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Perspectivele grandioase pornesc de la Interviul acordat
un obiectiv imediat, concret, mobilizator:

ÎNDEPLINIREA CINCINALULUI
ÎNAINTE DE TERMEN

Comuniștii, toți oamenii muncii, 
întregul nostru popor ru urmărit 
cu deosebit interes și legitimă sa
tisfacție lucrările recentei Plenare 
comune a C.C. al T.C.R. și Consi
liului Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale 
a dezbătut și șl-a 
te de importanță 
partidului și a în
tregului popor — 
documente amplu 
analizate în cu
vin tar ca rostită
cu acest prilej de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. In rin
dul acestor docu
mente, o mare 
însemnătate pre
zintă proiectul de 
directive cu pri
vire la planul cin
cinal 1976—1980 și 
liniile directoare 
ale dezvoltării 
economico-sociale 
b României pen
tru perioada 1991—1990.

Ca parte integrantă, organică a 
proiectului de program al partidu
lui. proiectul de directive r fost 
elaborat in concordanță cu obiecti
vul fundamental de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre 
comunism, continuind pe un plan 
superior orientările date de Con
gresul al X-lea și Conferința Na
țională ale partidului privind acce
lerarea progresului economic șl 
social al țârii. Prevederile sale asi
gură mai departe un ritm înalt de 
dezvoltare a industriei și agricul
turii, a tuturor ramurilor de acti
vitate, ridicarea calitativă și teh
nică. a eficienței întregii activități 
economice, sporirea venitului na
țional și, pe această bază, creș-

a României, care 
însușit documen- 
istorică în viața

ferea bunăstării materiale și spi
rituale a oamenilor muncii.

Relevind cu putere strălucitele 
perspective pe care congresul par
tidului le va deschide între
gului popor, plenara și-a expri
mat convingerea că oamenii mun
cii de la orașe și sate. întregul 
nostru popor iși vor inzeci efortu-

economiei, în condițiile unei efi
ciente superioare necesită, cu preg
nanță, sporirea contribuției fiecă
rui oin al muncii, a fiecărui comu
nist, a fiecărei întreprinderi și cen
trale, a fiecărui județ și minister 
la îndeplinirea și depășirea planu
lui pe acest an și pe anul viitor, 
a angajamentelor insuflețitoare a-

„Dezvoltarea în ritm intens, în perioada următoare, a tuturor 

sectoarelor de activitate se bazează pe realizarea cu succes a planului 

cincinal 1971-1975, pe faptul că directivele Congresului al X-lea 

și prevederile planului cincinal se vor realiza înainte de termen".

NICOLAE CEAUȘESCU

NOI SUCCESE
IN ÎNTRECEREA

SOCIALISTA
„DEVA (Corespondentul „Sein

ii''. Sabin Ionescu). în intim- 
pinarea celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării patriei și a 
celui de-al XI-lea Congres al 
partidului, numeroase colective 
de muncă din județul Hunedoa
ra — printre care cel de la în
treprinderea minieră Barza, 
trustul județean de construcții, 
Exploatarea minieră Certej și 
altele — au raportat încă de pe 
acum, îndeplinirea planului re
venit pe primii 4 ani ai cinci
nalului. Din rindul acestora se 
mai remarcă și colectivul fa
bricii de industrie locală din 
Orăștie — cea mai importantă 
unitate a întreprinderii județene 
de industrie locală — unde, 
potrivit angajamentelor, sar
cinile cincinalului s-au îndepli
nit in 3 ani și 7 luni. Numai 
in acest an. colectivul respecti
vei fabrici a realizat, suplimen
tar, peste 80 tone piese turnate, 
20 reductori de turație, 20 tone 
confecții metalice, mobilier de 
lemn, un important voliim de 
scule diferite și dispozitive. 
Pină Ia sfirșituj anului 1975, co
lectivul acestei fabrici va obți
ne o producție industrială peste 
f(revederile cincinalului in va- 
oare de 250 milioane lei.

BAIA MARE. (Corespondentul 
„Sclnteii", Gh. Susa). Și in ju
dețul Maramureș se obțin in în
trecerea socialistă rezultate ase
mănătoare. Colectivelor de mun
că ce au raportat de acum înde
plinirea planului de producție pe 
4 ani ai cincinalului Ii s-a a- 
dăugat încă unul : cel de la 
U.F.E.T. Vișeul de Sus. In lu- 
n.le care au mai rămas pină la 
sf.rșitul acestui an, unitatea din 
Vișeul de Sus va realiza supli
mentar o producție de circa 80 
milioane iei, apropiind și mai 
mult data la care iși va îndepli
ni integral sarcinile de plan pe 
întregul cincinal.

• Să întîmplnăm con
gresul partidului per- 
fecționînd activita
tea organizațiilor de 
partid

© Folosirea rațională a 
hîrtiel - o cerință 
Imperioasă
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de tovarășul Nicolae Ceaușescu
Companiei japoneze de radioteleviziune N. H. K.

Dupâ cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, a primit la 13 Iulie, in stațiunea Neptun, pe Naoki 
Endo, Kazutake Kamlo șl Mltsuyoshl Katakura, trimiși speciali ai 
Companiei japoneze de radioteleviziune N.H.K., acordind un Interviu 
pentru această companie.

rile pentru îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a planului pe a- 
cest an și pe anul 1975, pentru re
alizarea înainte de termen 
tualului cincinal, croind 
o bază trainică in vederea 
tuirii planului în perioada 
198(1. Aceasta constituie o cerință 
imperioasă, prioritară, care poale 
șî trebuie să fie realizată in 
toate întreprinderile și centralele 
economice, in toate județele și ra
murile producției -materiale. între 
planurile anuale și cele cincinale, 
intre programele curente și cele de 
perspectivă există, cum se știe, o 
legătură indisolubilă, organică, 
prevederile viitoare fundamentin- 
du-se in bună măsură pe realiză
rile prezentului. Iată de ce asigu
rarea dezvoltării și modernizării

a ac- 
astl'ol 
inl'ăp- 
1976—

sumate în marea întrecere socia
listă in anul jubiliar 1974, pentru 
înfăptuirea mai devreme a cinci
nalului.

înțelegând importanța sarcinilor 
ce le revin in acest sens, convin- 
gindu-se încă o dală, prin hotărirea 
Comitetului Executiv privind ma
jorarea retribuțiilor că de succe
sele economice depinde creșterea 
bunăstării, colectivele Întreprinderi
lor răspund cu înflăcărare, prin noi 
fapte și rezultate de prestigiu, che
mării plenarei de a face lotul pen
tru realizarea înainte de termen a 
cincinalului. Oamenii muncii din 
industria Capitalei. de pildă, 
ferm angajați in bătălia pen
tru îndeplinirea cincinalului în pa
tru ani și jumătate. înregistrează 
in perioada 1971—1974 o pro-

ducție suplimentară de aproape 
30 miliarde lei. In anul viitor, po
trivit calculelor întocmite, urmează 
să se obțină o producție industrială 
de circa 100 miliarde, din care 48 
miliarde in primul semestru, ceea 
ce va însemna onorarea angaja
mentului asumat in fața conducerii 
partidului, a Conferinței Naționale 

din iulie 1972. Nu 
numai Capitala, 
dar și numeroase 
județe anunță de 
pe acum avan
suri substanțiale 
in îndeplinirea 
cincinalului. Pină 
în prezent, bu
năoară. județul 
Satu-Mare are un 
avans de 105 zile 
in contul angaja-

* meniului de a 
realiza cincinalul 
cu șase luni mai 
devreme, jude
țul Covasna dis
pune de toate 

condițiile pentru îndeplinirea ac
tualului cincinal cu 185 de zile 
înainte de termen, județul Mureș 
a înregistrat pină acum un cî.știg 
de 82 de zile, iar județul Suceava 
va înfăptui planul pe primii patru 
ani ai cincinalului pină la 23 Au
gust. Producții suplimentare de zeci 
si sute de milioane de lei in aontul 
cincinalului au obținut pină in 
prezent numeroase alte județe. în
tre care Brașov, Cluj, Botoșani, 
Buzău și multe altele. Remarcăm, 
de asemenea, cu zeci, și zeel de- în
treprinderi au raportat în acest an 
fie realizarea planului pe primii 
patru ani ai cincinalului, fie a pla
nului pe întregul cincinal. Sint re-

(Continuare in pag. a III-a)
J

ÎNTREBARE : Domn ii l « 
președinte, cum apreciați per
spectivele relațiilor interna
ționale dintre țările care fac 
parte din cele două blocuri ?

RĂSPUNS : In viața internațio
nală s-au produs schimbări mari. 
Există țări cu orînduiri sociale di
ferite — și viața demonstrează că 
realizarea unor relații noi presu
pune o colaborare largă între toate 
țările, fără deosebire de orînduire 
socială. Apreciem, deci, că evoluția 
spre destindere și colaborare în 
viața internațională impune o 
largă colaborare între toate țările 
lumii, fără deosebire de orînduire 
socială.

în ce privește blocurile militare 
— dacă Ia acestea v-ați referit — 
trebuie să spun că ele sint rezul
tatul unei anumite perioade de în
cordare. După cum se știe, Tratatul 
de la Varșovia a fost creat ca răs
puns la existența Pactului militar 
nord-atlantic. Evoluția vieții in
ternaționale, cursul spre destin
dere fac tot mai puțin necesară 
existența acestor blocuri - militare. 
După părerea noastră, trebuie ac
ționai pentru desființarea conco
mitentă a ambelor blocuri milita
re. Aceasta corespunde tendințelor 
noi de destindere din viața inter
națională. dorinței popoarelor de 
a pune capăt confruntărilor mili
tare și, de a găsi căile unei colabo
rări pașnice în vederea dezvoltării 
economico-sociale a fiecăruia din' 
tre ele, pentru o nouă ordine eco
nomică, pentru o lume a păcii șl 
colaborării.

Orșova Nouă Foto : S. Cristian

Cel mai emoționant mo
ment din viața mea l-am 
trăit nu cu mulți ani in 
urmă, cind am călătorit la 
Orșova, in locurile unde 
m-am născut, in orășelul 
patriarhal situat la punctul 
de intilnire al Cernei cu 
Dunărea. Pe fațadele case
lor erau scrise cu bidineaua 
groasă numere mari, niște 
epigrafe menite să arate 
că locuințele acelea, su
puse demolării, urmau sâ 
lase loc apelor din amonte 
de baraj. Ore întregi am 
privit căsuța modestă de 
pe strada Grațca. sub aco
perișul căreia am venit pe 
lume, ore întregi nu m-am 
putut impâca liniștit cu 
gindul că aveam să fiu, nu 
peste multă vreme, primul 
scriitor român care nu mai 
ere „loc natal", nu intr-un 
sens metaforic, ci in ac
cepția cea mai directă a 
cuvintului. Apoi am cerce
tat macheta noului oraș, 
mutat inspre satul Tufări, 
și mi-am dat seama că 
Orșova Nouă, cu extraor
dinara ei gară, frumoasă 
ca un iaht, cu noua uzină 
textilă „Cazanele", cu 
noul șantier naval, cu noul 
port, cu vilele noi. urcate 
in pantă, devenea, sub 
ochii mei uimiți, cel mai 
tinăr oraș al patriei și câ, 
dacă trebuia sâ sufăr de o 
nostalgie, aceea trebuia să 
fie nostalgia viitorului.

Am călătorit mult prin 
țară, in ultimele trei de
cenii, dar in acești zece 
ani din urmă cele mai nu
meroase și repetate călă
torii. le-am făcut in zona 
cuprinsă intre Turnu-Se- 
verin și Orșova. Aci, pe 
cîteva sute de kilometri 
pătrați, un uriaș efort uman 

^și tehnic se pusese in miș-

ÎN ANUL JUBILIAR
Scriitori pe meleagurile natale

care pentru a da viață 
unuia dintre cele, mai în
drăznețe și pasionante pla
nuri de construcție socia
listă.

De la placa memorială, 
fixată pe locul unde fusese 
marcat cel dinții punct de 
pe șantierul sistemului hi-

locatari se instalau in ele, 
am văzut ostrovul Ada- 
Kaleh cum dispărea încet, 
dar sigur, .sub nivelul lacu
lui de acumulare, am stat 
intr-o zi, pentru ultima 

’oară, pe terasa micului și 
vechiului restaurant „Du
nărea", privind alunecarea

că viața mea de om și_
tivitatea mea de reporter și 
scriitor sint in egală mă
sură legate tot atit de 
profund de zeci șl zeci de 
alte locuri in care masivi
tatea construcțiilor noi iși 
disputa cavalerește dreptul 

'la frumusețe, dreptul la

ac

ORAȘUL MEU ARE
NOSTALGIA VIITORULUI

uș
droenergetic, de la primul 
batardou pină la cofrajcle 
celui dinții viaduct al noii 
șosele și căi ferate, pină la 
momentul solemn al inau
gurării lor, am fost martor 
la cele mai importante e- 
tape de construcție. M-am 
aflat in cel dinții tren 
care a pornit pe magistra
la Soarelui de la Tumu- 
Severin pină la Orșova. 
M-am dus la Reșița spre 
a vedea cum se fabrică 
piesele celor mai 'mari hi- 
droagregate din țară, am 
fost martor la odiseea 
transportului lor pină la 
uzina electrică implantată 
în interiorul marelui ba
raj. am văzut cele dinții 
clădiri din Orșova Nouă in 
clipele solemne cind noii

Tnsemnâri de
Petru VINTILĂ

convoaielor de șlepuri și 
remorchere pe fluviu.

Astă-vară am plutit cu un 
vapor turistic pe apele Da- 
nubiului, am trecut la vreo 
treizeci de metri pe dea
supra locului unde fusese 
odinioară strada Grațca și 
căsuța natală și am aruncat 
in apă o garoafă roșie, or
golios că locurile unde am 
văzut lumina zilei deve
niseră, ca intr-un vis mi
rific, cele mai frumoase 
din țară.

Apoi, m-au năpădit alte 
amintiri, dindu-mi seama

lnedit și la armonioasa 
ferță economică.

Am văzut orașul Victo
ria incepind din momentul 
apariției celui dinții bloc 
de locuințe pe un imens 
platou cu tufani. Am fost 
unul dintre cronicarii ora
șelor fără arhive, con
struite in patria noastră, și 
mă gindesc la Năvodari și 
Lucăcești, la Motru și ora
șul din Lunca Pomostu- 
lui, la Bicaz, Uricani șl 
Onești.

Cum aș putea să uit 
vreodată faptul că primul 
născut, trecut in registrul 
de stare civilă al orașului 
Victoria, se numea Victo
ria ! Și, iarăși, cum aș 
putea să uit faptul că tot 
în orașul Victoria am fost

martor la festivitatea con
sacrată aplicării pe fațada 
unei case a celei dinții 
plăci purtind denumirea 
unei străzi ! Și, de fel in- 
timplător, numele acelei 
străzi era numele lui Mi
hai Eminescu !

Acum, in preajma aniver
sării a treizeci de ani de 
la eliberarea patriei de 
sub dominația fascistă, nu 
pot să nu mă gindesc la 
distanța uriașă parcursă de 
națiunea noastră sub con
ducerea Partidului Comu
nist Român. Fiecare an a 
însemnat un nou arc de 
triumf și a confirmat două 
componente esențiale ale 
acestui urcuș impresionant: 
exemplara conducere de 
către partid a operei de 
rapidă dezvoltare a patriei 
și spiritul creator al po
porului român angajat, trup 
și suflet, in cea mai mă
reață operă de construcție, 
din întreaga sa istorie.

Dacă există un destin al 
fiecărui om, atunci nu 
cunosc o mindrie mai mare 
decit aceea de a- fi intrat 
adolescent și romantic in 
noua eră a patriei noastre 
socialiste, de a fi contem
poran cu milioanele de oa
meni care, sub conducerea 
înțeleaptă a partidului, au 
înfrumusețat fața patriei, 
făcîndu-i pe mulți străini 
să spună că România par
curge un miracol.

Nu, nu e nici o minune. 
Totul nu e decit energie 
creatoare, mindrie patrio
tică și frenetică bucurie de 
a construi socialismul in 
acest colț al lumii pe care 
lumea întreagă il recu
noaște, îl admiră, 11 res
pectă și ii numește simplu 
și frumos : România. J

ÎNTREBARE: Domnule 
președinte, care este ritmul de 
dezvoltare economică reali
zat in România în ultimii ani 
și ce perspective de dezvol
tare se întrevăd in continuare 
în perioada următoare ?

RĂSPUNS : în acest an, poporul 
român va sărbători împlinirea a 
.30 de ani de la răsturnarea dicta
turii fasciste și trecerea pe calea 
făuririi unei orînduiri noi sociale, 
în această perioadă istorică s-au 
obținut succese remarcabile în 
dezvoltarea industriei, agriculturii, 
științei, culturii și în ridicarea ni
velului de trai. Voi menționa fap
tul că venitul național a crescut 
de aproape zece ori, producția in
dustrială de circa 30 de ori. Pe a- 
ceastă bază a crescut, desigur, și 
nivelul de trai al poporului ; s-a 
intensificat construcția de locuin
țe, s-au dezvoltat puternic învăță- 
mintul, știința, cultura.

