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ÎN ZIARUL DE AZI:

• SECERIȘUL SE APRO
PIE DE STADIILE FI
NALE

• DE ZIUA MARINEI 
NOASTRE: LA DA
TORIE PE ÎNTINDE
RILE ALBASTRE

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a acordat un interviu ziarului „Davar“

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
simbătă după-amiază, în stațiunea 
Neptun, pe Hannah Zemcr, re- 
dactor-șef al ziarului israelian 
„Davar".

La întrevedere a participat tova
rășul Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, 
Nicolae Ceaușescu a
Interviu pentru ziarul/„Davar".

(Agerpres)

tovarășul 
acordat un

Prlntr-o telegramă adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu,

C. C. al P. C. R., oamenii muncii din Capitală raportează

r PERSPECTIVELE STRĂLUCITEALE ROMÂNIEI SOCIALISTE
Comuniștii, oamenii muncii dc la orașe si 

întregul nostru ponor au luat cunoștință 
cu profund interes si deosebită satisfacție de 
proiecTul directivelor Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român cu privire la olanul 
cincinal 1976—1980 și liniile directoare ale dez
voltării economico-sociale a României pentru
perioada 1981—1990 — proiect publicat in ziarele 
de ieri. Proiectul directivelor constituie o parte 
integrantă a programului partidului, decurge 
din acesta si reprezintă o materializare pentru 
perioada de timp determinată a prevederilor 
programului, al cărui scod principal este fău- 
rirea societății socialiste multilateral dezvoltate 
Bi înaintarea României spre comunism.

UN PROGRAM CONSTRUCTIV DE 0 
ANVERGURĂ FĂRĂ PRECEDENT. Ci“"> 
proiectul de directive cu sentimente de satis
facție. cu emoția pe care o dă întotdeauna des
cifrarea viitorului, dar și cu o legitimă mindrie: 
In decursul intregii noastre istorii. România nu 
a mai cunoscut un program constructiv de ase
menea anvergură, cu obiective atit de grandioa
se. cu sarcini cantitative atit de mari si cu te
luri calitative atit de înalte. Este o expresie vie 
a stadiului de dezvoltare la care a ajuns tara 
noastră. ca si a politicii cutezătoare și realiste 
a partidului, a spiritului științific in mobilizarea 
potențialului uman si material al tării. Se regă
sesc in acestea trăsăturile specifice modului de 
gindire si acțiune al secretarului general al 
p<tovarășul Nicolae Ceausescu, al că
rui rol esențial, determinant în elaborarea aces- 
tui document de excepțională însemnătate prin
cipială și practică, a fost cu putere relevat de 
lucrările recentei plenare a Comitetului Central 
al partidului si a Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale a României.

Oamenii muncii not sărbători jubileul elibe
rării patriei cu bucuria îndreptățită atit de 
bilanțul bogat al victoriilor dobindite in cele 
trei decenii de viată nouă, cit si de minunatele 
perspective de progres si prosperitate pe care 
le deschide înaintea poporului proiectul de di
rective. Desigur, analiza detaliată a importantei 
acestui document istoric, a obiectivelor si direc
țiilor de acțiune prevăzute, explicarea aprofun
dată a gamei vaste de aspecte caracteristice 
presupun o suită de articole si comentarii, re
prezintă teme pe care ziarul nostru le va ur
mări sistematic, concomitent cu publicarea ma
terialelor de dezbatere in întreaga perioadă pre
mergătoare Congresului partidului. în cele ce 
urmează, ne propunem să relevăm doar citeva 
dintre trăsăturile fundamentale ale proiectului 
de directive.

în primul rind. atit retrospectiva marilor 
succese dobindite in toate domeniile, cit si per
spectivele deschise de proiectul de directive re
levă justețea politicii partidului, întemeiată pe 
adevărurile fundamentale ale socialismului știin
țific, aplicate creator la condițiile specifice ale 
României. Pornind de la adevărul fundamental 
al concepției materiali st-dialectice potrivit că
ruia asigurarea unei creșteri puternice a forțe
lor de producție reprezintă factorul decisiv, mo-

tor. al progresului oricărei societăți, si cu atit 
mai mult al societății socialiste, partidul nostru 
pune in centrul intregii orientări prevăzute de 
proiectul directivelor dezvoltarea susținută a 
bazei tehnico-matcriale a societății.

CONSECVENTA POLITICII DE IN
DUSTRIALIZARE. In deplină concordanță cu 
această cerință obiectivă, legică, prevederile 
proiectului de directive exprimă pregnant 
consecvența politicii partidului de industria
lizare a țârii, corespunzător cerințelor progresului ’’ - ‘ ---- --.r,-.
r.oastre, 
porului, 
întreaga experiență 
cialistă, aceasta este

calcul, nave mineraliere și petroliere românești 
de mare capacitate, aeronave, centrale electrice 
pe baza folosirii energiei nucleare, adevărate 
„miracole chimice" prin valorificarea unor re
surse pină nu demult desconsiderate. $i dacă 
ne întoarcem gindul la România din urmă cu 
30 de ani, țară a plugului de lemn, eu o indus
trie primitivă — și aceasta in mare parte dis
trusă de război — avem toate temeiurile să ne 
mindrim că, intr-un răstimp atit de scurt, ne 
putem încumeta la elaborarea și realizarea unor 
asemenea proiecte demne de state cu o econo
mie dezvoltată.

celei de-a XXX-a aniversări a eliberării
® O producție suplimentară de peste 1 miliard lei ® Ritmuri înalte în dezvoltarea 

industriei ® Economii la prețul de cost de peste 53 milioane lei

rapid și neîntrerupt al societății 
intereselor sporirii bunăstării po- 

Așa cum a demonstrat cu prisosință 
------ : - a anilor de construcție so- 

.. --------  este veriga de bază, hotăritoare
a realizărilor obținute in dezvoltarea economico- 
socială a țării ; tocmai de aceea, și in viitorul 
cincinal industrializarea rămine un obiectiv 
central al politicii partidului nostru, calea sigură 
a ridicării României spre nivelul țărilor socia
liste mai avansate, al statelor dezvoltate din 
punct de vedere economic, in vederea făuririi 
unei autentice civilizații socialiste, de bineface
rile căreia să se bucure întregul popor.

Cifrele și datele proiectului de directive crista
lizează dimensiunile dezvoltării impetuoase a in
dustriei — creștere cu 54—61 la sută in 1980 față 
de 1975 — ceea ce va accentua poziția sa de ramu
ră conducătoare in economie. Ceea «e se cuvine 
însă a fi relevat in mod deosebit este acțiunea 
largă, atotcuprinzătoare de modernizare a struc
turii industriei, de dezvoltare rapidă in primul 
rind a industriilor capabile să fructifice supe
rior potențialul material și uman al țării. Din 
acest punct de vedere este elocvent faptul că, 
in 1980, construcțiile dc mașini și chimia vor 
realiza aproape jumătate din producția indus
trială a țării. O țară a producătorilor de mașini 
și a ,chimiștilor — așa începe să se contureze, 
tot mai clar, profilul României viitoare.

CALE LARGĂ NOULUI.
modernizarea producției, spre introducerea in 
producție a tot ce este nou și avansat in gin- 
direa tchnico-știiațifică contcmpofanâ, accentul 
pus pe dezvoltarea sectoarelor cu rol chele pen
tru înzestrarea tehnică superioară a economiei, 
pe realizarea de produse de inalt nivel tehnic 
și calitativ reprezintă trăsături esențiale, deter
minante ale dezvoltării industriei in cincinalul 
viitor. Proiectul de directive evidențiază ca 
pirghie decisivă in realizarea acestor sarcini, ca 
și a celorlalte obiective ale programului de dez
voltare a țării, intensificarea activității de cer
cetare științifică in toate sectoarele economiei, 
ceea ce va marca mari progrese in transforma
rea științei, intr-o forță efectivă de producție.

Citind proiectul de directive putem vedea cu 
ochii minții cum ni se derulează imagini care 
in anii imediat următori vor deveni realități 
materiale : produse ale celor mai noi ramuri, 
care au revoluționat viața economică in zilele 
noastre — industria electronică, de mecanică 
fină, optică — linii agregat, aparatură industrială 
de înaltă precizie, echipamente ale tehnicii de

PUTERNICĂ DEZVOLTARE A AGRI
CULTURII SOCIALISTE. MarUc
pe calea dezvoltării industriale a țării vor fi în
soțite de o nouă și puternică inflorire a agricul
turii noastre socialiste. Atit realizările de pină 
acum, cit și obiectivele pe care le trasează vii
torul cincinal — creșteri anuale ale producției 
de 4,6—6 la sută, sporirea importantă a recolte
lor etc. — ilustrează, prin experiența proprie 
a României, superioritatea agriculturii socialiste, 
capacitatea ei de a ține pasul cu ritmurile indus
triei, de a înregistra concomitent o dezvoltare 
rapidă, asigurind satisfacerea cerințelor de ma
terii prime ale industriei, aprovizionarea rațio
nală și mereu mai abundentă a populației cu 
bunuri alimentare, disponibilități pentru export.

Și in această privință se relevă rolul hotăritor 
al dezvoltării bazei tehnico-materiale, extinde
rii mecanizării, al chimizării, al utilizării ener
giei electrice, asigurind intensificarea procesului 
île transformare a producției agricole intr-o va
rietate a muncii industriale. In același timp, 
in însăși structura producției agricole vor avea 
loc transformări calitative, printre cele mai im
portante prevederi inscriindu-se dezvoltarea in
tensă a zootehniei, a cărei pondere va tinde spre 
aproape jumătate din totalul producției agricole. 
Și, de asemenea, nu pot să nu fie evocate, chiar 
succint, amplele programe de irigații — circa 1 
milion de hectare — de desecări, combatere a 
eroziunii solului etc., toate menite să facă pă
mintul mereu mai rodnic, ogoarele țării mereu 
mai îmbelșugate.

ÎNFLORIREA ÎNTREGII ȚĂRI. Din‘ 
tre prevederile proiectului de directive, se cu
vine subliniată in mod deosebit accentuarea 
procesului de dezvoltare econonilco-socialâ echi
librată a tuturor județelor țării. Este cunoscută 
perseverența cu care partidul a acționat — mai 
ales in ultimele două cincinale — pentru re
partizarea armonioasă a forțelor de producție 
pe întreg teritoriul țârii, in scopul lichidării dis
proporțiilor moștenite de la trecut. Va continua 
aceeași linie generală care s-a dovedit atit de fer
tilă — asigurarea, pe fondul general al dezvoltă
rii economice a intregii țări, a unui ritm superior 
de industrializare a județelor menținute odini
oară in înapoiere economică, incit in 1980 nici 
un județ să nu realizeze o producție industrială

într-o telegramă adresată Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. de către Comitetul mu
nicipal București al P.C.R. se arată 
că oamenii muncii, in frunte cu co
muniștii au îndeplinit angajamen
tul asumat de Organizația de par
tid a Capitalei de a da peste plan 
1 miliard de lei in cinstea măreței 
sărbători de la 23 August. Produc
ția suplimentară obținută in aceas
tă perioadă de colectivele de oa
meni ai muncii din unitățile econo
mice ale Capitalei este de 1,024 mi
liarde lei, ritmul de creștere a pro
ducției fiind de aproape 18 la sută 
față de perioada corespunzătoare a 
anului trecut. Au fost Îndeplinite și 
depășite sarcinile de plan privind 
productivitatea muncii, realizin- 
du-se o „creștere de 9,8 la sută față 
de 1973. Au fost, de asemenea, în
deplinite prevederile de plan pe 
primul semestru privind reducerea

cheltuielilor la 1 000 lei producție 
marfă, realizindu-se economii la 
prețul de cost in valoare de peste 
53 milioane lei.

Aceasta a fost posibil — se spu
ne in continuare — datorită mobi
lizării și angajării totale a munci
torilor, inginerilor și tehnicienilor, 
a tuturor oamenilor muncii in în
deplinirea și depășirea sarcinilor 
de plan și a angajamentelor, entu
ziasmului puternic cu care întregul 
nostru popor acționează pentru a 
da viață politicii și programului 
partidului, chemării insuflețitoare 
adresate de dumneavoastră clasei 
muncitoare, intregii noastre națiuni, 
de a contribui la accelerarea dez
voltării economice și sociale a pa
triei.

Animați de entuziastul dumnea
voastră exemplu, de activitatea 
neobosită, pătrunsă de pilduitoare 
dăruire comunistă și fierbinte pa
triotism, pe care o desfășurați pen-

tru a continua propășirea Româ
niei și afirmarea sa prestigioasă pe 
plan internațional, se arată in în
cheierea telegramei, oamenii mun
cii din Capitală, in frunte cu comu
niștii, vă asigură că nu vor precu
peți nici un efort pentru a îndeplini 
exemplar sarcinile de plan pe anul 
1974 și angajamentul de a infăptui 
actualul cincinal cu șase luni mai 
devreme. Sintem ferm hotăriți să 
milităm neabătut pentru întimpina- 
rea cu noi și însemnate realizări a 
aniversării marii noastre sărbători 
naționale și Congresului partidului, 
pentru înfăptuirea sarcinilor ce ne 
revin din documentele cu adevărat 
istorice care vor fi adoptate de 
Congresul al XI-lea al partidului în 
vederea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, a edifică
rii pe pămintul României a celei 
mai drepte și mai înaintate orin- 
duirl — orinduirea comunistă.

LA ÎNTREPRINDEREA 
DE OSII Șl BOGHIURI 

BALȘDIN

Șarja 100
(Corespondentul

Rouă). — 
de osii și

(Continuare în pag. a V-a)

ÎN PAGINILE 2

Importante prevederi ale proiectului de directive 
ale Congresului al XI-lea al P. C. R. în grafice 

și texte explicative

J

SLATINA
„Scinteii" Emilian
La întreprinderea __ __ .
boghiuri Balș au avut loc ieri, 
3 august, două evenimente deo
sebite : a intrat in funcțiune, 
cu 9 luni mai devreme, cuptorul 
nr. 2 de la oțelâria eleciricâ și 
a fost elaborată șarja nr. 100 la 
primul cuptor. Prin intrarea in 
funcțiune înainte de termen a 
celui de-al doilea cuptor se va 
realiza in acest an o produc
ție. suplimentară de peste 7 000 
tone oțel. Muncitorii, inginerii, 
tehnicienii și constructorii de 
pe platforma industrială a Bal- 
șului dedică aceste succese ce
lor două mari evenimente ale 
anului — a XXX-a aniversare 
a eliberării patriei și Congre
sul al XI-lea al P.C.R. Mon- 
torii și instalatorii s-au anga
ja!. totodată, ca și cel de-al 
treilea cuptor, care va avea o 
capacitate de 50 tone pe șarjă, 
să fie dat in funcțiune cu 11 
luni mai devreme decit terme
nul planificat.

Județele țării

în marea întrecere

Cuvîntul muncitoresc
înseamnă fapte

NAVELE CU PAVILION TRICOLOR — PREZENTE 
ÎN SUTE DE PORTURI ALE LUMII

Flota noastră maritimă, a cărei 
capacitate va creste pină la sfir- 
gitul anului 1975 de peste două ori 
fată de anul trecut, efectuează 
transporturi in mai mult de 70 de 
țări ale lumii. Navele purtind pa
vilionul tricolor au acostat in cele 
mai diferite puncte ale ciobului, in 
circa trei sute de porturi. Printre 
ele. In jurnalele de bord, au fost 
Înscrise Bangkok. Djakarta. Shan
ghai, Yokohama — in Asia : Mon
rovia, Dar Es Salaam, Pointe Noire,

Port Sudan, Abidjan — in Africa ; 
New York, Philadelphia, New Or
leans — in America.

Creșterea volumului de mărfuri 
transportate in trafic maritim a 
determinat o creștere însemnată a 
numărului de vase străine care au 
Doposit in porturile românești. 
Dac^ă acum două decenii numărul 
navelor care intrau in porturile 
românești nu depășea 700, in 
prezent ele întrec cifra de 2 500 — 
petroliere, cargouri, traulere și mi
neraliere.

în acest an jubiliar 
— anul celei de-a 
XXX-a aniversări a 
eliberării patriei și al 
Congresului al XI-lea 
al partidului — oame
nii muncii din indus
tria județului Iași s-au 
angajat să realizeze o 
producție globală cu 
125 milioane lei 
mare decit aceea 
văzută inițial in 
nul pentru anul 
Care sint rezultatele 
obținute in întrecerea 
socialistă ce se desfă
șoară in unitățile eco
nomice din județ, in 
7 luni ale anului ? 
Mai întîi o 
sintetică : 34
prinderi au 
suplimentar o i 
ție in valoare 
milioane lei, ..........
lind cu angajamen
tul anual. Iată citeva 
date și, fapte din di
ferite unități : ___  v._ ______ __

Ing. Vasile Ionașcu, neficiarilor din țară o 
sef de serviciu la in- producție-marfă, peste 
treprinderea „Victo- prevederile la zi, în

mai 
pre- 
pla- 
1974.

' cifră 
între- 

realizat 
produc- 
de 183 
echiva-

ria" : „O producție de 
417 000 mp țesături din 
mătase, cu 60 la sută 
mai mare decit anga
jamentul anual — ia
tă, in esență, rezulta
tul muncii pe 7 luni 
din acest an al colec
tivului'nostru. care se 
străduiește ca pină la 
23 August să realizeze 
peste prevederi încă 
150 000 mp țesături. 
Aceasta. mai ales 
prin mărirea număru
lui de bătăi pe minut 
la războaie.

Ing. Gherasim Cru
sos. directorul între
prinderii de ulei „Uni
rea" : „Aplicarea unui 
amplu program de 
măsuri tehnico-organi- 
zatorice, îndreptate in 
special spre folosirea 
mai bună — intensi
vă și extensivă — a 
utilajelor, ne-a per
mis să realizăm în a- 
vans și să livrăm be-

valoare de aproape 17 
milioane Iei, iar la ex
port — de circa 19 mi
lioane Ici valută1*.

Un rol hotăritor în 
obținerea acestor suc
cese l-a avut activita
tea politico-educativă 
desfășurată in aceste 
mari unități de orga
nizațiile de partid, in 
sprijinul producției, a- 
tenția fiind concentra
tă îndeosebi asupra u- 
nor probleme-cheie, a 
realizării și depășirii 
sarcinilor de plan, 
în mod deosebit s-au 
urmărit : întărirea or
dinii și disciplinei 
muncitorești în sec
țiile de producție ; 
dezvoltarea conștiinței 
că utilajele în care

Manole 
CORCACI
Anton 
DUMITRESCU

(Continuare 
în pag. a IV-a)

vrea să repet 
unele lucruri care pot fi 
găsite în cărțile pe care 
le-am scris. Dar, iată, sint 
silit de împrejurări să-mi 
întorc privirile spre peri
metrul acela de străzi și 
case, parcuri și școli, bise
rici, ba chiar și un spital, 
cimitir și uzină, 
sub numele de 
Grivlța. De fapt, o demar
care teritorială precisă e 
greu de făcut, intrucit in 
incursiunile mele din co
pilărie includeam in această 
mică patrie și zone mai 
îndepărtate, cum ar fi fost 
cele de dincolo de ’
Grant sau malurile 1 
trăului.

