al Activității Economice 
și Sociale, Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor, comitetele ju
dețene de partid Galați și Tulcea, 
la Comitetul municipal Constanța al 
P.C.R. și a vizitat obiective economi
ce și social-culturale din Capitală și 
provincie.

★
Ministrul comerțului și industriei 

din Kuweit, Khalid al Adassani, 
care ne-a vizitat țara, a părăsit 
miercuri după-amiază Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Ion Pă- 
țan, viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice Internationale, 
Constantin Căruntu, ambasadorul 
României in Kuweit, de alte persoa
ne oficiale.

(Agerpres)

în cîteva rînduii
ȘAH : G. Baumstark, 

pe locul întîi la Lublin
Turneul internațional feminin de 

șah de la Lublin s-a încheiat cu o 
frumoasă victorie a maestrei român
ce Gertrude Baumstark, care a to
talizat 8,5 puncte din 11 posibile. Pe 
locurile următoare s-au clasat Hen- 
rika Konarkowska-Sokolov (Iugosla
via). Petra Feistel (R.D. Germană), 
Brigitt Szinka (Ungaria), Graszdina 
Szmacinska și Anna Jurczinska (am
bele Polonia) — cu cite 6.5 puncte, 
Evelyn Nunhert (R.D. Germană) — 
6 puncte, Eva Heidarova (Cehoslo
vacia) — 5,5 puncte etc.

★
Miercuri s-a încheiat la Pitești 

faza finală a campionatului național 
de șah al juniorilor.

Titlul de campion național de șah 
la juniori pe anul in curs a revenit 
lui Dominte Marian de la „Medici
na" Iasi, care a totalizat 11 puncte 
din cele 13 posibile.

TENIS
în cadrul turneului internațional 

de tenis de la Ostrova, jucătorul ro
mân Victor Sotiriu l-a învins cu 6—2, 
6—1 pe cehoslovacul Ambroz.

Alte rezultate: Machan (Unga
ria) — Kovarzik (Cehoslovacia) 6—3. 
6—0; Nowicki (Polorțja) — Kukovski 
(Cehoslovacia) 6—0, 6—1.

VOLEI

După o zi de odihnă, competiția 
internațională feminină de volei, 
care se desfășoară la Lodz, a fost 
reluată cu primele meciuri ale tur
neului final. Selecționata României 
a intilnit formația R.D. Germane, 
pe care a învins-o cu scorul de 3—1 
(15—12, 9—15, 15—10, 15—5).

LUPTE
Miercuri, în orașul suedez Hapa- 

randa au luat sfirșit campionatele 
europene de lupte libere pentru ju
niori. Un frumos succes au repurtat 
sportivii români Petre Brândușan 
(52 kg) și Gigei Anghel (57 kg), care 
au cucerit medaliile de argint la ca
tegoriile respective.

FOTBAL
în cadrul competiției internaționale 

de fotbal „Cupa de vară", echipa 
suedeză Aatvidaberg, viitoarea adver
sară a formației Universitatea Cra
iova in „Cupa campionilor euro
peni", a jucat pe teren propriu cu 
echipa Slovan Bratislava. Fotbaliștii 
cehoslovaci au terminat învingători 
cu scorul de 2—0 (0—0).

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 

A ELVEȚIEI

Excelenței Sale Domnului ERNST BRUGGER
Președintele Confederației Elvețiene

Cu ocazia Zilei naționale a Confederației Elvețiene, îmi este deo
sebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre, in numele Consiliului 
de Stal, al guvernului Republicii Socialiste România, al poporului ro
mân și al meu personal, cele mai cordiale felicitări și cele mai bune 
urări de pace, progres și bunăstare poporului elvețian prieten. îmi ex
prim convingerea că raporturile bilaterale dintre țările noastre vor 
continua să se dezvolte in folosul reciproc al popoarelor român și el
vețian, al cauzei păcii, înțelegerii internaționale, securității șl coope
rării în Europa și în întreaga lume,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII DAHOMEY

Excelentei Sale
Domnului locotenent-colonel MATHIEU KEREKOU,

Președintele Republicii Dahomey
COTONOU

Ziua națională a Republicii Dahomey îmi oferă plăcuta ocazie să 
adresez Excelenței Voastre călduroase felicitări împreună cu urări de 
sănătate șl fericire personală, bunăstare șl succes poporului prieten 
dahomeyan în dezvoltarea economică șl socială a țării sale.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre se vof 
dezvolta multilateral spre binele celor două popoare și cooperării in
ternaționale.

Cu cea mai înaltă considerație,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Deși nu este cel mai 
populat din orașele 
Elveției, Berna sinte
tizează, poate mal 
mult decît celelalte a- 
ș'zări elvețiene, reali
tățile specifice ale 
țării. Capitala Elve
ției evocă pitorescul 
acestei țări bogate in 
munți și salbe de 
lacuri, amintește con
figurația industrială a 
Basel-ului, sobrietatea 
urbană a Ziirich-ului 
— orașul băncilor. A- 
semenea Genevei, Ber
na este mindră de 
„vocația sa internațio
nală" : se află sediul 
multor organisme in-, 
ternaționale.

în peisajul orașu
lui se disting preg
nant semnele dezvol
tării moderne a El
veției — țară puter
nic industrializată. în 
prospectele publicita
re, laptele șl ciocolata 
elvețiană — produsele 
simbolice ale țării de 
altădată — au fost în
locuite cu echipamen
te industriale realiza
te la nivelul tehni
cii mondiale, reputa
te produse ale indus

triei chimice și farma
ceutice, ale industriei 
textile, care au azi cea 
mai mare parte a pon
derii în exportul țârii. 
Fără a mai adăuga, 
desigur, rolul cunoscut 
al industriei orlogiere, 
cu o tradiție de seco
le, dar dovedind in a- 
celași timp o recepti
vitate remarcabilă la 
cele mai noi realizări 
tehnico-științifice in 
materie (astăzi, din 
cinci ceasuri care se 
vind pe piața mondia
lă, două sint fabricate 
in Elveția).

Una din emblemele 
orașului, dar și ale 
întregii Elveții, este 
Palatul Confedera
ției, edificiu impu
nător. care servește 
deopotrivă ca sediu al 
guvernului și parla
mentului. „Tradiționa
la politică de neutra
litate a Elveției — ne 
declara aici un purtă
tor de cuvînt al Depar
tamentului politic fe
deral — departe de a 
fi o politică de izolare, 
militează pentru dez
voltarea independentă 
a țârii in condițiile

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

2, 3 șl 4 august. In țară : Vreme in 
general călduroasă, mai ales la în
ceputul intervalului. Cerul va fi 
variabil. Innorări mai accentuate 
se vor semnala în nordul țării și 
in zona de deal și de munte, unde vor 
cădea averse izolate de ploaie, pe 
alocuri însoțite de descărcări electri
ce. Vint potrivit. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse intre 10 și 20 de 
grade, iar cele maxime între 25 și 35 
de grade, local mai ridicate. In 
București : Vreme in general căldu
roasă. Cer variabil. Vint slab. Tem
peratura staționară.

TIMPUL PROBABIL 
PENTRU LUNA AUGUST

Luna august va fi. potrivit 
prevederilor Institutului meteo
rologic. frumoasă și călduroasă, 
mai ales in prima și ultima de
cadă. Caracteristicile termice și 
pluviometrice se vor încadra in 
limitele valorilor obișnuite pen
tru această lună.