în cincinalul 197L—1975, produc
ția industrială va crește într-un 
ritm de circa 14 la sută, iar veni
tul național într-un ritm de peste 
12 la sută. Cred că aceste ritmuri 
pe ultimii cinci ani demonstrează 
preocupările și rezultatele bune 
obținute în dezvoltarea economiei 
românești.

In ce privește perspectiva, ac
tualmente elaborăm noul plan cin
cinal 1970—1980. Avem în vedere 
să continuăm dezvbltarea într-un 
ritm intens a economiei, ținînd 
seama că, deși este țară socialistă, 
România este încă un stat în curs 
de dezvoltare din punct de vede
re economic. Ne propunem ca în 
următorii 10—15 ani să egalăm ni
velul de dezvoltare al țărilor so
cialiste dezvoltate, să ne apropiem 
de țările avansate din punct de 
vedere economic ale lumii. De a- 
ceea, și în următorul cincinal vom 
continua dezvoltarea într-un ritm 
de circa 10 la sută. Avem, desi
gur, în vedere să punem un accent 
mai mare pe ramurile moderne 
ale industriei, cum sint electroni
ca, mașinile-unelte, utilaje com
plexe.

Paralel cu aceasta, vom continua 
să acordăm o atenție deosebită 
agriculturii, realizînd un vast pro
gram de irigații și îmbunătățiri 
funciare, care va permite crește
rea substanțială a producției agri
cole in general, satisfacerea în con
diții tot mai bune a necesităților 
populației noastre.

Putem spune, deci, că cincinalul 
următor va marca un salt impor
tant în făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, care va a- 
sigura din plin condiții mai bune 
de viață pentru întregul popor.

Totodată, vom asigura ridicarea 
în continuare a nivelului de cul
tură al poporului, dezvoltarea în- 
vățămîntulul și științei — factori 
primordiali ai progresului în con
dițiile revoluției tehnico-științifice 
de astăzi.

ÎNTREBARE : Cum apre
ciați, domnule președinte, co
laborarea, pe bază de recipro
citate, cu țările dezvoltate, 
printre care și Japonia ?

RĂSPUNS î In relațiile interna
ționale economice, România por
nește de la necesitatea participării 
active la diviziunea internațională 
a muncii, considerind că, în con
dițiile revoluției tehnico-științifice 
contemporane, colaborarea interna
țională este indispensabilă pentru 
progresul economico-social al ori
cărei țări — deci, cu atît mai mult 
al țării noastre.

Desigur, acordăm o mare aten
ție’ relațiilor cu țările socialiste. 
Dezvoltăm, de asemenea, larg co
laborarea cu țările în curs de dez
voltare, cu statele care se dezvoltă 
independent. Totodată, promovăm 
larg relații de colaborare cu țările 
dezvoltate. Aș menționa faptul câ 
în cursul acestor cinci ani (1971— 
1975) schimburile /economice ale 
României cu țările capitaliste dez
voltate se vor extinde de aproape 
două ori și jumătate.

In acest cadru, o dezvoltare pu
ternică âu cunoscut relațiile din
tre România și Japonia ; volumul 
lor a crescut, în ultimii trei ani, 
de circa trei ori și există perspec
tive ca în 1975 să fie de cinci ori 
mai mare față de 1970. Este ade
vărat câ am pornit de la un nivel 
scăzut, dar creșterea într-un ritm 
rapid a acestor relații arată că 
există largi posibilități în aceasta 
privință. România dorește să ex
tindă, în următorii ani, colaborarea 
cu Japonia pe multiple planuri, in 
condiții reciproc avantajoase, pe 
bază de egalitate și respect reci
proc.

Colaborarea cu țările capitaliste 
dezvoltate se înscrie în cadrul po
liticii generale de coexistență 
pașnică, de participare activă a 
tuturor statelor la realizarea unei 
noi ordini economice mondiale, a 
unei lumi mai drepte și mai bune, 
în care fiecare națiune să se poa
tă dezvolta corespunzător năzuin
țelor sale, fără nici un amestec 
din afară și, totodată, să participa 
activ la soluționarea marilor pro
bleme care confruntă astăzi ome
nirea.

ÎNTREBARE : Care sint o- 
rientările guvernului român 
în vederea dezvoltării turis
mului internațional ?

RĂSPUNS : Guvernul român a- 
cordă o atenție tot mai sporită 
dezvoltării turismului. De altfel, 
cred că ați putut constata investi
țiile și construcțiile realizate în a- 
cest domeniu, chiar in această sta
țiune. Apreciem că turismul are 
un rol important nu numai din 
punct de vedere economic, dar șl 
pentru mai buna cunoaștere a po
poarelor ; el poate servi la dezvol
tarea prieteniei și colaborării între 
popoarele noastre —. deci, este un 
factor important de înțelegere, co
laborare și pace in lume. In acest 
spirit avem în vedere să extindem 
și activitatea turistică, inclusiv să 
asigurăm crearea de condiții pen- , 
tru a primi mai mulți turiști in ’ 
România.

în ce privește Japonia, numărul 
turiștilor este încă mic, de cîteva 
mii, dar sperăm ca, în concordan
ță cu relațiile bune dintre țările 
noastre, cu dezvoltarea lor multi
laterală, ca și în acest domeniu, 
al turismului, să asistăm la o creș
tere a circulației turistice.

în încheiere, aș dori să urez po
porului japonez multă prosperita
te, bunăstare și pace.

VOCAȚIA PRACTICĂ 
A ȘCOLII ROMÂNEȘTI

Poporul nostru construiește cu 
însuflețire socialismul, parcurgind in 
cei 30 de ani de la eliberare un drum 
uriaș, nu lipsit de anumite dificul
tăți, dar încununat de mari succese 
și satisfacții, un drum împărțit in 
etape, bine gindite, bine organizate 
de partid, forța conducătoare a desti
nelor țării. Și cu 
fiecare etapă, atit 
invățămintul, cit 
și cercetarea ști
ințifică s-au per
fecționat in con
formitate cu stra
tegia și cu țeluri
le etapei respective 
cialistă. In acest i____ ,
saturi esențiale, caracteristice școlii 
românești, nu numai că s-au păstrat, 
ci s-au și adincit și amplificat — 
efectul social fiind contribuția spo
rită a școlii la marile înfăptuiri ale 
deceniilor de libertate. Dintre aces
tea, esențială ni se pare vocația 
practică a invățămîntului de toate 
nivelurile. Intr-adevăr, construcția 
socialistă este funciarmente științi
fică, bazîndu-se pe concepția mate- 
rialist-dialectică. In consecință, in
vățămintul, care condiționează dez
voltarea multilaterală a potențialului 
științific uman al țării este chemat

să formeze cadre de constructori te
meinic pregătiți, competenți și însu
flețiți de spirit creator, cu larg ori
zont de cunoștințe. Iată de ce, școa
la românească și-a însușit atit de 
organic, innodînd vechi tradiții îna
intate, odată cu concepția științifică, 

... *«- — înțeleasă ca o
străduință conti
nuă, metodică, 
sistematică de 
formare a tine
rilor pentru a de
veni profesioniști 
de toate catego
riile, pină la ni- 

cercetătorilor știin-

și vocația practică

însemnări de acad. prof. 
Nicolae TEODORESCU

; de construcție so- 
proces, unele tră- velul superior al __________  „__

tifici. Cum se vede, această vocație 
nu poate fi realizată spontan, ci pe 
etape conjugate cu nevoile și sta
diile construcției socialiste.

In prezent sintem angajați cu în
treaga capacitate creatoare în con
strucția societății socialiste multila
teral dezvoltate. Anul XXX este un 
an de bilanț, de dare de seamă, dat 
și de ample și cutezătoare programe 
și planuri de perspectivă. Cele două 
evenimente cruciale : aniversarea ce
lor 30 de ani de la eliberare și Con-
(Continuare în pag. a n-a)
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SĂ ÎNTlMPINĂM CONGRESUL PARTIDULUI 
PERFECJlONlND ACTIVITATEA ORGANIZAȚIILOR DE PARTID
Mărețele obiective tra*ale prin proiectul programului Partidului 

Comunist Roman dc făurire a societății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare o României spre comunism, ca și prin proiectul de 
directive presupun, ca a condiție esențiala a îndeplinirii lor. partici
parea actuu o ti.furor comuniștilor. a cadrelor partidului la transpu
nerea in viața a politico sale. Vna din căile principale pentru atin
gerea acestui scop o constituie antrenarea largă, sistematică a activu
lui de partid — această aht dc importantă forța mobilizatoare ți sursă 
de energii umane.

Înfățișăm. in rindurile ce urmează, experiența ciștipată in acest da
de organizația dc partid a întreprinderii „Flamura roșie" din

Activul comitetului nostru de 
Dartid se ridică la aproape 400 de 
tovarăși. Dc la început precizăm 
că nu este vorba d' un șir de 
nume Înscrise pe o listă, ci de o 
forță reală, puternică, activă, pe ca
re comitetul dc partid se sprijină in 
mod sistematic in indcplinirca tu
turor sarcinilor 
sale. în rindurile 
activului se nu
mără membrii oc
eanelor alese ale 
organizațiilor do 
bazâ. de sindicat 
Si U.T.C.. cei 42 
de membri ai co
misiilor pe pro
bleme ale comite
tului dc partid, 
srupul celor peste 
30 de lectofi si 
propagandiști. cei 
peste 50 dc agita
tori. colectivele 
Gazetelor de pere
le și satirice, pre
cum si alti comuv 
nisti. Unii mem
bri ai activului au 
sarcini pe perioa
de mai îndelunga
te, alții — sarcini 
de mai scurtă 
durată, desprinse din planurile de 
muncă ale comitetului de partid și 
ale organizațiilor de bază. întotdea
una. in funcție de evenimentele po
litice. se dau sarcini operative. 
Membrii activului nostru populari
zează in aceste zile, m masa 
largă a oamenilor muncii, conținu
tul cuvintării tovarășului Nicolae 
Ceaușcscu la recenta Plenară co
mună a C.C. al P.C.R. și Con
siliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale, informează 
asupra celorlalte documente adop
tate de plenară, fiind, in același 
timp, fervenți agitatori pentru 
a face temeinic cunoscute pre
vederile Hotăririi Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. din 13 iunie 
1974 cu privire la majorarea eșa
lonată. pe ramuri și activități, a 
retribuției oamenilor muncii.

Experiența ne-a demonstrat că 
folosirea activului ca forță de in
tervenție cit mai eficientă depinde 
in măsură hotăritoare dc informa
rea sa temeinică, operativă. îmbi
nată strins cu o consultare perma
nentă ia principalele acțiuni ce ur
mează a fi întreprinse. Ținind sea
ma că prima și cca mai importantă 
sarcină a întreprinderii o constituie 
îndeplinirea și depășirea planului, 
in aceste zile au loc din nou 
ample consultări și analize, intil- 
niri operative cu activul pe dome
nii. care vor contribui la con
turarea programului suplimentar de 
măsuri in vederea identificării de 
noi rezerve, menite să ducă la de
pășirea planului de producție, creș
terea productivității muncii, reduce
rea cheltuielilor, gospodărirea judi
cioasă a tuturor valorilor materiale 
?i financiare cu care este înzestrată

Folosirea rațională a HlRTFEI - o cerință imperioasă Vocația practică
LA SEMNALUL „SClNTEII", FABRICILE PRELUCRĂTOARE RĂSPUND:

țoale deseuiile colectate!"„Vom prelua
Ziarul nostru semnala la 4 iulie, in 

articolul ..De ce nu primesc- fabricile 
toate deșeurile colectate", că fabri
cile prelucrătoare nu preiau operativ 
deșeurile de hirtie existente in de
pozitele unităților D.C.A. — ceea ce 
îngreuna foarte serios acțiunea de 
colectare și valorificare a acestei 
prețioase materii prime. Erau viza
te, cu acel prilej, atit fabricile pre
lucrătoare. unitățile D.C.A. (care nu 
expediau hirtia balotată), cit și re
țeaua de transport C.F.R. (care nu 
asigura cu operativitate vagoanele 
necesare). Cum a fost recepționat 
semnalul ?

— înainte de toate, aș dori să ex
prim mulțumirile noastre. ne-a 
declarat GH. TEODORESCU, di
rectorul comercial al Centralei de 
preindustrializare si achiziții — pen
tru sprijinul acordat de ziarul „Scin- 
teia- prin publicarea articolului din 
4 iulie a.c. Efectele sale s-au re
simțit imediat, printr-o schimbare 
generală de atitudine din partea tu
turor partenerilor noștri : C.F.R.-ul a 
manifestat — si manifestă, in conti
nuare — o mai mare receptivitate 
fată de cererile noastre (punind la 
di-poziție vagoanele de care avem 
nevoie), iar fabricile au acceptat să 
primească cantități suplimentare de 
hirtie. descongestionând astfel depo
zitele noastre. Ca urmare. sintem 
din nou in măsură să preluăm orice 
cantitate de hirtie colectată de la 
populație sau de la Întreprinderi si 
instituții. stocurile actuale asigurind 
o aprovizionare normală a unităților 
prelucrătoare. în plus, as dori să 
menționez că — după informațiile 
ne care le deținem — semnalul dat 
de ziar a avut un ecou favorabil și 
pentru perioada următoare : la con
tractările suplimentare ce le desfă
șurăm. in prezent, pentru semestrul 
al doilea din acest an (cu toate fa
bricile din țară), am reținut o evi
dentă preocupare din partea tuturor 
factorilor de răspundere pentru so.- 
luționarea greutăților ce mai apar. 
Iată de ce considerăm că sarcir.a 
> jplimentară (stabilită orin H.C.M. 
521 din mai a.c.) de a colecta in pluș 
25 000 tone deșeuri de hirtie. va fi 
îndeplinită in totalitate. în ce r.e 
privește, am intensificat, si vom in
tensifica in continuare. activitatea 
de balotase a deșeurilor, astfel ca 
fabricii? să le primească in condiții 
uit mai bune.

Cum au procedat fabricile ?
— Imediat după apariția articolu

lui din ziar au fori convocati la cen
trala noastră conducătorii tuturor fa
bricilor din tară — ne-a declarat 
NICOLAE MOCANU. directorul teh- 
-tic a! Centralei industriale de celu- 
ioză si hirtie din Brăila. Cu acest 
prilej s-au analizat cauzele situa- 
ij°i cieat? și s-au dispus măsuri i- 
mediate de rezolvare. Pentru a pu
tea absorbi surplusul de deșeuri a- 

Întreprinderea, astfel ca. prin efor
turi conjugate pentru creșterea 
beneficiilor, să fie posibilă acoperi
rea alocațiilor suplimentare reparti
zate majorării veniturilor. Comite
tul de partid organizează în mod 
sistematic plenare cu activul. Așa 
s-a procedat, bunăoară, anterior

ACTIVUL- 
forta mobilizatoare, izvor 
de energii în îndeplinirea 

sarcinilor politico-economice
analizării în comitetul de par
tid a stadiului îndeplinirii mă
surilor stabilite la nivelul între
prinderii ca urmare a consfătuirii 
de lucru a secretarului general al 
partidului, din 6 august 1^73. cu 
conducerea Ministerului Industriei 
Ușoare.

Periodic, se țin și consultări pe 
grupuri ale activului. Se știe că 
una din principalele sarcini ale 
colectivului nostru este asigurarea 
cu piese de schimb și accesorii a 
industriei textile. în raport de a- 
ceasta. agitația vizuală trebuie 
să joace un rol foarte impor
tant in mobilizarea neintreruntă 
a tovarășilor noștri la o muncă or
donată. disciplinată, de cea mai 
bună calitate. Ne-am dat insă sea
ma de caracterul mult prea general 
al agitației vizuale. Comitetul de 
partid a invitat atunci la o vizită 
prin întreprindere mai mulți mem
bri de partid din activul de propa
gandă. fiecare făcind observații la 
fața locului. A urmat un scurt 
schimb de opinii — in prezența și 
a secretarilor organizațiilor de bază, 
a responsabililor cu munca politică 
in organizațiile sindicale și U.T.C. 
— soldat cu propuneri și indicații 
concrete. Totodată, membrii comi
siei de propagandă au fost reparti
zați pe organizații de bază,, spre a 
urmări aplicarea lor. Concluziile 
măsurilor luate s-au tras peste un 
timp, după ce participant^ la con
sultarea inițială au refăcut\itine
rarul prin uzină.

Pentru participarea efectivă și 
eficientă a activului la rezolvarea 
principalelor sarcini de partid au 
o însemnătate deosebită comisiile 
pe probleme ale comitetului de

flate In depozitele D.C.A.. s-a trecut 
de indată la schimbarea rețetelor de 
fabricație (mărindu-se consumul de 
deșeuri, fără afectarea calității pro
duselor finite), iar in depozitele fa
bricilor s-au luat măsuri pentru 
mărirea cantităților pe care le adă
postesc. Acum, livrările de la D.C.A. 
au inceput să intre din nou in nor
mal, iar prin măsurile pe care le-am 
stabilit putem asigura pe furnizorii 
noștri că vom primi. In continuare, 
țoale deșeurile colectate.