In august 1944, 
lucru, unul din cele 
încercate cartiere ale Bucu- 
reștiului fusese tocmai 
acest loc scormonit de 
bombe din motive strate
gice. In apropiere se afla 
Gara de Nord, era triajul 
de vagoane și numeroasele 
șine de cale, ferată pe care 
soseau trenurile in Capi
tală. Niciodată nu-mi ima
ginasem că locuiam intr-un 
cartier atit de periculos in 
caz de război, lucru inexpli
cabil dacă ne gindim la 
importanta militară a unei 
gări. Dar pentru mine, car
tierele acestea sărăcăcioase, 
cu foarte multe clădiri din 
paiantă și ulițe canalizate 
abia de zece ani, mi se pă
reau cu totul neimportan
te din punctul de vedere 
al unui aviator. Iată-ne, 
deci, în această lună foar-

ÎN ANUL JUBILIAR
Scriitori pe meleagurile natale
------------------------------------------------------------ -—_)

cunoscut 
Cartierul

Podul 
Herăs-
ciudat 

mai

te călduroasă a anului 1944, 
plimbindu-ne printre rui
nele căii mele imperiale, 
faimoasa uliță a negustori
lor. cum o numeam, cale 

' împărătească pentru copi
lul sărac de ceferist care 
privea cu ochi lacomi vi
trinele sărăcăcioaselor ma
gazine dintre Buzești și ci-

care înălțăm zmeiele noas- 
slre multicolore, iată citeva 
repere din aceste locuri mi
rifice îngropate de uitare 
acum. La întoarcerea din 
aceste lungi excursii apu
cam pe Filantropia, a doua 
cale imperială a puștilor cu 
nădragii rupți, și ea o adu
nătură de maghernițe cu

teles. Apucasem la capul 
străzii mele tramvaiul cu 
cai. înlocuit prin 1932 de 
niște vagoane electrice ce 
mi se păreau adevărat^ 
autobuze ale cerului.

Cred că nimic nu preves
tea in începutul acela de 
toamnă al anului 1944 ceea 
ce avea să se petreacă sub

DUPĂ 30 DE ANI
nematograful Lia, și el o 
coșmelie din preajma Po
dului Basarab care a fost 
dărimată in chiar primă
vara acestui an. Ne mai 
mindream la data aceea cu 
faimoasa groapă a Cuțari- 
dei. loc pitoresc, adăpost de 
hoți, un paradis al evadări
lor infantile, dar de fapt o 
rană purulentă in inima 
orașului nostru. Spre fai
mosul pod al Constanței, 
cum ii numeam noi, casele 
se micșorau văzind cu 
ochii, devenind niște bor
deie. Depozite de lemne, de 
materiale feroviare, 'alte 
maidane pline de scaieți, pe

însemnări de
Eugen BARBU

geamuri murdare, de cir- 
ciumi sordide și de căsuțe 
pierdute sub frunzișul unor 
grădini pline de praf in 
acest anotimp călduros, to
ropite de o somnolentă pro
vincială. nu lipsită de far
mec. Totul se termina in 
Piața Victoriei, de unde în
cepea un bulevard spre 
care noi, puștanii cu ge
nunchii juliți, nu ne avin- 
tam dintr-o modestie de in-

ochii noștri uimiți. Nu mal 
știu precis cind, gara nă
ruită de bombe și faimoa
sa piață din față, incă stră
lucind de mărunțișul gea
murilor sparte la explozii, 
își mai arătau siluetele 
pustii, cind au început sis
tematizările și punerea sub 
tirnăcop a puturoaselor ho
teluri din jurul acestui loc 
și a magazinelor unde se 
imbrăcau ceferiștii de gata, 
și-și cumpărau pantofi de 
Sfintele Paști. N-o să fac o 
înșiruire cronologică a noi
lor clădiri ivite pe acest 
teritoriu sacru pentru mine. 
Dacă ar fi s-o luăm de la

capătul Griviței, iată, spre 
Calea Victoriei, s-au ivit 
citeva blocuri de locuit, un 
Institut de matematică cu 
anexa sa, romanticul „Ho
tel Nord", numit ca intr-un 
film francez, și sub rămă
șițele pisate 
ale vechilor ___ ___
fotografiat la minut a cres
cut o nouă Griviță, a su- 
peretajărilor, a balcoanelor 
încărcate de flori, a terase
lor imense pe care răsar 
ciocurile de barză ale ante
nelor de televizoare. Mii și 
mii de țevi de aluminiu 
cătind in eter cu lăcomie 
imaginile televiziunii. Si
gur,_ nu mai sint curțile și 
ogrăzile in care se auzeau 
cocoși ca la țară, ceferiștii 
pe care i-am apucat in co
pilăria' mea ducindu-și 
mincarea in micile lor su- 
fertașe roșii și albastre nu 
mai sosesc acasă in remor
cile tramvaielor. Bătrinii 
înțelepți și cărunți cu șap
că de controlori de linie au 
fost inlocuiți de niște vlăj
gani cu siluete de baschet- 
balișli, călărind scutere 
sau motociclete, cu căști de 
cosmonauți pe cap și cu 
cite o logodnică lățoasă. in 
spate, neamintind cu nimic 
de meseria lor atit de fru
moasă. Un cinematograf 
nou, care arată ca o arenă 
de box, adună lumea din 
două in două ore tot la ca
pătul Podului Basarșb, ceva 
mai In dreapta. S-au ivit 
școli cu clase luminoase și

de screpere 
ateliere de

(Continuare în pag. a IV-a)
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Corespunzător necesităților de a se asigura o 
dezvoltare impetuoasă a bazei tehnico-materiale a 
societății, proiectul directivelor prevede ca obiectiv 
fundamental și esențial al întregii activități econo
mice în cincinalul următor continuarea fermă a in
dustrializării socialiste d țării. Accentul pus pe dez
voltarea puternică a industriei își găsește expresie 
în ritmul înalt de creștere — de 9—10 LA SUTĂ 
ANUAL. Fonduri considerabile, de o amploare fără 
precedent — circa două treimi din volumul total al 
investițiilor productive — vor fi alocate industriei 
pentru construirea, dezvoltarea și modernizarea 
întreprinderilor.

Concomitent cu creșterea cantitativă, de impor
tanță fundamentală este creșterea calitativă a in
dustriei. în cincinalul viitor se va asigura transfor
marea radicală, pe bază modernă, a întregii indus
trii. Sectoarele hotărîtoare pentru progresul tehnic 
vor cunoaște o dezvoltare deosebită : in 1930, con
strucțiile de mașini și chimia vor însuma aproape 
jumătate din producția industrială a țării ; in cadrul 
industriei constructoare de mașini,o producția elec
tronicii va crește de 2,2—2,5 ori, mecanica fină și 
optica de 2,5—3 ori ; producția de mașini-unelte 
de 2,4—2,6 ori. în metalurgie, ponderea oțelurilor 
aliate și înalt aliate va ajunge la 13 la sută in 1980, 
iar cea a oțelurilor carbon ae calitate și slab aliate 
— circa 52 la sută din totalul producției de oțel.

Citeva premiere industriale deosebite in viitorul 
cincinal : va începe construcția 'marelui centru 
sderurgic de la Călărași ; vor începe lucrările de 
foraj pe platforma continentală a Mării Negre ; va 
începe construcția de centrale nucleare ; noi re
zerve geologice vor fi atrase in circuitul economic ; 
producția internă vo asigura circa 90 la sută din 
necesarul dotării flotei maritime de transport, con
comitent cu dezvoltarea fabricației de aeronave.

Dezvoltarea intensă o industriei — factorul mo
tor al civilizației materiale a societății — iși găsește 
expresia în faptul că sporurile anuale ale produc
ției pe locuitor la principalele produse vor fi. in 
general, asemănătoare sau chiar mai mari decit 
ale țărilor avansate din punct de vedere economic.

Concomitent cu industria, cealaltă mare ramură 
a economiei naționale — agricultura — va cu
noaște un ritm înalt de dezvoltare. în perioada 
1976—1930, producția globală agricolă urmează 
să crească cu 25—34 la sută față de media anilor 
1971—1975, ceea ce va permite satisfacerea 
la un nivel optim a cerințelor de consum ale 
populației cu produse agroalimentare, asigurarea 
industriei alimentare și ușoare cu materii prime, 
precum și crearea de disponibilități pentru export.

Ritmul mediu anual de dezvoltare de 4,6—6 la 
sută in viitorul cincinal față de perioada 
1971—1975 — ritm pe care nu multe țări îl cunosc 
chiar și la producția industrială — este prevăzut 
în mod realist, tocmai datorită progreselor pe 
calea industrializării muncilor agricole, a dezvol
tării și modernizării bazei tehnico-materiale a agri
culturii, aplicării unor măsuri privind organizarea 
superioară a producției și a muncii în acest sector.

Pentru progresul agriculturii, din fondurile statu
lui se vor aloca 73 miliarde lei, la care se adaugă 
peste 14 miliarde lei reprezentînd fondurile proprii 
ale cooperativelor agricole. Sporirea investițiilor 
alocate ramurilor furnizoare de tehnică și mate
riale pentru agricultură va asigura un grad înalt 
de mecanizare și chimizare — condiții esențiale 
pentru creșterea producției și productivității muncii.

O caracteristică a viitorului cincinal esle accen
tul pus pe dezvoltarea puternică a zootehniei. Ra
mura producției animaliere se va dezvolta intr-un 
ritm superior celorlalte ramuri, incit ponderea 
acesteia va ajunge la circa 40 la sută clin totalul 
producției agricole.

Ample lucrări sînt prevăzute pentru conservarea 
și utilizarea rațională a întregului fond funciar al 
țării, amenajarea pentru irigații a unei suprafețe 
de circa 1 milion hectare, executarea desecărilor 
pe 1,1 milioane hectare și combaterea eroziunii 
solului pe 800 mii hectare.

Acest program vast de înflorire puternică 
a agriculturii socialiste va contribui la ridicarea 
economică a satului, la creșterea nivelului de trai 
al țărănimii.

2 700 noi capacități de producție mai impor
tante — industriale și agrozootehnice — precum și 
creșterea valorii fondurilor fixe pe economie cu 
circa 700 miliarde lei — iată, oglindită sintetic, 
amploarea investițiilor în industrie, agricultură, 
transporturi în viitorul cincinal. Cea mai mare 
parte a efortului de investiții va fi orientată spre 
dezvoltarea ramurilor producției materiale — 90 
la sută — și, în cadrul acestora, spre dezvoltarea 
și modernizarea, în continuare, a industriei, ac
centul punindu-se pe ramurile energetică, meta
lurgică, construcții de mașini și chimie, care vor 
primi, împreună, circa 70 la sută din totalul inves
tițiilor alocate industriei.

Odată cu crearea de noi fabrici și uzine, cu dez
voltarea celor existente în ramurile prioritare pen
tru progresul tehnic și economic rapid al econo
miei, va începe construcția Complexului hidroener
getic și de transport Dunăre—Marea Neagră, se 
vor construi primele centrale atomoelectrice : vor 
începe lucrările de navigabilizare a sistemului de 
irigații Dunăre—Mostiștea—București, prin inter
mediul căruia s,e va asigura o legătură directă pe 
apă a Capitalei țării noastre cu arterele de circu
lație fluvială ale Europei ; se va trece la construi
rea unei prime etape a metroului în București.

Nu numai industria, ci și celelalte ramuri ale 
producției materiale vor beneficia de importante 
fonduri de investiții ; de pildă, agriculturii i se vor 
aloca peste 90 miliarde lei.

în același timp, aproape 100 miliarde lei vor fi 
alocate pentru construcția de locuințe și gospodă
ria comunală, peste 18 miliarde lei pentru invăță- 
mint, cultură, ocrotirea sănătății ș.a.

Volumul de investiții — care tinde să se apropie 
de suma de 1 000 de miliarde lei I — este o do
vadă sugestivă a forței economice a patriei, a po
tențialului economiei noastre — iar modul judicios 
în care sînt orientate aceste resurse prin politica 
partidului materializată in proiectul de directive 
reprezintă chezășia dezvoltării accelerate a țării pe 
calea progresului, creșterii continue a bunăstării 
poporului.

în dezvoltarea intensă a economiei naționale, un 
rol de cea mai mare însemnătate va reveni relații
lor de comerț exterior și de cooperare internațio
nală ale țării — aceasta fiind, după cum se știe, 
una din caracteristicile evoluției tuturor statelor 
avansate ale lumii. Intensificarea activității de 
comerț exterior este necesară pentru progresul 
economiei naționale și, totodată, posibilă, datorită 
potențialului sporit al acesteia.

Este grăitor că dintre indicatorii sintetici de bază 
ai dezvoltării economice a țării, comerțul exterior 
va cunoaște cel mai înalt ritm mediu anual de creș
tere ; in cadrul acestuia, o dinamică mai accen
tuată va reveni exportului, al cărui volum va spori 
cu 75—85 la sută. Va fi asigurată sporirea mai 
accentuată a exportului de produse cu un grad 
superior de prelucrare — ale construcțiilor de ma
șini și chimiei, care împreună vor depăși peste ju
mătate din totalul exportului. în cincinalul 1976— 
1980, valoarea exporturilor va ajunge să depă
șească o treime din valoarea venitului național.

Un loc tot mai important în raporturile econo
mice externe ale României îl va ocupa, în anii vii
tori, cooperarea in producție și tehnico-științifică 
cu toate statele, care va trebui să corespundă în 
măsură cit mai mare cerințelor de creștere accele
rată și modernizare a forțelor de producție, să 
înlesnească accesul larg la cuceririle științifice con
temporane, la tehnologiile avansate, să aducă o 
contribuție mai substanțială la dezvoltarea econo- 
mico-socială a țării.

în deplină concordanță cu orientările fundamen
tale ale politicii sale externe, România își va in
tensifica activitatea în cadrul tuturor organismelor 
economice și financiare internaționale in care este 
membră, va acționa în continuare și în mod per
severent pentru instaurarea în viața internațională 
a unei noi ordini economice, pe baze echitabile și 
deplin democratice, în vederea lichidării oricăror 
restricții și discriminări in raporturile economice in
ternaționale, corespunzător intereselor progresului 
tuturor popoarelor, promovării cauzei păcii și înțe
legerii în lume.
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în.aplicarea politicii de investiții, o trăsătură dis
tinctiva a viitorului cincinal consta în amploarea 
efortului depus în continuare de partid și de stat 
pentru repartizarea raționala a forțelor de produc
ție pe întreg teritoriul țârii, stabilindu-se sarcina 
importanta ca în 1980 sâ se realizeze în fiecare 
|udeț o producție industriala de cel puțin 10 mi
liarde lei.

Șâ ne gîndim - în 1970, numai noua din județele 
țârii realizau o producție industriala de peste 
10 miliarde lei ; in 1975, numărul județelor ce vor 
ctinge acest nivel va fi mai mult decit dublu — 
respectiv 21 de județe, pentru ca la finele anului 
1980 nici unul din cele 39 de județe să nu realizeze 
o producție industriala inferioară acestui nivel. To
tul — în decursul unui singur deceniu ! „Aceasta 
nu constituie o simpla cifra, ci reprezintă — subli
nia tovarășul Nicolae Ceausescu la recenta ple
nară — o cotitură calitativă deosebită în dezvolta
rea tuturor zonelor și județelor țării noastre, în ri
dicarea gradului de civilizație a întregii noastre 
țări". Și, desigur, acest proces va continua mai de
parte, incit pină în 1990 se va ajunge, probabil, ca 
nivelul minim al producției industriale în fiecare 
județ să fie de 18—20 miliarde lei !

Ca și în politica economică de pînă acum, acest 
* obiectiv se va realiza nu prin stagnarea județelor 

avansate economic, care vor continua să se dez
volte, ci printr-un ritm intens, printr-o creștere și 
mai accelerată a celorlalte județe. Astfel, în jude
țele mai puțin dezvoltate industrial, ca Bistrița- 
Năsăud, Sălaj, Tulcea, Vaslui, Covasna, Botoșani, 
Vrancea, Gorj, Ialomița, ritmul de creștere a pro
ducției industriale va fi de 15—25 la sută — supe
rior cu mult mediei generale pe țară.

Ca efecte directe, dintre cele mai importante, ale 
dezvoltării puternice a industriei în toate județele 
țării se înscriu valorificarea superioară a resurse
lor naturale, dar și utilizarea mai eficientă a între
gului potențial de muncă al țării. Clasa munci
toare iși va mări simțitor rindurile, iar 80 de co
mune se vor transforma în perioada 1976—1980 în 
centre orășenești.

1—1,2 milioane de noi locuri de muncă, din care 
60 la sută în industrie, vor fi create în viitorul cin
cinal. în 1980 vom putea spune : civilizația socia
listă a deceniului opt a creat circa 2,5 milioane de 
noi locuri de muncă. Pe baza amplului proces de 
dezvoltare a forțelor de producție, se va asigura 
dezvoltarea puternică a clasei muncitoare — clasă 
conducătoare în societate. Dacă în 1950 ponderea 
populației ocupate în agricultură era de 74,3 la 
sută, în cursul cincinalului viitor, populația ocu
pată în industrie va depăși, pentru prima dată în 
istoria țării, pe cea ocupată în agricultură. Industria 
și construcțiile vor cuprinde 47—48 la sută din 
populația ocupată, iar agricultura 27—28 la sută.

O trăsgtură calitativă — ridicarea nivelului de 
pregătire a forței de muncă ; în noul cincinal se 
vor pregăti 1550—1700 mii muncitori calificați și 
250—300 mii tehnicieni, maiștri, ingineri și alte 
cadre de specialitate.

Învățămîntul va asigura necesarul de cadre cali
ficate, în strînsă corelare cu nevoile dezvoltării 
economice și sociale ; se va încheia acțiunea de 
generalizare a învățămîntului de 10 ani, prin cu
prinderea întregii generații de tineri în prima 
treaptă de liceu ; liceele de specialitate vor cu
prinde circa 70 la sută din numărul elevilor de 
liceu, 169 000 de persoane vor fi cuprinse în 1980 
în învățămîntul superior. Pe toate treptele sale, în- 
vățămîntul va asigura absolvenților o pregătire 
multilaterală și o calificare complexă. în viitorul 
cincinal, învățămîntul superior și postliceal va fi 
absolvit de 180—200 mii persoane, din care 
83 000 vor fi absolvenți ai învățămîntului tehnic su
perior — ingineri și subingineri.

întreaga activitate de pregătire și formare a for
ței de muncă va urmări, în mod deosebit, satisfa
cerea cerințelor legate de introducerea tehnicii „de 
vîrf", dotarea cu utilaje de cele mai înalte perfor
manțe, va asigura creșterea considerabilă a nive
lului de instruire tehnică a întregii noastre clase 
muncitoare.

Prin dezvoltarea intensă a economiei, crește 
considerabil volumul bunurilor de consum puse Io 
dispoziția societății. O trăsătură fundamentală în 
acest domeniu o constituie intensificarea preocupă
rilor pentru diversificarea producției și ridicarea 
nivelului estetic-calitativ al produselor, în strînsă 
concordanță cu exigențele crescînde ale popu
lației.