între 1 și 10 august se vor 
înregistra cele mai ridicate tem
peraturi. Maximele vor fi cu
prinse intre 32 și 35 de grade, 
iar minimele nu vor cobori sub 
10 grade. In a doua decadă, vre
mea va fi mai instabilă și ră
coroasă. îndeosebi intre 12 și 16 
august, cind vor cădea ploi 
frecvente. însoțite de descărcări 
electrice. în ultima decadă, vre
mea va deveni din nou frumoasă 
și călduroasă, cu ploi de scurtă 
durată și cu caracter local. Tem
peraturile maxime vor fi cu
prinse intre 23 și 33 grade, iar 
minimele — intre 12 și 20 grade.

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C.

Ieșite cîștlgătoare la tragerea Ia sorți
lunară din 31 iulie 1974 

Ciștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 lei. în valoarea ciștl- 
gurilor este cuprinsă șl valoarea no
minală a obligațiunilor ciștigătoâre.

Plata ciștigurilor se efectuează 
prin sucursalele fi filialele C.E.C.
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1 05540 67 50 000
1 04540 22 25 000
1 98035 16 15 000
1 29799 64 10 000
1 89395 48 5 000
1 01616 05 5 000
1 39727 56 5 000
1 92467 80 6 000
1 92374 08 5 000
1 20601 38 3 000
1 82002 11 3 000
1 89301 21 3 000
1 15038 65 3 000
1 36042 13 3 000
1 06525 37 3 000
1 49539 45 3 00G
1 51078

Termi
nația 
,pripi

50 3 000

100 60G 11 2 000
1U0 269 14 2 000
100 991 73 2 000
100 664 72 2 000
100 720 IU 2 000
100 802 33 1 000
100 067 37 1 000
100 454 58 1 000
100 721 26 1 000
100 717 66 1 000
100 264 46 1 O00
100 083 80 1 000
100 723 11 1 000
100 240 54 1 000
100 080 42 1 000
100 2Î2 21 1 000
100 847 76 1 000
100 515 79 1 000
100 857 74 1 000
1 000 83 62 800
1 000 18 31 800
1 000 94 33 800
1 non 93 42 800
5 911 TOTAL: 3 749 000

lumii de azi, în 
care interdependența 
și conlucrarea națiu
nilor, animate de ace
leași idealuri — de 
pace și prosperitate — 
necesită din partea 
fiecărui stat propria 
contribuție".

între, România și 
Elveția se dezvoltă re
lații prietenești și de 
colaborare, pe baza e- 
galității in drepturi și 
avantajului reciproc. 
Potențialul economic 
al Elveției, progresele 
României pe calea in
dustrializării și di
versificării economici 
creează premise favo
rabile pentru amplifi
carea și adincirea coo
perării pe multiple 
planuri. Cele două 
țări sint animate de 
dorința de a valorifica 
posibilitățile existente, 
de a extinde conlucra
rea bilaterală, in inte
resul ambelor popoare, 
al cauzei păcii și în
țelegerii Internaționale.

V. CORVIN

Stadiul lucrărilor Conferinței de la Geneva 
pentru securitatea europeană

(Urmare din pag. I)

documentul final (privind 7 din cele 
10 principii enunțate încă la reu
niunea pregătitoare. Pe agenda de 
lucru a subcomisiei au mai rămas 
de examinat principiile egalității in 
drepturi și a dreptului popoarelor de 
a dispune de ele insele ; cooperării 
intre state ; executării cu bună cre
dință a obligațiilor asumate conform 
dreptului internațional.

în organul special de lucru, dezba
terile pe marginea proiectului de do
cument al României privind măsuri 
concrete care să facă efectivă nere- 
curgerea la forță sau la amenințarea 
cu forța au dus la includerea in 
textele de document final a cinci din 
cele șapte puncte inscrise in propu
nerea românească, ultimele două mă
suri urmind a fi examinate la re
luarea lucrărilor. In același organ 
subsidiar urmează să se fixeze ca
drul negocierilor viitoare asupra 
propunerii elvețiene privind elabo
rarea unui sistem de reglementare 
pașnică a diferendelor dintre state.

In subcomisia pentru aspectele 
militare ale securității s-au elaborat 
preambulul secțiunii de document 
final ce se redactează in acest ca
dru. precum și prevederile relative la 
unele măsuri menite să contribuie la 
creșterea încrederii și întărirea sta
bilității intre state (schimbul de ob
servatori la manevrele militare, 
schimbul de delegații militare). Ră- 
mîne in continuare să se ajungă la 
o armonizare a pozițiilor in ce pri
vește condițiile de notificare a ma
nevrelor militare de anvergură (ni
vel. arie geografică, termen de noti
ficare).

w Totodată, au fost redactate, in bună 
parte, textele referitoare la normele 
ce trebuie să guverneze negocierile 
vizind dezangajarea militară și 
dezarmarea în Europa — și există 
perspective favorabile pentru reali
zarea unui consens asupra definirii 
aspectelor de perspectivă ale nego
cierilor militare pe continent.

Rezultate fructuoase au fost obți
nute in organele subsidiare ale CO
MISIEI a Il-a ce se ocupă de comerț, 
cooperare industrială, tehnico-șiiin- 
tifică, în domeniul mediului încon
jurător și in alte sectoare economi
ce. Textele redactate care se referă 
la sfera cooperării economice însu

„DEUTSCHE ZEITUNG"

Managua, oraș al disperării
Managua, capitala stalului Ni

caragua. distrusă aproape complet 
în decembrie anul trecut ca urma
re a unui puternic cutremur, este 
astăzi un loc al sărăciei, șomaju
lui, nesiguranței, fricii și disperă
rii. Nimic nu demonstrează mai 
clar această situație decit știrile 
despre numărul crescînd al sinuci
derilor, știri Care apar frecvent in 
paginile ziarului local „La Prensa". 
„Săptăminal se înregistrează 10 
pină la 20 de asemenea acte de 
disperare" — scrie ziarul. „Adevă
ratul lor număr este, după toate 
probabilitățile, mai mare — afirmă 
un medic stabilit in oraș. Dar cine 
poate constata acest lucru in hao
sul care domnește aici ?".

Cu aceste cuvinte începe un re
portaj publicat în ziarul vest-ger- 
man „Deutsche Zeitung" si semnat 
de trimisul său special. Hanns J. 
Kocks, care a vizitat nu de mult 
Managua.

„între timp, in cartierele mărgi
nașe ale Managuei s-au stabilit din 
nou aproximativ 200 000 de oameni, 
ceea ce reprezintă aproape Jumă
tate din locuitorii pe care îi avea 
orașul înaintea catastrofei. Ei se 
întorc, treptat, in orașul lor. pentru 
că in localitățile in care se refu- 
glaseră n-au găsit nici de lucru, 
nici alimentele promise de genera
lul Somoza, actualul șef al gărzii 
naționale, dar care, de fapt, con
duce destinele tării. La un moment 

Poporul din Daho
mey aniversează as
tăzi 14 ani dc la pro
clamarea independen
ței — eveniment de 
însemnătate istorică in 
viața țării.

Situat in vestul Afri
cii, micul stat de pe 
fosta „Coastă a scla
vilor", de la Oceanul 
Atlantic, s-a angajat 
din primii ani pe ca
lea unor prefaceri 
progresiste, depunînd 
eforturi susținute pen
tru lichidarea stării de 
înapoiere economică 
datorate îndelungatei 
dominații coloniale.