...Constatăm, prin urmare, că. spre 
lauda celor vizați, neajunsurile au 
fost remediate operativ, activitatea 
de colectare și valorificare a deșeu
rilor puțind să continue in condiții 
corespunzătoare. Se ridică, insă În
trebarea : există garanții că aseme
nea situații nu vor mai apărea pe 
viitor, că fabricile prelucrătoare vor 
asigura preluarea integrală a de- 
șzurilor colectate ?

— în ce ne privește — ne-a decla
rat MARCEL WEISS, directorul u- 
neia din cele mai mari fabrici con
sumatoare de deșeuri de hirtie (fa
brica ..Comuna din Paris" din Piatra 
Neamț) — sintem in curs să finali
zăm o investiție de prelucrare a de- 
szurilor (o investiție similară se rea
lizează si la fabrica din Bușteni — 
n.n.l. care va permite — oină la 
sfirșitul anului (termenul de punere 
in funcțiune a instalației este 10 au
gust a.c.) — folosirea unei cantități 
dubi? de deșeuri. In continuare, 
pentru perioada 1976—1930 s-a 
prevăzut realizarea a incă două noi 
instalații prin care consumul de de
șeuri va ajunge la aproape 25 000 
tone anual, față de 6 000—7 000 tone 
cite folosim in prezent.

— Investițiile care sint in curs de 
realizare si cele prevăzute pentru 
viitorul cincinal — ne-a declarat, la 
nndul său. IOAN CHIVU, directorul 
general adjunct al Direcției generale 
plan-dezvoltare din cadrul Ministe
rului Economiei Forestiere și al Ma
terialelor de Construcții — au in 
vedere atit mărirea consumului de 
deșeuri la acele sortimente de hirtie 
și cartoane la care se folosesc, cit 
mai ales extinderea utilizării lor și 
la alte sortimente de calitate supe
rioară. Ca rezultat al acestor măsuri, 
vom mări cantitatea deșeurilor valo
rificate cu peste 25 000 tone in aceri 
an. iar in anul viitor vom ajunge la 
un consum de aproape 200 000 tone 
(echivalentul unei mase lemnoase de 
circa 1 milion dc m.c.). Pină in 1980. 
volumul deșeurilor valorificate se va 
dubla, față de anul curent.

..Acțiunea D“ Îmbracă insă la noi 
si un alt aspect : prelntimplnârea 
apariției deșeurilor, respectiv re
ducerea lor la o limită minimă. Cum 
se poate realiza acest lucru ? Prin 
crearea de sortimente care să aibă 
aceeași valoare de întrebuințare (ca 
și sortimentele existente), dar car» 

partid. Dintre variatele modalități 
dc acțiune ale acestor organisme 
so desprinde, m primul rind. efec
tuarea unor studii. Pentru a ilus
tra diverșii aton problemelor abor
date in cadrul studiilor, cităm ci- 
IcvR exemple din ultima perioa
dă . comisia economică — extinde
rea remunerării in acord global, 
r. integrarea in procesul de produc
ție a unor utilaje Inactive, pre
gătirea forței de muncă : comisia 
de propagandă — desfășurarea in- 
xățămintului de partid ; comisia 
organizatorica — rezervele de creș
tere a rindurilor organizației de 
partid : elaborarea — împreună cu 
comisiile economică și de propa
gandă — a unui program de pre
gătire complexă a activului.

Concomitent cu studiile — efec

tuate de mai multe colective, cu- 
prinzind in medie 3—5 persoane — 
membrii activului care alcătuiesc 
comisiile pe probleme întreprind, de 
ademenea, controale (cităm acțiu
nile de control prin care s-a urmă
rit cum sint indeplinite hotăririle si 
propunerile reieșite din adunările 
generale de partid, sindicat. U.T.C. 
și ale oamenilor muncii pe primul 
trimestru), organizează expoziții- 
dezbateri (la secția de accesorii 
textile, o expoziție a pieșelor rebu- 
tate a prilejuit importante con
cluzii formulate in prezența 
întregului activ de partid, a tutu
ror muncitorilor și tehnicienilor 
din secție). Cum ridicarea calita
tivă și tehnică a activității eco
nomice este o problemă centra
lă. se organizează sesiuni de comu
nicări. in vederea stimulării inte
resului pentru munca de cercetare. 
A inceput realizarea unor filme 
(ultimele două filme surprinzind 
aspecte critice legate de fo
losirea necorespunzătoare a fon
dului de timp și a utilajelor, 
turnate de cineclubul uzinei, au 
fost prezentate in fața întregului 
activ de partid, in grupele sindicale 
și in cele 12 organizații U.T.C.. fi
ind însoțite de grafice și informări 
ale comisiei economice).

Nu putem incheia acest capitol 
fă"» aminti des ore acțiunile co
mune ale comisiilor pe probleme 
fie cu consiliul de control munci
toresc. fie cu comisiile pc dome
nii ale comitetului oamenilor mun
cii — toate acestea fiind forme im
portante de antrenare a activului 
de partid, a numeroși comuniști și 
a altor oameni ai muncii la gin- 
dire și acțiune comună, ele ciști-

să înglobeze mai puțină materie pri
mă. Este ceea ce numim noi. in ter
meni de specialitate, „mărirea su
prafeței de hirtie realizată din ace
eași cantitate de materie primă", 
întrucit o asemenea acțiune com
portă modificări organizatorice și de 
fabricație de mal lungă durată, s-a 
prevăzut ca. deocamdată, să se rea
lizeze — fără nici o Investiție, ci 
doar prin modificarea proceselor 
tehnologice la instalațiile existente 
— un plus de hirtie de 153 milioane 
mp pe an (cu aceeași cantitate de 
materii prime), urmind ca pină in 
1980 să se ajungă — prin moderni
zări ale utilajelor — la realizarea 
unei producții suplimentare de 3.3 
miliarde m d (utilizind, de asemenea, 
aceeași cantitate de materie primă).

...Consemnind cu satisfacție efec
tele pozitive prompte ale semnalului 
lansat de ziarul nostru, am vrea să 
credem că prin îndeplinirea integrală 
a programelor de măsuri la care 
s-au referit interlocutorii noștri, in 
viitor nu vor mai apărea situații ca 
aceea pe care am sesizat-o in artico
lul amintit, iar acțiunea de colectare 
și valorificare a deșeurilor de hirtie 
se va desfășura in continuare in 
condiții normale.

Mihai IONESCU

Circulația auto
— In primul semestru al 

anului s-au înregistrat cu 
7 la sută mai puține acci
dente de circulație, numă
rul pierderilor de vieți a 
scăzut cu 9 la sută. Prin 
ce se explică această evo
luție favorabilă ?

— Ar fi bine să pornim 
de la ideea că avem de-a 
face abia cu un început de 
evoluție favorabilă, deoare
ce este incă mult loc pen
tru mal bine. Acest ince
put. după părerea noastră 
se datorează unui ansam
blu Întreg de factori și mă
suri, in rindul cărora redu
cerea vitezei maxime de 
circulație la 80 km pe oră. 
radarul șl in general acțiu
nile dQ disciplinare a 
circulației, exigența mai 
mare la verificarea stării 
tehnice a vehiculelor. îm
bunătățirea semnalizării ru
tiere (se extind marcajele 
reflectorizante și semnali
zările luminoase). Intensi
ficarea propagandei rutie
re (la radio, televiziune, in 
presă, in școli), exigența 

gind cu alit mai mult in însemnă
tate cu cit constituie prilejuri opti
me dc atragere și a nemcmbrllor 
dc partid la acțiunile organizațiilor 
dc partid.

Dacă reflectăm cu obiectivitate 
asupra muncii cu activul, trebuie să 
constatam că există resurse foarte 
mari dc inteligență, capacitate de 
muncă, inițiativă care, in condițiile 
antrenării permanente, se valorifică 
din plin. Judecind insă prin prisma 
sarcinilor noi. de o deosebită com
plexitate și răspundere, puse in 
fața noastră de proiectul progra
mului partidului și proiectul dc di
rective ale Congresului al XI-lea. a 
căror înfăptuire va solicita angre
narea plenară a tuturor forțelor, 
nu putem să nu arătăm că nu în
totdeauna știm să și folosim aceste 

resurse umane. 
Au fost și mai 
sint situații cind 
un șir de mem
bri ai activului 
rămin pasivi, se 
mulțumesc cu 
participarea la 
cite o ședință, 
așteptind sâ tot 
fie solicitați și 
stimulați la rezol
varea unor sar
cini de care, de 
fapt, ar trebui să 
răspundă cu de
plină maturitate 
politică. Aceasta 
face ca unele ac
țiuni să fie tără
gănate și eficien
ta scontată să in- 
tirzie. Greșind, 
noi ii lăsăm de 
multe ori pe coi 
in cauză liniștiți 

și ne adresăm altora, in loc de 
fapt să-i mobilizăm tocmai pe 
aceștia. Tot atit de adevărat este 
că asemenep atitudini sint. citeo- 
dată, determinate de intirzierea 
aplicării unor propuneri sau a 
soluționării unor probleme sem
nalate de membri ai activului. 
Conștienți de aceste neajunsuri, 
care ne-au apărut cu claritate și la 
ultima analiză a muncii cu activul, 
ne-am orientat spre unele forme 
mai operative de lucru, in acest 
sens fiindu-ne de un real ajutor 
schimbul de experiență organizat 
recent pe această temă de către Co
mitetul județean de partid Sibiu. 
Dintre modalitățile însușite amin
tesc, dc pildă, prezentarea unor 
informări verbale, fie in adunări 
generale, fie in plenare asupra în
deplinirii unor sarcini și acțiuni ce 
revin activului, discuții in biroul 
comitetului de partid asupra posi
bilităților de aplicare a unor pro
puneri ale comisiilor, fără a se aș
tepta ocazii speciale.

întreprinderea ..Flamura roșie'* 
s-a angajat să obțină, pină la 23 
August, o producție suplimentară 
de 6.5 milioane lei, realizarea aces
tui angajament constituind garan
ția unor noi realizări in cinstea 
congresului partidului și pentru de
vansarea cincinalului. In atingerea 
obiectivelor urmărite, comitetul de 
partid se bizuie ferm pe consulta
rea și antrenarea activului și. prin 
acesta, a întregului colectiv de oa
meni ai muncii.

Ion LOLOIU
secretarul comitetului de partid 
de la întreprinderea 
„Flamura roșie" Sibiu

(Urmare din pag. I)
greșul al XI-lea al partidului ne vor 
da prilejuri solemne de a privi re
trospectiv și prospectiv, cu satisfac
ție pentru ceea ce am înfăptuit, cu 
notărire pentru ceea ce vrem 6ă în
făptuim. Iar in vederea acestor per
spective. vocația practică a școlii 
românești trebuie să se afirme pe o 
treaptă superioară celor parcurse 
pină acum. Cu atit mai mult cu cit 
anul 1974 marchează pentru învăță- 
mint începutul unei etape noi : ge
neralizarea primei trepte a invăță- 
mintului liceal și accentuarea inte
grării învățămintului superior cu 
producția și cercetarea, in conformi
tate cu hotăririle Plenarei C.C. al 
P.C.R. din iunie 1973. In această 
perspectivă, pe cit de amplă, pe atit 
de riguros circumscrisă in social, vo
cația practică a școlii românești de
vine obiectiv major al invățămin- 
tului la toate nivelurile. Tocmai de 
aceea, recenta hotărire a Consiliului 
de Miniștri, ținind seama de obiec
tivul principal al învățămintului li
ceal — asigurarea unei temeinice 
pregătiri teoretice și practice a tine
retului prin profiluri largi, care să 
permită încadrarea intr-o activitate 
socială utilă, cu prioritate in produc
ția materială — stabilește ca in ca
drul celor opt tipuri de licee prevă
zute in hotărirea plenarei C.C. al 
P.C.R. să existe un număr de 24 de 
profiluri, restringindu-se astfel va
rietatea excesivă a specialităților, 
adeseori prea înguste și care limitau 
profilul pregătirii de ansamblu al 
absolventului. Rezultă deci, cu o cla
ritate demnă de un enunț matema

sporită la examinările pen
tru obținerea permisului de 
conducător auto și altele au 
avut urmări salutare. A 
crescut nivelul de discipli
nă in rindul șoferilor. Do
vada : aceeași statistică a- 
rată că ponderea șoterilor 
in rindul vinovațllor de co
miterea accidentelor de 
circulație scade, crescmd 
in schimb c6a a pietonilor.

— Ați vorbit de radar 
ți în general de acțiunile 
de disciplinare a circula
ției. In ce constau aceste 
acțiuni, ce aveți in vedere 
pentru viitor ?

— De curind. timp de 
optsprezece zile, Direc
ția circulației — împreu
nă cu serviciile de cir 
culație de la 16 inspec
torate județene șt de la 
miliția municipiului Bucu
rești — au organizat un 
mare număr de controale 
de filtru total (controlul 
tuturor autovehiculelor ce 
intră sau ies dintr-o loca
litate atit in ce privește 
starea tehnică. utilizarea

capacității, cit șl legalitatea 
transportului), acțiuni de 
prevenire a accidentelor in 
rindul pietonilor, controale 
la garaje și autobaze. Nu
mai in cadrul acestor ac
tivități lucrătorii de mill-

Convorbire cu tovarășul 
colonel 

Victor BEDA, 
șeful direcției circulației 
din Inspectoratul general 

al miliției

ție s-au bucurat de spriji
nul a peste o mie de per
soane — controlori de tra
fic din Ministerul Trans
porturilor și Telecomunica
țiilor, conducători auto din 
activul voluntar, specialiști 
A.C.R.. reprezentanți ai u- 
nor ministere cu parc mare 
de autovehicule. In urma 
constatărilor făcute cu a- 
ceste prilejuri (defecțiuni 
tehnice, viteză excesivă, șo
feri aflați sub influența

alcoolului) au fost ridicate 
permise de conducere, tn 
vederea suspendării pe 
timp limitat, au fost sanc
ționați factori de răspun
dere din unitățile de trans
porturi pentru neindeplini- 
rea atribuțiilor ce le revin 
pe linia întăririi siguranței 
circulației. Un număr de 
infracțiuni se află in curs 
de cercetare. Cit privește 
radarul, dispunem de ase
menea aparate In toate ju
dețele și utilizarea lor s-a 
dovedit un mijloc foarte 
eficient de combatere a ex
cesului de viteză. Aseme
nea Constatări arată că 
mai sint multe de făcut. 
De aceea vrem să mai a- 
tragem mulți conducători 
auto- încercați in activul 
nostru voluntar, să înmul
țim $i să permanentizăm a- 
semenoa acțiuni, ele con
tribuind intr-un mod hotă- 
ritor la instaurarea unui 
climat de disciplină, do or
dine, de respectare a legi' 
pe drumurile publice.

— Ce aspecte negative

Cu o densitate de aproape 78 tau
rine la suta de hectare teren agri
col. județul Suceava 'se situează pe 
unul din primele locuri in ierarhia 
județelor in ce privește creșterea 
acestei specii de animale. Este ex
plicabil de ce comitetul județean 
de partid a inițiat desfășurarea unor 
ample acțiuni pentru sporirea pro
ducției de furaje și recoltarea lor 
la timpul optim. în aceste zile, mii 
și mii de cosași au impinzit flnețele 
naturale și trifolienele. ..Deși vegeta
ția este intirziată cu circa două săp- 
tămini față de anii frecuți — ne 
spunea ing. Mihai Chlriac, director 
adlunct al direcției agricole — pină 
acum, cooperativele agricole au co
sit aproape 70 la sută din finețele na
turale. în unitățile din cadrul con
siliilor intercooperatiste Șiret. Sal
cia și IlișeștI se recoltează ultimele 
suprafețe".

Organizațiile de partid de la sate 
desfășoară o intensă activitate po
litică de mobili
zare a cooperato
rilor. mecanizato
rilor și țăranilor 
cu gospodărie in
dividuală din zo
na de munte pen
tru intensificarea 
recoltării, trans
portului si depo
zitării furajelor. 
Urmărind aplica
rea indicațiilor 
comitetului jude
țean de partid privind asigu
rarea unor cantități cit mai mari 
de nutrețuri. organizațiile de 
partid din Arborea. Calafindești 
ș.a. au organizat echipe complexe de 
cooperatori și mecanizatori pentru 
însilozarea ierburilor și trifoliene- 
lor. La cooperativa agricolă din Ar
borea. de exemplu, s-au calculat 
cantitățile si sortimentele de furaje 
necesare pentru cele 1 030 taurine si 
1 600 ovine. „Folosim toate posibili
tățile pentru a asigura animalelor o 
alimentație consistentă, echilibrată—• 
spunea tov. Leonte Dimitrie. secre
tarul comitetului comunal.de partid. 
Se realizează punct -cu punct un plan 
de măsuri aprobat intr-o plenară a 
comitetului comunal de partid".