Pe baza creșterii volumului de mărfuri și în core
lație cu evoluția veniturilor bănești și a puterii de 
cumpărare a populației, volumul desfacerilor de 
mărfuri cu amănuntul va spori cu 40—45 la sută 
față de 1975. Se va asigura o satisfacere supe
rioară a cerințelor de bunuri ale industriei alimen
tare, creîndu-se, totodată, condiții mai bune pen
tru alimentația populației. Cîteva cifre sugestive 
care reflectă creșterea vînzărilor în 1980 față de 
1975 la : carne și produse din carne — 30—40 la 
sută ,- lapte — 35—45 la sută ; ouă — 40—50 la 
sută ; unt — 50—60 la sută ; legume — 60—70 la 
sută. Se va îmbunătăți și gradul de satisfacere a 
populației cu produse nealimentare, mai ales de 
folosință îndelungată. în aceeași perioadă popu
lația va fi înzestrată cu mai multe confecții textile 
cu 60—70 la sută ; televizoare — 45—50 la sută ; 
mobilă — 50—55 la sută ; autoturisme — 130—150 
la sută. înzestrarea populației cu bunuri de folo
sință îndelungată în perioada 1975—1990 va crește 
c!e 2—2,2 ori la aparatele de radio, televizoare, 
frigidere, mașini de spălat rufe și de 4—4,2 ori la 
autoturisme.

în 1980 volumul serviciilor prestate populației va 
spori cu 61—68 la sută față de 1975. Se vor dez
volta cu precădere prestațiile pentru construcții și 
reparații — cu 80—85 la sută, gospodăria comu
nală, serviciile casnice, serviciile turistice — de
2—2,4 ori. Totodată, se vor dezvolta prestațiile 
de servicii la sate, îndeosebi pentru construcții, 
întrețiherea și repararea locuințelor, a bunurilor 
gospodărești de folosință îndelungată, spălătorii, 
servicii de igienă. în perspectiva anului 1990 se 
vor dezvolta cu precădere serviciile menite să 
ușureze munca femeilor în gospodăria casnică.

Din lectura proiectului de directive, din ansam
blul prevederilor sale se desprinde, ca un fir roșu, 
grija pentru ridicarea nivelului de trai material și 
spiritual al oamenilor muncii, al întregului popor 
— țelul suprem al politicii partidului și statului, 
scopul întreaii noastre activități economico-sociale.

în cincinalul viitor, pe baza alocării, in conti
nuare, a unei părți însemnate din venitul național 
pentru fondul de dezvoltare economico-socială, se 
va realiza, concomitent, un ritm înalt de creștere 
a cuantumului fondului de consum. Veniturile 
totale reale ale populației vor spori substanțial 
(cu 35—37 la sută în 1980, față de 1975 — așa 
cum se vede în grafic), se va majora retribuția no
minală a oamenilor muncii, o atenție deosebită 
acordîndu-se, în continuare, creșterii retribuțiilor 
mici — se va mări retribuția medie reală, care 
pînă în 1980 va înregistra o creștere de 18—20 la 
sută față de nivelul anului 1975 I Veniturile reale 
provenite din munca în cooperativele agricole de 
producție, precum și din gospodăriile personale 
vor crește, la rîndul lor, pe persoană activă cu 
20—25 la sută, comparativ cu anul 1975.

Dacă în actualul cincinal se construiesc 512 000 
apartamente din fondurile și cu sprijinul statului, 
în viitorul cincinal numărul lor se va ridica la 
815 000 apartamente fizice. Se adaugă asigurarea 
a 200 000 locuri pentru nefamiliști în cămine ; da
rea în funcțiune a peste 23 400 paturi în spitale 
noi, 100 000 noi locuri în creșe.

Se vor dezvolta activitățile finanțate de stat 
pentru satisfacerea unor nevoi sociale, cheltuielile 
statului în acest domeniu urmînd să crească în 
cincinalul viitor cu peste 50 la sută față de pe
rioada anilor 1971—1975. Vor spori, în conti
nuare, pensiile de asigurări sociale — cu 15—16 
la sută ; vor crește simțitor și pensiile membrilor 
C.A.P. ; se va majora alocația de stat pentru 
copii ș.a.

Sînt prevederi care învederează, încă o dată, că 
numai dezvoltarea puternică a economiei, creș
terea avuției naționale asigură ridicarea continuă 
a bunăstării poporului.
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'divers! 
j——1| „Draga
I tată“
1 Aproape că nu există zi in I 
Icare pe adresa învățătorului ■ 

pensionar Gheorghe Nițaș să I 
nu sosească măcar o scrisoare. I

• care incepe cu ..Dragă tată-.
I Citi copii o fi avind ? Fapt este I
I că fostul director al Casei de I 

copii din Satu-Mare primește •
I sute de scrisori din toată tara I 
| de la fostele lui eleve, devenite. I
• între timp, soții și mame, dar I 
I care nu ezită să-i ceară și acum i 
I un sfat, o indrumare. Și ..dragul I 
I tată" le răspunde cu aceeași I 
. grijă de dascăl și părinte.

Ursul de la
i Rucăr
I Citeva nopți Ta rină, prin I 

împrejurimile comunei Rucâr, I

I județul Argeș. și-a făcut apari- 1 
pa o namilă de urs, care a dat I 
ndpald in cirezile de vite. I 
Acum o săptămină, noaptea, a I

I „mursecat*  (rănit. sfișiat) nici ■ 
mai mult. nici mai puțin de 12 I 
vaci. Intr-o altă noapte, la Ar- I

I, pcșel, a încolțit alte șapte vite. 
Pe urmele nepoftitului și Taco- I 
mului Moș Martin au pornit I 
mai mulți vinători. dar n-au dat I 

Iincâ ochii cu eL Pină ia urmă ■ 
tot trebuie să i se dea de urmă. I 
Cine-l prinde ? j

I încuie, dar 
| ia și cheia

IVn control efectuat de orga- ■ 
nele Inspectoratului judbțean I 
Bacău al Ministerului de Interne I 
intr-o serie de întreprinderi și

I instituții asupra modului in ca- I 
re se asigură păstrarea docu- I 
montelor secrete a relevat mul- I

i te lucruri bune, in ordine și la ■ 
I locul lor. Chiar si intr-una din |
| secțiile de la I.R.A. Bacău to- I 
Itui părea in ordine. Birourile 

erau încuiate pină la ultimul I 
sertar, deși sertarele erau ab- I 
solut goale. încuiat era și fișe- I

Itul. care nu era insă gol, ci cu i 
documente care trebuiau ținu- I 
te sub cheie. Sub cheie stăteau |

Iși ele in fișet, dar cheia fusese 
uitată in broască... !

! întors
’ din drum
I Florian Bercea, de fel din I
1 Galați, a poposit la Timișoara,

Ipe un șantier al Trustului de I 
construcții industriale. I s-a dat I 
de lucru, i s-a dat și adăpost I

Ila căminul din Calea Lipovei. ■ 
Cind nimeni nu se aștepta, și-a E 
făcut bagajele și pe-aci ți-e I 
drumul. Nu inainte de a lua cu 1

Ici cam tot ce-a găsit mai de I 
preț prin dulapurile celorlalți. I 
Sesizată, miliția a organizat o |

I rapidă supraveghere a tuturor . 
porților de ieșire din oraș. Idee I 
inspirată, intrucit F. B. a fost I 
prins chiar in clipa in care 1

Ivoia să urce cu ditamai | 
geamantanul in primul tren și I 
să-și ia tălpășița. Trenul a ple- |

■ cat fără el. iar el a făcut calea . 
I întoarsă, dar la o altă adresă. I

| Cu tractorul | 
i la plimbare
I Lui Gheorghe Stoi. de la |

IJ.A.S, Simeria, ii sfiriiau căi- . 
cifele după o plimbare motori- I 
zată. Negăsind prin preajmă I 
nici un autoturism, s-a mulțu- 1

Imit și cu un tractor. Cu tracto- | 
rul 41—HD—1 343, plus remorca I 
respectivă. a pornit-o spre |

IGeoagiu. In drum, a făcut un . 
popas și la un bufet, să mai I 
prindă ceva „curaj*.  după care I 
din nou la drum. Din nou la 1

Idrum. dar nu prea departe, I 
pentru că. incepind să vadă șo- I 
șeaua dublu din cauza băuturii, |

Ia ajuns, cu tractor cu tot. in ■ 
șanțul șoselei. Pentru sustrage- I 
rea tractorului, conducere în I 
stare de ebrietate și fără permis

Ide conducere. G. S. a lost con- I 
damnat la un an și trei luni. I 
Așadar, instanța și-a spus cu- •

Ivintul. Urmează acum ca și con- | 
ducerea I.A.S: Simeria să râs- 1 
pundă la întrebarea : cine pă- •

Izește paznicii tractoarelor pe I 
care le au in pază ? J

| I-a stat...
1 ceasul
* Secvența 1. Pe o stradă lătu- * 
trainică din Baia-Mare, B. Far- I 

caș a fost oprit de doi indivizi : I 
— Nu vă supărați, cit aveți

I ceasul ? [
Omul dă să se uite la ceas, | 

Idar n-a mai avut cind, pentru 
că cei doi i l-au și luat de pe I 
mină și au dispărut in Întuneric. | 

I Secvența 2. In aceeași noap-
te, la o răspintie, un lucrător I 
de miliție il întreabă pe un tre- |

Icătpr : .
— Nu vă supărați, cit aveți I 

ceasul ? I

Iln loc de răspuns, trecătorul .
— Carol Sztupar — a rupt-o la I 
fugă. |

I Secvența 3. Carol Sztupar re- . 
cunoaște că ceasul cu pricina il I 
luase împreună cu amicul lui |

IFiktusz, de la Farcaș. Nedume- . 
rirea celor doi făptași : cum I 
de-au fost prinși atit de repede, |

Ică doar nu-i -văzuse nimeni. >

Rubrică redactată de
Petre POPA
fi corespondenții ^Scinlell’

Secerișul se apropie 
de stadiile finale

VASLUI
în iudetul Vaslui, campania de re

coltare a intrat intr-o etapă hotâri- 
toare. La 1 august, cooperativele a- 
gricole din Gâgcșli și Grivița 
au fost primele in măsură să anunțe 
terminarea recoltării griului. In zilele 
următoare au încheiat această lucra
re și alte cooperative agricole din su
dul județului : Murgeni. Rinzești. 
Schineni, Cir ia. Pușcaș. Astfel, pină 
simbătă griul a fost strins de pe 
30 000 ha. ceea ce reprezintă 45 la 
sută din suprafața cultivată. De re
marcat că peste 6 000 ha au fost re
coltate manual, cu secerilc și coasele.

Pe măsură ce un număr tot mai 
mare de unităti din sudul județului 
termină recoltarea griului, utilajele 
sint mutate spre nord. Încă de la 
începutul campaniei de recoltare, ți- 
nind seama de starea de vegetație a 
griului, la indicația comitetului ju
dețean de partid peste 150 de com
bine au fost deplasate in zonele din 
sud. Or. acum a sosit momentul ca 
unitățile din nordul județului să fie 
ajutate cu un număr suplimentar de 
combine. După cum ne relata tov. 
Tibcriu Mihalache. director adjunct 
la direcția agricolă, circa 200 de com
bine de la S.M.A. Bogdănesti. Mur
geni. Suletea. Grumezoaia vor fi di
rijate spre nord, in unitățile din ca
drul consiliilor in’crcooperatiste Bâ- 
cești. Negrești. Pungești. Puiești. Co- 
dăești. Totodată, din județul Brăila 
au sosit 50 de combine ..Gloria". Sar
cina principală. îndeosebi in coope
rativele agricole Vutcani, Dănesti. 
Stoicești ș.a.. este să se asigure toate 
condițiile necesare pentru folosirea 
cu maximum de randament a com
binelor sosite in ajutor.

Faptul că viteza de lucru a sporit 
simțitor — de la începutul lunii august 
s-au recoltat zilnic circa 4 500 ha cu 
griu — dovedește că in majoritatea'u- 
nităților munca este bine organizată, 
astfel incit nu se irosește nici o oră 
bună de lucru. Totuși, mai sint și 
unele excepții- La cooperativa agri
colă din Rădeni, de pildă, de la în
ceputul campaniei nu s-au recoltat 
mecanizat decit 40 hectare cu griu, 
deși secția de mecanizare are in do
tare o combină „Gloria" și 2 com
bine C-l și C-3.

Pe ansamblul județului au mai ră
mas circa 15 000 ha cu griu puternic 
jmburuienat si care trebuie să fio 
recoltat manual. Desfășurarea unei 
intense si concrete munci politico- 
educative In vederea participării 
unui număr cit mai mare de coope
ratori. încheierea secerișului, acolo 
unde este necesar, cu secerilc și coa
sele sint o sarcină importantă la or
dinea zilei pentru conducerea uni
tăților agricole și organizațiile de 
partid.

Ion TEODOR

lor. Imediat după ce predările la 
griu vor fi încheiate, lucrătorii din 
toate bazele de recepție și de la si
lozuri vor trece la efectuarea ulti
melor pregătiri ale spațiilor desti
nate porumbului, astfel incit ele să 
asigure cele mai bune condiții de 
depozitare și păstrare.

Constantin SIMION

SALAJ

ARAD
în săptămina aceasta, dată fiind 

starea excepțională a timpului, sece
rișul griului in unitățile agricole coo
peratiste și de stat din iudetul Arad 
a continuat cu toate forțele. Așa se 
explică și faptul că. pină vi
neri, 2 august, cu toate greutățile 
cauzate de ploile căzute anterior, 
griul a fost adunat de pc 76 la sută 
din suprafața cultivată. La direcția 
agricolă județeană se apreciază insă 
că. oină duminică, recoltatul griului 
se va încheia in toată zona de ses a 
județului, iar pină ccl tirziu la 10 
august griul va fi recoltat si depo
zitat pe întreg județul. In acest scop, 
orcanele de specialitate ale județu
lui au luat măsuri de întrajutorare 
a unităților din zona de deal, ope- 
rind deia mutări de combine si alte 
mijloace de recoltat în cadrul sta
țiunilor de mecanizare din Tirnova. 
Șicula si Cermei.

Cu prilejul unui raid efectuat in 
citeva baze de recepție din județ am 
constatat că volumul de pre
luare a crescut foarte mult in ulti
mele zile tocmai datorită intensifi
cării secerișului griului. Forțele sint 
concentrate asupra depozitării ur
gente și in bune condiții a griu
lui. Lucrătorii din cadrul unită
ților subordonate întreprinderii ju
dețene de valorificare a cerealelor 
se preocupă de pe acum de asigura
rea spatiilor necesare viitoarei re
colte de porumb, luind măsuri pen
tru verificarea, repararea și curățarea

Tn aceste zile, secerișul in județul 
Sălaj se desfășoară intens, din zori 
și pină in noapte, in toate cele 68 de 
cooperative agricole. Pină la această 
dată s-a recoltat orzul și griul in 
proporție de 56 la sută, respectiv. 13 
la sută. Printre cooperativele agricole 
fruntașe la recoltarea păioaselor se 
numără si cele din Hercclean. Ip, 
Lozna. Horoatu Crasnei. Măeriște, 
Creaca, Năpradea și Virșolț. unde, pe 
lingă mijloacele mecanice, ies zilnic 
la secerat peste 400 dc țărani coope
ratori. Măsurile recente stabilite de 
comitetul județean de partid asigură 
o participare in masă a tuturor for
țelor materiale și umane de care 
dispune iudetul nostru pentru scur
tarea perioadei de recoltare, trans
portarea păioaselor și concomitent e- 
xecutarea treierișului.

Tov. Eugen Urcan, director adjunct 
al direcției agricole județene, ne re
lata că. folosind din plin cele 357 
combine C 1 si C 3. 85 combine ..Glo
ria". precum și forțele manuale de 
care dispune județul, recoltarea-celor 
27 000 ha cu griu va fi terminată in 
10—12 zile bune de lucru, ceea ce 
înseamnă un ritm zilnic de recoltare 
cu mijloacele mecanizate de 2 000 ha. 
iar manual de 300—400 ha. La fel, 
cele 20 combine „Gloria" sosite din 
județul Mehedinți vor contribui la 
urgentarea acestei lucrări. Organiza
rea muncii în flux asigură peste tot 
eliberarea imediată a terenurilor, e- 
xecutarea arăturilor de vară si pen
tru culturile duble. Din totalul de 
2 530 ha arate, aproape 2 000 ha au 
fost deja insămînțate cu culturi 
duble.

Gh. RUSU

Cuvîntul muncitoresc
(Urmare din pag. I)
statul a investit im
portante fonduri tre
buie folosite cu indici 
superiori, cu deplină 
siguranță, bine între
ținute : popularizarea 
fruntașilor, a expe
rienței avansate.

Realizările industriei 
ieșene puteau fi mai 
bune in primul se
mestru — și aceas
ta prin împletirea or
ganică a măsuri
lor tehnico-organizato- 
rice cu cele politico- 
educative. mai ales in 
întreprinderile mari, 
intre care combinatul 
de fibre sintetice. în
treprinderea de pre
lucrare a maselor 
plastice. „Nicolina" din 
Iași. Conștiente de a- 
ceste realități, de în
vățămintele primului 
semestru, conducerile 
administrative. orga
nizațiile de partid din 
unitățile aflate intr-o 
asemenea situație ne
favorabilă isi concen
trează toate forțele 
pentru realizarea revi
rimentului necesar.

— Nu exagerez, dar 
In prezent, fiecare, la 
locul său de muncă, 
acționează pentru bu
nul mers al producției, 
astfel încit restanțele 
sâ fie recuperate in 
cel mai scurt timp — 
aprecia tov. Mircea 
Gheorghiu, secretarul 
comitetului de partid 
de la combinatul dc 
fibre sintetice. Am 
reușit să devansăm 
punerea in funcțiune 
a unor noi capacități 
de producție și urmă
rim îndeaproape ca 
acestea să funcționeze 
de la inceput cu ran

damente sporite. Sti
mulat și de extin
derea acordului global 
in toate secțiile pro
ductive. colectivul a 
înregistrat, in lunile 
aprilie, mai și iunie, 
sporuri de producție 
chiar și de 15 la sută 
față de plan. Pină la 
23 August, după esti
mările comitetului de 
partid, vom obține o 
producție suplimenta
ră substanțială. Frun
tași in întrecere sint 
lucrătorii din echipa 
condusă de Viorica 
Boghici și cei din sec
toarele maiștrilor Du
mitru Tăutu. Dumi
tru Zaharia.

Redresare totală la 
„Nicolina". Recuperind 
restanțele din lunile 
anterioare, colectivul 
acestei întreprinderi a 
anunțat — la încheie
rea lunii iulie — o de
pășire a planului de 
producție cu mai mul
te milioane lei. Este 
rezultatul aplicării u- 
nor măsuri tehnico- 
organizatorice privind 
mai buna organizare 
a producției și a mun
cii. îmbunătățirea sis
temului de colaborare 
cu unitățile care 
concură la realizarea 
mașinilor și utilajelor 
ce se fabrică de pu
țină vreme în această 
veche întreprindere 
ieșeană și cu tradiție 
muncitorească bine 
cunoscută. Tov. Ni- 
colae Chiosac, secreta
rul comitetului de par
tid. insistă să reținem 
?i citeva formații de 
lucru evidențiate in 
întrecere — echipele 
conduse de Vasile 
Stoian, Alexandru 
Cernat și altele.