Principala ramură 
economică o reprezin
tă agricultura, circa 90 
la sută din populație 
fiind ocupată in acest 
sector. Se cultivă pe 
suprafețe întinse ma
nioc, porumb, sorg, 
bumbac, cafea, nuci, 
copra, palmieri, coco-

tierl, alune — ultimele 
trei culturi constituind 
baza de materii prime 
a industriei naționale 
a uleiurilor. Exportu
rile se întemeiază pe 
materiile prime, din 
care 50 la sută uleiul 
de palmier. In anii din 
urmă au apărut o se
rie de unități indus
triale — o fabrică de 
ciment, țara dispunind 
dc însemnate zăcămin
te de calcar, fabrici 
pentru, prelucrarea 
produselor agrare, de 
textile etc. O atenție 
deosebită se acordă 
prospectării numeroa
selor bogății naționale 
— petrol, fier. aur, 
diamant, fosfați, căr
buni — in scopul va
lorificării lor in intere
sul propriu. Guvernul 
tării a inițiat un șir 
de măsuri pentru sti
mularea investițiilor 
în sectorul industrial.

Cu ocazia Zilei naționale a Repu
blicii Dahomey, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, a trimis 

mează în acest moment 35—40 de 
pagini. Aceste texte privesc obiecti
vele si domeniile cooperării, forme 
și metode de cooperare — un accent 
deosebit fiind pus pe, modalitățile 
moderne ale cooperării economice 
intre statele europene. In cursul dez
baterilor viitoare, potrivit opiniilor 
unei serii de delegații, va trebui a- 
cordată o atenție deosebită proble
melor privitoare la înlăturarea re
stricțiilor, obstacolelor și discrimină
rilor ț;are mai persistă in calea dez
voltării. precum și problemelor pri
vitoare la recunoașterea intereselor 
specifice ale țărilor in curs de dez
voltare de pe continent.

In viziunea țării noastre, precum 
si a unui mare număr de partici- 
panți, activitățile desfășurate in ca
drul COMISIEI a IlI-a in legătură 
cu cooperarea in domeniile schimbului 
de informații, culturii, educației și 
contactelor umane trebuie să contri
buie la mai buna cunoaștere si apro
piere intre popoare, ca un mijloc 
important de promovare a telurilor 
păcii. încrederii și securității in Eu
ropa și in lume. După cum este știut, 
asupra modalităților practice de a se 
realiza cooperarea in aceste domenii 
nu s-a ajuns un timp la soluții una
nim acceptabile. Este de aceea po
zitiv faptul că. in preziua pauzei lu
crărilor conferinței, s-a realizat un 
acord menit să îmbine cerința pro
movării unei largi cooperări în a- 
ceste domenii cu aceea a respectă
rii depline a suveranității fiecărui 
stat. Acordul realizat — și acest 
lucru a fost subliniat in cursul ulti
melor ședințe dinaintea pauzei — 
este de natură să răspundă interese
lor tuturor părților și să ducă la 
alte acorduri importante legate de 
problematica Comisiei a IlI-a.

în lumina evenimentelor recente 
din zona Mării Mediterane se re
levă și mai pregnant importanța 
consensului realizat de participanți 
de a se elabora o declarație specială 
a conferinței privind legătura dintre 
securitatea și cooperarea pe con
tinentul european cu securitatea și 
cooperarea in Mediterana — decla
rație care să stimuleze eforturile 
statelor in direcția slăbirii încordării 
în zonă, respectării principiilor in
dependenței, suveranității și ne- 
imixtiunii in treburile interne ale

dat ș-a răspîndit zvonul că la Ma
nagua s-ar distribui alimente. Ca 
urmare, zeci de mii de oameni 
s-au întors in capitală, unde nu 
au găsit insă nimic sau aproape 
nimic.

Așadar, ei trăiesc astăzi printre 
ruine, sub acoperișuri meșteșugite 
din resturi de scinduri, în barăci

RĂSFOIND

PRESA STRĂINĂ

încropite din te miri ce, aproape 
fără alimente și apă,' fără curent 
electric, în condiții de igienă greu 
de imaginat. înainte de toate, fără 
muncă si. in consecință, fără bani.

Dar Managua are astăzi și o altă 
față : pe șoseaua care duce spre 
aeroport se află o pădure de indi
catoare. care arată drumul spre o 
sumedenie de magazine adăpostite 
provizoriu in barăci de lemn. Iată, 
de pildă, un super-market situat 
alături de șoseaua care duce spre 
sud, spre Masaya. în magazine, 
rafturi pline. Clienți insă sint pu
tini. Numai rareori întilnești oa
meni care au bani pentru a se 
putea aproviziona aici. Prăpastia 

în spiritul politicii 
de solidaritate cu sta
tele continentului afri
can, cu toate țările In 
curs de dezvoltare, 
România Întreține ra
porturi de prietenie și 
colaborare cu Republi
ca Dahomey. Există 
premise favorabile 
pentru extinderea și 
adincirea acestor rela
ții. pe diverse planuri, 
politic, economic, teh- 
nico-științlfic, pentru 
inițierea de acțiuni de 
cooperare reciproc a- 
vantajoase. Corespun- 
zind întru totul intere
selor celor două țări 
și popoare, o aseme
nea evoluție se înscrie, 
în același timp, ca un 
aport la cauza păcii și 
progresului in lume.

D. OPREANU

o telegramă de felicitare ministrului 
de externe dahomeyan, Michel 
Alladaye.

statelor din această regiune și li- 
-mitrofe Mării Mediterane.

Pornind de la concepția — larg în- 
sușită — privind caracterul de pro
ces continuu al edificării securității 
și cooperării în Europa, care se rea
lizează prin pași concreți și succe
sivi, participanții au dezbătut, in con
tinuare, cel de-al patrulea punct al 
ordinii de zi relativ la urmările In
stituționale ale conferinței. Pe baza 
proiectelor de document prezentate 
in acest sens, urmează să se găsească 
formulări privind cadrul necesar 
de continuare organizata și cu 
participarea tuturor statelor prezente 
la conferință a acestui proces. 
România, ca și alte state, se pro
nunță pentru crearea unui orga
nism permanent, cu grupuri de 
lucru, pentru negocierea in continua
re a problemelor dezbătute de con
ferință, evaluarea rezultatelor ob
ținute, pregătirea altor reuniuni fi 
conferințe general-europene.

în conformitate cu orientările 
fundamentale stabilite de Congresul 
al X-lea și_ Conferința Națională ale 
P.C.R., in întreaga activitate desfă
șurată de delegația română s-a vă
dit preocuparea constantă a țării 
noastre de a face tot ceea ce de
pinde de ea pentru ca lucrările con
ferinței să pună baiele unor re
lații noi, de încredere, egalitate in 
drepturi și respect reciproc, să 
deschidă perspectivele unei ample 
cooperări intre statele europene in 
cele mai diverse domenii, să asi
gure climatul politic in care fiecare 
țară să se simtă la adăpost de 
orice act de agresiune sau formă de 
amestec din afară.

în luna septembrie, cind vor fi 
reluate lucrările, delegațiile state
lor participante urmează să se an
gajeze in noi acțiuni care, adăugate 
rezultatelor obținute în cadrul ac
tivităților de pină acum, se vor 
putea solda — dacă va exista voința 
politică a tuturor participanților — 
cu elaborarea unor documente com
plete și clare, finalizindu-se astfel 
cu succes faza a doua și creindu-se 
condițiile pentru reunirea fazei a 
treia, la nivel înalt — ceea ce va în
cununa rodnic prima conferință ge- 
neral-europeană, potrivit aspirațiilor 
de pace ale popoarelor continentului 
și mareînd un important jalon pe 
calea făuririi unui viitor de pace fi 
securitate in Europa și in lume.

intre bogați și săraci s-a adincit și 
mai mult, 75 la sută din populație 
sint șomeri.