într-adevăr. la recoltarea si insilo- 
zarea furajelor au fost mobilizate toa
te forțele satului: 300 de cooperatori, 
din care 90 de cosași, precum și 180 
de atelaje. Pină acum au fost 
insilozate 600 tone de ierburi 
de pe finețe si trifoi in ames
tec cu paie tocate și melasă diluată. 
Pentru echilibrarea balanței fura
jere vor mai fi insilozate minimum 
400 tone de trifoi și borceag. Mă
surile întreprinse oferă certitudinea 
că. in perioada de iarnă, animalele 
vor avea nutrețuri suficiente, de 
bună calitate. Cu aceeași grijă, 
cu spirit gospodăresc se lu
crează la cooperativa agricolă Ca
lafindești. unde au fost cosite toate 
cele 170 ha de finețe naturale.

în multe comune și sate s-a asigurat 
folosirea judicioasă a mijloacelor me
canice pentru recoltarea furajelor 
de pe terenurile mec'anizabile și au 
fost mobilizați sute de cosasi pentru 
cositul finețelor situate pe pante. Un 
bun exemplu oferă comuna Margi
nea. unde recoltarea si depozitarea 
furajelor se desfășoară sub îndru
marea și controlul nemijlocit al co
mitetului comunal de partid. ..Mă
surile politice și Organizatorice în
treprinse — spunea tov. Vasile Ma- 

RECOLTAREA, TRANSPORTUL 
Șl DEPOZITAREA FURAJELOR 

ÎN JUDEȚUL SUCEAVA

tic. obiectivele strategice ale invăță- 
mintului liceal, primul fiind încadra
rea absolvenților săi in activități so
ciale utile. Intiia treaptă a acestui 
invățămint va asigura astfel elevi
lor o pregătire diversificată in sco
pul integrării in muncă, planurile 
de invățămint fiind alcătuite in a- 
cest scop. Treapta a doua include 
specializări determinate de specificul 
activităților *sociale concrete, care, 
Împreună cu practica in producție, 
vor face posibilă o temeinică pre
gătire profesională a absolvenți
lor. Prin urmare și această a doua 
treaptă afirmă categoric vocația prac
tică in scopul Încadrării in muncă 
a absolvenților care nu vor continua 
studiile la nivelul universitar.

O asemenea orientare spre pregă
tirea practică se reflectă puternic și 
in raportul dintre numărul elevilor 
liceelor real-umaniste și al celor de 
alte profiluri. Acest raport, care in 
1970—1971 era de 2.70 1 in favoarea 
celor dinții, va deveni in anii școlari 
următori favorabil liceelor cu alt 
profil decit cel real-umanist. în anul 
intil al liceelor de specialitate vor 
intra 70 la sută dintre elevi, față de 
30 la sută in liceele real-umaniste. 
Se concretizează implicit o masivă 
îndrumare a tineretului spre carie
rele practice. Cifrele vorbesc lapidar, 
măsurînd amploarea acțiunii și con- 
firmind vocația practică a școlii ro
mânești. Va trebui acum, in etapa 
imediat următoare, ca acestor cifre 
să 11 se atribuie un conținut bng.-ri, 
cadrului fizic asigurat de ele valori- 
ficindu-i-se întregul potențial in- 
structiv-educativ.

Concepția unitară a invâțămintu- 

în sezonul concediilor

gopăț. secretarul comitetului comu
nal de partid— vizează înfăptuirea 
unui obiectiv precis : asigurarea fu
rajelor atit pentru animalele coope
rativei agricole, cit și pentru cele 
ce se cresc In gospodăriile persona
le ale cooperatorilor. Rezultatele bune 
obținute in cooperativa agricolă din 
Marginea se datoresc șl apli
cării acordului global. Pentru 
cosit. transport și depozitarea 
nutrețurilor. cooperatorii primesc 
pină la 20 la sută din can
titatea de trifoi recoltată, iar la fi
nețele situate pe dealuri se acordă 
25—30 la sulă.

în ultimele zile, in cadrul consi
liilor intercooperatiste a fost dez
bătut recentul decret al Consi
liului de Stat, subliniindu-se cu pu
tere hotărlrea de a folosi mai bine 
pirghia venitului garantat și acordul 
global in scopul înfăptuirii progra
melor de dezvoltare a agriculturii. 
La adunarea organizată la sediul 

consiliului inter- 
cooperatist Ia- 
cobești, partici- 
panții — cadre 
din activul de 
partid, președinți 
și specialiști din 
cooperativele a- 
gricole — au sub
liniat că pentru a 

asigura îngri
jitorilor un venit 
garantat de 1 300 
lei lunar trebuie 

să sporească producția, iar pentru 
aceasta este necesar să se acționeze, 
cu mai multă răspundere pentru strin- 
gerea furajelor și conservarea lor fără 
pierderi. Cu acest prilej, s-a relevat, 
intre altele, necesitatea de a conti
nua și generaliza acțiunile inițiate 
in acest scop. Una dintre aceste 
măsuri concrete este gruparea uti
lajelor S.M.A. — combine, co
sitori mecanice și remorci —pen
tru scurtarea termenelor de in- 
silozare in toate coOnerativele a- 
gricole din cadrul consiliului inter- 
cooperatist. Este nevoie să se urmă
rească permanent aplicarea acestor 
măsuri, să se acorde un sprijin mai 
concret și eficient cooperativelor a- 
gricole din Grănicești și Pătrăuți, 
care n-au insllozat furaje.

O lucrare urgentă este transpor
tul nutrețurilor din cimp. în pre
zent, in majoritatea unităților agri
cole sint mii de căpițe de 
fin. Acestea ocupă fiecare ciți- 
va metri pătrați de pămint, dar 
la scara întregului județ însu
mează suprafețe însemnate pe care 
nu mai crește nimic. Trebuie mo
bilizate toate forțele la transportul 
finului în șire.

Ținind seama de volumul mare de 
lucrări și de caracterul lor urgent, 
este nevoie ca toate consiliile popu
lare, conducerile unităților agri
cole să se ocupe Îndeaproape de fo
losirea tuturor mijloacelor de trans
port și mai ales a atelajelor pentru 
eliberarea grabnică a terenului. Este 
posibil și necesar ca printr-o intensă 
muncă politică desfășurată de orga
nizațiile de partid, inițiativele bune 
să devină un bun al tuturor, iar mina 
gospodarului să se simtă peste tot. 
astfel incit finul de pe toate cele pes
te 74 000 hectare de finețe de care 
dispune județul Suceava să fie 
strins la timp, fără nici o pierdere.

C. BORDEIANU

a școlii
lui apare cu atit mai elocventă în 
invățămintul superior unde măsurile 
luate in anii trecuți prin introduce
rea perioadelor de practică produc
tivă anuală, a activităților de cerce- 
tare-proiectare pentru studenți și ca
dre didactice capătă forme concrete 
și organizări sistematice in vederea 
integrării învățămintului cu produc
ția și cercetarea științifică. Ele in
clud șl sistemul contractelor, se 
creează premise tot mai bune in 
perspectiva trecerii treptate la auto
finanțarea sistemului de invățămint 
superior.

în felul acesta, școala românească, 
în actuala etapă hotăritoare a con
strucției socialiste multilateral dez
voltate, se încadrează la toate nive
lurile $1 cu. toate profilurile in prac
tica socială, justificind învățămintu- 
lui. din ce in ce mai hotărit. caracte
rul necesar de activitate socială de 
masă.

La împlinirea celor 30 de ani de la 
eliberare, țara are o înfățișare atit 
de nouă, incit apare ca o înfăptuire 
surprinzătoare, rod minunat al mun
cii in care milioanele de brațe și de 
minți și-au concretizat hotârirea, a- 
vinturile și priceperea, însăși voca
ția lor practică, sub conducerea si
gură. clarvăzătoare și inspirată a 
partidului. Iar in toate aceste reali
zări, invățămintul și cercetarea sint 
prezente și necesare, evoluind și 
perfecționindu-se fără preget și cu 
ingeniozitate, dovedind că vocația 
practică a școlii românești este o 
realitate pe care o trăim, pe care o 
desăvirșim odată cu înaintarea spre 
desăvirșirea societății noastre socia
liste.

vă provoacă in prezent mal 
multe dificultăți ?

— Rata excesiv de mare 
a accidentelor cu copii. 
Sintem in plină vacanță, 
dar nu toți părinții, nu 
toate forurile locale au în
treprins tot ce e necesar 
și posibil pentru a ține 
copiii cit mai departe de 
drumurile intens circulate. 
Și bătrinii cad incă foarte 
frecvent victima accidente
lor de circulație. De ase
menea, s-a intensificat șl 
circulația estivală. Se am
plifică și cea legată de 
transporturile in agricultu
ră pentru stringerea șl 
depozitarea recoltei ; fac
torii de răspundere vor 
trebui să vegheze ca depla
sarea tractoarelor, combi
nelor, camioanelor să nu 
afecteze circulația pe tra
seele naționale cu trafic 
intens și să se desfășoare 
conform prevederilor le
gale.

Convorbire consemnată de 
Al. PLAIEȘU

'FAPTUL; 
ÎDiVERS I- - - - - - - - -
| Cartofi de un 
| kilogram
I bucata
■ Introduși pentru prima oară I 
Iîn cultură pe o suprafață de ■ 

50 hectare la l.A.S. Girov I 
(Neamț), soiul de cartofi de I 

Ivară „Iarla" a produs o adevă- I 
rată „senzație". începind re
coltarea, nu mică le-a fost 
mirarea cultivatorilor, văzind

Ică din pămint ies la iveală 
cartofi dc mărimi nemaiintilni- 
te prin părțile locului. Jumăta-

Ite din cartofii recoltați ating 
greutăți cuprinse intre 750 gra
me și un kilogram exemplarul. 
Ceea ce înseamnă că se pot

| cumpăra și cu... bucata.

| în delegație, 
I la... șpriț
I O idee excelentă a miliției 
Idin Baia Mare •: raid prin uni

tățile de alimentație publică, 
pentru a vedea cam cine sint 
clienții acestora, in plină zi de

I lucru. Au fost depistați, „lu- 
I crind" de zor, care cu răchia, 
• care cu vinul, care cu berea, 
I numeroși delegați aflați in... in

teres de serviciu. Interesln- 
du-ne mai îndeaproape, am a-

i flat- că fuseseră trimiși să re
zolve ($i se vede cum) treburi 
'urgente" de către unitățile de 
care aparțin : Topitoria de in

IUlmeni, secția din Vișeu de 
Sus a I.P.E.G. Maramureș, 
C.A.P. Coroieni și C.A.P. Oco-

Iliș. cooperativa meșteșugărească 
..Progresul" și altele... Dacă nu 
intervenea miliția, te pomenești 
că li se deconta tot „tacimul" :

I transport, cazare, diurnă... Ce-i 
drept, e drept : țuica și-au plă
tit-o singuri.

I Ca pe roate
I Abia trecuseră cei doi șoferi 

(fiecare la volanul autovehicu
lului său) de serpentinele de pe 
Dealul Negru, cind i-a prins o 
furtună puternică. în citeva 
clipe, șoseaua E—12, care duce 
spre Rimnicu-Vilcea, a fost ba
ricadată de copaci răsturnați,

I punind in pericol traficul ruti
er. Fără să stea in cumpănă, cei 
doi au făcut cale întoarsă și, 
sub biciuirea ploii și a grindi
ne), au trecut la descongestio
narea benzii asfaltice. Timp de 
citeva ore au muncit „pe rupte", 
reușind să redea circulației șo
seaua, după care au pornit mal 
departe, fiecare in altă parte, la 
treburile lui. Abia mai tirziu 
— ?l nu fără dificultate — s-a 
aflat și numele celor doi : C. 
Dinescu și Gheorghe Comăniță, 
primul pe autovehiculul 21-B- 
4 147, iar al doilea — pe auto
speciala 31-BV-4 779. Amindu-

Irora felicitări și urarea „drum 
bun" mai departe, ca pe roate 1

„Botez“ 
cu dar

Deși trucul cu „botezatul" I 
băuturilor este vechi, de-o sea- 1 
mă cu barmanii necinstiți, Ma- I 
ria Tif de la bufetul „Păltiniș" 
din Deva s-a gindit că n-ar 
strica să-l mai încerce o dată, 
spre a-și „umple" unele goluri 

Idin gestiune. Și astfel, gouna 
cu citeva degete, una după al
ta. zeci și zeci de sticle cu 
băuturi și umplindu-le la loc 
cu apă chioară, tocmai cind 
să-și încheie botezul, a apărut, 
ca din senin, și... nașul, in per
soana unui lucrător de miliție. 
Acum urmează ultima parte a 
ritualului — darul,

A 13-a va fi 
si ultima?» La 47 de ani, loan Ocnaru din 
Coștei-Timiș nu și-a găsit incă 
o ocupație cinstită. A trăit me
reu din „mici invirteli" și hoții, 
pentru care a suferit nu mai 
puțin de 12 condamnări. Ulti
ma abia a terminat-o, dar nu
mai după 4 zile de la elibera
rea din penitenciar a fost din 
nou arestat. De data aceasta a 
fost prins dind iama prin găi
nile din ograda unui consătean. 
Urmează a 13-a condamnare. 
Număr cu ghinion. Măcar 
de-ar fi și ultima.

Au fost odată 
doi prieteni...

De bucurie că s-au reintilnit, 
doi buni prieteni — Nicolae Du
mitru și Constantin Tudor, din 
Caracal — și-au strins miinile, 
s-au îmbrățișat și s-au dus să 
cinstească „evenimentul" la bu
fetul de pe strada Craiovei. Nu 
se știe a cui a fost ideea „cin
stei", dar ce importantă mai 
avea, cind abia așteptau să-și 
spună unul altuia atitea și ati- 
tea noutăți. După ce au isprăvit 
cu „noutățile", au inceput să se 
contrazică din te miri ce. La 
plecare insă, și-au strins din 
nou miinile. s-au Îmbrățișat și 
s-au despărțit tot prieteni. Cel 
puțin așa a crezut C. Tudor. Dar 
N. Dumitru a considerat că dis
cuția cu prietenul său nu s-a 
încheiat. L-a așteptat la un colț 
de stradă șt i-a dat c-un par in 
cap. Cu toate intervențiile me
dicilor, C.T. n-a mai putut fi 
salvat.

Rubrica redactata de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"

comunal.de
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Frcșcdintelc Republicii Socialiste România
A doua sesiune a Comisiei Cronica zilei

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-TTitnUfru al Guvernului Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși.
Tâ rugăm sâ primiți mulțumirile noastre cordiale pentru felicitările 

si urările transmise cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a renașterii 
Poloniei.

Dorim sâ exprimăm din nou sentimentele noastre de prietenie fră
țească față de poporul român și convingerea profundă că legăturile 
de prietenie și colaborare, bazate pe principiile marxism-leninismului și 
ale internaționalismului socialist, existente între partidele și țările noas- 
1re se vor dezvolta și adinei în continuare spre binele popoarelor noas
tre. in interesul unității țărilor socialiste și al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, pentru victoria ideilor socialismului și a 
p icii in lume. In numele poporului polonez și al nostru personal vă adre
sam urări de noi succese, in continuare, în dezvoltarea Republicii Socia
liste România.

mixte româno-algeriene

EDWARD GIEREK
Prim-secrctar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez

PIOTR JAROSZEWICZ
Președintele Consiliului dc Miniștri 

al Republicii Populare Polone

HENRYK JABLONSKI 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

cu participant! la Congresul Asociației internaționale 
a educatorilor pentru pacea lumii

Tovarășul Paul Niculescu-Mizil. 
vh ’.rrim-mini.Mru al guvernului Re- 
puVh&i Socialiste România, minis
trul educației si invâtămintului. a 
nrimit joi pe președintele Asociației 
internaționale a educatorilor pentru 
oacea lumii, profesor doctor Takashi 
Hanada. secretarul general al aso
ciației. profesor doctor Charles Mer- 
cieca. precum si pe conducătorii de
legațiilor participante la congresul a- 
cestei organizații, desfășurat zilele 
acestea in Capitală.

în cadrul intilnirii. oaspeții au 
adus calde mulțumiri președintelui 
ReDublicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. și guvernu
lui român pentru ospitalitatea de 
care s-au bucurat si condițiile bune 
asigurate desfășurării congresului, 
relevind. In același timp, inaUul 
Drestigiu dobindit de România, pe 
plan internațional datorită realiză-

rilor sale. întregii sale politici in
terne și externe.

★
între 28 si 31 iulie s-a desfășurat, 

la București, Congresul Asociației 
internalionale a educatorilor pentru 
pacea lumii (I.A.E.W.P.).

La congres au participat delegați 
din 1“ țări, precum și reprezentanți 
ai unor organizații internaționale 
(UNESCO. Federația Mondială a 
Asociației pentru Națiunile Unite. 
Asociația Internațională a Științelor 
Educației, asociația „Școala — in
strument al păcii" și Centrul inter
național Sonnenberg).