— Da. acesta este 
adevăratul potențial 
al industriei din jude
țul nostru — ne re
lata, in finalul investi
gațiilor întreprinse, 
tovarășul loan Crețu, 
secretar al Comitetului 
județean Iași al P.C.R. 
In luna iunie, spre 
exemplu, pe ansam
blul industriei din ju
deț s-a realizat o pro
ducție suplimentară de 
32 milioane lei. Iar in 
luna iulie au sporit 
substanțial depășiri
le dc plan la țesă
turi din mătase, mo
bilă. medicamente, u- 
lei comestibil ș.a.

Relevi nd aceste suc
cese, tovarășul Max 
Șoiu, vicepreședinte al 
Consiliului județean 
de control muncito
resc al activității e- 
conomice și sociale, 
ne spunea : „Calculele 
arată că, pc ansam
blul industriei județu
lui, in luna iulie s-a 
realizat o producție 
suplimentară de 59 mi
lioane lei.

Așadar, in intimpi- 
narea zilei de 23 Au
gust se va raporta o 
nouă si importantă 
depășire a prevede
rilor planului la zi. 
Exista garanția cer
tă că, in partea a 
doua a anului, toate 
întreprinderile județu
lui vor consemna noi 
și Importante succese 
în îndeplinirea planu
lui. a angajamentelor 
suplimentare ca răs
puns Ia chemarea Co
mitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. la noi
le măsuri de majora
re a retribuției tari
fare a oamenilor 
muncii.

După
30 de ani

(Urmare din pag. I)

curți asfaltate, iar vechea uzină, 
modernizată, și-a întins aripile 
ei și atelierele in toate părțile a- 
rătind ca un orășel satelit in mijlo
cul unui mare oraș. Către podul 
Constanta urbanistica modernă a pre
sărat. in subtile roiuri, cuburi de be
ton și sticlă in care locuiesc mii de 
oameni. Intr-un fel și Filantropia, 
care acuma înaintează și ea cu noi 
obraze de piatră către centrul ora
șului. și Grivița care iși desăvirșește 
noua siluetă, și-au pierdut particu
laritățile și oarecum identitatea. Sint 
numai niște sectoare uriașe intr-o 
mare urbe europeană. Să nu existe 
mereu tranșeele de pămint in care 
sint virite cabluri de telefon, țevi de 
canalizare și tot scheletul acela al 
unui mare oraș ne-am crede undeva 
unde calcul arhitecților a copiat la 
infinit etaje peste etaje. Sigur că 
ceva nostalgic se îndreaptă cu pioșe
nie spre imaginea vechiului teritoriu, 
năpădit de frunziș și de strigăte mi
nunate, dar trebuie să recunosc că 
in acest decor frenetic o Grivița de
suetă. o Grivița a caselor înfundate 
in pămint ar fi de neconceput.

Cind si cind, pasul meu visător se 
îndreaptă spre străzile care leagă 
cele două artere principale : Filan
tropia și Grivița, năpădite de arțari 
de-acum bătrini. pe care eu i-am 
apucat puieti. abia ridicindu-se din 
pămintul trotuarelor, și mi se pare 
că in umbra unor curți imi zăresc 
rudele, vecinii, prietenii, dintre care 
foarte multi au poposit in cimitirul 
Sfinta Vinere de mult. Ceva nu 
moare in acest cartier, sufletul viu 
al unui departament dinamic : i-am 
numit pe ceferiștii mei care si acuma 
mină trenurile lor grozave spre cine 
știe ce locuri din țară, neinvăluite 
in fumurile de cărbune, minate nu
mai de o energie secretă pe fir e- 
lectric. spre destinații necunoscute. 
Au mai rămas nostalgicele sirene, 
semnalele acelea incomparabile cu 
care se.,salută mecanicii intre ei, și 
cite o privire de demult care scru
tează de la etajul 11 acest loc mi
nunat și atit de necunoscut.

Tn pfima duminică de august sărbătorim Ziua 
marinei Republicii Socialiste România. Sărbătorim pe 
cei pentru care marca este clmp do Instrucție — 
ostașii marinari — sau pentru caro mările și oceanele 
sint un nesfirșit poligon dc încercare și confirmare a 
vocației lor de meșteri buni — constructorii de nave 
românești ori de navigatori iscusiți ai flotei comer
ciale. Și unii șl alții sint oftași la datorie sub steagul 
partidului, munca, eforturile șl gindurile lor și le 
închină patriei dragi, mai înfloritoare ca oricind în 
acest al XXX-lca an al libertății ci, anul celui dc-al 
XI-lca Congres al partidului.

Dc ziua lor, țara ii cinstește o dată mai mult, ros
tind din Inimă tradiționalele urări ale celor de*  pe 
ape: „Bun cart inainte l ' ’ x
de luptă !".

...Vin acum de-acolo. de 
la col dc pe mare — ostași 
ai marinei militare. Aflin- 
du-mă in garnizoana lor 
tocmai cind a apărut De
cretul privind majorarea 
soldelor și retribuțiilor per
sonalului armatei, am (ost 
martorul mulțumirii și re
cunoștinței lor față de 
partid și față de comandan
tul suprem al forțelor ar
mate, pentru grija pe care 
o acordă armatei.

Și aduc dc acolo bucuria 
jntilnirii , cu oameni pu
ternici. dc un optimîsm- 
,.robust", cum se spune, de 
o bună dispoziție care le 
strălucește in priviri. Ca
drele și ostașii in mijlocul 
cărora am cules datele 
pentru aceste însemnări 
iși fac serviciul pe nave 
ale marinei militare. Dc 
curind. pentru rezultatele 
obținute la instrucție și e- 
ducație. ei au primit presti
giosul calificativ de „foar
te bine". Așadar — opti
mism și bucurie îndreptă
țită in rindul celor ce au 
cucerit această performan
ță. la capătul unor efor
turi deloc ușoare.

Și acum despre o clipă, o 
singură clipă a lor, dar 
care comprimă aici totul, 
luni și luni de pregătire 
asiduă, de perfecționare in 
toate domeniile, de la pri
ceperea tehnică la capacita
tea morală de a-și impune 
cea mai severă autodisci- 
plină. de la stăpinirea unor 
reflexe de o frintură de se
cundă, pină la deprinderea 
și curajul 
manente.

E clipa 
împotriva 
rine.

...Să ne ambarcăm la bor
dul uneia dintre vedete, 
cea comandată de căpita
nul de rangul III Vasile 
Hada. Să ieșim in larg, in 
misiune nocturnă, „gata 
pentru marș și luptă", cum 
sună un raport in laringo- 
foane. să ne lăsăm purtați 
de misterul beculețelor ce 
clipesc, verzi și roșii, in ca
bina de comandă, să ..dia
logăm" cu pilotul automat, 
să privim in carnetul de 
semnale și coduri ale capo
ralului Pctruț de pe punte 
și in ochii înroșiți de su
doare sărată ai caporalului 
Troneci de sub punte... 
Ne-am putea aventura, cu 
gindul. și intr-o călătorie 
fantastică. pornind de la 
Steaua Polară dintre două 
antene de radiolocație și 
pină la Andromeda sau 
Ursa Mare — marinarii 
ne-âr fi călăuze pricepute

dragi tovarăși de muncă și

răspunderii per-

lansării rachetei 
unei ținte ma-

nice... și in căștile cu la- 
ringofon răsună ordinul 
comandantului : „La pos
turi 1"

Pentru că a sosit clipa... 
Se apasă pe butonul star
tului. Cind sint trageri rea
le (in perioada care a pre
cedat acordarea calificati
vului dc „foarte bine"
cestor nave, ele au fost 
executate ireproșabil), In 
această clipă firea e zgu
duită de un tunet asurzi
tor, o flacără roșie și un 
fum la fel de roșu invă-

a-

De Ziua marinei noastre

La datorie
pe întinderile

albastre

u~i

în lupta cu „inamicul" orice secundă are o Impor
tanță hotăritoare. In imagine, un grup de grenadierl 
incercind micșorarea baremului de încărcare a 

lansatorului

— sau ne-am putea închi
pui să dăm o fugă pină la 
Lună, pc șoseaua de argint 
viu a siajului (dira navei) 
ce incepe la pupa... Dar 
n-avem timp, comandan
tului i se raportează un re- 
levment, o distanță de ati- 
tea cabluri pină la ținta 
marină descoperită... Și e 
alarmă acum ! Unul, un 
maistru militar cu nume de 
vechi și indirjit pămintean, 
Istratc F” *■"  * 
ultimă ’ 
grenajele 
montează

Răzmeriță, face o 
verificare la an- 

rachetei. altul 
i bujii piroteh

îuie nava. Și racheta plea
că pentru ca, acolo, la 
mulți kilometri depărtare, 
să izbească ținta.

Este doar o clipă... Dar. 
cum spuneam, ea adună și 
topește luni și luni de 
muncă asiduă, de raportări 
la exigențele noi, mai mari 
ale pregătirii de luptă, po
litice. morale, psihice in 
condițiile tehnicii și tac
ticii moderne. Cadrele au 
parcurs sute de pagini ale 
unor cursuri și tratate de 
specialitate, au umplut cu 
notițe caiete întregi la con

vocări, și-au confruntat 
opiniile In schimburi de ex
periență și puterile in zeci 
de exerciții șl aplicații na
vale. Ostașii s-au deprins 
pas cu pas cu lumea teh
nicii electronice, cu viața 
pe punți de metal încinse 
de soare ori acoperite de 
gheață, in compartimente 
fărâ hublouri, la posturi 
de luptă măturate de vin- 
turl și valuri furioase ori 
in canicula sălilor de ma
șini. (Odată, un fruntaș, 
scoțlndu-și casca dc pro
tecție împotriva zgomote
lor, după ore in șir de 
cart la mașini, mi-a spus 
rizind : „Da. sint Ia mașini. 
Nu-i ușor. Dar știți, vorba 
aceea: merge mașina, mer- 
ge marina !"). Toți, comu
niști și uteciști, au învățat 
și învață că a fi nemulțu
mit. de sine, chiar cind re
zultatele sint bune, oferă 
in fond o marc mulțumire 
omenească...

..Avem cadre șl ostași de 
o mare competență profe
sională, imi spunea căpita
nul de rangul I Nicolae 
Pitea. Perfecționarea lor 
continuă este și rămine o 
premisă a rez.ultatelor ob
ținute si scontate de marca 
unitate". Și notez aprecie
rile sale frumoase, ca și 
ale căpitanului dc rangul II 
Ion Raicu. secretar al con
siliului politic, despre ofi
țeri ingineri ca Ion Grlșo- 
re, Serghei Nicolac. Marian 
Dobrescu. despre căpitanul 
de rangul II Iile Hanganu 
și activistul de partid, că
pitanul de rangul II Tra
ian Șchiopu — cu care ne 
„ambarcaserăm" împreună 
pe aceeași navă —. despre 
locotenenții majori V. Stoi
ca. P. Șomfeleanu. maistrul 
militar clasa a Il-a A. Bi- 
dian și mulți alții. Ne in
formează cu mindrie că nu 
de mult 99 la sută dintre 
militarii in termen au tre
cut cu succes examenul de 
manipulare a unor meca
nisme complexe. Dar secre
tarul organului de partid 
adaugă : „Pe cit de bucu
roși sintem pentru acel 
foarte bine obținut la in
specție, pe atit sintem de 
atenți ca nu cumva auto- 
mulțumirea să-și scoată 
capul. Să știți, in primele 
adunări care au avut loc 
după inspecție, in multe 
organizații de partid și ale 
U.T.C. s-a dezbătut proble
ma criticii și autocriticii".

...Pentru că. iarăși, zile 
și nopți, săptămini și luni 
de pregătire intensă, făcută 
neobosit și cu toată răs
punderea, vor fi contopite 
intr-o singură clipă : lan
sarea. Și clipa aceea tre
buie să reafirme, mereu, că 
ostașul marinar stă ferm la 
postul său, împreună cu to
varășii săi de arme de la 
trupele terestre și aeriene, 
gata să-și îndeplinească 
oricînd misiunea ordonată 
de patrie, de partid, de co
mandantul suprem al for
țelor armate. Așa cum a 
jurat in fața drapelului.

Colonel 1. TARCO

Manifestări consacrate ziiei de 23 August
La Muzeul de istorie a munici

piului București a avut loc, in 
zilele de 2 și 3 august, o sesiune 
științifică omagială dedicată celei 
de-a XXX-a aniversări a eliberării 
patriei de sub dominația fascistă. 
Comunicările prezentate au tratat 
despre mișcarea revoluționară și 
democratică din București in pe
rioada interbelică, relevindu-se ro
lul Partidului Comunist Român in 
conducerea clasei muncitoare, a tu
turor forțelor democratice și patrio
tice in lupta pentru cucerirea de 
drepturi și libertăți, pentru inde
pendență națională și progres so
cial. Au fost, de asemenea, evoca
te momente ale insurecției din au
gust 1944 in Capitală, marile succe
se obținute de oamenii muncii pe 
calea dezvoltării economice, edili- 
tar-urbanistice și cultural-științifi- 
ce in anii construcției socialiste.

Totodată, in sălile muzeului a 
fost deschisă o expoziție jubiliară.

Teatrele din întreaga țară orga
nizează, incepind din 3 august, 
6âptămini ale dramaturgiei româ
nești. Au fost programate, in acest 
scop, spectacole din repertoriul cu
rent cu piese ale clasicilor pină la 
cele mai noi lucrări ale scriitorilor 
noștri, puse in scenă in ultima sta
giune. Unele colective teatrale au 
înscris pe afișul săptăminii și ci
teva premiere.

Toate aceste manifestări alcătu-
—

iese un binevenit preludiu la Festi
valul dramaturgiei românești care 
se va desfășura in Capitală, intre 
10 și 20 august, manifestare artis
tică de amploare dedicată glorioa
sei aniversări de la 23 August.

In intimpinarea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării pa
triei, Comitetul județean Dolj al 
P.C.R. a organizat simbătă la Cra
iova o sesiune științifică festivă. 
In deschiderea sesiunii, tov. Gheor
ghe Petrescu, prim-secretar al Co
mitetului județean Dolj al P.C.R., 
a ținut expunerea ..Partidul Comu
nist Român — inițiatorul, organi
zatorul și conducătorul insurecției 
naționale antifasciste armate de la 
23 August 1944". In continuare, 
membri ai biroului comitetului 
județean de partid, cadre didactice 
de la academia „Ștefan Gheor
ghiu". Școala interjudețeană de 
partid și Universitatea Craiova au 
prezentat 25 de comunicări pri
vind momentele principale ale in
surecției in Oltenia, aspecte din 
activitatea organizației județene de 
partid, realizările și mutațiile eco
nomice, politico-sociale și culturale 
ce au avut loc in țara noastră, cu 
referire specială la județul Dolj.

O expoziție a cărții românești a 
fost deschisă în aceeași localitate, 
in cadrul acțiunilor ce se desfășoa
ră sub genericul „Omagii doljene 
la a XXX-a aniversare a eliberării

patriei". Sint expuse peste 600 ti
tluri de carte social-politică, litera
tură- științifică șl tehnică, tipărite 
in ultimii 30 de ani, multe dintre 
ele semnate de autori din județele 
Olteniei.

La Piatra Neamț a fost inaugura
tă expoziția realizărilor economico- 
sociale obținute de oamenii mun
cii din această parte a țării in cele 
trei decenii de viață liberă. Orga
nizată in. 16 secțiuni, expoziția o- 
glindește dezvoltarea vertiginoasă a 
industriei chimice, metalurgice, 
construcțiilor de mașini, materia
lelor de construcții, precum și a 
culturii, învățămîntului, turismu
lui, sportului. reali7,ările din do
meniile sănătății și construcțiilor 
de locuințe.

Si in iudetul Mureș continuă in 
aceste zile manifestările științifice 
si cultural-artistice dedicate săr
bătorii jubiliare de la 23 August. 
Muncitori, tehnicieni si ineineri din 
cadrul unor mari întreprinderi au 
audiat conferința „Municipiul Tg. 
Mures in cei 30 de ani de viață 
liberă". Tot in acest oraș a fost 
organizată expoziția „România pe 
meridianele lumii". La mai multe 
cinematografe din județ sint pre
zentate cicluri de filme documen
tare pe tema „Lupta înfrățită a 
maselor populare, sub conducerea 
P.C.R., pentru eliberarea patriei de 
sub dominația fascistă".

• Dia instanța în fața opiniei publice ® Din instanță în fața opiniei publice <
;— -        ii   -in   _ - i ••             -   -u-i ..i.o ..i, ............................ ...... .. . _i . ;

Vulpea 
în carul 
cu pește

— Eu n-am știut de unde provin acele 
piese...

— Este adevărat că am cumpărat 6 roți 
de la inculpați, dar am fost de bună cre
dință...

— Am cumpărat 2 roți și o prelată, dar 
nici nu m-am gindit că ar fi de furat. I-am 
crezut pe cuvint...

Iși tot bateau capul cel de la calea fe
rată. și de la o vreme nu numai ei. cum 
te face că din diferite transporturi expediate 
din stația Cimpulung Muscel lipsesc ba 
piese și scule, ba roți de rezervă de auto
turisme... N-apucau vagoanele sâ facă multi 
kilometri și. sigiliile, ambalajele pățeau ce 
pățeau și iar... pagubă ! Odată cu cercetă
rile întreprinse de miliție s-a lămurit mis
terul : Panait Ion, Postolache Constantin șl 
Babadac Ion, trei indivizi amatori de ciști- 
guri nemuncite, iși luaseră obiceiul să se 
tupileze incă de la pornire in vagoanele cu 
marfă. Mai departe, ca în vechea poveste 
cu vulpea cocoțată in carul cu pește...

Pentru faptele lor. vinovății au primit 
pedepse Intre 7 și 12 ani închisoare. Dar, 
așa cum remarca șl tovarășul Ștefan Ca- 
irina. procurorul șef al Procuraturii locale 
Cimpulung Muscel, infracțiunea n-ar fi 
avut nici oe departe proporțiile constatate, 
dacă nu și-ar fi dat „concursul" clienții de <_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _

ocazie. Firesc, deci, pe lingă cei trei, în fața 
instanței au compărut — in calitate de in
culpați — nu mai puțin de 15 „beneficiari" 
ai pieselor de furat. Cumpărătorii... de bună 
credință.