Am parcurs mii de kilometri 
prin Nicaragua, am stat de vorbă 
cu nicaraguaieni, americani, euro
peni, cu reprezentanți ai oficialită
ților și, în lagărele de refugiați, cu 
sinistrați. Peste tot am constatat 
același lucru. Alimentele — in ca
zul cind. sint distribuite, dar acest 
lucru se intîmplă destul de rar — 
sint cu totul insuficiente, se poate 
spune chiar în cantități infime.

Un lagăr de refugiați, la 40 de 
kilometri spre sud de Managua. 
Din cele 200 de corturi trimise aici 
din Europa, au fost ridicate doar 
70. Administratorul lagărului mi-a 
mărturisit : „Am constatat că o se
ne de materiale au dispărut. Ali
mentele care au fost trimise In ca
drul acțiunilor de ajutorare pot fi 
cumpărate in magazine. Există co
rupție — multă și la toate nive
lurile".

Experți in materie apreciază că 
valoarea ajutoarelor — in bani, în 
alimente și echipamente — trimise 
în Nicaragua din lurpea întreagă 
se ridică la mai multe milioane 
de dolari. Dar numai o fracțiune 
a ajuns pină la populație. Și aceas
ta pentru că Somoza a pus mina 
pe întregul ajutor pe care il dis
tribuie intr-un singur scop : acela 
de a obține maximum de profit personal4.
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Acordul în problema Ciprului
salutat pretutindeni cu satisfacție

G. CLERIDES : Este nece
sară retragerea totală a for

țelor străine
• NICOSIA. — Președintele 

ferimar ‘ "
rides, 
marți 
renr 
ran te 
lași tl

__ .______ in-
nl Ciprului. Glafkos Clo- 
salutat acordul realizai, 

ieara, la Geneva intre 
■ezentantii celor trei puteri ga- 

ale statutului Clorului. în ace- 
:imp, Clerides a arătat câ este 

necesară n retragere totală n tuturor 
forțelor străine din Cipru, fiind 
menținute doar regimentele grec si 
turc, conform Acordului din 1960.

C. CARAMANLIS : Spre un 
inceput de reglementare 
justă a problemei cipriote
• ATENA — După semnarea Acor

dului de la Geneva in problema Ci
prului, primul ministru al Greciei, 
Constantin Caramanlis. a făcut ur
mătoarea declarație :

„îmi exprim satisfacția pentru că, 
tn primul rind. prin acest acord se 
pune capăt ostilităților. Cred că 
poate să constituie începutul i 
rcElcmentări juste a problemei 
priote. care va asigura calmul 
prosperitatea 
restabilirea __
două țări vecine . _ ___
iu această regiune a lumii".

i el 
unei 

ci- 
șl 

poporului din insulă, 
relațiilor dintre cele 

și va întări pacea

B. ECEVIT : Un rezultat deo
sebit de pozitiv

• ANKARA. — Cu prilejul sem
nării acordului tripartit asupra Ci
prului. primul ministru al Turciei. 
Biilent Ecevit, a spus : „Cred câ am 
obținut un rezultat deosebit dc po
zitiv".

Ecevit și-a exprimat speranța că 
ciprioții turci și greci vor putea cu
noaște in curind pacea.

Conferință de presă 
la Geneva

• GENEVA — La încheierea pri
mei faze a Conferinței de la Geneva 
asupra Ciprului, miniștrii de exter
ne ai Marii Britanii. Greciei si Tur
ciei au răspuns, in cadrul unei con
ferințe de presă, la întrebările zia
riștilor.

ANGLIA

Adoptarea noii legi privind sindicatele
și relațiile

LONDRA 31 (Agerpres). — Proiec
tul de lege privind sindicatele și re
lațiile de muncă elaborat de guver
nul laburist britanic a fost adoptat, 
ia 30 iulie, după cea de-a treia și 
ultima citire a sa in Camera Comu
nelor.

în actuala formă, noua -lege supri
mă dispozițiile net defavorabile sin
dicatelor conținute in vechiul text 
de lege, elaborat de fostul guvern 
conservator. Astfel, vor dispărea 
tribunalul pentru relațiile de mun
că. sistemul de amenzi impuse sin
dicatelor in trecut pentru nerespec- 
tarea așa-numitului „răgaz de gîn- 
dire" înainte de inițierea unei greve, 
precum ,.............................................
a se înscrie

■i obligația sindicatelor de 
intr-un registru special

Dialogul C. E. E. — țările arabe
PARIS 31 

ris au avut

Consiliului 
precum și

(Agerpres). — La Pa- 
. loc, miercuri, primele 

două reuniuni preliminare ale dia
logului dintre țările arabe și cele 
ale Pieței comune. La convorbiri au 
participat din partea C.E.E. minis
trul de externe francez, Jean Sau- 
vagnargues, in calitatea sa de pre
ședinte in exercițiu al 
ministerial al C.E.E.,
Francois Xavier Ortoli, președintele 
Comisiei Pieței comune. Țările ara
be au fost reprezentate de Mahmud 
Riad, secretar general al Ligii Ara
be. și de ministrul de externe ku
weitian, Sabah Al-Ahmad Al-Jaber 
in calitate de președinte in exerci
țiu al Consiliului Ligii Arabe. Cu 
acest prilej, participanții au ajuns

ACORDUL CU PRIVIRE LA ÎNCETAREA FOCULUI ÎN MOZAMBIC

Un succes al cauzei libertății
și independenței popoarelor

Acordul intervenit intre Frontul de 
Eliberare din Mozambic (FRELIMO) 
si Armata portugheză privind înce
tarea focului in această țară este sa
lutat cu satisfacție de opinia publi
că din tara noastră, care, alături de 
opinia publică democratică din în
treaga lume, vede in acest act un 
prim pas spre recunoașterea de către 
Portugalia a deplinei independențe a 
poporului mozambican.

Nu incape îndoială că evoluțiile 
recente, in succesiunea lor, adoptarea 
de către Consiliul de Stat al Portu
galiei a Legii cu privire la recunoaș
terea dreptului la independență al 
teritoriilor coloniale, declarația pre
ședintelui portughez privind anga
jarea imediată a procesului de deco
lonizare. ecoul pozitiv in rindurile 
liderilor mișcării de eliberare la a- 
ceastă declarație, iar acum anunțul 
cu privire la încetarea focului in 
Mozambic reflectă forța cu care iși 
găsește afirmare in lumea contem
porană dreptul sacru al popoarelor 
de a dispune singure de propria 
soartă, de a-si clădi viata conform 
propriilor aspirații. Aceasta repre
zintă încă o dovadă a caracterului 
invincibil al mișcărilor de eliberare 
națională si. totbdată. o expresie a 
dorinței poporului portughez. care 
s-a debarasat de regimul fascist, a 
forțelor militare si cercurilor demo
cratice din această țară de a se trece 
efectiv la abolirea politicii colonia-

fost 
sta-
fast

Conferința tripartită și-a atins ur
mătoarele obiective : evitarea esca
ladării conflictului, garantarea unei 
încetări viabile a focului, pregătirea 
terenului pentru o soluționare dura
bilă a problemelor politice și consti
tutionale ale Ciurului — a declarat 
James Callaghan, ministrul britanic 
de externe. Rezultatele obținute sint 
un prim pas — a apreciat el. adău
gind că „există încă un drum lung 
si dificil pentru reclădirea încrederii 
și a stabilității in Cipru. In cursul 
discuțiilor — a relevat el — nici una 
dintre Dării nu s-a pronunțat pentru 
împărțirea Ciprului". Callaghan a 
menționat că schimbul de vederi în
tre participanții la conferință a 
limitai la sfera de preocupări a 
telor garante.