In cadrul congresului, care a avut 
ca temă „Educația pentru înțelege
re internațională", participanții au 
făcut un larg schimb de opinii cu 
privire la realizările si perspectivele 
educației pentru pace.

(Agerpres)

între 29 și 31 Iulie n.c. a avut loc 
la București cea de-a doua sesiune 
a Comisiei mixte __
pentru dezvoltarea relațiilor comer
ciale și cooperării economice, știin
țifice «i tehnice. Delegația română 
a fost condusă dc tovarășul Ion Pă- 
tan. viceprlm-minlst.ru aj guvernu
lui. ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
iar delegația algeriană de tovarășul 
Layachi Taker, ministrul comerțu
lui.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe to
varășul Layachi Yajccr.

Ministrul Layachi Taker a avut, 
d* asemenea. Întrevederi cu tova
rășii Bujor Almășan, ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei, și loan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini grele. In timpul 
Întrevederilor au fost analizate po- 
s.bllitătlle de cooperare intre cele 
două țări in domeniul geologic, mi
nier si petrolier, precum și in reali
zarea da diferite proiecte ‘ ' '
tria metalurgică, chimică, 
rialelor de construcții etc.

La lucrările sesiunii _........ _
mixte, cele două examinind
evoluția relațiilor economice reci
proce. au constatat cu deplină sa
tisfacție progresele substanțiale în
registrate de schimburile comer
ciale, pe baza complementarității 
celor doua economii naționale. Pen
tru anul 1974 se prevede că volumul 
global al schimburilor comerciale va 
putea depăși 150 milioane dolari, 
intreclnd substanțial 
comisiei mixte pentru 
Acest volum reprezintă _ _ ,
de 500 la sută față de cel înregis
trat in anul 1972. Cele două pârii au 
constatat existența unor largi posi
bilități pentru extinderea, in conti
nuare, a comerțului reciproc, apre
ciind că volumul acestuia poate să 
ajungă pină in anul 1977 La cel pu
țin 250 milioane dolari.

Pentru a asigura o creștere acce
lerată și o diversificare corespunză
toare. in ambele sensuri, a comerțu
lui dintre cele două țări, părțile au 
convenit și semnat un nou acord 
comercial pe perioada 1974—1977.

Comisia mixtă a acordat o atenție 
deosebită dezvoltării cooperării eco
nomice dintre cele două țări, ca 
formă avansată a relațiilor lor eco-

romftno-algeriene

in indus- 
a mate-
comisiei

previziunile 
anul 1975. 
o creștere

AU ÎNCHEIAT RECOLTATUL
în ultimele 

eerișului s-a 
redacție sosesc vești prin care 
alte județe anunță încheierea 
acestei lucrări. Astfel, lucrăto
rii de pe ogoarele județului 
Mehedinți, au încheiat cam
pania de recoltare a griului 
pe întreaga suprafață tultivată 
in acest an.

în telegrama trimisă Comitetu
lui Central al P.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu se spune 
printre altele : lucrătorii ogoa
relor mehedințene asigură, con
ducerea partidului'.și statului, 
pe dumneavoastră personal, 
mult iubite și stimate tovarășe

zile, ritmul se- 
intensificat. La

Nicolae Ceaușescu. că nici un 
efort nu va fi prea mare pen
tru a efectua și in continuare 
toate lucrările de întreținere a 
culturilor, de pregătire optimă 
a campaniei agricole de toam
nă.

★
Aceeași veste ne-a sosit și 

din județul Brăila. în telegra
ma adresată Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. in care se anunță 
aceste realizări, se spune prin
tre altele : Călăuziți în perma
nență de prețioasele indicații 
date de dumneavoastră, biroul

comitetului județean de partid 
și comitetul executiv al consi
liului popular județean au luat 
măsuri care au asigurat reali
zarea recoltării, eliberarea te
renurilor. arăturilor și insămin- 
țarea culturilor succesive in 
condiții mai bune, fapt ce a 
permis să fie reduse la maxi
mum pierderile.

★
în cursul zilei de 

nunțat încheierea 
în județul Galați, 
prezent continuă
pentru eliberarea terenului, 
xecutarea arăturilor de vară și 
însămințarea culturilor duble.

ieri s-a a- 
secerișului 
unde in 
lucrările

e-

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

TENIS Davis Drum bun și succes

Meciul România - Italia reprezentanților noștri

• In primul joc : Nâstase—Barazzutti S Ion Țiriac reintră în 
proba de simplu contra lui Panatta

nalta — Nâstase șl Barazzutti — 
Tiriac.

Selecționerii italieni l-au preferat 
in ultimul moment in locul lui Ber
tolucci, „eroul" meciului Italia — 
Suedia, pe Barazzutti. despre care se 
spune că este in mare formă și că 
joacă mai bine cu mingile „rapide" 
care vor fi utilizate in această in- 
tilnire. Comentind tragerea la sorți, 
Ion Tiriac a făcut următoarea decla
rație corespondentului agenției 
France Presse : „Echipa noastră va 
ciștiga cu 3—2".

la primele campionate

Astâzi. la Mestre va începe iniil- 
nirca de tenis dintre echipele Ita
liei si României, finala grupei euro
peni ?. din „Cupa Davis". în urma 
tragerii la sorți, care a avut loc joi, 
s-a stabilit ca in primul joc de sim
plu să se intilnească Ilie Nâstase și 
Corrado Barazzutti. după care va 
avea loc partida dintre Ion Tiriac 
șt Adriano Panatla. întilnirea se va 
desfășura cu începere de la ora 13 
si va fi transmisă in direct de Tele
viziunea română

Simbătâ de la ora 15 are Ioc proba 
de dublu, iar duminică (ora 13) ul
timei® două probe de simplu : Pa-

mondiale de box
reprezenta-

pe calea

(Agerpres)
CLASAMENT F.I.L.T. LA ZI

Tn urma rezultatelor înregistrate 
in turneul internațional de tenis de 
la Washington, în clasamentul ..Ma
relui Premiu — F.I.L.T." conduce 
americanul Stan Smith cu 298 punc
ta. Pe locurile următoare sint cla-

sațl Bjorn Borg (Suedia) — 274
puncte, Guillermo Vilas (Argentina) 
— 224 puncte, Manuel Orantes
(Spania) — 223 puncte, Ilie Nâstase 
(România) — 200 puncte. Jimmy 
Connors (S.U.A.) — 192 puncte etc.

START ÎN „
Un număr de 56 de echipaje, pilo

taje de automobiiișți din Austria, 
Anglia, Bulgaria. R. F. Germania,

RALIUL DUNĂRII“
Polonia,
nia. vor .... __________ ___ ___
Brașov in cea de-a X-a ediție

AZI ÎNCEP LA SOFIA

întrecerile balcanice 

de atletism
la Sofia campiona- 

de atletism, întreceri 
simțitor

Astăzi încep 
tele balcanice 
a căror valoare a crescut 
jn ultimii am. mal ales la probele 
feminine. Programate cu o lună îna
intea campionatelor europene de la 
Roma. întrecerile balcanice vor 
avea, dincolo ds miza obișnuită, și 
stimulentul pentru nrul’i atleți. in
clusiv români, de a dobindi standar
dele de participare la „europene". 
In reprezentativa României sint 
prezente toate atletele noastre de 
frunte — Virginia Ioan și Erica 
Teodoresru 'înălțime). Valeria Ște- 
fânescu (100 m. g. și lungime). Ar
gentina Menis (disc). Mariana Su
man (400 m și 800 m). Natalia An
drei (1 500 m). precum și sportive cu 
mai puțină experiență, ca Dorina 
Câtineanu (lungime). Era Zbrgd și 
Ioana Pecec (suliță), aleigfitoarea 
Slavic Ibolya și altele. La masculin, 
printre indisponibilitățile de ultim 
moment o notăm pe- aceea a lui Ca
rol Corbu. al cărui loc in formație a 
fost luat de tinârul Bedros Bedro- 
sian- Nu vor lipsi de la întreceri 
Gheorghe Ghipu (800 m și 1 500 m), 
proaspătul performer Ilie Floroiu 
(5 000 m și 10 000 m). Toma Petrescu 
(100 m 51 200 m). Gheorghe Cefan 
(3 000 m obst.). Valentin Jurcâ (lun
gime). precum și alți reprezentanți 
cunoscuți ai atletismului nostru 
masculin.

Spania, Ungaria și Româ- 
lua startul astăzi din Poiana 

71 a
..Raliului Dunării", competiție orga
nizată de Automobil Clubul Român 
și Federația română de automobilism 
și karting, care contează in Campio
natul european de raliuri al F.I.A. 
pentru conducători. Campionatul pe 
echipe al țărilor socialiste și Campio
natul de raliuri al României.

Printre concurenți se numără vest- 
germanul Walter Rohl (,,Opel Ascp- 
na“), care conduce in campionatul 
Europei, austriacul Klaus Russling 
(„Porsche"), polonezul Maciej Sta- 
xvowiak („Polski Fiat"), precum și 
campionul balcanic Eugen Ionescu- 
Cristea („Renault Gordini").

Sosirea primului concurent este 
prevăzută pentru duminică 4 august, 
la ora 00,46, tot la Poiana Brașov.

Astăzi dimineață, lotul 
tiv al României pleacă 
aerului spre Havana, pentru a par
ticipa la primele campionate mon
diale ale boxului amator. Vom ali
nia La aceste întreceri de prestigiu 
o formație completă cu 11 pugiliști, 
cite unul pentru fiecare categorie 
de greutate. Din lot se remarcă nu
mele campionilor europeni in ediția 
1973 Simlon Cuțov (semi ușoară) și 
Constantin Gruescu (muscă), alți 
pugiliști bine cunoscut! in arena in
ternațională cum sint Gabriel Po- 
metcu (pană), Calistrat Cuțov 
(ușoară). Ion Alexc (grea). Alee 
Năstac (mijlocie), Sandu Tirilâ (mij
locie mică), precum și Lazăr Marian 
(cocoș) și Remus Cosma (semimus- 
că). Generația foarte tinără este re
prezentată prin doi boxeri cu per
spectivă olimpică — recentul cam
pion european la tineret, Costică 
Dafinoiu (semigrea) șl Damian Cim- 
poieșu (semimijlocie).

Sub conducerea antrenorului eme
rit Ion Popa, boxerii noștri au efec
tuat in țară un șir lung de pregătiri 
încheiat zilele .thecute prin patru 
reuniuni cu parteneri de antrena
ment, cu care prilejuri tricolorii au 
fost intens solicitați, in general opu- 
nindu-li-se alt adversar in fiecare 
repriză. Pregătirile vor continua 
Cuba . vreme de două săptămini 
timpul cărora se va produce și 
daptarea la climă și la diferența 
fus orar. Iar la 17 august boxerii 
noștri vor urca pe ring pentru pri
mele meciuri ce vizează titlurile su
preme.

Urăm drum bun și succese repre
zentanților României la primele 
campionate mondiale de ty»x.

t
PROGRAMUL I

13,00 Tenis de cimp : Italia — 
România (finala grupei A din 
zona europeană a ..Cupel Da
vis”) — primele douâ meciuri 
de simplu. Transmisiune di
recta de la Veneția — Mestre.

17.30 Emisiune In limba germana. 
19.10 Tragerea Loto.
19,20 1001 de seri.
19.30 TelejurnaL
20,00 România — Anu! XXX. Re

vista soclal-pollticfl TV.
20,35 Tinerețe, ce frumoși aint anii 

tâl ! Muzică ușoară.
20,45 Film artistic : „Neimbllnzitul" 

— după nuvela lui Muhtar 
Anezov. Premieră pe țară. 
Producție a studiourilor so-

vletice. Scenariul : A. Mlhal- 
kov-Konclallvski și E. Tro- 
plnln. In distribuție : Kum- 
bar Valiev, Sulmenkul Clok- 
morov, K. Sataev. Regia : 
Tolomuț Okeev.

22,15 24 de ore.
PROGRAMUL II

17.30 Telex.
17,35 Melodii populare.
17.45 Film artistic : „Veșnicul în- 

tirziat". producție a studiou
rilor cinematografice engle
ze. Cu : Norman Wisdom, 
Derek Bond, Angella Browne, 
David Lodge. Regia : Robert 
Arthur.

19.20 1001 de serl.
19.30 Telejurnal.
20,00 Preferințele dv. muzicale...
20.30 O viață pentru o Idee : C. I. 

Parhon (I).
21.00 Tineri Interpret! — succese 

ale școlii românești de canto.
21.30 Bucureștful azi.
21.45 Biblioteca pentru toți.

dv.

nomice. Pornind de la necesitățile 
prioritare ale planului pe 4 ani de 
dezvoltare a Algeriei și ale planuri
lor de dezvoltare ale României, cele 
două părți nu Identificat noi și mul
tiple posibilități de cooperare reci
proc avantajoasă.

In acest sens, ele au hot firi t să 
extindă in forme variata cooperarea 
economică in domeniile agricol, 
hidroenergetic, minier și al hidro
carburilor. in construcția dc mașini, 
telecomunicații, lucrări publice etc.

Cele două pârli au analizat posi
bilitățile dc extindere a cooperării 
tchnico-ștlințifice in domeniile agri
culturii, lnvățămintului superior și 
cercetării științifico, sănătății publi
ce. lucrărilor publice și construcții
lor, telecomunicațiilor, minelor șl 
geologiei. Au fost luate hotăriri pri
vind înființarea in Algeria, intr-un 
termen scurt, a mai multor Institute 
de invățămint superior, ......... ’
tehnice și de cercetare, 
unor proiecte integrate.

în scopul stimulării 
cooperării economice și ______ ,
ințiflce dintre cele două țări, păr
țile au decis să intensifice schimbul 
da misiuni economice de informare, 
pentru a evidenția posibilitățile exis
tente. în același scop au hotărit să 
elaboreze și sâ încheie un acord pe 
termen lung de cooperare economi
că. științifică șl tehnică, care să dea 
o largă perspectivă colaborării între 
Republica Socialistă " 
publica Algeriană 
Populară.

Cele două părți 
profunda satisfacție 
tele remarcabile ale 
sesiuni a Comisiei . _ _____
algeriene, ale cărei lucrări s-au des
fășurat in conformitate cu orientă
rile și directivele stabilite cu oca
zia intilnirilor dintre președintele
Nicolae Ceaușescu și președintele
Houari Boumediene. intr-un spirit 
de prietenie și deplină înțelegere 
reciprocă. Lucrările comisiei consti
tuie o nouă și importantă etapă in 
îndeplinirea programului de intensi
ficare rapidă a schimburilor co
merciale și cooperării " economice, 
tehnice și științifice între România 
și Algeria, in interesul popoarelor 
român și algerian. al întăririi soli
darității dintre cele două țâri, în 
lupta lor pentru dezvoltare indepen
dentă, pentru întărirea cooperării 
internaționale pe baze echitabile șt 
a păcii in lume, in spiritul princi
piilor și obiectivelor proclamate in 
declarația Adunării Generale ex
traordinare a Națiunilor Unite, con
vocată la inițiativa Algeriei, privind 
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale.

științifice, 
in cadrul
dezvoltării 

tehnico-ști-

România și R?- 
Democratică si
și-au exprimat 

pentru rezulta- 
celei de-a doua 
mixte romăno-

(Urmare din pag. I)

alizări de mare prestigiu care fac 
cinste oamenilor muncii, organelor 
și organizațiilor de partid respec
tive, demonstrind 
prin forța 
tice, concrete, 
și realismul ........... . ........ .......
stabilite de partidul și statul nos
tru, eficiența muncii politico-edu
cative și organizatorice pentru rea
lizarea - importantului obiectiv na
tional : cincinalul înainte dc ter
men !

Nivelurile, ritmurile și proporții
le stabilite prin planul pe acest an 
și prin proiectul de plan pe 
anul 1975 asigură — așa cum s-a 
relevat la plenara comună — noi 
posibilități ca — pe baza sporirii 
productivității muncii, a folosirii 
intensive a capacităților de produc
ție. punerii in funcțiune la timp a 
noilor obiective și atingerii grab
nice a parametrilor proiectați, gos
podăririi judicioase a tuturor mij
loacelor materiale și bănești, redu
cerii cheltuielilor de producție și 
instaurării unui regim sever de e- 
conomii, îmbunătățirii eficienței e- 
conomice jr- angajamentul patrio
tic al întregului popor, realizarea 
cincinalului înainte de termen, 
să fie pe deplin Înfăptuit. în lu
mina acestei aprecieri a plenarei 
comune, a sarcinilor . desprinse cu 
claritate din cuvintarea rostită d6 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, or
ganele și organizațiile de partid, 
colectivele din întreprinderi și cen
trale, factorii de răspundere din 
județe și ministere au in față un 
cimp larg de acțiune, o perspectivă 
limpede, pentru ca in lunile și tri
mestrele următoare să obțină noi 
și noi succese in îndeplinirea pla
nului și angajamentelor luate în 
cadrul întrecerii socialiste, in în
făptuirea actualului cincinal înain
te de termen.