Si-a cunoscut 
părinții 

doar... la 
judecătorie

— 11 cunoști pe omul din fața ta ?
— Nu... Nu-mi amintesc să-1 mai fi 

văzut...
— Dar pe femeia de alături ?
— Parcă... parcă am mai văzut-o undeva, 

dar nu-mi aduc bine aminte...
Răspunsurile ezitante, date de un băiat 

in virstă de 12 ani. produc o impresie 
deosebită asupra celor aflați în camera de 
consiliu a Judecătoriei din Buzău. La în
trebarea mută din privirile limpezi ale co
pilului. judecătorul pare să aibă și el o 
ezitare :

— Știi... Sint părinții tăi...
Lumina bucuriei așternută pe fața copilu

lui n-a durat decit o clipă : privirile reci a!e 
părinților au inghețat-o. De fapt. Elena și 
Ion V. sint doar cu numele părinții copi
lului pe care l-au abandonat. In grija bu
nicilor. incă de acum 10 ani ; de atunci nu

s-au mai interesat de el. Nici acum n-aveau 
de gind să-l vadă, dar se hotăriseră să dea 
divorț și, in astfel de situații, copilul tre
buie întrebat la care din părinți vrea să 
rămină. La această întrebare, răspunsul 
băiatului n-a mai fost ezitant : a hotărit că 
nu va rămine cu nici unul dintre acești oa
meni pe care i-a cunoscut doar... la jude
cătorie.

...Vor Înțelege cei doi părinți lecția du
reroasă dar meritată pe care le-a servit-o 
propriul copil ? Se vor hotări să-i recapete 
încrederea și dragostea ? Pină nu va fi prea 
tirziu...

„Gluma"
- fatală

„Victima era un om de treabă, nu aveam 
ce să-i reproșăm in calitate de colegi de 
serviciu. îl știam un pasionat suporter al 
unei .echipe de fotbal... Uneori, cind echipa 
pierdea vreun meci, il mai necăjeam Atunci 
erau singurele momente cind se înfuria..." 

„îl cunoșteam bine și n-aveam motive 
să mă cert vreodată cu el. N-am avut nici
odată vreo discuție mai tare... Singurele îm
prejurări cind iși ieșea din fire erau cele cind 
il ironizam pentru meciurile echipei cu care 
ținea. Este drept că pe tema asta il și luam 
peste picior de multe ori, dar fără altă 
intenție decit de a glumi..."

Depoziția unui martor, declarația inculpa
tului... Acest fel de „a glumi" a costat viața 
unui om : nemaiputind răbda să fie ținta 
ironiilor. Mihai Iștoc a aruncat in Marian 
Turcitu cu o bucată de fier-beton ; M.T. a

ripostat printr-o contralovitură care i-a fost 
fatală lui M. Iștoc.

Tragica intimplare demonstrează cit de 
grave pot fi uneori ușurința, nesocotirea 
unor reguli de conduită civilizată, încălca
rea disciplinei la locul de muncă. Faptul 
s-a produs in curtea comună a două între
prinderi — Energoreparatii și Energocon- 
Strucția — in timpul programului de lucru...

„Observasem 
că puteam 

intra și pleca 
nestingherit"

------- - I --------
— Recunosc că am săvirșit toate faptele 

pentru care sint trimis in judecată...
I-ar fi fost și imposibil lui Gheorghe 

Neamțu din Birlad să nu-și recunoască pro
priile isprăvi. Doar nu erau una. două, ci... 
patruzeci și una de infracțiuni. Venise la 
București să se specializeze in domeniul 
elementelor de automatizare ; dind însă din 
ce in ce mai rar pe la locul de muncă și 
descoperind in schimb barurile de zi și de 
noapte, an tura jele dubioase, a ajuns să se 
„specializeze" in furturi și tot felul de ex
pediente.

— Avind nevoie de bani — a relatat el 
cu cinism mai departe — mi-a încolțit 
ideea să mi-i procur vlzltind căminele stu

dențești. Observasem că la multe din ele 
se poate intra și pleca nestingherit. Mă du
ceam, luam o cheie din panou și...

Și — așa cum este normal să sfir- 
șească un asemenea mod de viață — Gh. N., 
„colecționarul" unui bogat sortiment de in
fracțiuni, a fost in cele din urmă depistat 
și pedepsit potrivit legii.

Se pUne insă întrebarea : ce părere au 
despre vigilență portarii și studenții de ser
viciu din locurile pe unde a operat in
fractorul ?

Din caietul 
grefierului

— Recunosc că am făcut scandal, dar vă 
rog să mă credeți că n-am vrut. Știți, 
băusem citeva pahare cu un amic...

— Și acesta era motiv ca să scoți cuțitul ?
— Să vedeți, a fost ceva accidental. Pină 

atunci nu mi se mai intimplase așa ceva...
(Din interogatoriul lui C.V. din Bucu
rești, condamnat la 4 luni inchisoare 
contravențională)

„Sint de acord că in ziua respectivă am 
fost In vizită la partea vătămată, dar nu-mi 
pot explica de ce aceasta susține că ar fi 
a sa butelia de aragaz găsită in șifonierul 
de la domiciliul meu".

(D!n declarația inculpatului in dosarul 
3388/1974, Judecătoria sectorului 7)

Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU
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PRIMIRE LA PRIMUL MINISTRU
AL GUVERNULUI

Primul ministru al guvernului, 
tovarftșul Manea Mănescu. a primit 

dimineața pe ambasadorul 
R P. Bulgaria. Soas Gospodov. in 
Ieșituri cu Plecarea definitiv* * 
din țara noaatr*.

mai mică de 10 miliarde lei. Și este 
lesne de înțeles că importanța acestei 
prevederi nu se limitează doar la 
faptul strict economic : prin implica
țiile sale social-economice, aceasta va 
marca o cotituri calitativă in viața 
gocialâ a tuturor zonelor și județelor 
țării, pretutindeni dezvoltarea in
dustrială fiind Însoțită de între
gul cortegiu al atributelor ci
vilizației — cartiere dc locuin
țe. școli, case de naștere, spi
tale. crese si cămine de copii, com
plexe comerciale. Și, printre efecte
le eociale cele mai importante tre
buie. totodată, relevate creșterea nu
merică a clasei muncitoare in toate 
județele, consolidarea bazei econo
mice a deplinei egalități a tuturor 
cetățenilor, fără deosebire de națio
nalitate — egalitate pe olanul con
dițiilor matenal-economice de viată. 
t>e olanul posibilităților de instruire 
fi de valorificare a aptitudinilor crea
toare. realizindu-se astfel noi pro
grese in aplicarea politicii naționale 
marxist-leninlste a partidului, in În
tărirea unității marii familii frățești
• poporului nostru muncitor.

Caracterul realist al proiectului ae 
directive se întemeiază pe forța e- 
conomlcă s patriei, pe faptul că po
porul român dispune de resurse ma
teriale sporite, utilizate cu spirit gos
podăresc, intr-un mod strict științi
fic. Dovada acestor afirmații ? Am
plul program dc investiții prevăzut
— de 920—960 miliarde lei. sumă care 
depășește totalul fondurilor investite 
In intregul deceniu 1966—1975. înfăp
tuirea unui program de investiții de 
asemenea amploare este posibilă da
tor Jă modului gospodăresc, cu inalt 
spirit de responsabilitate, in care se 
prevede folosirea venitului național, 
prin alocarea in continuare a unei 
pârii importante — de 33—34 la sută
— pentru fondul de dezvoltare. Oa
menii muncii f-au convins, mal aief

Primiri la C. C. al P. C. R.
Simbătă dimineața, tovarășul Cor

nel Burtică, membru supleant «1 
Comitetului Executiv, secretar al 
CC. al P.C.R., s-a intilnit cu tovft- 
r*»>i  Kay Hansen și Freddy Madsen, 
membri ai Biroului Politic al Parti
dului Comunist din Danemarca, care,

♦
Simbătă. n august 1974. tovarășul 

Cornel Burtici, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C C. al P.C R . a avut o intrevedere 
cu tovarășul Todo Kurtovici. secre
tar In Comitetul Executiv ai Prezi
diului Comitetului Central al Uni
unii Comuniștilor dm Iugoslavia,

Conferirea unor
Blmbătă a avut loc la Consiliul 

oooular județean Cluj solemnitatea 
Inmlnârii ordinului .,23 August4*,  cla- 

I, conferit prin decret pre- 
■*  dțntial acad. Raluca Ripan. 
pentru îndelungată și rodnică ac
tivitate științifică, didactică și obș
tească. înalta distincție a fost în- 
minati de academicianul Ștefan Pe- 
terfi. vicepreședinte al Consiliului 
de Stat. care, in numele conducerii 
de partid și de stat, al tovarășului 
Nicolae Ceaușrscu personal, al 
Prezidiului Academiei, a felici
tat-o călduros pe savanta octo
genară. urindu-i viață lungă, sănă
tate și putere de muncă. Râspunzind, 
academician Raluca Ripan a adresat 
cuvinte de mulțumiri conducerii 
partidului șl statului pentru impor
tanta distincție, arătlnd că aceasta 
reprezintă prețuirea înaltă care se 
acordă în statul nostru socialist 
științei, școlii și slujitorilor ei.

La solemnitate au luat parte 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de slat, academicieni și

IN JUDEȚUL VRANCEA

S-a încheiat recoltatul griului
Lucrătorii din. agricultura județu

lui Vrancea au încheiat in ziua de 
3 august recoltarea griului pe în
treaga suprafață de 21 000 hectare, 
precum și a celorlalte culturi. Ra
port in d acest succes, intr-o tele
gramă adresată Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ccaușcscu, Biroul 
Comitetului județean Vrancea al 
P.C.R. și Comitetul executiv al 
Consiliului popular județean arată 
printre altele : ..Vă asigurăm, mult 
stimate tovarășe secretar general, că
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8,*0  Deschiderea emisiunii. Gim
nastica pentru toți.

8 40 Cravatele roșii.
8,35 Film serial pentru copil : 

Daktari. Episodul „Primejdie 
la Warneru" (H).

10.00 Viața satului.
11,15 Contemporanele noastre.
11,45 Bucuriile muzicii : Memento 

enesclan.
12.30 De strajă patriei. Emisiune 

consacrată Zilei marinei Re- 
publtcii Socialiste România.

3,80 Ter.is de clmp : Italia — 
România (finala grupei A 
din zona europeanâ a ..Cupei 
Davis"! — ultimele douâ me- 
ciuri de simplu. Transmisiu
ne directă de la Veneția — 
Mestre.

16,00 Cei mai bun... continuă ! 
Emlsiune-concurs de cultură 
generală și pregătire multila
teral fi.

19.00 Lumea copiilor.
12.30 Telejurnal a Un eveniment 

de însemnătate istorică — 
Plenara Comitetului Central 
al P.C.R.

20.05 Reporter *74.
50.30 Antena TV vi aparține-

lăți — orașul de la Dunăre. 
Spectacol realizat de Comi
tetul județean pentru cultură

(Urmare din pag. I)

în aceeași zi. primul ministru a 
primit do Kanazawa Masao. amba
sadorul Janontei la București. in 
lr-Eitur*  cu încheierea misiunii sale 
in tara noastră.

(Agcrpres)

la invitația C.C. al P.C.R., se află la 
odihnă in țara noastră.

La tntllnire a participat tovarășul 
Dumitru Turcus, adjunct de șef de 
aecție la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

carp, la invitația C.C. al P.C.R.. se 
află In concediu de odihnă in țara 
noastră. împreună cu familia.

La convorbirea care a avut loc, 
desfășurată intr-o atmosferă caldă, 
prietenească, a participat Dumitru 
Turcuș. adjunct de șef de secție la 
C.C, al P.C.R.

înalte distincții
«Iți oameni de știință, cadre didac
tice universitare.

★

Prin decrete prezidențiale, pentru 
contribuția deosebită adusă la dez
voltarea industriei textile, la îmbo
gățirea și diversificarea sortimente
lor de bunuri de larg consum, la 
dezvoltarea industriei ușoare și par
ticiparea activă a colectivelor lor la 
opera de construire a socialismului 
in patria noastră, cu prilejul ani
versării a 100 de ani de la înființare, 
întreprinderii ..Textila**  Cisnâdic. din 
județul Sibiu, i s-a conferit ordinul 
..Steaua Republicii Socialiste Româ
nia'*.  clasa I ; cu prilejul aniversării 
a 50 de ani. respectiv 25 de ani de 
la înființare. întreprinderii textile 
„Timava" din Mediaș și întreprin
derii de confecții Botoșani li s-au 
conferit ..Ordinul Muncii'*  clasa I.

Cu același prilej, un număr de 405 
muncitori, maiștri, tehnicieni și in
gineri de la cele trei întreprinderi au 
fost decorați cu ordine și medalii.

înaltele distincții au fost înminate 
lntr-un cadru festiv.

lucrătorii din agricultură, alături 
de toți oamenii muncii din județul 
Vrancea. sint ferm hotăriți să ac
ționeze in continuare cu un și mai 
inalt simț de abnegație și respon
sabilitate pentru înfăptuirea sarci
nilor și angajamentelor, pentru în
deplinirea înainte de termen a pre
vederilor planului cincinal, să nu 
precupețească nici un efort pentru 
a-și aduce din plin contribuția la 
realizarea mărețelor obiective ale 
programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate14.

șl educație socialistă Galați 
In colaborare cu Radioteievi- 
ziunea română.

22.00 Telejurnal.
22,10 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II

10.00 — 11.45 Luna culturii muzi
cale românești — Omagiu ce
lei de-a XXX-a aniversări a

tv
eliberării. Concert al filarmo
nicii „Moldova41 din Iași.

20,05 Film serial pentru copii : 
„Năzdrăvanul Dennis".

20.30 Opera In concert : ..Titus" de 
W. A. Mozart (partea I). In
terpretează corul șl orchestra 
de studio ale Radiotelevlziu- 
nll.

21.30 Film serial : „Un august In 
flăcări1. Reluarea episodului 
VII — „Vlnătoarea".
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PROGRAMUL I

15.30 Emisiune In limba maghiară. 
19,00 Ecouri la un succes.

din experiența ultimului deceniu, câ 
menținerea unei cote inaite a fon
dului de dezvoltare este o problemă 
vitală pentru accelerarea progresului 
economic, creșterea avuției naționa
le. pentru sporirea rapidă a însuși 
fondului de consum, pentru ridica
rea. pe acest suport trainic, a stan
dardului de viață al poporului.

PERSPECTIVELE STRĂLUCITE 
ALE ROMÂNIEI SOCIALISTE

PARTICIPARE ACTIVĂ LA 
CIRCUITUL ECONOMIC M0U- 
DIAL Creșterea și modernizarea 
susținută a economiei naționale cre
ează posibilități superioare pentru 
participarea mai activă a României 
la circuitul economic mondial — ne
cesitate obiectivă a progresului so
cietății noastre, in concordanță atit 
cu cerințele dezvoltării accelerate a 
țării, cit și ale promovării cauzei co
laborării internaționale. în această 
privință, proiectul de directive sta
bilește ample obiective in domeniul 
creșterii volumului comerțului exte
rior. îmbunătățirii structurii și a efi
cientei sale, intensificării activității 
de cooperare internațională in pro
ducție si tehnico-știintificâ.

Cu deoKFbită outere se reflectă 
la proiectul de directive, ca o pro-

Tovarășa Elena Ceaușescu 
s-a intilnit cu delegația femeilor 

din Republica Arabă Egipt
Tovarășa Elena Ceaușescu, membru 

R1 Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. a primit, simbătă dimineața, 
in stațiunea Nrptun. delegația femei
lor din Republica Arabă Egipt, con
dusă do Alcha Ratcb. ministrul afa- 
r .. rnrc- Invitația Con
siliului Național al Femeilor, face o 
'irită in țara noastră.

La întrevedere au participat tova
rășele Lina Ciobanu. membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președinta Consiliului Național al 
Femeilor, și Maria Bobu, membru 
al biroului consiliului.

Conducătoarea delegației a trans
mis tovarășei Elena Ceaușescu. in 
numele mișcării do femei din Repu
blica Arabă Egipt, un călduros me
saj. împreună cu urări de noi succese 
in activitatea pe care o desfășoară 
pe târim politic, științific si social. 
Totodată, Aicha Rateb a exprimat 
gratitudinea pentru posibilitatea ofe
rită delegației de a vizita România 
socialistă, de a cunoaște realizările ei. 
wața și preocupările poporului ro
mân. participarea tot mai largă a 
femeilor din țara noastră la făurirea 
noii societăți.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
TENIS: „Cupa Davis“

IN ZIUA A DOUA: ROMÂNIA—ITAUA1-2
Ieri, la Mestre-Veneția, în ziua a 

doua a meciului România — Ita
lia. finală a grupei europene A din 
..Cupa Davis44, s-a disputat proba 
de dublu. Perechea italiană Panat- 
ta-Bcrtolucci a învins cuplul nostru 
Țiriac-Năstase cu 3—2 (6—4, 8—6,
6—8, 4—6, 6—2). Scorul pe echipe 
este acum de 2—1 pentru formația 
Italici.

Numeroșii telespectatori au putut 
urmări in direct, vreme de trei ore 
și 20 dc minute, o partidă de du
blu dinamică și frumoasă, care, fără 
îndoială, lc-a produs și multe emo
ții. Din nefericire, perechea română 
a fost ieri învinsă după ce la un 
moment dat se părea că va reuși 
să obțină ciștig de cauză. Nu i se 
poa’e reproșa renumitului nostru 
cuplu de tenismani că nu și-a des
fășurat energia și calitățile tehnico- 
țactice pentru a întoarce rezultatul 
in favoarea lui. Totuși, un plus de

Întrecerile balcanice de atletism

Trei noi titluri pentru sportivii români
în ziua a doua a campionatelor 

balcanice de atletism, care se desfă
șoară pe stadionul ..Vasil Levski" 
din Sofia, reprezentanții României 
au obținut trei noi victorii. Gheorghe 
Ghipu a ciștigat proba de 1 500 m 
cu timpul de 3’44’T/IO. Gheorghe Ce- 
fan s-a clasat pe primul loc in cursa 
de 3 000 m obstacole cu 8’39”, iar 
Vasile Bogdan a terminat învingă!or 
in dificila și complexa probă de de
catlon. In cursa feminină de 400 m

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.

<20.no Grlne legănate în palme.
20.25 Soare, mare și... operetă.
20.50 Roman foileton : „Jurnalul

doctorului Finlay". Episodul 
VII — „Un oaspete neobiș
nuit11.

21.40 Revista literar-artistică TV.
22.20 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.30 Telex.
17.35 Luna culturii muzicale româ

nești — Omagiu celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării.

17.50 Ferestre deschise spre lume 
« „Omul din Aran" — film 
documentar de Robert Fla
herty o „Sub zero grade" — 
film documentar de Michel 
Regnier.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copil : 

Daktari. Episodul „Primejdie 
la Warneru" (II).