Obiectivul acestei Intilniri a _ 
foarte limitat — a spus Gheorghios 
Mavros. ministrul de externe grec, 
precizind că participanții trebuiau să 
discute căile si mijloacele pentru pu
nerea in aplicare a Rezoluției Con
siliului de Securitate din 20 iulie. 
Primul și cel mai urgent obiectiv — 
încetarea operațiunilor militare ?i e- 
vitarea pierderii de noi vieți — a 
fost atins, a declarat el. S-a realizat, 
de asemenea, acordul privind înde
plinirea integrală a rezoluției Consi
liului de Securitate. El a exprimat 
speranța că relațiile greco-turce se 
vor îmbunătăți. Modul in care va fi 
guvernată in viitor Republica Cipru, 
a subliniat el. va fi stabilit de către 
poporul acestei țări. In acest con
text. Mavros a informat că părțile 
au convenit asupra lărgirii sferei 
partîcipanților la conferință, prin 
invitarea reprezentanților comunită
ților greacă și turcă din Cipru. Glaf
kos Clerides și, respectiv. Rauf 
Denktaș. Arhiepiscopul Makarios 
este reprezentantul legitim al Repu
blicii Cipru, a spus el, adăugind că 
problema activităților sale nu poate 
fi discutată in cadrul tripartit.

Declarația elaborată — a spus, la 
rindul sau, Turan Giines, ministrul 
de externe turc — este un pas pozi
tiv. dar numai un pas. pe calea spre 
rezolvarea problemei cipriote. Docu
mentul adoptat este de o importanță 
primordială și din punct de vedere 
al relațiilor dintre Grecia și Turcia. 
El a amintit că guvernul de la An
kara apreciază că este absolut nece
sară si de dorit existenta unor re
lații amicale și a unei atmosfere de 
cooperare intre Grecia și Turcia. Mi
nistrul turc s-a pronunțat pentru res
pectarea integrității teritoriale a Re-

de muncă
al Ministerului Muncii, act care ge
nera, la rindul său, alt șir de obli
gații privind respectarea anumitor 
reguli in sfera relațiilor de muncă. 
După cum se știe, de cele mai multe 
ori. centrala sindicală britanică
T.U.C. (Trade Union Congres) nu 
s-a supus acestor limitări, fapt care, 
în opinia multor observatori politici, 
a și generat climatul de confruntare 
guvern-sindicate. caracteristic ulti
melor luni ale fostului cabinet con
servator condus de Edward Heath.

Totuși, in votul de marți, deputății 
laburiști nu au putut împiedica a- 
doptarea a cinci amendamente la 
lege ale opoziției — votate, în prea
labil. de Camera Lorzilor.

la un acord privind crearea unei co
misii comune permanente a cărei 
misiune este urgentarea procesului 
de cooperare economică dintre C.E.E. 
și țările arabe, o primă reuniune a 
acestui organism urmind să aibă loc 
in luna noiembrie a acestui an. S-a 
hotârit, de asemenea, continuarea 
consultărilor la nivel de experți in 
vederea depistării și altor domenii 
de colaborare.

La încheierea convorbirilor, în ca
drul unei conferințe de presă, miniș
trii de externe francez și kuweitian 
au arătat că acestea s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de încredere și în
țelegere reciprocă și că s-a ajuns 
la un deplin acord asupra proble
melor abordate.

liste. In același timp, încetarea fo
cului are o evidentă însemnătate si 
ne plan mai larg, fiind de natură să 
se răsfringă pozitiv asupra climatu
lui internațional in ansamblu.

După ani îndelungați de lupte in- 
dirlite pentru neatirnare, pentru a- 
nărarea ființei naționale, pe pămin- 
tul Mozambicului — eliberat in bună 
parte de forțele patriotice — se con
turează perspectiva nemijlocită a in
staurării liniștii si creării unui stat 
independent. in care poporul mo
zambican, toți locuitorii, fără deose
bire de rasă, să-și poată concentra 
in întregime eforturile muncii crea
toare, pașnice, in vederea dezvoltării 
c-conomico-sociale.

Bucuria si satisfacția cu care a- 
ceste evoluții sint salutate in tara 
noastră se manifestă cu atit mai am
plu cu cit. in spiritul politicii profund 
principiale și consecvente a parti
dului — de solidaritate militantă cu 
cauza popoarelor care se ridică îm
potriva imperialismului, colonialis
mului si neocolonialismului — Româ
nia socialistă, poporul român au a- 
cordat de la inceput tot sprijinul, 
pe toate planurile, mișcării de elibe
rare din Mozambic, ca și din cele
lalte teritorii aflate sub dominație 
colonială portugheză.

Această poziție de sprijin activ 
și-a găsit elocvente expresii in mul
tiplele contacte și intilniri pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
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nublicii Cipru din punctul de vedere 
al dreptului internațional.

• OTTAWA — Canada a primit cu 
satisfacție știrea privind semnarea, 
marți seară, la Geneva, a acordului 
tripartit asupra Ciprului — a decla
rat un purtător de cuvint al Minis
terului de Externe canadian.

• WASHINGTON. — Purtătorul de 
cuvint al Casei Albe, Gerald War
ren, a declarat că Statele Unite au 
primit cu satisfacție știrea semnării 
acordului asupra Ciprului de către 
miniștrii de externe ai Greciei, Tur
ciei și Marii Britanii. „Considerăm 
acest acord ca un pas important spre 
rcinstaurarea păcii și a unei situații 
stabile in Cipru", a spus el.

In insulă
situația revine la normal
NICOSIA 31 (Agerpres). — După 

semnarea acordului tripartit de la 
Geneva asupra Ciprului, viata începe 
să revină la normal, in special în 
capitala insulei. Nicosia — anunță 
agenția Reuter. In acest oraș, ma
gazinele si băncile au inceput 6ă-si 
redeschidă porțile, pentru prima dată 
de la izbucnirea incidentelor, cu 12 
zile in urmă.

Traficul rutier începe, de aseme
nea. să se învioreze. în ceea ce pri
vește respectarea acordului de înce
tare a focului, agenția citată men
ționează că atmosfera este calmă 
de-a lungul liniilor de seDarare a 
comunităților greacă si turcă din Ni
cosia.

Marți a avut loc o întilnire a pre
ședintelui interimar Glafkos Clerides 
cu editorii și redactorii șefi ai zia
relor cipriote. Cu acest prilej a fost 
hotărîtă reluarea apariției, incepînd 
de joi, 1 august, a tuturor ziarelor 
tipărite în Cipru înaintea recentelor 
evenimente.

agențiile de presa
Ambasadorul României 

Id Bonn, Constantin Oancea, cu 
ocazia plecării sale definitive din 
R.F.G., a fost primit de Hans-Dietrich 
Genscher, vicecancelar și ministrul 
afacerilor externe al R.F.G., care a 
oferit o masă in cinstea ambasadoru
lui român.

La Biblioteca română 
din New York a fost °rsanizaiă, 
îp cadrul manifestărilor prilejuite de 
marcarea celei de-a XXX-a aniver
sări a eliberării României de sub do
minația fascistă, o seară dedicată 
progresului social și material al po
porului român. Prof. N.Nk Constanti- 
nescu, membru al Academiei de ști
ințe sociale și politice, a vorbit despre 
economia română — realități contem
porane românești. La conferință au 
participat reprezentanți ai Departa
mentului Comerțului al Statelor Uni
te, ai revistelor cu profil economic, 
ai întreprinderilor industriale și ban
care, specialiști in studii românești, 
precum și un numeros public.