Planul de dezvoltare economico- 
socială a țării este un plan națio
nal unic, care trebuie îndeplinit 
ritmic și integral, Ia toate capito
lele sale, de către fiecare intre-

_ încă o dată, 
rezultatelor prao- 
caracterul științific 

sarcinilor economice

Președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Giosan, a pri
mit, cu prilejul alegerii sale în a- 
ceastâ funcție, telegrame de felici
tare trimise de apeakorul Camerei 
Comunelor a Marii Britanii, Selwyn 
Lloyd, președintele Camerei Repre
zentanților din Iran, Abdullah Riazi, 
președintele Adunării de Stat a Re
publicii' Populare Ungare. A pro An
tal, președintele Prezidiului Comite
tului Central al Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud șl 
președintele Consiliului Consultativ 
al Guvernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de 
Sud, Nguyen Huu Tho.

★
George MacovcfiCU, ministrul afa

cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a transmis o telegra
mă de felicitare cu ocazia Zilei na
ționale a Confederației Elvețiene șe
fului Departamentului politic fede
ral, Pierre Graber.

★

La Ambasada R. P. Polone din 
București a avut loc joi dună-amia- 
ză solemnitatea decernării unor dis
tincții ale Republicii Populare Po
lone unui grup de oameni de cultură 
și artă din tara noastră.

Inminind aceste distincții, amba
sadorul R. P. Polone la București, 
Wladyslaw Wojtasik. a subliniat con
tribuția celor distinși la cunoașterea 
si răspindirea limbii, culturii si artei 
poloneze in România, la apropierea 
dintre cele două popoare si i-a fe
licitat călduros.

Mulțumind pentru distincțiile acor
date, prof. dr. docent Ion Chițimia 
a relevat că ele constituie Încă o do
vadă a bunelor relații dintre cele 
două țări și popoare.

★

Joi după-amiază a părăsit Capita
la delegația Centralei Cooperativelor 
Agricole de Reformă Agrară — 
CECORA — din Columbia, condu
să de Jorge Alberto Villamizar Ca- 
iiao. director general, care, la invi
tația Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție, a fă
cut o vizită de documentare in țara 
noastră.

(Agerpres)

A apărut revista : 
PROBLEME ALE PĂCII 
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prindere și centrală, de către fie
care județ și minister. Accentul 
trebuie pus, cum este firesc, pe 
realizarea sarcinilor la producția 
fizică, la toate sortimentele cu
prinse in plan, necesare economiei 
naționale. Or, in primul semestru 
al acestui an. unele unități din ca
drul Centralei industriale de me
tale neferoase și rare din Slatina, 
Centralei industriale de mașini- 
unelte, mecanică fină și scule din

DIN țARILMOCIALISTE |
R. P. BULGARIA

Constructorii de la „AD-5tf
Combinatul petrochi

mic de lâ BurgaB este 
astăzi o adevărată 
mindrie a economiei 
bulgare, fiind cca mai 
mare unitate a indus
triei chimice din ța
ra vecină și priete
nă. Sarcina chlmiștl- 
lor bulgari pentru ac
tualul cincinal cate să 
ajungă In 1975 «ă pre
lucreze la Burgas 
12—13 milioane tone 
petrol, față de 7 mi
lioane, cit prelucrează 
astăzi. In acest cadru, 
uzina pentru cauciuc 
sintetic iși va spori 
capacitatea de la 15 000 
tone pe an la 40 000 
tone. Alătur} de ea se 
va înălța o nouă ca
pacitate pentru o pro
ducție anuală de cau
ciuc de 60 000 tone. 
Noua instalație pentru 
elllenă, a cărei con
strucție a Început incă 
din 1972. este concepu
tă pentru 250 000— 
300 000 tone pe an. O 
alta — de 100 000 tone 
— va fi destinată pro
ducției de parafine 
normale. Mal sint pre
văzute a se construi 
noi instalații pentru 
producția de etil-ben- 
zen, stiren șl polisti- 
ren, avind în total o 
caoacitate anuală de 
50 000 tone.

Am amintit doar dc 
cîteva din viitoarele 
instalații și uzine ale 
marelui combinat pen
tru a pune in eviden
tă gama deosebit de 
largă a produselor ce 
se vor fabrica aici. Nu 
trebuie trecut insă cu 
vederea nici noul po- 
Iistirol ..bbstren" care, 
într-o gamă bogată de 
culori, se Oferă utili
zării in cele mai di
verse domenii : de la 
piese de radio și tele
viziune pină la amba-

laje ; și nici „bulana". 
o fibră chimică cu a- 
jutorul căreia indus
tria textilă bulgară va 
putea economisi o can
titate de lină echiva
lentă cu cca care s-ar 
putea aduna de la a- 
proape 
oi.

Am 
grafice

3 milioane de
vfizut clteva 
elocvente pri*

CORESPONDENȚA 
DIN SOFIA

vi nd eficacitatea noi
lor Investiții destinate 
Burgasulul : o săgea
tă roșie puțin încli
nată. pornind din a- 
nul 1970, iși pironește 
virful pe verticala a- 
nului 1975, indicind o 
creștere de 10—15 Ia 
sută. Este săgeata di
namicii de creștere a 
personalului industrial. 
O alta arată că, in a- 
ceeași perioadă de 
timp, producția ce va 
fi realizată aici va fi 
de peste două ori mai 
mare. Adică, in 1975 
Combinatul petrochi
mic de la Burgas va 
realiza o producție in
dustrială in valoare de 
aproape un miliard de 
leva, ceea ce. după 
calculele statisticieni
lor bulgari, echivalea
ză cu de două ori pro
ducția industrială a 
Bulgariei capitaliste in 
cel mai înfloritor an 
al existenței sale — 
1939.

în primii trei ani al 
cincinalului au intrat 
In exploatare la Bur
gas instalațiile „AD-3" 
și „AD-4", de la uzina 
pentru prelucrarea pe
trolului au fost extin-

Aceeași grijă sporită se cere a- 
cordată realizării integrale și rit
mice a planului de export, a con
tractelor perfectate cu clienții de 
peste hotare. Este adevărat, com
parativ cu perioada corespunză
toare din anul trecut, in semestrul 
intii al acestui an exportul a fost 
mai mare cu 37.3 la sută, pe total, 
dar acest rezultat putea fi și mai 
bun dacă toată unitățile din in
dustria construcțiilor de mașini

Bucureșli. Centralei industriale de 
autocamioane și turisme din Bra
șov. Centralei industriale de îngră
șăminte chimice din Craiova au 
înregistrat restanțe la producția 
fizică și, implicit, rezultate econo- 
mico-financlare sub posibilitățile 
reale de care dispun.

Mari resurse pentru creșterea 
producției industriale, pentru obți
nerea suplimentară a unor impor
tante cantități de produse pot și 
trebuie să fie puse in valoare prin 
recuperarea anumitor întirzieri in 
darea in exploatare a unor noi capa
cități și obiective productive. Este 
cazul unor noi instalații la Combi
natul siderurgic din Galați, între
prinderea metalurgică din Bacău, 
Combinatul chimic din Rm. Vilcea, 
Combinatul de lianți din Cimpulung 
Muscel ș.a„ pe producția cărora 
economia națională contează, a- 
ceasta fiind oupriusâ in planul pe 
anul curent, producție menită să 
acopere importante cerințe ale eco
nomiei naționale.

grele, construcțiilor mașini-
unelte și eletrotehnicii, industria 
ușoară își îndeplineau la timp și in 
întregime prevederile planului in 
acest domeniu de maximă însem
nătate pentru economia națională. 
Iată de ce, in cel mai scurt timp, 
trebuie întărită preocuparea pentru 
asigurarea in continuare a fondului 
de marfă, potrivit contractelor în
cheiate cu clienții de peste ho
tare. trebuie intensificat ritmul 
livrărilor, urmărindu-se totodată 
încasarea operativă a contravalorii 
produselor vândute, asigurind for
marea resurselor valutare plani
ficate.

Așa cum s-a subliniat la plenara 
comună, cum se desprinde cu cla
ritate din recenta chemare a Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R.. 
prilejuită de stabilirea noilor mă
suri de majorare eșalonată a retri
buției tarifare in diferite ra
muri și sectoare de activitate, re
alizarea planului de producție, de 
investiții și la export trebuie să

se termocentrala, uzi
na de reparații meca
nice și cheiul petrolier 
„Drujba", centrala de 
calcul electronic. O 
tradiție valoroasă a 
constructorilor, respec
tată și de data aceas
ta. a făcut ca toate a- 
ceste obiective să fie 
date In exploatară 
înainte de termen.

Un succes deosebit 
l-au obținut construc
torii de La „AD-3" — 
instalație pentru disti
larea atmosferică a 3 
milioane tone petrol 
pe an : ei s-au angajat, 
in cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a 
victoriei revoluției so
cialiste din Bulgaria, 
să cistige o lună de 
zile din termenele de 
îndeplinire a planului.

Constructorii de Ia 
„AD—5“ s-au întrecut 
pe ei înșiși : cu mult 
înainte de termen au 
început probele ante
rioare dării in exploa
tare și operațiile de 
predare a Instalației 
colectivului care o va 
exploata. în prima de
cadă a lunii trecute, 
cu un avans de 50 de 
zile, a fost aprins cup
torul instalației, dată 
la care au șl început 
primele procese de 
producție.

„Ne bucură, ne-a 
declarat Ivan Markov, 
secretarul comitetului 
raional al Partidului 
Comunist Bulgar, că 
in felul acesta asigu
răm economiei națio
nale sute de mii de 
tone produse petrolife
re peste prevederile 
planului".

O realizare remarca
bilă. cu care se min- 
dreșle întregul colec
tiv de constructori de 
la „AD-5".

C. AMARIȚEI

aibă loc în condițiile creșterii sub
stanțiale a eficienței economice. 
Ridicarea nivelului calitativ și teh
nic. sporirea eficienței întregii ac
tivități sint sarcini fundamentale 
ale dezvoltării noastre actuale și 
viitoare, iar înfăptuirea lor stărui
toare trebuie să preocupe pe fie
care om al muncii, pe fiecare comu
nist, toate colectivele de între
prinderi, să se situeze în centrul 
activități’, organelor și organizații
lor de partid. înfăptuirea măsuri
lor de creștere a retribuției oame
nilor muncii, in mod eșalonat pe 
ramuri și activități, se bazează pe 
fondurile suplimentare ce trebuie 
obținute pe seama reducerii mai 
accentuate a cheltuielilor de pro
ducție. creșterii economiilor și be
neficiilor.

în atmosfera de puternic avînt In 
muncă, de mindrie patriotică și de
plină satisfacție determinată de lu
crările plenarei comune, de trece
rea la a doua etapă de majorare a 
retribuției tarifare a oamenilor 
muncii in actualul cincinal, orga
nele și organizațiile de partid sint 
chemate să intensifice munca po
litică și organizatorică pentru 
dinamizarea eforturilor colectivelor 
din întreprinderi, ale eroicei clase 
muncitoare, harnicei țărănimii, in
telectualității, ale întregului popor 
in scopul întâmpinării celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării pa
triei și Congresului al Xl-lea al 
partidului cu noi și noi succese in 
toate domeniile de activitate, 
facem toiul pentru ca, pe baza în
deplinirii și depășirii planului 
acest an, pregătirii temeinice, 
toate aspectele, a planului pe anul 
1975, să obținem rezultate certe tot 
mai bune in înfăptuirea înainte de 
termen a cincinalului, asigurind 
astfel un fundament trainic obiec
tivelor noii etape de dezvoltare din 
viața țării — etapa unor înfăptuiri 
strălucite, fără precedent, pe calea 
înfloririi patriei și făuririi unei 
înalte civilizații socialiste, spre' 
binele întregului nostru popor.

si

pe 
sub

in 
ps 
a- 
de

cinema teatre
PACEA —

„ROMANIA-FILM
prezintă;

36 de ore
Producție a « 
lor americane.
George Seaton. Cu : 
James Garner, Rod Tay- 

Eve Marie Saint.

• Tunurile din Navarone : PA
TRIA — 9; 12,30; 16; 19,30, FAVO
RIT — 9,15; 12,30; 16; 19,13, CASA 
FILMULUI — 10: 15,30; 19. GRA
DINA LUCEAFĂRUL — 20.15.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA’ — 9.45.
• B.D. intră in acțiune : DOINA 
— 11: 13.15; 15,45; 18; 30.13.
• Urmărește-mă !: SCALA — 9.15; 
11.30; 14; 16,30; 19; 21.15, CAPI
TOL — 9,30: 11.45: 14: 16,13: 18.30: 
20,43, la grădină — 20,15, GRADI
NA DINAMO — 20.13.
• Vandana : MODERN — 9: 12; 
16: 19. la grădină — 20.15, BUCU
REȘTI — 9: 12,30: 18: 19.30. la gră
dină — 20,13, FEROVIAR — 9: 
12,30; 16; 19,30, MELODIA — 9;

studiouri- 
. Regia :

12.30; 16; 19,30, GLORIA — 9; 12,15; 
15.43; 19, GRADINA TITAN — 
20,15.
• Călărețul fără cap : LUMINA
— 9; 11,13; 13,30; 16; 18,13; 20,30. 
O Cleopatra : FESTIVAL — 9.30; 
15; 19. la grădină — 20.
• Farsa tragică : DACIA
11,13; 13,30; 16; 18.15; 20,30.
• Duel pe autostradă : EXCEL
SIOR - 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 
20,30. FLAMURA — 9; 11; 13.45: 
18; 20.15.
O Conspirația: FLAMURA —13,15. 
e Mihai Viteazul : BUZEȘTI — 
9: 14: 18. la grădină — 20.
• Șapte păcate : GRIVITA
11,15; 13,30; 16; 18.13; 20,30.
• Apașii : LIRA — 13,30; 18; S0.30, 
la grădină — 20,13, FLOREASC/X
— 15,30; 13; 20.15.
• Chittj'-Chllty, bang-bang: VIC
TORIA — 9,15: 12,30; 16: 19,13,
ARTA — 12; 15,30; 19, la grădină
— 20,15.

• Duelul : CENTRAL 
11,30; 13,45; 16; 18.13; 20,30. 
e Ce drum să alegi : BUCEGI — 
16; 10,15, la grădină — 20.15.
S Aclam și Eva tn conflict : FE-

ENTARI — 15.30; 18; 20.15. 
o Asediu cu surprize : 
16; 18; 20.
• Contesa Walewska :
— 15.45; 18, la grădină
• Țara Iul Sannikov : ______
- 15.30: 18; 20,15, FLACARA — 
13,30: 17,45; 20.
• Fiecăruia ce 1 se cuvine : DRU
MUL SĂRII — 13.30; 18; 20.13.
A Șah la rege : CRINGAȘI — 16; 
18,15.
A Căluțul rolb : COTROCENI — 
13,45; 16; 18.15; 20,30.
• Joe Limonadă : CIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,13, GRADINA AURO
RA — 20.
a 30 ooo de dolari recompensa : 
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;

UNIREA 
— 20,15.

COSMOS

18; 20, MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
18; 20.13.
• Explozia : MIORIȚA — 15,43.
• Păcală : VIITORUL — 16; 19.
• 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 — 13,30; 
18; 20. la grădină — 20,15,
• De bună voie șl nesilit de ni
meni : MUNCA — 9; 11,13; 13,30; 
16: 18: 20,
• Inamicul public nr. 1 : TOMIS
— 9: 11,13; •*** .........................
grâdinâ — 
INTRE ~ "
20,13.
• Ceața : TOMIS — 13.45.
• Valea : RAHOVA
• Frații Jderi î PROGRESUL 
15,30; 19.

13,30; 13; 20,15, la
20.30. ÎNFRĂȚIREA 

POPOARE — 15,30; 18;

16: 18: 20.

o Teatrul Național București (sa
la mlcâ) : Părinți teribili — 19,30.
• Teatrul Nottara (la Teatrul de 
vară Herăstrău) : Bărbați fără 
neveste — 20.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tu
nase" (Grădina Boema) : Un ha
lat de zahăr... ars ! — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 18,30.
« Circul de stat : Spectacol eus- 
țlnut de Circul Mare din Moscova 
— 19.30.

— 8:

9;

minlst.ru
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PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 
adresai participanților la eca de-a XX-a Conferință internațională 

împotriva bombelor atomice și eu hidrogen—Gcnsnikyo
îmi wte deosebit de plăcut ca. 

In numeie poporului român si al 
meu personal, sâ adresez pârtiei- 
pantilor la cea de-a XX-a Confe
rință internaționali Împotriva 
bombelor atomice și cu hidrogen — 
Gensuikyo — un cordial salut 
prietenesc.

Tradițională reuniune interna
țională. conferința dumneavoastră 
a adus, de-a lungul a două de
cenii. o contribuție de scamă la 
mobilizarea maselor populare la 
lupta pentru interzicerea completă 
a armelor nucleare si împiedicarea 
unul război nuclear, pentru instau
rarea unul climat de pace trainică 
fi colaborare Intra popoare.