20.25 Viața economică.
20,45 Luna culturii muzicale româ

nești.
21,15 Baladă pentru acest pămint : 

Pădurea Letea.
21.35 Publicitate.
21.40 Pagini de umor : „Ce vrăji 

a mal făcut nevasta mea".
22,10 Mari muzicieni in studiourile 

noastre.

blnmâ fundamentală a dezvoltării 
viitoare, sporirea substanțială a efi
cienței producției, ridicarea la un 
nivel calitativ inalt a întregii ac
tivități cconomico-sociale. Spre a- 
ceastă necesitate converg prevederile 
de creștere a productivității muncii, 
reducere a costurilor de producție și, 
in primul rind, a cheltuielilor mate

riale, Îmbunătățire a calității produ
selor. folosire cu randament sporit a 
fondurilor fixe productive, raționa
lizare strictă a consumurilor de ma
terii prime și energie. Acestea sint 
pirghii esențiale pentru creșterea ve
nitului național și. așa cum au do
vedit încă o dată recentele măsuri de 
majorare eșalonată a retribuțiilor, 
fiecare procent dc creștere a pro
ductivității muncii, de reducere a 
cheltuielilor de producție, de sporire 
a beneficiilor este in folosul nemij
locit al ridicării bunăstării întregului 
popor.

OBIECTIVUL FUNDAMEN
TAL - BUNĂSTAREA PO
PORULUI. Ca o deviză de fron
tispiciu a proiectului de directive se 
Înscrie țelul suprem al întregii po- 

în cadrul întrevederii . au fost 
evocate bunele relații dintre Româ
nia și Egipt, dintre organizațiile po
litice și de masă din cele două țări, 
contribuția importantă a președinți
lor Nicolae Ceaușescu și Anwar El- 
Sadat la dezvoltarea si diversifi
carea lor continuă, in interesul am
belor popoare, al edificării unei lumi 
a păcii, colaborării și înțelegerii in
tre națiuni.

A fost exprimată. în același timp, 
dorința ca relațiile dintre cele două 
țâri, dintre organizațiile de femei, 
să se extindă tot mai mult, să se in
tensifice schimburile do delegații, de 
experiență intre mișcările de femei 
din România și Republica Arabă 
Egipt.

Tovarășa Elena Ceaușescu a rugat 
delegația să transmită un prietenesc 
salut femeilor din Republica Arabă 
Egipt, urări de noi succese în activi
tatea lor. spre binele, progresul, pros
peritatea și fericirea poporului egip
tean.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială, de caldă prie
tenie.

stăpinire de sine in setul al cinci
lea, de pildă, in acele clipe de de
cizie din ghemul nr. 6, nu le-ar fi 
stricat jucătorilor noștri. In ghemul 
acela — cu nu mai puțin de 26 de 
mingi ! — ei avuseseră de șapte ori 
..avantaj la primire" și le-ar fi fost 
posibil să realizeze breckul dacă ar 
fi acordat mai puțină atenție deci
ziilor, de altfel discutabile, ale arbi
trilor. in favoarea concentrării în
tregului potențial nervos pentru jo
cul propriu-zis.

La scorul de 2—1 pentru gazde, 
meciul România — Italia continuă 
astăzi cu ultimele partide de sim
plu. Dc la ora 13 se va disputa par
tida Țiriac-Barazzutti, iar in conti
nuare jocul Năstase-Panatta. Rezul
tatele pozitive și un scor general 
favorabil echipei române nu par o 
imposibilitate dacă ținem scama de 
clasa, experiența și ambiția sporti
vă a jucătorilor noștri.

plat, in care victoria a revenit atle
tei iugoslave Jelica Pavlicici — 51”. 
Mariana Suman s-a clasat pc locul 
doi. stabilind un nou record al Româ
niei cu performanta de 51”2/10.

FOTBAL
Rapid a învins 

pe Sportul studențesc
Stadionul „23 August" din Capitală 

a găzduit ieri primele douâ meciuri 
din cadrul competiției de fotbal 
„Cupa municipiului București". E- 
chipa Rapid a învins cu scorul de
2— 0 (0—0) formația Sportul studen
țesc, ambele goluri fiind marcate de 
Manea (min. 57 și 60). In partida ve
detă s-au intilnit formațiile Steaua 
și Steagul Roșu Brașov. Fotbaliștii 
de la Steaua au ciștigat cu scorul de
3— 0 (2—0) prin punctele realizate de 
Dumitru (min. 20 și 87) și Iordănescu 
(min. 40).

Astăzi, la ora 17.30, echipele Spor
tul studențesc și Steagul roșu Brașov 
se vor intilni in meciul pentru locu
rile 3—4, iar in continuare Steaua și 
Rapid vor disputa finala competiției.

Campionatele naționale 
de natație

In piscina clubului sportiv „Dina
mo" din Capitală au continuat ieri 
după-amiază întrecerile campionate
lor naționale de natație. In proba 
masculină de 100 m fluture. Ion Mi- 
clăuș (Dinamo) a egalat recordul re
publican cu timpul de 1'03”. iar Ildi- 
ko Horvath (Crișul Oradea) a sta
bilit un nou record național de ju
nioare in proba dc 400 m liber, in 
care a fost cronometrată in 4'58”4/10.

Concursul continuă astăzi.

litici a partidului — asigurarea unor 
condiții dc viață tot mai îndestulată 
pentru toți oamenii muncii, satisfa
cerea mereu mal înaltă a necesită
ților lor materiale și spirituale. Nu 
numai prevederile referitoare la ma
jorarea veniturilor diferitelor.catego
rii de cetățeni, la creșterea' numă
rului de locuri de muncă, sporirea 

nensiilor. creșterea desfacerilor de 
mărfuri si a serviciilor pres
tate populației, ca și a cheltuielilor 
statului pentru dezvoltarea con
strucțiilor de locuințe, a invă- 
țămintului, culturii și ocrotirii să
nătății. dar întreg ansamblul proiec
tului de directive, fiecaro din capi
tolele, fiecare din prevederile sale 
urmăresc să asigure — pe baza dez
voltării intense a economiei națio
nale si creșterii venitului național — 
mijloacele necesare ridicării continue 
a bunăstării întregului popor.

O imagine lnsuflețltoare a per
spectivelor înaintării spre comunism 
conturează liniile directoare ale evo
luției României pină în anul 1990. 
relevind câ. drept rezultat al dez
voltării ne baze moderne a tuturor 
ramurilor economiei naționale, al in
troducerii mijloacelor de mecanizare 
li automatizare a producției, al ridi-

Sosirea în Capitală 
a tovarășului Aii Yata

Simbătă după-amlază a sosit In 
Capitală tovarășul Aii Yata, trimis 
special al regelui Marocului. Hassan 
al Il-lea.

La aeroportul Otopenl. oaspetele a 
fost lntimplnat dc tovarășii Emil

LA CLUJ

Dezvelirea unui monument închinat 
lui Horea, Cloșca și Crișan

în preajma celei dc-a XXX-a ani
versări a eliberării patriei și Împli
nirii a 1850 de ani de la ridicarea sa 
la rangul dc municipiu. Clujul sc 
îmbogățește cu o nouă șl importantă 
operă de artă : Monumentul lui Ho
rea. Cloșca și Crișan. Operă a sculp
torului loan Vlasiu. obeliscul, inalt 
de 20 de metri, realizat din traver
tin. cu trei fețe pe care urcă supra
puse cercuri dăltule simplu, sugerind 
arma supliciului — roata cu care au 
fost șfărimați eroii — este străjuit 
de figurile turnate în bronz, avind 
4.50 m înălțime și privind in trei 
direcții, ale lui Horea, Cloșca și Cri- 
san.

La festivitatea de dezvelire a mo
numentului— amplasat in partea din 
fața hotelului Napoca, într-o impor
tantă răscruce de artere de comuni
cație — au participat tovarășul Ște
fan Mocuța, prim-secretar al Comi

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

5. 6 și 7 august. în țară : Vremea 
se menține călduroasă, cu cer varia
bil. înnorâri mai accentuate se vor 
produce in nordul și vestul tării 
unde, pe alocuri, se vor semnala 
descărcări electrice șl averse de 
oloaie. Vint slab, pină la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se intre 10 și 20 de grade, iar cele 
maxime intre 25 și 35 de grade. în 
București : Vremea se menține căl
duroasă si in general frumoasă, cu 
cerul variabil, mai mult senin. Vint 
slab, pină la potrivit. Temperatura 
se mentine'ridicată.

J Filme de scurt - metraj 
j pe ecranele Capitalei
\ (5—11 august)

Patria: Aparenta nemișcare a 1 
) unui transatlantic; Scala, Mo- 
< dernî Oțelâtia' la ora ciberne- i 
1 ticii; Capitol, Festival: Vechi i 
l capitale ale patriei: București : 
’ După 16 ani: Favorit: Oameni 
\ de milioane: Victoria, Flamura: i 
; România, țara mea; Central : 
i Pietre căzute din cer; Lumina: 1 
i Aspirina: Doina: Dresorii; Casa i 
i filmului : Mirceștii in pastel ; i 
, Feroviar: Măști; Excelsior; To- I 
1 mis: Pentru o cauză dreaptă; ' 
i Gri vița. Aurora: Ritmuri romă- \ 
' nești; înfrățirea: 5-7 VIII Dili- i 
i gența; 9-11 VIII Din nou For- ! 
i mica; Buzești: Poveste de toam- l 
1 nă; Dacia: Eficienței Bucegi, 
l Miorița: Omagiu uniformelor ) 
’ albastre; Unirea: începuturi; i 
ț Lira: Butoaiele și vinul; Dru- I 
i mul Sării: Walter, șoricelul le- l 
i neș: Ferentari: Cronică de copil; < 
l Giulești: Constantin Colibaba; ) 

Cotroceni, Arta: A fost odată 1 
) ca niciodată; Pacea; Pietonul; ’ 
t Cringași: Timpul trece, leafa \ 
' merge; Melodia: Unde-i unul i 
( nu-i putere; Floreasca: Revista ‘ 
J premierelor V; Volga: Să nu ui- l 
ț tăm copiii: Viitorul: Paciurea; .’ 
i Gloria: Memoria trandafirului; ) 
’ Moșilor, Progresul: Cintec pen- i 
ț tru veveriță; Popular: Și me- 1 
i dicii au inceput să filmeze; l 
1 Munca: Cartea de vizită: Cos- 
I mos: Mărul: Flacăra: Astâ-seară ) 
' mă fac praf; Vitan: Poetul și i 
\ natura; Rahova: La începuturile ' 
< vieții: Clubul Uz. Republica: O 
’ fabulă modernă: Doina: Răpi- < 
i rea; Pc cuvintul meu de pisoi; 1 

Moș Ene intră in acțiune; Po- i 
\ vpțtpa fânului. ’

carii nivelului general de nregătire 
a populației, se va desfășura pe sca
ră crescindă procesul de ștergere 
treptată a deosebirilor esențiale din
tre sat si oraș, dintre munca fizică 
si intelectuală, vor începe să se afir
me in viata socială principiile co
muniste in repartiția bunurilor ma
teriale ale societății.

Proiectul de directive apare ca o 
impresionantă materializare a inllă- 
căratului patriotism propriu întregii 
politici a Partidului Comunist Ro
mân, a înaltului devotament cu care 
slujește interesele clasei muncitoare 
si ale întregii națiuni, a hotăririi cu 
care isi îndeplinește misiunea dc a 
asigura victoria comunismului in 
România, sporind mereu contribuția 
concretă a tării noastre la cauza in
ternationalists a creșterii forțelor 
mondiale ale socialismului și Ia afir
marea superiorității noii orinduiri 
sociale in fața popoarelor lumii.

In conștiința tuturor fiilor patriei, 
proiectul de directive apare, pe bună 
dreptate, ca un document de excep- 
tiopală însemnătate pentru dezvol
tarea României socialiste — a cărui 
îndeplinire, prin munca harnică a 
clasei muncitoare, țărănimii, intelec
tualității, va duce .la mari progrese 
ne calea creșterii prosperității Între
gului popor. Este necesar acum ca, 
pretutindeni, proiectul directivelor 
să fie studiat temeinic, să fie 
larg popularizat și dezbătut, ana- 
lizindu-se la fiecare loc de mun
că sarcinile ce decurg, posibilitățile 
practice existente, resursele ce se 
cer valorificate. Fără îndoială că 
perspectivele minunate trasate in 
acest document vor însufleți si mai 
mult milioanele de cetățeni ai tării 
spre a intimpina cu noi succese 
a XXX-a aniversare a eliberării și 
cel de-al Xl-lea Congres al P.C.R., 
consolidind astfel de astăzi temeliile 
transformării proiectului de directi
ve in realitățile României socialiste 
de miine.

Drftgăncscu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. viceprim- 
mlniațru al guvernului, și Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

(Agcrprcs)

tetului județean Cluj al P.C.R.. alțl 
reprezentanți ai organelor locale dc 
partid și de stat, oameni dc știință, 
cultură și artă, militari, oameni ai 
muncii — români, maghiari și de 
alte naționalități — pionieri, grupuri 
de țărani din satele moțești.

Cu prilciul dezvelirii monumentu
lui au luat cuvintul Remus Bucși, 
prim-secretar al comitetului munici
pal de partid, acad. Ștefan Pascu. rec
torul Universității „Babeș-Bolyai", 
care au evocat lupta eroilor martiri, 
simbol de dăruire supremă pentru 
împlinirea aspirațiilor înalte de li
bertate si dreptate socială ale po
porului.

Membri ai birourilor comitetelor 
județean și municipal de partid, ai co
mitetelor executive ale consiliilor 
populare județean și municipal au fe
licitat pe maestrul loan Vlasiu. pre
zent la manifestare, pentru realiza
rea sa artistică. Iar oamenii muncii, 
pionierii au depus flori la monument.

Alex. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteli"

SA SE PUNA CAPAT REPRESIUNILOR 
ANTIDEMOCRATICE DIN COREEA DE SUD!
Știrile sosite din Seul in ultima 

vreme stirnesc sentimente de vie 
indignare in rindul poporului ro
mân. ca și al opiniei publice pro
gresiste de pretutindeni. Un nou 
val de teroare și persecuții anti
populare s-a abătut asupra Coreei 
de sud. în baza așa-numitelor 
„măsuri de urgență", adoptate in 
patru etape succesive de la înce
putul acestui an. sute și mii 
de patrioți — militanți politici, 
oameni de știință și cultură, 
reprezentanți ai clerului. pre
cum și profesori, tineri stu- 
denți — au fost arestați, încar
cerați, torturați. Incepind de la 8 
iulie, procesele se țin lanț. In fața 
tribunalelor militare au fost tra
duse 55 de persoane acuzate de a 
fi creat Federația Națională a 
Tineretului și Studenților pentru 
Democrație. 14 dintre acuzați au 
fost condamnați la moarte, iar res
tul la grei ani de temniță.

Acest nou val de represiuni sin- 
geroase urmărește să înăbușe creș
terea nemulțumirii populare față 
de regimul despotic al lui Pak Ci- 
jan Hi. Inflația cronică, șomajul, 
corupția alimentează continuu îm
potrivirea diferitelor pături și me
dii sociale, in principalele orașe 
sud-coreene au avut loc aproape 
neîntrerupt ample acțiuni studen
țești. urmate de greve ale munci
torilor. de manifestații țărănești, 
de luări de poziție ale clerului ca
tolic și protestant împotriva regi
mului polițienesc, pentru drepturi 
și libertăți democratice, pen’tru reu- 
nificarea independentă și pașnică 
a patriei. Izolat și urit de popor, 
regimul lui Pak Cijan Hi încearcă 
să-și păstreze puterea prin măsuri 
represive, de teroare, menite să 
reducă la tăcere glasul opoziției.

„L EXPRESS"

„Laserul și dirijarea energiei 
termonucleare"

Penuria de energie și combustibil a avut drept consecință, intrt 
altele, intensificarea puternică a eforturilor cercetătorilor din intreaga 
lume pentru punerea la punct a unor metode in vederea dirijării 
reacțiilor termonucleare — in care majoritatea savanților lumii vad 
..energia viitorului". Actualmente, cercetătorii se străduiesc să folo
sească in acest scop tehnica laserului, ceea ce ar putea deschide 
perspective nebănuite intr-o .problemă apreciată, pe bună dreptate, 
de cea mai mare importanță pentru omenire. Iată ce scrie in această 
privință săptăminalul „L'Express" :

„Există două metode de a elibera 
energia atomului. Atomii grei pot fi 
„despicați" : aceasta este fisiunea, pe 
principiul căreia se bizuie bomba 
atomică șl centralele atomoelectrice 
actuale. Sau doi atomi ușori, respec
tiv de hidrogen, se pot contopi in
tre ei, proces cunoscut sub numele 
de fuziune, care se produce natural 
in Soarele nostru și in stele și pe 
baza căreia a fost creată bomba cu 
hidrogen. Această din urma energie 
nu a fost pină acum domesticită. Or, 
fuziunea apare ca principala cale a 
energiei viitorului, pentru că va fo
losi o materie primă practic inepui
zabilă. respectiv hidrogenul din apa 
mărilor și oceanelor, și pentru câ 
produce foarte puține deșeuri radio
active, dacă nu chiar deloc.

Pentru a domestici energia de fu
ziune, trebuie creată in laborator o 
„stea" in miniatură. De ani de zile, 
savanțli din Uniunea Sovietică, Sta
tele Unite, Europa incearcă cu răb
dare acest lucru. După diverse ex
periențe, majoritatea s-au raliat in 
; urul unui model de mașină inven
tat de savanți sovietici — tokamakul.

Pentru a se realiza fuziunea tre
buie să se plece de la plasmă. Plas
ma, după cum se știe, este o formă 
bizară a materiei, nici solidă, nici 
lichidă, nici gazoasă și in care ato
milor le este „smulsă" coroana de 
electroni.

în linii generale, tokamakul constă 
dintr-un imens inel scobit, in interio
rul căruia se creează un inel subțire 
de plasmă, ținut la o oarecare de
părtare de pereți datorită unui pu
ternic cimp magnetic (creat cu aju
torul unor giganți clectromagneți) și 
încălzit printr-un intens curent elec
tric. Toată problerrfa constă ih a ține 
plasma „capturată" la o presiune și 
o temperatură corespunzătoare pen
tru o perioadă suficient de lungă, 
astfel incit fuziunea să poată avea 
loc. Această problemă, din păcate, 
nu a fost incă rezolvată, dar savanții

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Giosan, a primit 
din partea tovarășului A. P. Sitikov, 
președintele Sovietului Uniunii șl 
Vitali Ruben, președintele Sovietului 
Naționalităților al Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.. telegrame dc mulțumiri 
pentru felicitările transmise cu pri
lejul alegerii in aceste funcții. *

Președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste România, 
Nicolae Giosan, a primit un mesaj 
dc felicitare cu prilejul alegerii sale 
in această funcție din partea dr. 
G. S. Dhillon, președintele Camerei 
Donulare a Indici si președinte ad- 
interim al Consiliului Uniunii Inter
parlamentare, precum și din Dorica 
secretarului general al Camerei 
populare a Indiei. Shakdhcr.

★
Delegația economică guvernamen

tală condusă dc Bujor Almăsan, mi
nistrul minelor, petrolului șl geolo
giei, care a participat la Tirgul in
ternațional de la Damasc, s-a îna
poiat in Capitală.