Cel de-al IV-lea Congres 
al Conferinței femeilor afri- 
COMO care Par^cIP^ circa 200 
delegate din 42 de țări independen
te din Africa și reprezentante ale 
mișcărilor de eliberare națională de 
pe continentul african, se desfășoară 
la Dakar. Dezbaterile sint consacra
te problemelor privind intensificarea 
contribuției femeilor la viața eco
nomică, socială și culturală a Africii.

„Pacea în Orientul Apro
piat trebuie să fie dreaptă, 
bazată pe eliberarea totală a terito
riilor arabe ocupate de Israel în 1967 
și pe asigurarea drepturilor legitime 

citle-a avut atit la București, 
și pe pămintul Africii, cu liderii 
mișcărilor de eliberare, in documen
tele semnate cu aceste prilejuri. După 
cum este știyt, Comunicatul comun, 
semnat in iunie 1973, in timpul vi
zitei in țara noastră a delegației 
Frontului de Eliberare din Mozam
bic, condusă de Samora Machel, 
președintele FRELIMO, a reprezentat 
primul act oficial cu caracter in
ternațional încheiat de către repre
zentanții legitimi ai poporului mo
zambican.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut, 
de asemenea, intilniri cu regretatul 
conducător al mișcării de eliberare 
din Guineea-Bissau, Amilcar Ca
brai, ucis mișelește de colonialiști, 
precum și cu Aristides Pereira, se
cretar general al P.A.I.G.C., și cu 
Luis Cabrai, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Guineea- 
Bissau, cu președintele Mișcării 
Populare pentru Eliberarea Angolei, 
Agostinho Neto, și președintele 
Frontului de Eliberare Națională a 
Angolei. Holden Roberto — cu care 
s-au semnat, de asemenea. docu
mente comune ce au prefigurat re
cunoașterea de către O.N.U. a miș
cărilor de eliberare ca 
autentici, legitimi, ai popoarelor 
respective. De asemenea, România a 
recunoscut chiar din 
creării sale Republica _ 
Bissau, fiind prima țară în

exponențl

momentul 
Guineea- 

afara

Vizita ministrului afacerilor externe
al României in R. P. D. Coreeană

PHENIAN 31 (Corespondentă de la 
I. Tecuțft). — Ministrul de externe al 
României. George Macovescu. aflat 
intr-o vizită oficială la Phenian, a 
început convorbirile oficiale cu Hă 
Dam. vlcepremier al Consiliului Ad
ministrativ șl ministru de externe al
R.P.D. Coreene. S-a procedat la un 
schimb de opinii cu privire la dez
voltarea continuă a relațiilor fră
țești. de prietenie și colaborare mul
tilaterală dintre cele două țări, pre
cum și asupra unor probleme inter
naționale de interes comun.

Seara, vicepremierul Consiliului 
Administrativ si ministru de exter
ne coreean a oferit o recepție in 
onoarea oaspeților români.

în alocuțiunea rostită cu acest pri
lej. Hă Dam a relevat semnificația 
istorică a vizitei efectuate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu In R.P.D. 
Coreeană, a convorbirilor avute cu to
varășul Kim Ir Sen și a înțelegerilor 
realizate, care au deschis noi și 
ample perspective consolidării și 
extinderii continue a relațiilor de 
prietenie si de colaborare multilate
rală dintre cele două țări si popoare. 
Aducînd un cald elogiu strălucitelor 
succese obținute de poporul român.

O DELEGAȚIE ECONOMICĂ GUVERNAMENTALĂ
ROMÂNĂ LA DAMASC

cu prilejul deschiderii Tîrgului internațional

DAMASC 31 (Agerpres). — 
Miercuri a sosit la Damasc delegația 
economică guvernamentală română 
condusă de Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, pen
tru a participa la activitățile prile
juite de deschiderea Tirgului inter
național din capitala Siriei

La sosire a fost prezent Moham
mad Al Imadi, ministrul economiei 
și comerțului exterior al Siriei.

ale poporului palestinean" — a de
clarat Hafez Al Assad, președintele 
Siriei, în discursul rostit la deschi
derea Conferinței Federației ziariști
lor din țările arabe. Hafez Al Assad 
a subliniat hotărirea poporului si
rian de a lupta pentru asigurarea 
păcii.

Dizolvarea parlamentului 
Malayeziei ’■ * Sunărilor ie- 
gislative ale statelor, în vederea or
ganizării de alegeri generale in țară, 
a fost anunțată de primul ministru, 
Tun Abdul Razak.

Restricțiile în consumul 
de produse petroliere și 
ciioryic au *ost preluns*te cu >ncă 
o lună de guvernul nipon. Sint men
ținute, de asemenea, restricțiile in 
privința activității stațiilor de,benzi
nă in zilele de duminică și in timpul 
sărbătorilor.

Primul număr al revistei 
„Femmes d'Afrique" - or" 
ganul de presă al Conferinței Femei
lor Africane, a fost editat la Alger. 
Numărul inaugural este redactat in 
limbile arabă, franceză și engleză.

Egiptul a ssmnat un a- 
card cu trei companii strai- 
jțg privind construirea unui com
plex siderurgic la Dakhella, lingă 
Alexandria. Valoarea contractului 
este de 150 milioane dolari, iar pro
iectul prevede ca, în faza finală, la 
acest complex industrial să se reali
zeze 1,6 milioane tone produse side
rurgice, incepind cu a doua jumătate 
a anului 1977.

continentului african care a stabilit 
relații diplomatice cu noul stat in
dependent. O dovadă elocventă a re
lațiilor de solidaritate și a sprijinu
lui pe care România il acordă luptei 
de eliberare națională o constituie și 
prezența la București a unor repre
zentanți ai mișcărilor de eliberare și 
ai statului Guineea-Bissau.

în același timp, România, prin 
glasul secretarului general al parti
dului, a reliefat importanța și ca
racterul necesar al realizării unei 
unități largi intre toate forțele miș
cării de eliberare — și este, desigur, 
acum un motiv de satisfacție de a 
vedea că reprezentanții organizații
lor de eliberare națională din An
gola au hotârit crearea unui front 
comun pentru deschiderea negocie
rilor politice cu autoritățile portu
gheze privind independența Angolei.

Toate acestea au pus baze trainice, 
stabile și de perspectivă dezvoltă
rii relațiilor de prietenie intre po
porul român și popoarele din Mo- 
zambic, Angola, Guineea-Bissau — 
relații despre care, in mod neîndo
ielnic, se poate aprecia că vor cu
noaște, in condițiile noi ale inde
pendenței acestor popoare, o evoluție 
fructuoasă, spre binele reciproc, al 
cauzei generale, a progresului și li
bertății.

Salutînd din inimă succesul pe 
caie-1 reprezintă pentru poporul 
mozambican acordul de încetare a 
focului, poporul nostru iși exprimă 
încrederea că acest act va fi urmat 
fără intirziere de încetarea 
țiunilor militare coloniale 
Angola și Guineea-Bissau, ____
zindu-se cale largă recunoașterii de
pline a dreptului sacru al popoarelor 
din aceste țări de a se dezvolta in
dependent, potrivit propriei voințe. 
România va susține și in viitor cau
za lor dreaptă, le va acorda in con
tinuare sprijin în eforturile pentru 
dezvoltarea pașnică și liberă, pentru 
progres multilateral. 

opera
și in 

deschi-

Romulus CAPLESCU

fitrlns unit în jurul P.C.R.. în frun
te cu secretarul său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, In opera de 
edificare socialistă, ’ in îndeplini
rea mărețelor sarcini trasate de cel 
de-al X-lea Congres al partidului, 
precum si prestigiului internațional 
tot mai sporit al României, vlcepre- 
micrul si ministrul de externe Hă 
Dam a exprimat sincere mulțumiri 
partidului, guvernului șl poporului 
român pentru sprijinul activ si con
secvent pe care 11 acordă luptei po
porului coreean pentru reunificarea 
tării.