Actuala conferință are loc în 
condițiile unul amplu proces de 
transformări politice, economice și 
sociale in viata internațională, ca 
rezultat al luptei neobosite a ma
selor populare, a tuturor forțelor 
progresiste si democratice, a în
tregii opinii publice. Se afirmă tot 
mai puternic voința popoarelor da 
a fi stă pi ne pe destinele lor. îm- 
potriviuQu-ae vechii politici impe
rialista de dominație. inegalitate 
fi dictat, arc loc un cur? nou. de 
destindere si colaborare, pentru 
rezolvarea ps calea tratativelor a 
problemelor litigioase intre state, 
In spiritul respectării neabătute a 
dreptului inalienabil al fiecărui 
popor la o dezvoltare liberă, inde
pendentă si suverană, conform as
pirațiilor sale legitime.

Potrivit părerii tării mele, pen
tru a continua si pentru a face 
ireversibil acest curs nou. care se 
află abia la Început, se impune In 
mod imperios să se intensifice și 
să fie inmultite eforturile si acțiu
nile unite pe plan național si in
ternational ale tuturor forțelor 
progresiste, democratice, antiimpe- 
nailste pentru a zădărnici acțiu
nile cercurilor reacționare care se 
opun tendințelor pozitive din viața 
internațională

Una din problemele fundamen
tale ale epocii contemporane, de 
care depind dezvoltarea fiecărui 
popor, viata și viitorul pașnic al 
omenirii, este problema dezarmă
rii. și in primul rind a dezarmării 
nucleare, astfel ineît mijloacele 
uriașa destinate înarmării să fie 
utilizate tot mei mult in scopul 
dezvoltării economico-sociale. eli— 
berind totodată omenirea de ame
nințarea unui război nimicitor. De 
«ceea, cred că masele populare, 
opinia publică, toate organizațiile 
democratice au misiunea de a ac
ționa cu și mai multă vigoare, de 
a-și face auzite glasul și voința 
pentru a impune trecerea la mă
suri practice si eficiente de dezar
mare. Aceasta presupune stoparea 
cursei înarmărilor. Înghețarea și 
reducerea treptată a bugetelor 
militare, interzicerea folosirii ar
melor nucleare și a altor arme de 
dielrugera in masă, Încetarea pro

ducției lor si distrugerea stocuri
lor existente, lichidarea bazelor 
militare de pe teritoriile altor 
state șl retragerea trupelor străina 
In limitele frontierelor naționale, 
reducerea efectivelor militare și 
armamentelor, crearea condițiilor 
pentru desființarea blocurilor mi
litare.

Pornind de la interesele păcii sl 
colaborării intro toate statele, a- 
p vecie m că este necesar să se ac
ționeze în mod ferm pentru înche
ierea cu succes a Conferinței ge- 
ncral-europene, pentru crearea in 
Europa a unul sistem trainic de 
securitate si cooperare, care să ga
ranteze dezvoltarea liberă $1 inde
pendentă a fiecărei țări, să «sigure 
promovarea colaborării economice, 
tehnico-științifice și culturale fără 
nici un fel de bariere, ceea ce ar 
corespunde intereselor și aspirații
lor națiunilor europene sl ar avea 
o tnfluență pozitivă asupra întregii 
vieți internaționale.

Militind consecvent pentru stin
gerea focarelor de încordare și 
război. România și-a manifestat 
de la început preocuparea față de 
situația de o deosebită gravitate 
creată în Cipru ca urmare a lovi
turii de ștat organizate de forțe 
militare străine aflate pe teritoriul 
acestei țări, a acționat și acțio
nează pentru garantarea suverani
tății și independentei naționale a 
Ciprului, pentru reinstaurarea gu
vernului legitim condus de pre
ședintele Makarios, pentru restabi
lirea păcii $i liniștii în insulă, 
pentru încetarea oricărui act de 
forță $1 amestec din afară. Româ
nia se pronunță pentru aplicarea 
Rezoluției Consiliului de Securitate 
din 20 iulie a. c., pentru retra
gerea trupelor străine din insulă 
și consideră că acordul tripartit 
convenit recent la Geneva in pro
blema Ciprului să fie urmat 
de alți importanți pași pozi
tivi, în vederea asigurării unei con
viețuiri pașnice, rodnice, între ci- 
prioții turci și ciprioții greci, pen-'» 
tru restabilirea deplină a dreptu
lui poporului cipriot de a se dez
volta in mod liber și independent, 
fără nici un amestec din afară, pe 
calea progresului și bunăstării.

România consideră că trebuie ac
ționat pentru o reglementare po
litică a situației din Orientul Apro
piat care să ducă la instaurarea u- 
nei păci trainice și juste, ceea ce 
presupune retragerea Israelului de 
pe teritoriile arabe ocupate, asigu
rarea și garantarea integrității și 
luveranității fiecărui stat din a- 
eeastă zonă, rezolvarea problemei 
poporului palestinean în conformi

tate cu năzuințele sale naționale le
gitime.

Apreciem că in ceea ce privește 
Indochina este necesar să se depu
nă în continuare eforturi pentru a- 
plicarea riguroasă a acordurilor de 
la Paris, să se pună capăt oricărui 
amestec din afară pentru ca po
poarele vietnamez, cambodgian șl 
laoțian să-și poată rezolva proble
mele în mod independent și să-șl 
consacre toate energiile dezvoltării 
lor pe calea progresului și bună
stării.

România, care a susținut șl sus
ține cu consecvență lupta popoare
lor pentru libertate și independență 
națională, împotriva colonialismu
lui. neocolonialismulul și imperia
lismului. a rasismului și politicii 
de apartheid, consideră ca o sar
cină urgentă a tuturor forțelor 
antiimperialiste de a-și intensifica 
eforturile unite în lupta pentru li
chidarea definitivă a dominației 
coloniale și a oricăror forme 
de asuprire a altor popoare, pentru 
respectarea dreptului fiecărei na
țiuni de a fi stăpină pe bogățiile 
sale, pe propriul destin, de a-și 
făuri o viață liberă și prospera.

Considerind că este necesar ca 
toate țările, indiferent de mărimea 
lor, să participe la rezolvarea, în 
interesul popoarelor, a problemelor 
vieții politice contemporane. Româ
nia se pronunță și acționează pen
tru afirmarea in raporturile dintre 
ștate a unor principii noi, demo
cratice, bazate pe respectarea ega
lității, independenței și suveranită
ții fiecărei națiuni, a neamestecului 
în treburile interne, a nerecurgerii 
la forță sau la amenințarea cu fo
losirea forței, a respectului și avan
tajului reciproc, fiind convinsă că 
numai pe acest fundament se poate 
clădi o lume mai bună și mai 
dreaptă, de pace și colaborare in
tre popoare.

Vă asigur, stimați prieteni, că po
porul român este hotărit ca și în 
viitor să facă totul pentru exclu
derea definitivă a forței și războiu
lui din viața societății. pentru 
instaurarea unor raporturi princi
piale și demne intre națiuni, pentru 
triumful securității, prieteniei, co
laborării și înțelegerii între popoare.

Cu aceste, ginduri, urez tuturor 
participanților la lucrările confe
rinței dumneavoastră succes deplin 
în desfășurarea reuniunii, avînd 
convingerea că ea va constitui, ca 
și in trecut, un moment important 
in mobilizarea maselor largi popu
lare în lupta pentru realizarea no
bilelor idealuri ale omenirii, de 
pace, dezarmare și progres.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Grecia a revenit la Constituția din 1952
ATENA 1 (Corespondentă de la I. 

Badea). Primul ministru al Republi
cii Elene, Constantin Caramanlis, a 
anunțat joi repunerea in vigoare a 
Constituției din 1952 a tării. El a a- 
rătat că întrucât, in prezent, tara nu 
are o Constituție, guvernul a hotărit, 
centru funcționarea normală a șta
bului. recunoașterea, printr-un act 
constitutional, a legii supreme din 
1952. ..ca un pas decisiv spre restau
rarea vieții normale și a democra
ției". Puterile șefului statului, in a- 
ceastă perioadă, vor fi exercitate de 
către președintele republicii.

Actul constituțional est'i valabil 
i.p«ntru toată perioada Mfzitorie,

Dină cind Grecia va dobindi o Con
stituție. liber aprobată de către po
por". Puterea legislativă va fi exer
citată de către Consiliul de Miniștri, 
pe calea decretelor legislative, care 
vor fi ratificate de către șeful statu
lui. Actul constituțional împuterni
cește guvernul „să ia toate măsurile 
necesare pentru asigurarea funcțio
nării nestingherite a statului". Actul 
stipulează, în mod expres, restabili
rea cadrului constituțional norma) 
privind activitatea forțelor armate. 
Guvernul declară, prin acest act, 
..suspendarea legii marțiale, pe pro
pria sa răspundere".

Convorbiri 
danezo - franceze

COPENHAGA 1 (Agerpres). — La 
Palatul Christiansborg din Copen
haga s-au desfășurat, joi. convorbiri 
Intre premierul francez, Jacques Chi
rac. șl șeful guvernului danez, Poul 
Hartling. Potrivit agenției France 
Presse. s-a procedat la o trecere in 
revistă a unor probleme ca inflația, 
restabilirea balanței comerciale, re
sursele de energie, subliniindu-se 
măsurile întreprinse în cele două 
țări pentru revenirea la o situație 
normală.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘ1
WASHINGTON

Ample acțiuni de protest
impotriva represiunilor

ricane din această 
tară.

Pe bună dreptate se 
apreciază că retrage
rea forțelor militare 
străine din Coreea 
de Sud, cerută in re
petate rinduri de 
cercurile largi ale o- 
piniei publice 
naționale.

inter- 
incetarea

din Coreea de Sud PARIS

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

PHENIAN 1 (Corespondentă de la 
Ilie Tecuță). — Ministrul afacerilor 
externe al României. George Maco- 
vescu, a continuat, la Phenian, con
vorbirile oficiale cu Hă Dam. vice- 
premicr al Consiliului Administrativ 
al R.P.D. Coreene, ministrul afaceri
lor externe.

în cursul convorbirii, care e-a des
fășurat intr-o atmosferă prieteneas
că. de stimă fi deplină înțelegere re

Ambasadorul României 
in Honduras și-a prezentat 

scrisorile de acreditare
TEGUCIGALPA I (Agerpres). — 

Ambasadorul României la Teguci
galpa. Constantin Stănescu. și-a pre
zentat, la 30 iulie, scrisorile de acre
ditare generalului de brigadă Osvaldo 
Lopez Arellano, președintele Repu
blicii Honduras. Cu acest, prilci, 
el a transmis salutul cordial si urări
le cele mai bune ale președintelui 
Republicii Socialiste România. Nicolae 
Ceausescu, adresate șefului statului 
hondurian. care, la rindul său. a 
transmis mulțumiri, adresînd- ace
leași cordiale urări și salutul său 
președintelui Nicolae Ceausescu. A 
avut Ioc. apoi, o convorbire cordială 
asupra perspectivelor de dezvoltare 
a relațiilor dintre cele două țări. La 
ceremonie a participat ministrul re
lațiilor externe al Hondurasului. Ce
sar A. Batres.

„Războiul bananelor*
CIUDAD DE PANAMA i (Ager- 

pves). — Firma nord-americană 
„Chriqui Land Co“, care controlează 
în Panama o mare parte din cultu
rile de banane, a anunțat suspenda
rea stringerli recoltei și a exportu
rilor cu aceste produse pe piețele in
ternaționale.

După cum au precizat surse ofi
ciale ale guvernului de la Ciudad de 
Panama, firma menționată — subsi
diara de pe teritoriul panamez a 
monopolului nord-american „United 
Fruit" — a refuzat să plătească sta
tului impozitul suplimentar.

Boicotul firmei cauzează pierderi 
în valoare totală de circa un milion 
de dolari. Guvernul s-a întrunit pen
tru a lua în discuție retribuirea ma
terială a celor 15 mii de lucrători pa
namezi afectați de boicot.

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN CIPRU
ciprocă, nu fost abordate aspecte ale 
dezvoltării In continuare a relațiilor 
de prietenie si colaborare pe multi
ple planuri Jntre România si R.P.D. 
Coreeană. La convorbiri participă 
Dumitru Popa, ambasadorul țării 
noastre la Phenian, iar din partea 
coreeană. Kim Ge Bong, adjunct al 
ministrului de externe, si funcționari 
RUperiorl din M.A.E. al R.P.D. Co
reene,

NICOSIA 1 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvlnt al forțelor O.N.U. 
din Cipru, citat de agențiile Asso
ciated Prese, France Presse. Reuter 
și U.P.Î.. a anunțat că vase de război 
sl unități de tancuri turcești au bom
bardat miercuri, timp de patru ore, 
orașele Karavas și Lapithos, de pe 
coasta nordică a Ciprului, ia vest da 
portul Kyrenla.

Intr-un raport al secretarului ge
neral al O.N.U. distribuit Ia New 
York se arată că în ultimele trei zile

armatele Turciei «u înaintat pe noi 
poziții, la vest șl sud de portul Ky- 
renla. Documentul menționează, de 
asemenea, că forțele O.N.U. pentru 
menținerea păcii in Cipru (UNFTCYP) 
au continuat să patruleze in diferite 
regiuni ale insulei, cu excepția zone
lor ocupate de forțele armate turcești.

Marea Britanie a întreprins demer
suri urgente pe lingă guvernul ture 
In legătură cu actele de violare a 
Încetării focului în Cipru.

„Este necesară realizarea unei 
cotituri radicale in negocierile 

din domeniul dezarmării"
Intervenția șefului delegației României 
la lucrările Comitetului de dezarmare

GENEVA 1 (Corespondentă de la 
C. Vlad). — La' Palatul Națiunilor, 
în continuarea lucrărilor conferinței 
Comitetului de dezarmare, in ședin
ța de joi, a luat cuvintul reprezen
tantul României, ambasadorul Con
stantin Ene. Eficiența activității pe 
care o desfășurăm în acest comitet 
— a spus vorbitorul — trebuie sâ-și 
găsească expresia, in ultimă instan
ță, în reducerea armamentelor exis
tente în lume. Or. in cel peste zece 
ani de existentă a Comitetului de 
dezarmare, dublat, în ultimul timp, 
si de alte forumuri de negocieri in 
același domeniu, cursa înarmărilor 
si-a urmat nestingherită curba as
cendentă. -

Acceptind. prin tratatul de nepro- 
liferare, obligația de a nu produce 
si procura arme nucleare, statele 
nenucleare au făcut dovada unui ve
ritabil spirit de cooperare internațio
nală. Constituie însă nu numai un 
drept, dar si o elementară datorie 
a acestor state să vegheze continuu 
ca angajamentul de neinarmare ato
mică asumat prin tratat să nu cau
zeze diminuarea securității lor. ci, 
dimpotrivă. 6ă reprezinte un factor 
de Întărire a acesteia. în cadrul în
tăririi securității internaționale. A- 
cestei preocupări cu totul firești 
urma să-i servească una din preve- 
derile-cheie ale tratatului, angaja
mentul precis asumat de fiecare din 
statele participante „să continue cu 
bună-credință negocierile cu privire 
la măsuri eficace de încetare a cursei 
înarmărilor nucleare si de dezarma
re nucleară la o dată apropiată si 
la un tratat de dezarmare generală 
și totală, sub un control international 
strict si eficace". Aceluiași scop i-a 
servit carerea justă, logică si realis
tă, formulată de țările nenucleare, ca

puterile nucleara să-și asume obli
gația solemnă, pe de o parte, de a 
nu utiliza niciodată și în nici o îm
prejurare armele nucleare împotriva 
statelor care nu le posedă, iar, pe de 
altă parte, de a nu amenința aceste 
state in nici un caz șl in nici o cir
cumstanță cu folosirea lor.

Delegația română consideră ne
cesară realizarea unei collturi ra
dicale in negocierile din domeniul 
dezarmării, care să țină seama do 
realitatea cursei Înarmărilor. Guver
nul român susține Înfăptuirea unor 
măsuri practice, pe de o parte, pen
tru oprirea cursei înarmărilor, iar 
pe de altă parte, atit timp cit ar
mamentele se mențin, pentru acor
darea de garanții egale de securita
te tuturor țărilor, mari și mici, nu
cleare si nenucleare. In ce privește 
primul obiectiv, una din măsurile 
care ar putea fi Întreprinse fără ln- 
lirziere o constituie înghețarea șl 
reducerea treptată a bugetelor mili
tare, pe baza unui program concret, 
incepindu-se cu bugetele țărilor 
mari, puternic înarmate. în cadrul 
celui de-al doilea obiectiv, de mare 
actualitate sint interzicerea folosirii 
armelor nucleare și crearea de zon» 
denuclearizate.

Reprezentantul român a reafirmat 
propunerea țării noastre privind pro
movarea de către Comitetul de 
dezarmare a creării do zone de pace 
si denuclearizate în diferite regiuni 
ale lumii. însoțite de angajamentul 
solemn al statelor posesoare de arme 
nucleare de a nu folosi aceste arme 
împotriva statelor din asemenea zone 
si de a nu le amenința cu folosirea 
lor. precum si de a respecta statutul 
convenit între țările situate in re
giunile respective.

agențiile de presă transmit:
Recunoașterea Republi

cii Guineea-Bissau a fost h°- 
tărîtă de Japonia — a anunțat Mi
nisterul de Externe japonez.