La sosiro a fost de față Muhsem 
Sayadi, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Republicii Arabe Siriene,

★

Comitetul județean Vrancea al 
P.C.R. a organizat, in zilele de 2 și 
3 august, o sesiune de comunicări, 
avind ca temă „Vrancea ani de 
luptă și realizări". Comunicările, 
structurate pe trei secțiuni — istorie, 
economic. cultură-invățămint — 
s-au referit la mișcarea muncitoreas
că diri anij 1938—1944 pe aceste me
leaguri, la construirea societății so
cialiste in patria noastră.

(Agerpres)

Asemenea măsuri întreprinse de 
autoritățile sud-coreene contravin 
flagrant prevederilor Declarației 
comune a Nordului .și Sudului din 
iulie 1972, ele creind o stare de 
încordare, destinată să ofere pre
texte pentru perpetuarea dezmem
brării.

Poporul român, care și-a mani
festat dintotdeauna. in mod ac
tiv, solidaritatea internaționalistă 
cu poporul prieten coreean, cu 
lupta acestuia pentru implinirea 
aspirațiilor sale naționale, con
damnă cu hotărire înscenările ju
diciare puse la cale de regimul de 
la Seul, sentințele arbitrare, sama
volnice, împotriva patrioților sud- 
coreeni. Țara noastră, după cum 
este bine știut, a acționat perma
nent. pe toate căile, in apărarea 
dreptului imprescriptibil al po
porului coreean de a avea un stat 
unificat, făurit prin eforturile pro
prii ale întregii națiuni coreene, 
care să se dezvolte independent, 
fără nici un fel de. ingerințe. Româ
nia ? susținut și susține ferm ini
țiativele și propunerile constructive 
ale R.P.D. Coreene in vederea re- 
unificăvii pașnice a patriei.

Alături de opinia publică pro
gresistă din intreaga lume, poporul 
român iși exprimă deplina solida
ritate cu forțele patriotice, demo
cratice și progresiste sud-coreene, 
cere cu hotărire să se pună capăt 
represiunilor dezlănțuite de regi
mul de la Seui ! Oamenii muncii 
din țara noastră iși afirmă convin
gerea că nici o forță nu va putea 
înăbuși aspirațiile legitime și lupta 
curajoasă ale întregului popor co
reean de a trăi intr-o patrie unifi
cată, liberă și prosperă.

D. ȚINU

se apropie pas cu pas de pragul în 
care ar putea avea loc o asemenea 
reacție controlată. De fapt, asemenea 
reacții au avut loc. dar durata lor 
este de ordinul unor infime fracți
uni de secundă. Pentru a se obține 
o reacție de durată, se apreciază că 
va mai fi nevoie de vreo 20 de ani. 
Cu alte cuvinte, nu ne putem aștep
ta la folosirea energiei termonuclea
re mai înainte de anul 2000.

Cum să se scurteze această peri
oadă ? De citeva luni, cercetătorii, in 
special din S.U.A., au inceput să vor
bească despre o altă tehnică. Ei ar 
dori să 6e servească de energia la- 
serilor pentru „a aprinde4' micro- 
steaua aflată in captivitate. De fapt, 
de mai mulți ani, oamenii de știin
ță studiază efectul impactului fasci
culelor puternice de laser asupra u- 
nor ținte solide. Impactul instanta
neu al unei cantități formidabile da 
energie luminoasă, concentrată in
tr-un punct, pur și simplu „volatili
zează" materia. Pentru o perioadă in
credibil de scurtă are loc un proces 
de formare a plasmei. Și iată că in 
mintea unor savanți a încolțit o idee 
simplă. Oare prin bombardarea unei 
mici sfere de atomi ușori, solidifi
cată prin refrigerare, nu s-ar putea 
produce, cu ajutorul unor impulsii 
laser puternice, convergente și si
multane, o „implozie" extrem de 
scurtă, dar suficient de violentă 
pentru a provoca fuziunea ? Iar prin 
repetarea acestei operații intr-o ca
dență corespunzătoare, nu se va pu
tea crea o mică „centrală", in care 
nu se va mai pune problema men
ținerii in captivitate și încălzirii plasmei ?

Unii savanți nu ezită să mizeze pe 
o astfel de perspectivă. Intr-adevăr, 
centrale de acest tip par, teoretic, 
mai lesne de construit. După cum 
scrie revista „Fortune": «Perspective
le par atit de promițătoare incit ar fi 
nerațional să nu încercăm să creăm 
fuziunea cu ajutorul laserului-".
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realizata in mai multe
regiuni din Mozambic
IOVRENCO MARQUES 3 (Agrr- 

prrs). — Un comunir.il militar por
tughez. reluat de agenția France 
Freest. relei â că in mal multe re
giuni din Mozambic, unde aveau loc 
actixlt&ți operaționale. *.-a  realizat 
încetarea focului de facto. Comuni
catul precizează că pini In prezent 
nu a fost încheiat nici un acord for
mal. dar. pentru prima data, „au 
fost stabilite contacte intre membri 
ai conducerii Frontului de Eliberare 
din Mozambic (FRELIMO) si mi
litari portughezi in scopul realizării 
încetării focului". Datorită acestor 
contacte. precizează comunicatul, 
„pacea a fo<t restaurată in mai mul
te reeiuni din Mozambic".

Vizita secretarului general 
al O.N.U la lisabona
LISABONA 3 (Agerpres). — Primul 

nr.r.iMru portughez. Vasco Goncalves 
fi calificat ca ..foarte fructuoase" 
convorbirile avule la I isabona. cu 

cretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim. consacrate in exclusivita
te problemelor teritoriilor africane. 
FI a adăugat că speră ca aceste con
tacte să aducă o contribuție pozitivă 
la soluționarea problemei decoloni
zării. Premierul portughez a precizat 
c i întrevederea nu s-a limitat la un 
simplu schimb de vederi, ci au fost 
abordate probleme concrete referi
toare la teritoriile coloniale.

O oficialitate portugheză a decla
rat, releva agenția France Presse. că 
punctul de vedere al Portugaliei se 
identifică cu acela al O.N.U.. in ce 
privește garantarea autodeterminării 
si independenței teritoriilor portu
gheze din Africa.

de stingă la viitoarele 
alegeri din Portugalia

LISABONA. — Partide politice 
participante la coaliția guvernamen
tală. intre care partidele comunist 
și socialist, și-au definit pozițiile in 
legătură cu alegerile prevăzute pen- 
tru începurul anului 1975. ca răs
puns la o anchetă întreprinsă în a- 
c-'t sens de cotidianul „Diario de 
Noticias".

După părerea lui A. Cunhal. ^se
cretar ~ ~ ”
„un lucru 
partidul comunis 
viitoarele alegeri... -------- .
alături de comuniști, chiar pe liste 
$■ narate, se vor găsi alte formații 
politice democratice. Politica noastră 
c’ unitate va continua. Considerăm 
ca tin vast front poate și trebuie să 
fie menținut, dezvoltat si întărit 
pentru a asigura transformarea 
u.iei situații democratice provizorii 
intr-un regim democratic stabil, ales 
de popor insuși".

M. Soares, secretar general al 
Partidului Socialist Portughez, ară
tind că partidul său a înregistrat 
vzeri de mii" de adeziuni, a decla
re.: : ..Partidul Socialist se va prezenta 
la alegeri singur sau pe o listă co
mună- Aceasta depinde, in esență, 
de un acord care presupune in mod 
clar o definire a obiectivelor și a 
mijloacelor stabilite in comun". Li
derul socialist a adăugat că pluralis
mul este necesar pentru a permite 
o opțiune liberă. „Pluralismul de
mocratic. așa cum il înțelegem noi. 
este perfect compatibil cu unitatea 
partidelor de stingă, cu condiția ca 
aceasiă unitate să rezulte din res
pectul mutual și să se realizeze in 
diversitate, lealitate și egalitate".

general al P. C. Portughez, 
este cert, și anume că 

șt nu va fi izolat in 
i... Sintem siguri că

Tovarășul Kim Ir Sen a primit 
pe ministrul afacerilor externe

al României
PHENIAN 3 (Agerpres). — Cores

pondentă de 1« I. Tecuță : Tovarășul 
K.m Ir Sen. secretar general al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene, a primit 
la 3 august pe tovarășul George Ma- 
covescu. ministrul român al aface
rilor externe. Cu acest prilej a avut 
loc o convorbire care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, prietenească 
si in cursul căreia ministrul de ex
terne român a transmis din partea 
tovarășului Nicolae Ccaușescu. se
cretar general al Partidului Comuni t 
Român, președintele Republicii Socia
liste România, un cordial mesaj de 
salut, urări de sănătate pi succese 
in muncă tovarășului K’m Ir Sen. 
celorlalți conducători de partid și da 
stat coreeni.

Fxnrtmlnd mulțumiri pentru me
sajul transmis, tovarășul Kim Ir Sen

* adresat, la rindul său. călduroase 
urări de sănătate, fericire si succese 
în muncă tovarășului Nicolae 
Ccaușescu. celorlalți conducători de 
partid și de stal rAmflni.

La convorbire au participat, 
partea coreeană. Hă Dam. 
mier al Consiliului Administrativ al 
R.P.D. Coreene, ministru al aface
rilor externe, iar din partea română. 
Dumitru Popa, ambasadorul tării 
noastre in R.P.D. Coreeană.

După întrevedere, președintele Kim 
Ir Sen a oferit, in onoarea ministru
lui de externe român si a persoane
lor care il însoțesc, un dejun, in 
cursul căruia au fost rostite toasturi 
pentru continua dezvoltare a relații
lor do prietenie ei colaborare dintre 
cele două țări, partide șl popoare, 
pentru succesele construcției socia
liste in România și R.P.D. Coreeană.

din
viceprc-

delegației guvernamentale economice române
DAMASC 3 (Agerpres). — Pre- 

ș dintele Republicii Arabe Siriene, 
Hafez Al-Assad, l-a primit pe Bujor 
Almâșan. ministrul minelor, petro
lului și geologiei, conducătorul dele
gației guvernamentale economice ro
mâne. care a întreprins o vizită in 
această țară pentru a participa la 
cea de-a 21-a ediție a Tirgului in
ternațional de la Damasc.

Cu acest prilej, ministrul român 
a transmis șefului statului sirian un

mesaj de prietenie din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România.

Mulțumind pentru mesajul primit, 
președintele Hafez Al-Assad a trans
mis. la rindul său, șefului statului 
român sincere și cordiale urări de 
sănătale, precum și urări de prospe
ritate poporului român prieten, ex- 
primindu-și, totodată, convingerea că 
relațiile româno-siriene vor cunoaște 
o dezvoltare fără precedent.

BANGUI Adunarea de constituire a Societății mixte

româno-centrafricane SCAROMINES
BANGUI 3 (Agerpres). — La Ban

gui s-a desfășurat prima adunare 
generală pentru constituirea Socie
tății mixte româno-centrafricane 
privind exploatarea și valorificarea 
zăcămintelor de minereuri, hidro
carburi și diamante din Republica 
Africa Centrală (SCAROMINES). 
După cum se știe, această societate 
a fost înființată prin semnarea, la 
17 decembrie 1973. a unei convenții

și unui decret de către reprezentanți 
ai celor două părți. Cu ocazia adu
nării generale, a fost desemnat co
mitetul de direcție al societății. S-a 
fixat capitalul social și s-a procedat 
la împărțirea acestuia, aprobindu-se, 
totodată, bugetul societății, progra
mul de lucrări și faza de cercetări. 
La lucrări a fost prezent Gheorghe 
Popescu, ambasadorul României la 
Bangui.

La bordul navei „Dobrogea1*,  ancorată in portul Conakry,

Intilnire prietenească româno-guineeză
CONAKRY 3 (Agerpres). — Cu 

prilejul livrării unui lot de tractoare 
românești Republicii Guineea, in ca
drul acordurilor de colaborare bila
terală, recent a avut loc la bordul 
navei ..Dobrogca". ancorată in portul 
Conakry, o intilnire prietenească la 
care au participat, din partea gui
neeză. Alpha Bacar Barry, ministrul 
dezvoltării rurale, brigăzilor de pro
ducție și cooperativelor, Mamadi 
Kaba. ministrul transporturilor și 
alte oficialități, iar din partea ro
mână membri ai Ambasadei de la 
Conakry și ai echipajului vasului.

In cadrul intilnirii au fost subli
niate relațiile excelente dintre țările 
noastre, spiritul de cooperare și aju
tor manifestat de Partidul Comunist 
Român și guvernul român, prietenia 
militantă dintre cele două partide și 
popoare.

în cuvîntul rostit. Alpha Bacar 
Barry a adresat mulțumiri tovară
șului Nicolae Ceaușescu și guvernu
lui român pentru eforturile depuse 
in vederea concretizării acordurilor 
și înțelegerilor perfectate cu prilejul 
vizitei efectuate in luna martie a.c.

în Republica Guineea de către șeful 
statului român. Ministrul guineez a 
subliniat, de asemenea, că, la rindul 
său, președintele Republicii Guineea, 
Ahmed Sekou Toure, acorda o deo
sebită atenție realizării în cele mai 
bune condiții a acordurilor încheiate.

Președintele Makarios a primit
pe ambasadorul român la Londra

CELUI DE-AL XVIII-LEA CONGRES
AL PARTIDULUI PROGRESIST AL POPORULUI 

DIN GUYANA

Simulacrul electoral
Rhodesia

LONDRA 3 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Cipru. Makarios, 
a primit, la Londra, pe ambasado
rul României, Pretor Popa, caro i-a 
transmis din partea președintelui Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ccaușescu. un salut de prie
tenie, urări de sănătate și succes.

I>a rindul său. președintele Ma
karios a transmis președintelui

Nicolae Ceaușescu urări de sănătate 
ai fericire personală.

Președintele Makarios a mulțumit 
pentru poziția adoptată de Republi
ca Socialistă România fală de eve
nimentele din Cipru, fată de guver
nul legal cipriot, fată de persoana sa.

tnttlnirea s-a desfășurat intr-o at
mosferă caldă, destinsă.

GEORGETOWN

In legătură cu situația din Cipru
• Sîmbătă nu au semnalat ciocniri
® Reuniuni consacrate aplicării rezoluțiilor Const 

țiului de Securitate și acordului de la Geneva
NICOSIA 3 (Agerpres). — Potrivit 

relatărilor agențiilor de presă, după 
incidentele militare din zona situată 
la vest de portul Kyrenia, care au a- 
vut loc vineri noaptea, in cursul zi
lei de simbătă situația din Cipru a 
fost calmă, nefiind semnalate ciocniri 
militare.

La cartierul general al trupelor 
Națiunilor Unite din Nicosia, repre
zentanții militari ai Greciei. Turciei, 
Marii Britanii, precum și ai forțelor 
O.N.U. pentru menținerea păcii in 
Cipru au avut, simbătă dimineața, 
o nouă reuniune, care a durat trei 
orc. consacrată stabilirii traseului li
niei de încetare a focului și delimi
tării „zonei-tampon" intre cipriotii 
turci șl cei greci. După cum s-a a- 
nunțat. in conformitate cu hotărirea 
Consiliului de Securitate, in această 
zonă urmează să fie instalate forte 
ale Națiunilor Unite. (Prima reuniu
ne militară a avut loc vineri după- 
amiază).

După cum relatează agenția 
France Presse, comandamentul forțe
lor O.N.U. din Cipru se preocupă, in 
prezent, de punerea la punct a mo
dalităților de aplicare a acordului 
realizat la Conferința tripartită de 
la Geneva in privința asigurării or
dinii in satele locuite in comun de 
cipriotii greci și turci, sarcină care 
ar urma să fie îndeplinită de patrule 
ale trupelor Națiunilor Unite.

Diferite aspecte privind punerea in 
aplicare a hotăririi Consiliului de 
Securitate au fost examinate și in 
cadrul întrevederii avute de repre-

COPENHAGA

tentantul special al secretarului ge
neral al O.N.U. in Cipru, ambasado
rul Luis Weckmann Munoz, cu pre
ședintele interimar al Ciprului, Glaf- 
kos Clerides.

ATENA 3 (Agerpres). — Primul 
ministru al Greciei, Constantin Ca- 
rnmanlis, a prezidat, simbătă, o 
reuniune restrinsă a cabinetului, la 
care au luat parte viccprim- 
ministrul și ministrul de externe, 
Gheorghios Mavros, ministrul apără
rii, Evanghelos Averoff, comandan- 
tul-șef al forțelor armate, generalul 
Gregorios Bonanos, și șefii armate
lor terestre, ai forțelor navale și 
aeriene, informează agenția A.N.A. 
A fost examinată, cu acest prilej, 
evoluția situației din Cipru.

ANKARA 3 (Agerpres). — Pre
ședintele Turciei. Fahri Korutiirk, a 
rostit vineri un discurs radiotelevi
zat, în care s-a referit la problema 
Ciprului. între altele, șeful statului 
turc a declarat că acordul semnat la 
30 iulie, la Geneva. în cadrul Con
ferinței tripartite privind Ciurul, des
chide perspective pentru solutionarea 
problemelor păcii și securității in 
această țară.

ANKARA 3 (Agerpres). — Rauf 
Denktaș, vicepreședinte al Ciprului 
și lider al ciprioților turci, care în
treprinde o vizită la Ankara, a avut, 
sîmbătă, o primă întrevedere cu 
primul ministru turc. Biilent Ecevit, 
după care a purtat convorbiri cu 
conducători militari ai Turciei.

încheierea convorbirilor franco-daneze
COPENHAGA 3 (Agerpres). — 

Primul ministru al Danemarcei, Poul 
Hartling. și premierul francez, Jac
ques Chirac, și-au încheiat, vineri 
seara, la Copenhaga, convorbirile 
axate — după cum relevă agenția 
France Presse — in special pe pro
blemele actuale ale țârilor din Piața 
comună. " 
pozitiv 
vește 
acestui
Înalt a 
același 
preciază că o asemenea reuniune nu

Partea daneză a apreciat 
atitudinea Franței în ce pri- 
convocarea, pină la sfirșitul 
an, a unei reuniuni la nivel 
țărilor membre ale C.E.E. în 
timp, cele două guverne a-

trebule să aibă loc decit dacă se a- 
sigură obținerea unor rezultate con
crete, fie ele și limitate.

Tn cursul convorbirilor, cei doi 
șefi de guvern au apreciat că in e- 
voluția ulterioară a comunității 
vest-europene trebuie să fie res
pectate identitatea și suveranitatea 
fiecărui stat membru, paralel cu 
găsirea unor noi forme de cooperare 
economică și politică. Ei au eviden
țiat, de asemenea, necesitatea unor 
consultări mai strinse în toate pro
blemele internaționale importante.

agențiile de presă transmit
Adunarea Legislativă a 

Republicii Costa-Rica dK_ 
bate, în prezent, un proiect de re
formă constituțională, vizind abro
garea prohibirii activităților desfă
șurate in țară de organizațiile poli
tice marxiste — informează agenția 
Prensa Latina. Agenția menționată 
precizează că,p.ccizcacă că, recent, președintele 
Daniel Oduber Quiros a afirmat, de 
asemenea, că ilegalizarea partidelor 
de stingă trebuie să fie eliminată din 
legislația politică națională.

se numără zece dintre miniștrii ve
chiului cabinet.