La rîndul său, ministrul român a 
evocat profundele semnificații ale 
convorbirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu si tovarășul Kim Ir Sen 
ei a reafirmat sprijinul hotârit al 
poporului român pentru eforturile 
permanente depuse de poporul co
reean, sub conducerea Partidului 
Muncii din Coreea, in vederea înde
plinirii si depășirii sarcinilor trasate 
de cel de-al cincilea Congres al par
tidului, precum si pentru cauza justă 
a poporului coreean de reunificare 
pașnică și independentă a patriei 
sale.

In cursul zilei de miercuri, Bujor 
Almășan a avut o întilnire cu Gabr 
Al Kafry, ministrul petrolului, ener
giei electrice și resurselor minerale, 
precum și cu Mustafa Al Hallaj, mi
nistrul de stat pentru problemele de 
planificare, cu care a purtat discuții 
privind relațiile de colaborare eco
nomică dintre România și Siria.

R.P.D. Coreeană șl Bus- 
trnlid au stabilit relații diploma
tice la nivel de ambasadă, relatează 
agenția A.C.T.C.

Valul de greve ale mun
citorilor negri din Africa de 
Sud, declanșate în urmă cu trei 
săptămînl la Durban, continuă In lo
calitatea East London, unde peste 
3 000 de muncitori au încetat lucrul 
pentru o săptămină în zece mari în
treprinderi, în semn de protest față 
de nivelul deosebit de scăzut ai sa
lariilor. Folosind gaze lacrimogene, 
poliția i-a împrăștiat pe participanții 
la două mitinguri și a arestat nu
meroși greviști.

Sporirea cu cinci la sută 
a prețului biletelor de avion 
pentru majoritatea curselor trans
atlantice dintre Statele Unite și Eu
ropa a fost hotărită de Departamen
tul american al aviației, în scopul 
compensării creșterii din ultima vre
me a costului carbuianților folosiți 
de avioane.

La Washington ’ avut loc 
marți o convorbire între Henry 
Kissinger, secretarul de stat al
S.U.A., și Yigal Allon, ministrul de 
externe al Israelului, aflat în vizită 
în capitala americană. Au fost abor
date probleme privind mijloacele di
plomatice menite să asigure regle
mentarea politică a situației din 
Orientul Apropiat.

Ample manifestații țărănești
în Belgia

De mai bine de trei 
pe pajiștile înclinate ale 
la Waterloo

săptămini, 
. colinei de 

sint vizibile, de la 
mari distanțe, imense furci spoite 
cu var, imagine simbolizînd am
ple acțiuni revendicative țărănești, 

în Belgia, ca de altfel și in 
Franța (și foarte de curind și in 
Olanda), nemulțumirile țăranilor 
s-au revărsat, cum se spune aici, 
pe șosele. Văzindu-și neîncetat 
ciuntite posibilitățile de existență, 
ca urmare atit a politicii prețuri
lor practicate in Piața comună, 
cit și a unor factori conjuncturali, 
producătorii agricoli, in semn de 
protest, baricadează de la o vreme 
— cu tractoare, remorci și atela
je — răspîntiile arterelor de comu
nicație, perturbind circulația ruti
eră și atrăgind in felul acesta aten
ția opiniei publice asupra unei si
tuații devenite pentru ei de nesu
portat.

Zilele trecute, aceste mișcări pro
testatare au crescut însă și mai 
mult in intensitate, duminică luind 
un aspect cu totul inedit. Ieșind 
in șosele cu remorci încărcate de 
produse, țăranii belgieni au distri
buit fără, plată oricărui cetățean, 
automobiliștilor imobilizați de ba
rajele alcătuite din tractoare, tu
riștilor străini etc. cartofi, legu-

Conferința asupra dreptului mării
(Agerpres).CARACAS 31

cadrul lucrărilor Conferinței O.N.U. 
asupra dreptului mării, desfășurate 
in capitala Venezuelei. „grupul ce
lor 77“ — care cuprinde, în realita
te, 96 de state din Asia. Africa, 
America Latină și Europa — a avan
sat propunerea ca activitatea de ex
ploatare a fundului mării să fie în
credințată unui organism internațio
nal. In termenii propunerii prezen
tate de „grupul celor ’77". acest or
ganism ar putea utiliza întreprinde- 

In

BRAZZAVILLE 31 (Agerpres). — 
„Recunoașterea de călre Portugalia 
a dreptului la independență al po
poarelor din Guineea-Bissau, Angola 
șl Mozambic constituie o victorie in
contestabilă a popoarelor din aceste 
țări" — se arată într-o declarație 
transmisă de postul de radio „Vocea 
Angolei luptătoare".

Postul de radio arată că hotărirea 
Portugaliei constituie „un act curajos 
în problema decolonizării teritoriilor 
africane. Poporul angolez, condus de 
Mișcarea Populară pentru Eliberarea 
Angolei, este gata să-și asume răs
punderea istorică pentru destinele 
țării".

MOGADISCIO 31 (Agerpres). — 
Mohammed Siad Barre, șeful statu
lui somalez, președintele în exercițiu

0 declarație a P.C.
din Argentina

BUENOS AIRES 31 (Agerpres). — 
„Partidul Comunist din Argentina va 
apăra si in viitor ordinea de drept 
constituțională șl cuceririle democra
tice ale poporului" — a declarat Ar- 
nedo Alvarez, secretar general al 
P.C. din Argentina. Țara — a rele
vat Alvarez — trece printr-un mo
ment important al evoluției sale ; o 
trăsătură caracteristică a acesteia 
constă în sprijinul pe care 11 acordă 
masele largi populare și în primul 
rind clasa muncitoare programului 
prezentat de guvernul Peron. Alvarez 
a subliniat, de asemenea, importanța 
pe care o are pentru Argentina și 
pentru întreaga Americă Latină dez
voltarea relațiilor cu țările socialiste.

s ei a ei n q

Țările exportatoare de 
PGtrOl a declarat minis
trul minelor al Venezuelei, Valentin 
Hernandez, vor controla in cursul a- 
nului viitor 74 la sută din ansamblul 
producției lor de țiței, față de numai 
22 la sută In anul 1973.

Creșterea duratei medii 
a vieții în India. Potri''“ unel 
declarații a ministrului ocrotirii să
nătății și al planificării familiei al 
Indiei, în ultimii 20 de ani, datorită 
aplicării programelor naționale în 
domeniul sănătății, mortalitatea a 
scăzut în India de aproape două ori. 
Paralel cu aceasta, în ultimele două 
decenii a fost constatată o creștere 
evidentă a duratei medii- a vieții lo
cuitorilor țării, care a sporit de la 
32 de ani, în 1951, la 50 de ani în 
anul 1971.

Camera Reprezentanților 
a Dietei japoneze “ resDlns 
moțiunea de neîncredere în guver
nul prezidat de Kakuei Tanaka, pre
zentată de partidele de opoziție.