La Vientiane a avut loc 0 
dința a cadrelor de conducere ale 
unor departamente economice ale 
Guvernului Provizoriu de Uniune 
Națională din Laos. Ministrul fi
nanțelor, Ngon Sananikon, a arătat 
că guvernul întreprinde măsurile 
necesare pentru lichidarea lipsei 
principalelor produse alimentare. In 
acest scop se are în vedere efectua
rea de către stat a unor achiziții de 
orez și carne pentru a se evita sta
rea de dependentă față de comer- 

(Cianții particulari, care practică 
specula.

Un comunicat al Ligii 
Mrtîb© precizează că opt state 
membre ale organizației s-au raliat, 
pină in prezent, propunerii de ami- 
nare a proiectatei reuniuni la nivel 
înalt a țărilor arabe, ce urma să 
aibă loc la Rabat, cu începere de la 
3 septembrie. Decizia de aminare a 
lucrărilor acestei reuniuni va fi lua
tă numai in momentul în care cel 
puțin 11 state iși vor fi exprimat a- 
ceastă opinie.

Minerii japonezidin Sa?°r° 
au declanșat, joi, o grevă In semn 
de protest față de intenția condu
cerii de a sista exploatarea cărbu
nelui. Această hotărire ar lăsa fără 
lucru un număr de 20 000 de oameni. 
Minerii au organizat, de asemenea, 
un impresionant marș de protest. 
Acțiuni asemănătoare ale minerilor 
au mai avut loc și la Iwamizawa și 
Hokkaido.

represiunilor împotri
va elementelor de
mocratice sud-co- 
reene. acceptarea pro
punerilor 
ve ele
R. P. D. Coreene, a- 
dresate atlt autorită
ților de la Seul, cit și 
Statelor Unite, ar

constructi- 
guveroului

înlăturarea 
tensiunii, ar crea pre
misele unificării paș
nice a Coreei. îm- 
plinindu-se astfel 
năzuințele fierbinți
ale întregului popor 
coreean.
C.ALEXANDROAIE

„Zeci de condam
nați Ia moarte", „In
tensificarea represiu
nilor șl torturilor".
„Proliferarea proce
selor politice", „Te
roare in Coreea de
Sud" — Lată citeva
din titlurile articole
lor și corespondente
lor publicate de pre
sa americană, care, fă- 
c.ndu-.se ecoul cercu
rilor democratice din 
S U.A., ca si din alte 
țâri ale lumii, cer cu 
hotârir» să pună
capăt noului val de 
represiuni dezlănțuit 
In Coreea de Sud.

După cum se ftie, 
procesele manare or
ganizate de tribunale
le» militare speciale au 
început după marile 
demonstrații din iar
nă și primăvară Îm
potriva regimului de 
La Seul. Tinerii au a- 
dunat sute de mii de 
semnături pe petiții, 
cerind eliberarea de- 
ținutilor politici din 
temnițe fl democrat." 
zarea vieții interne. 
Autoritățile au răs
puns prin elaborarea 
unei serii de decrete 
conform cărora orice 
cetățean al tării par
ticipant la aceste ac
țiuni de protest poa
te fi învinuit de „tră
dare" sau „activitate 
conrunistă**, fi con
damnat la moarte. 
Jr. prezent arată

..New York Times", 
in Închisorile din Seul 
sute de persoane, in
tre care profesori, 
«tudenți, preoți, aș
teaptă să fie judecate 
și condamnate". A- 
trage atenția faptul 
că aceste acțiuni re
presive au fost de
clanșate intr-un mo
ment cind. drept 
urmare a evoluțiilor 
cunoscute, inclusiv a- 
cordul intre Nord și 

rinduri le 
«ud-coree- 
făcut ioc

Sud. in 
populației 
ne si-au ------
speranțe, determinând 
o intensificare a miș
cării patriotice in 
sprijinul reunificării 
patriei.

în corespondențele 
publicata „Wa
shington sint
demascate metodele 
barbare folosite im
potriva deținuților. 
„In timpul interoga
toriilor, scrie ziarul, 
poliția secretă recurge 
la cele mai 
mijloace de 
Cei care 
să declare 
că au fost 
sint duși

oribile 
tortură, 

îndrăznesc 
la proces 

torturați, 
din nou, 

după condamnare, la 
sediul agenturii cen
trale de spionaj, unde 
sint crunt schingiuiti 
Înainte de a fi întem
nițați".

Intr-o 
publicată

declarație 
La Wa-

shington de Asociația 
de prietenie ameri- 
cano-coreeană se a- 
rată că ..procesele 
care au loc in prezent 
la Seul sint simple 
înscenări ale curții 
marțiale, in scopul de 
a elimina opoziția și 
înăbuși criticile la a- 
dresa statului polițist. 
Ca cetățeni ameri
cani, membri ai con
siliului executiv al 
Asociației de priete
nie americano-coreea- 
nă. cerem să se pună 
capăt înscenărilor ju
diciare și să fie eli
berați deținuți! poli
tici. a căror unică 
-crimă- este faptul că 
cer să fie respectate 
drepturile democra
tice' elementare, că se 
pronunță pentru uni
ficarea Coreei pe cale 
pașnică și indepen
dentă".

Semnificativ pentru 
starea de spirit a o- 
piniei publice ameri
cane este faptul că o 
serie de reprezentanți 
de frunte ai vie
ții publice, inclusiv 
membri ai Congresu
lui. cer guvernului 
S.U.A să suspende a- 
cordarea oricăror aju
toare economice și 
militare regimului 
sud-coreean și să 
treacă la retragerea 
neintirziată a tuturor 
forțelor militare ame-

„Bugetul austerității
Consiliul de Miniș

tri francez a aprobat 
recent bugetul pe anul 
1975. Orientat, în prin
cipal, impotriva pro
cesului Inflaționist, 
noul buget limitează 
cheltuielile statului la 
suma de 258.9 miliar
de franci, ceea ce re
prezintă o creștere de 
13.8 la sută in raport 
cu bugetul anului in 
curs. In realitate, ma
jorarea bugetară con
stituie doar 4,9 la sută, 
întrucît creșterea pre
turilor în 1975 a fost 
estimată la cifra de 
8,9 la sută. Bugetul 
prevede eforturi spo
rite pentru ameliora
rea situației persoane
lor în vîrstă. a condi
țiilor din spitale, ca șl 
ale justiției.

In cursul ședinței 
de consiliu, președin
tele Valăry Giscard 
d’Estalng a amintit 
miniștrilor că vor 
trebui să facă față 
unei perioade difi
cile și le-a cerut să 
realizeze economii în 
ce privește cheltuieli
le administrative, de 
toate felurile și sub 
toate formele, folosind

mai eficient mijloa
cele existente.

Analizind noul bu
get, observatorii fran
cezi remarcă, in pri
mul rind, caracterul 
său auster. Sub titlul 
„Ceasul sacrificiilor", 
ziarul „l’Humanite" 
consideră că „o veri
tabilă frină va afecta 
consumul popular", în 
vreme ce „închiderea 
unor întreprinderi mici 
și mijlocii va spori 
numărul șomerilor", a- 
precilndu-se că redu
cerea masivă a credi
telor șl creșterea sar
cinilor fiscale vor fi 
resimțite in primul 
rind de întreprinderi
le cu beneficii modes
te. Alte ziare consta
tă că noul buget nu 
prevede un efort su
plimentar pentru îm
bunătățirea situației a- 
gricultorilor. care ș:-au 
manifestat in ultima 
vreme nemulțumirea 
vie față de deteriora
rea nivelului lor de 
trai. Comentind de
misia secretarului de 
stat Însărcinat cu pro
blemele muncitorilor 
imigranți, „Le Quoti- 
dien de Paris" obser
vă faptul că'bugetul

este deficitar și în a- 
cest domeniu.

Pe de altă parte, o 
eerie de observatori 
iși exprimă îndoielile 
față de rezultatele pla
nului antiinflaționist. 
In acest sens este ci
tat documentul Orga
nizației de Cooperare 
și Dezvoltare Economi
că, dat publicității in 
aceste zile. conform 
căruia curba inflației 
va continua să urce, 
atingind în Franța ci
fra de 7 la sută nu
mai in primul semes
tru al anului 1975. Iată 
de ce ziarul „Le Fi
garo" consideră noul 
buget ca „un pariu 
riscant", amintind că 
veniturile țăranilor 
scad în acest an cu 7 
pină la 9 miliarde de 
franci. „Dacă alte ne
mulțumiri vor apă
rea, venind din lumea 
muncitorească lovită 
in același timp de in
flație și de diminua
rea forței de muncă, 
vom fi puși In fața u- 
nei situații explozive. 
Nu miine, nici poi- 
miine, dar probabil la 
șfirșitul iernii^.

Paul 
DIACONESCU

în cadrul manifestărilor care 
au loc in R. P. Bulgaria in 
cinstea aniversării a 30 de ani 
de la eliberarea României de 
sub dominația fascistă, la So
fia a fost deschisă joi expozi
ția de fotografii „Imagini din 
viața cultural-artistică a Româ
niei socialiste". Aram Hagiu- 
lian, directorul Uniunii de stat 
„Fotografia Bulgară", a vorbit 
despre tradiționalele legături 
de prietenie dintre artiștii ro
mâni și bulgari, dintre cele 
două popoare vecine.

„Radio Nacional" din Bogota 
a transmis cea de-a doua emi
siune dedicată țării noastre, in
titulată „Romania de hoy" 
(România de azi"). Timp de 30 
de minute au fost prezentate 
ascultătorilor diferite aspecte 
ale vieții politice, economice și 
social-culturale din țara noas
tră, informații privind modul 
în care întimpină poporul ro
mân cea de-a XXX-a aniver
sare a eliberării României de 
sub dominația fascistă.

La Washington * ,vu' Io» 
miercuri o nouă întrevedere între 
Henry Kissinger, secretarul de stat 
al S.U A., și Yigal Allon. ministrul 
de externe al Israelului, aflat in vi
zită in Statele Unite. Secretarul de 
stat american a relevat că, în cursul 
discuției, au fost trecute in revistă 
probleme ale relațiilor dintre ceie 
două țări și a fost examinată situa
ția din Orientul Apropiat.

A fost pus sub acu- 
Zar© Antonio Domingues, fost 
agent al P.I.D.E., acuzat de po
liția judiciară militară de asa
sinarea sculptorului și militantului 
comunist Jose Dias Coelho, Împușcat 
în seara zilei de 19 decembrie 1961 
pe o stradă din Lisabona. Antonio 
Domingues va fi judecat de un tri
bunal militar.

„Africana". ^>">«1'dou* v°- 
lume ale enciclopediei „Africana" 
vor vedea lumina tiparului la sfirși- 
tul anului curent — a declarat pre
ședintele Comisiei de stat din 
Ghana însărcinată cu redactarea 
enciclopediei. Cele două volume vor 
cuprinde capitole privind istoria, 
economia și cultura G banei, Nige
riei, Etiopiei, Tanzaniei, Sierrei 
Leone, Ugandei, Guineei Ecuatoriale 
®i Liberiei,

Fostul prim-mlnistru al 
Etiopiei, Endalkatchew Makon- 
nen, a fost arestat de către forțele 
armate, a anunțat postul de radio 
din Addis Abeba, reluat de agenția 
France Presse. Sursa citată precizea
ză că au fost arestați, de asemenea, 
trei generali și doi judecători. Nu
mărul personalităților politice impor
tante arestate pină in prezent se ri
dică la 100.

Prăbușirea unui avion 
al marinei americane în zona loca
lității Elizabeth City, din statul Ca
rolina de Nord, s-a soldat cu moar
tea a patru persoane și rănirea altor 
douăsprezece.

Mișcârile țărănești capătă o tot mai mare amploare în țările Pieței 
comune. După Franța, Belgia și R.F.G., acțiuni protestatare similare 8e 
semnalează șl in Olanda, in clișeu : țărani din provincia Gronlngue 
blocind circulația pe o șosea, în 6emn de protest împotriva politicii 

agrare a C.E.E.

Dl PRETUTINDENI
• „FRANCE" 1ȘI IA 

RAMAS BUN. Tran.atl.n- 
ticul „France", care urmează 
să fie .scos din circulație, va 
Întreprinde două croaziere de 
adio, a anunțat „Compagnie ge
nerale transatlantique", pro
prietara vasului. Nava va ri
dica ancora Ia 11 octombrie din 
Le Hâvre spre Canada, uimind 
ruta nordică e Atlanticului. 
La întoarcere va parcurge o 
rută sudică, cu o escală in 
Insulele Azore, termini ndu-și 
cursa, la 25 octombrie, la 
Cannes. După . această dată, 
„France14 va rămine fie la 
Cannes, fie la Toulon sau 
Brest, unde va începe demon
tarea principalelor sale insta
lații.

• „PREA PUȚINE LU
CRURI AU FOST REA
LIZATE PENTRU A SAL
VA VENEJIA, ta c‘uda »J“- 
torului oferit de numeroase or
ganizații și state"—a constatat 
Renă Maheu, directorul general 
al UNESCO, la recenta ședință 
a comitetului internațional 
care coordonează acțiunea. Cita 
ceva s-a făcut în direcția pu
rificării aerului și a apelor din 
canale, transformate in verita
bile colectoare de gunoaie. Dar 
pină acum nu s-a găsit o so
luție practică pentru a înlătura 
pericolul scufundării lente în 
mare a orașului. In această si
tuație, comitetul a făcut apel 
la guvernul Italiei să pună in 
practică legea care a fost vota
tă de parlamentul acestei țări 
și care prevede, intre altele, un 
studiu tehnic al mijloacelor de 
natură să împiedice dispariția 
treptată a pitorescului oraș al 
lagunelor.

• INSPIRAȚIE... SPOR
TIVĂ. Impresionat de evoluția 
săritoarei In lungime Marion 
Schwerdtfeger din Diisseldorf, 
bi intîlnirea R.F.G.—Polonia 
(performanța înregistrată : 6,39 
m), compozitorul șl pianistul 
Friedrich Karl Grimm a dedi
cat tinerei sportive un „compli
ment"... muzical „Valse noncha- 
lante", opuș 15, numărul 1, 
pentru pian.

• LARGĂ DIFUZARE 
A FILMULUI POLITIC. 
In cadrul colocviului, pe tema 
„Un nou cinema", desfășurat 
recent la Montreal, cineaștii din 
țările in curs de dezvoltare au 
ridicat problema unui „cinema
tograf politic" — idee formula
tă in decembrie anul trecut, cu 
prilejul primei lor întilniri, care 
a avut loc la Alger. La pro
punerea lor, s-a hotărit edi
tarea unui buletin. de in
formații menit să coordoneze 
eforturile In vederea creării la 
scară mondială a unei rețele de 
producție și difuzare de filme 
care — in contrast cu unele re
alizări occidentale ce preamăresc 
fuga de realitate și cultul 
violenței și morbidității — 
tindă la ridicarea conștiinței po
litice a spectatorilor,

• EPIDEMIE DE ME
NINGITA. La Sao Paulo, 
Rio de Janeiro, Brasilia și in 
alte orașe braziliene domnește 
de citeva săptămini o adincă 
îngrijorare în legătură cu o 
epidemie de meningită, care a 
provocat pină acum moartea a 
citeva sute de persoane. Mala
dia este, de altfel, endemică in 
diferite țări in curs de dezvol
tare. în regiunea care se în
tinde din Sudan in Senegal, 
trecind prin Sahel, un milion 
de cazuri, dintre care 150 000 
mortale, au fost semnalate în 
decursul ultimilor 30 de ani. 
Din fericire, un nou vaccin, pus 
la punct la Institutul Merieux 
din Lyon, a fost testat cu 
9ucces. Acum, în Brazilia oa
menii asaltează farmaciile pen
tru a-și procura medicamente 
preventive contra meningitei. 
Se anunță că in curind va În
cepe Ia scara întregii țări o 
campanie de imunizare.

• SENTINȚA SOLO- 
MONICA. Tribunalul su- 
prem din Delhi a trebuit de 
curind să judece plingerea a 
două secte brahmanice. care își 
disputau semnul castei, repre
zentat printr-o țeastă de ele
fant „sfint", pentru un templu 
din apropiere de Madras. Ju
decătorul a ajuns la o decizie 
eolomonică : semnul revendicat 
să fie schimbat In fiecare săp- 
tămînă între părțile aflate In.* 
litigiu.

• 20 DE ORI PESTE 
NORMA ADMISA. *«'• 
4 300 de locuitori din Tokio șl 
din alte două prefecturi Înve
cinate s-au plins, zilele trecute, 
unor organe sanitare de o us
turime pronunțată a ochilor, 
urmată de lăcrimări îndelunga
te. Motivul : concentrația ridi
cată In atmosferă a unor sub
stanțe nocive provenite din in
stalațiile industriale «1 de la 
autovehicule.
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