Piața comună * v|-
neri, statutul de observator la Adu
narea Generală a Organizației Na
țiunilor Unite.

suedez, Olof Palme, aflat într-o vi
zită in Finlanda. La convorbire a 
asistat, de asemenea, premierul fin
landez, Kalevi Sorsa.

Stimați tovarăși,
Lucrările celui de-al XVIII-lea Congres al Partidului Progresist al 

Poporului din Guyana ne oferă plăcutul prilej de a transmite parlicipan- 
ților la lucrări, tuturor membrilor partidului dumneavoastră, oamenilor 
muncii guyanezl, salutul frățesc șl mesajul de prietenie al Partidului 
Comunist Român. Urăm partidului dumneavoastră noi succese in acti
vitatea pe care o desfășoară pentru consolidarea independenței naționale 
a patriei, pentru promovarea intereselor fundamentale ale oamenilor 
muncii, pentru unitatea, progresul și prosperitatea poporului guyanez, 
pentru triumful cauzei păcii și socialismului.

Sîntem convinși că raporturile de colaborare tovărășească existente 
între partidele noastre se vor dezvolta în continuare, in folosul colabo
rării prietenești, multilaterale dintre Republica Socialistă România șl 
Republica Guyana, spre binele celor două popoare, in interesul unității 
mișcării comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor care luptă împo
triva imperialismului, colonialismului și neocolonlalismului, pentru secu
ritate și colaborare internațională, pentru progres social.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Vă mulțumesc cordial pentru amabilele dumneavoastră urări adre
sate cu ocazia zilei mele de naștere.

împărtășesc părerea dumneavoastră că relațiile dintre țările noastre 
se dezvoltă favorabil și am, ca și dumneavoastră, convingerea că vii
torul ne va oferi noi prilejuri pentru continuarea contactelor și schim
burilor de păreri, pentru a contribui la adîncirea pe mai departe a rela
țiilor prietenești și a colaborării dintre statele noastre și locuitorii Iu»

WALTER SCHEEL
Președintele Republicii 

Federale Germania

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Mulțumesc Excelenței Voastre, guvernului și poporului român pen
tru amabilul mesaj trimis cu ocazia sărbătorii naționale. în Columbia 
ne amintim, de asemenea, cu plăcere de vizita Excelenței Voastre și de 
convorbirile realmente constructive pe care am avut ocazia să le purtăm 
cu Excelența Voastră.

Vă reînnoiesc cele mal bune urări pentru bunăstarea și prosperita
tea națiunii române și pentru fericirea dumneavoastră personală.

MISAEL PASTRANA BORRERO
Președintele Republicii Columbia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Mulțumesc profund Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj trans
mis cu ocazia zilei mele de naștere.

Adresind Excelenței Voastre cele mai bune urări de continuă bună
stare, iar României prietene urări de progres neîntrerupt, doresc, tot
odată, să îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre vor 
continua să se extindă și să se dezvolte în viitor, în interesul reciproc al 
popoarelor noastre, al cauzei păcii în lume.

HAILE SELASSIE
împăratul Etiopiei

TOKIO

Conferința internațională împotriva 
bombelor atomice și cu hidrogen

Rhodesia s-au desfă
șurat. potrivit termi
nologici oficiale, „ale
geri generale" pentru 
reînnoirea componen
ței ..parlamentului". 
După aceste alegeri, 
a declarat Ian Smith, 
conducătorul regimului 
rasist de la Salisbury, 
autoritățile rhodesiene 
intenționează să reu
nească in jurul unei 
mese rotunde „diferite 
grupuri de opinie", in 
vederea unor consul
tări privind viitorul 
politic al tării.

Se impun de 
început cîteva 
zăn pentru ca 
rul să-și poată 
imagine exactă 
pârtiilor farsei 
rale, regizată de către 

.. La a- 
ceste așa-zise ..alegeri* 4 
au participat doar 
80 000 de alegători — 
75 000 de origine euro
peană și 5 000 de afri
cani, deși numărul to
tal al locuitorilor afri
cani este de... 5.5 mili^ 
oane față de numai 
250 000 europeni. Ace
eași imensă inechitate 
poate fi constatată și 
in ce privește propor
ția de mandate presta
bilita : 8 pentru afri
cani și 50 pentru albi. 
Datorită faptului că 
autoritățile de la Sa
lisbury au refuzat să 
satisfacă cererea for
mulată de Congre
sul Național African 
(A.N.C.) — singura or- 
ganizatie politică lega-< 
lă a populației majo
ritare — de sporire a 
numărului locurilor 
destinate populației a- 
fricane La 22 — aceas
tă organizație nu a 
pârtiei nat la ..alegeri". 
De altfel, se știe că unul 
din conducătorii orga-

la bun 
preci- 
citito- 
face o 
a pro- 
electo-

rJzatiei. Edson Sithol, 
recent eliberat din in- 
chisoare. a fost din 
nou arestat pentru că 
nu ar fi respectat con
dițiile privind punerea 
sa in libertate. Acu
zația de căpetenie care 
i se aduce : legăturile 
ce le întreține cu cele 
două mari partide ale 
populației majoritare : 
Uniunea Națională A- 
fricanâ Zimbabwe 
(Z.A.N.U.) si Uniu
nea Poporului African 
Zimbabwe (Z.A.P.U.)
— scoase in afara le
gii (principala reven
dicare a celor două 
partide o constituie a- 
plicarea principiului 
„un om — un vot", cu 
toate consecințele ce 
decurg de aci. inclu
siv constituirea in 
Rhodesia a unui gu
vern format din afri
cani).

Rezultatele alege
rilor. date publicității 
Ia Salisbury miercuri, 
indică — mai este 
nevoie _ _
— „un vot masiv*  
favoarea 
„Frontul 
condus 
prim-ministru.
mentind aceste rezul
tate, președintele
A.N.C. a declarat că 
ele „relevă situația 
de panică in care se 
află minoritatea albă". 
Un comunicat oficial 
al guvernului britanic 
subliniază că 
consideră 
..constituției" 
siene din 
baza căreia s-au des
fășurat aceste alegeri, 
ca ilegali.

Datorită situației po
litice în care s-au des
fășurat aceste așa-zi- 
se ..alegeri", „este 
greu de Înțeles ce spe
ră să realizeze Ian

s-o spunem ? 
___ in 

partidului 
rhodeslan". 

de actualul 
Co-

Anglia 
termenii 

rhode- 
1969, in

Smith in condițiile 
menținerii neschimba
te a privilegiilor pen
tru minoritatea albă, 
scrie intr-un editorial 
ziarul ..NEW YORK 
TIMES". Boicotarea a- 
legerilor 
A.N.C. nu 
cit să perpetueze 
tuatia 
dintre
participarea A.N.C., 
nouă conferință pri
vind viitorul țării va 
fi la fel de lipsită de 
sens ca și alegerile", 
conchide ziarul.

Comentind aceleași 
fapte, revista „JEUNE 
AFRIQUE" relevă că 
in Africa australă, 
in care evenimentele 
evoluează rapid, ca 
urmare a intensi
ficării generale a 
luptei pentru indepen
dentă, dificultăților de 
ordin politic si eco
nomic cu care este 
confruntată echipa de 
la Salisbury li se a- 
daugă dezvoltarea am
plă a acțiunilor de 
guerilă. Intr-un an. a- 
ratâ revista. Z.A.P.U. 
și Z.A.N.U. au reușit 
să ducă la bun sfirșit 
mai mult de 1 200 de 
operațiuni împotriva 
trupelor guvernului 
rasist, acțiuni care au 
loc, practic, pe între
gul teritoriu al tării, 
de la granița cu Zam
bia pină la cea cu Mo- 
zambicul.

în aceste condiții, 
este clar că lupta po
porului Zimbabwe va 
fi aceea care va deter
mina cu adevărat fă
gașul politic al tării 
— șl nu simulacrul u- 
nor alegeri, dinainte 
falsificate de guvernul 
rasist

Sondaj favorabil laburiș- 
tilOr Rezultatele unui sondaj de 
opinie, publicate, vineri, în ziarul 
britanic „Times", indică o creștere a 
popularității laburiștilor, care au 
acum un avans de 6.5 la sută in fața 
conservatorilor, in timp ce 
Partidului liberal rămine, 
neschimbată — informează 
Reuter.

Președintele Richard 
NiXOn a cerut Congresului S.U.A. 
să instituie un nou Consiliu de su
praveghere a prețurilor, arătind că 
instituirea acestuia nu va reprezenta 
o reîntoarcere la sistemul controlului 
asupra prețurilor și salariilor, la 
care Administrația a renunțat in 
luna aprilie a acestui an.

Manifestații țărănești.
Circa 1 500 de fermieri olandezi și 
vest-germani au manifestat, vineri, 
la șapte posturi ale frontierei dintre 
Olanda și R. F. Germania pentru a 
protesta împotriva politicii agricoje 
comunitare. Pe de altă parte, in 
sud-vestul Franței au avut loc pu
ternice demonstrații ale fermierilor 
francezi, 
de acces

Aceștia au blocat șoselele 
spre Spania,

. . si
de inegalitate 

» albi și negri, 
asemenea. _fără 

‘ o

A. BUMBAC

poziția 
practic, 
agenția

începutLa Alexandria au 
convorbirile oficiale dintre președin
tele Egiptului, Anwar Sadat, și re
gele Feisal al Arabiei Saudite. Au 
fost analizate situația din Orientul 
Apropiat, relațiile bilaterale și pro
bleme interesind mișcarea palesti- 
neană de rezistență — informează 
agenția M.E.N.

Noul guvern etiopian,nu- 
mit simbătă de Împăratul Haile 
Selassie, la propunerea primului mi
nistru Lidj Michael Imru, este con
stituit din 17 persoane, printre care

La Helsinki , au des,â’ural 
lucrările simpozionului internațional 
de apicultură al Apimondiei. Au 
participat delegați din 20 de țări, 
intre care și România. Simpozionul a 
fost deschis de președintele Federa
ției internaționale a Asociațiilor de 
apicultură (Apimondia), prof. dr. ing. 
V. Harnaj (România). Participanta au 
propus ca Apimondia — organizație 
internațională a O.N.U. cu statut con
sultativ — să pună în dezbatere, 
prin Institutul internațional de teh
nologie și eebnomie apicolă de la 
București, toate problemele privind 
conservarea mediului înconjurător cu 
care este confruntată și apicultura.

Convorbiri suedo-flnlan-
?re5edintele Finlandei, Urho

Kekkonen, a conferit, vineri. în lo
calitatea Yulearvi, cu premierul

încheierea sesiunii ECOSOC
A fost adoptată rezoluția privind Programul de acțiune referitor 

la instaurarea unei noi ordini economice internaționale
GENEVA 3. — (Corespondentă de la 

C. Vlad). La Palatul Națiunilor s-a 
încheiat cea de-a 57-a sesiune a 
Consiliului Economic și Social al 
O.N.U. (ECOSOC).

în încheierea lucrărilor a fost a- 
doptat principalul document elaborat 
in cadrul sesiunii — rezoluția pri
vind PROGRAMUL DE ACȚIUNE 
referitor la instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, do
cument la redactarea căruia delegația 
României și-a adus o contribuție 
activă. Rezoluția cuprinde o serie de 
prevederi relative la aplicarea mă-

surilor și recomandărilor formulate 
la sesiunea extraordinară a Adună
rii Generale a O.N.U. din aprilie 
a.c., consacrată problemelor mate
riilor prime și energiei. Textul a- 
doptat conține, de asemenea, pre
vederi referitoare la transpunerea în 
viață, in continuare, a obiectivelor 
strategiei internaționale a dezvoltă
rii și la pregătirea sesiunii extra
ordinare a Adunării Generale a 
O.N.U. asupra problemelor dezvoltă
rii și cooperării economice interna
ționale, ce urmează să aibă loc anul 
viitor.

Noi condamnări în
SANTIAGO DE CHILE 3 (Ager- 

fres). — Consiliul de război al for- 
elor aeriene chiliene (FACH) a 

anunțat condamnarea la moarte a 
unui civil și a trei foști ofițeri. Alte 
16 persoane au fost condamnate la 
detențiuni pe termene variind între 
300 de zile și închisoare pe viață.

Printre cei împotriva cărora a fost 
pronunțată sentința capitală se nu-

mără Carlos Lazos, membru al Par
tidului Socialist din Chile, fost vice
președinte al Băncii de Stat in tim
pul regimului de Unitate Populară.

Toți inculpații din acest proces, 
inițiat la 17 aprilie a. c., au fost acu
zați de a fi făcut propagandă socia
listă, înainte de lovitura de stat, in 
rindurile militarilor forțelor armate 
chiliene.

fiu recunoscut
Gulneea-Bissau guvernele Turciei și 
Japoniei.

TOKIO 3 (Corespondentă de la 
P. Diaconu). — In capitala niponă 
au continuat, sîmbătă, lucrările Con
ferinței internaționale împotriva 
bombelor atomice și cu hidrogen, or
ganizată de Consiliul japonez împo
triva bombelor atomice și cu hidro
gen (Gensuikyo) pentru comemora
rea dezastrului provocat de bombele 
atomice aruncate la 6 și 9 august 
1945 asupra orașelor Hiroșima și Na
gasaki,

în ședința de dimineață a luat cu- 
vintul reprezentantul român Neculai 
Mancaș, care a subliniat că cea de-a 
XX-a Conferință internațională 
Gensuikyo se înscrie ca un eveniment 
remarcabil în cadrul eforturilor har
nicului și încercatului popor japo
nez pentru înlăturarea primejdiei 
războiului atomic, ale cărui orori le-a

simțit, constituind, totodată, o con
tribuție de seamă la lupta tuturor 
popoarelor pentru interzicerea folo
sirii armelor atomice, pentru înfăp
tuirea dezarmării generale și în pri
mul rind a celei nucleare, pentru 
instaurarea unui climat de pace, 
prietenie și colaborare intre națiuni, 

în aceeași zi, au vorbit reprezen
tanți ai mișcărilor pentru pace •” 
Japonia, R. D. Vietnam, Laos. S? 
Canada, India, Noua Zeelahf 
Franța. ,

în cursul dimineții de simbătă', • 
legații la Conferința internațională 
Gensuikyo au fost primiți de guver
natorul orașului Tokio, Ryoichi Mi- 
nobe.

Conferința își va continua lucrării® 
la Hiroșima și Nagasaki.

• DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI •
• BRAȚUL REFĂCUT. 

La Edmonton (provincia Alber
ta din Canada), o fetiță de trei 
ani suferise un accident : brațul 
i-a fost tăiat de o secerătoare 
mecanică. Dar, printr-o operație 
care a durat mai bine de opt 
ore, brațul a fost refăcut. Așa 
cum relatează agenția Associa
ted Press, echipa medicală, for
mată din doi specialiști în chi
rurgie plastică și un ortoped de 
la clinica universitară din lo
calitate, procedînd după o me
todă chineză, a scurtat bontul 
cu aproape doi centimetri, după 
care oasele au fost apropiate și 
fixate, iar venele — cusute sub 
microscop.

consecință să fie stabilită can
titatea maximă de cadmiu per
misă in glazura de porțelan, 
pentru a nu depăși „limita de 
toleranță*'.  în Statele Unite, 
cadmiul ca adaos colorant pen
tru veselă este de pe acum in
terzis.

a depăna „filmul" devenirii 
sale : căci pină a deveni perso
najul celebru de azi, a străbă
tut și el clasicul drum marcat 
la început de roluri episodice, 
in filme in care „alții" strălu
ceau — de pildă, rivalul său 
Intr-ale popularității, Mickey 
Mouse.

• VESELĂ INOFEN
SIVĂ. Dacă ritmul „descoperi
rilor" substanțelor nocive conți
nute in veselă va fi și pe viitor 
la fel de ridicat, s-ar putea ca 
in curind deviza experților, eco
logi din industria alimentară să 
fie: „înapoi la blidul de tablă". 
După ce anul trecut s-a vorbit 
despre cantitățile nocive de 
plumb In vesela de ceramică, 
de curind s-a descoperit că 
farfuriile și ceștile de porțelan 
decorate cu galben de cadmiu 
și roșu de cadmiu-selen pot fi 
dăunătoare organismului. Astfel, 
la Institutul de cercetări chi
mice din Erlangen (R.F.G.) s-a 
demonstrat că acidul conținut 
în lâmii, vin. mere, lapte sau 
oțet se combină cu cadmiul din 
glazură și apoi. în stomac, cu 
acidul gastric, dind naștere clo- 
rurii de cadmiu, substanță to
xică. Ministerul de Intern® al 
landului Bavaria a cerut în

• ENIGMELE LUNII. 
Peste 1 000 de cercetători și oa
meni de știință, în 12 țări ale 
lumii, continuă să studieze 
perseverență cele 35 000 
eșantioane lunare identificate 
și catalogate individual, după 
aducerea lor pe Pămint de că
tre echipajele navelor „Apollo- 
11" și următoarele. Analiza a- 
cestor roci a îmbogățit imens 
cunoștințele omului despre 
Lună, dar originea acesteia, ca 
de altfel a întregului sistem 
solar, rămine mai departe o 
enigmă, după cum a declarat 
recent dr. Michael Duke, de la 
centrul spatial 
Pină acum, 
găsit nici 
Lună ar fi 
cercetările

cu 
de

din Houston, 
a arătat el. nu s-a 
un indiciu că pe 
existat viată, iar 
științifice au avut 

ca rezultat mai mult 
noi întrebări decit 
răspunsuri.

să suscite 
să ofere

• DONALD
TRINEȘTE. Veșnic furiosul 
Donald Duck, 
van, erou al 
mațle ale lui 
sărbătorit — i

JMBA-

, rătoiul 
filmelor_ ___

Walt Disney, și-a 
------- de necrezut ! — a

40-a zi de naștere. Prilej de 
manifestări și retrospective de
dicate simpaticului personaj 
care a bucurat generații și ge
nerații de copii și adulți. Și 
prilej pentru... Donald Duck de

năzdră- 
de ani-

• VOR DISPĂREA ȚIN- 
TARII ? Un savant american 
a descoperit o specie de bacte
rii capabile să distrugă miliarde 
de larve de țințari. După cum 
a arătat el, bacteriile in cauză 
s-ar putea dovedi o armă pu
ternică împotriva țintarului 
anofel, transmitătorul malariei 
— boală care, pe scară mondia- 

a 
de

lâ. provoacă anual moartea 
aproximativ 10 milioane 
oameni.

• O NOUĂ RUTĂ
HEROINEI. Interpolul a

A

nuntat descoperirea unei „fi
liere olandeze" a traficului de 
stupefiante. Dezvoltarea noii 
rute a heroinei, Amsterdamul 
fiind considerat ca principalul 
centru de distribuire, a avut 
loc in urma lichidării rețelei 
ilegale de rafinare a drogului 
din Franța. De la începutul a- 
cestui an. poliția franceză a 
descoperit 23 kg de heroină 
asupra unor traficanți aflați in 
drum spre Olanda. Se aprecia
ză că traficanții operează cu 
deosebită îndrăzneală, legile o- 
landeze fiind mult mai blînde 
la capitolul narcotice : maxi
mum 4 ani închisoare, fată de 
pină la 18 ani detenție In 
Franța.
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