Adunarea Națională a 
provinciei canadiene Que- 
hfîC 3 ndoptat proiectul de lege 
prin care franceza devine limbă ofi
cială a provinciei.

au bombardat cu ra-
Forțele patriotice cam

bodgiene 
chete marți 
lonnoliste
Pnom Penhului.

seara cantonamentele 
din ' suburbia sudică a

me, fructe, ouă, produse lactate. 
In apropierea cunoscutei stațiuni 
balneare Knokke, convoiul mașini
lor blocate ajunsese către ora prin
țului la apreciabila lungime de 5 
km. Același spectacol, după cum a 
relatat presa, a putut fi văzut la 
Francorchamp, la Tournai, in alte 
localități.

Odată cu distribuirea gratuită a 
produselor, țăranii explicau că nu 
ei sint vinovați de creșterea neîn
cetată a prețurilor din magazine ci, 
dimpotrivă, ca și consumatorii, sint 
victima aceluiași concurs de factori 
care face ca, pe de o parte, prețu
rile la care producătorii iși vînd 
marfa comercianților să bată pasul 
pe loc, iar, pe de altă parte, aceeași 
marfă să ajungă tot mai scumpă, 
de la o zi la alta, în sacoșa gospo
dinei.

Luni, pe o vreme însorită, agri
cultorii ” . ' ”___ ■ ___  ' -
colonat pe șosele și s-au îndreptat 
către Liege. Pe benzi și inscripții 
atașate de caroseria tractoarelor 
era redată intr-o formulare laco
nică situația critică în care se află 
țărănimea. „Produci mal mult, 
muncești mai mult, dar ciștigi tot 
mai puțin..."

din valea MeuSei s-au in-

N. Popescu-BOGDANEȘTI

rile naționale sau multinaționale, 
care ar urma să funcționeze sub con
trolul său exclusiv.

In legătură cu inițiativa grupului 
de state amintit, un comunicat al 
Națiunilor Unite, dat publicității la 
Caracas, califică propunerea res
pectivă drept o acțiune menită să 
constituie o nouă cotitură în discu
țiile purtate in jurul problemei creă
rii unui organism internațional in 
domeniul menționat. 

al Organizației Unității Africane, și-a 
exprimat satisfacția in legătură cu 
recentele declarații ale președintelui 
Antonio de Spinola asupra decoloni
zării teritoriilor portugheze din Afri
ca. declarații pe care le-a apreciat 
„drept sincere și curajoase" — rela
tează agenția France Presse. Acor
darea independenței teritoriilor afri
cane — a declarat Mohammed Siad 
Barre în cadrul unei conferințe de 
presă organizate la Mogadiscio — 
va deschide o eră nouă nu numai 
In relațiile dintre Lisabona sl terito
riile africane aflate sub_ 
portugheză, cl și 
Întreaga Africă.

__ dominația 
intre Portugalia șl

(Agerpres). — Se
al O.U.A., William 

. si-a exprimat ea-
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cretarul general 1 
Eteki Mboumoua, ,
tisfactla in legătură cu recenta de
clarație a președintelui Antonio da 
Soinola in problema decolonizării 
teritoriilor portugheze din Africa — 
relatează agenția France Presse.

DE PRETUTINDENI
• PENTRU SALVAREA 

UNEI RELICVE ISTO
RICE. In portul cipriot Ky?e- 
nia se păstrează o piesă de o 
mare valoare arheologică : un 
vas de comerț de peste 2000 ani 
— cel mai vechi vapor grec cu
noscut. Măsurind 14 metri lun
gime și 5 m lărgime, vasul 
transporta amfore și monezi. 
Scufundat la un kilometru in 
larg, a fost scos la suprafafă in 
1969 și adus in interiorul cetății 
medievale a Kyreniei. Con
struit din lemn de pin, pentru 
a fi conservat vasul trebuie să 
se mențină într-o umiditate 
constantă și la o temperatură de 
18 grade Celsius, fără de care 
ambarcațiunea ar putrezi ime
diat. Or, din cauza operațiunilor 
militare care au avut loc pe insu
lă. alifnentarea cu electricitatea 
fost tăiată și climatizarea nu 
mai este asigurată. Acum se 
depun străduințe, cu ajutorul 
O.N.U , să se obțină restabilirea 
curentului electric spre a salva 
astfel această relicvă istorică.

• „TAIFUN" - TELE
FONIC. Pentru două zile 
consecutiv — duminică si luni 
— apartamentul londonezului 
Joe Wood a devenit, din cauza 
unui deranjament al auto
matului rețelei. o centrală 
telefonică internațională sui- 
generis. In răstimpul celor 48 
de ore, el a fost literalmente 
bombardat de peste... 2 000 de 
apeluri, provenind chiar din 
locurile cele mai îndepărtate — 
ca Tokio sau Sidney. In cele 
din urmă, defecțiunea interve
nită pe rețea a fost înlăturată, 
în apartamentul londonezului 
terorizat lăsindu-se binefăcătoa
rea liniște de după furtună. Și . 
ca să fie liniștit pe deplin, ofi-

- ciul telefonic central l-a asigu
rat că va prelua asupra sa achi
tarea sumelor suplimentare, da 
urmare a avalanșei nedorite de 
convorbiri.

• „ARIPI ZBURĂTOA
RE". Șapte francezi specialiști 
in evoluții aeriene temerare, e- 
fectuate cu ajutorul unor așa- 
numite „aripi zburătoare" de di
mensiuni foarte reduse, au 
realizat performanța de a se 
lansa de pe virful masivului al
pin Mont Blanc și de a coborî 
in zbor planat, in decurs de o 
oră. o diferență de altitudine 
de circa 4 000 de metrL ateri
zând în apropierea lțȚ lțtștii 
Saint Gervais. '

a-

• PROTECȚIE ÎMPO
TRIVA RECHINILOR. Bi°- 
logul american dr. Myrberg
firmă că ar fi descoperit un 
mijloc eficace pentru a alunga 
rechinii. El a stabilit că sunete 
cu o frecventă joasă, care ee 
aseamănă cu mugetul unei vaci 
bolnave, provoacă panică in rin
dul rechinilor Alte sunete, ca 
de pildă cele produse de un 
elicopter care zboară la joasă 
altitudine, exerciiă o influență 
contrarie : ele atrag aceste ra
pace viețuitoare. Dr. Myrberg, 
care se ocupă de elaborarea u- 
nui sistem de apărare a înotă
torilor și scafandrilor care lu
crează în mările tropicale, in
vadate de rechini, nu a găsit 
încă o explicație a acestor fe
nomene. ci le-a constatat doar 
pe cale experimentală.

• CONDIȚII CON
FORTABILE DE LOCUIT 
IN ANTARCTIDA.
a veni în sprijinul exploratori
lor americani care cercetează 
Polul Sud, Fundația națională 
de științe din S.U.A. a construit 
domuri asemănătoare unor co
chilii uriașe, înalte de 13 m și 
cu un diametru de 60 m, ca
pabile să reziste unor vinturi cu 
o viteză de 80 km pe oră și unui 
strat de zăpadă cu o greutate 
de 180 kg pe mp. „Cochiliile", in 
care se menține o temperatură 
constantă, adăpostesc edificiile 
propriu-zise, mai multe domuri 
constituind o așezare legată 
prin coridoare ce întrunesc ace
leași caracteristici de rezistență.

• O PROTEINĂ CARE 
PRODUCE SOMNUL » 
fost descoperită in singele unui 
iepure. Autorul izolării acestei 
proteine este savantul elvețian 
Marcel Mannier. Această ’des
coperire creează posibilitatea ca 
in locul metodelor „clasice" de 
producere a somnului — cu 
ajutorul substanțelor chimice 
sau stimulatorilor electrici — să 
se recurgă la administrarea unui 
produs natural, care nu pre
zintă nici un fel de inconve
niente.


