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Cinci ani de la Congresul al X-lea al P. C. R.

CONTINUAREA CONVORBIRILOR
DINTRE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

ȘI TOVARĂȘUL GEORGES MARCHAIS
Marți au continuat In stațiunea 

Neplun convorbirile dintre tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, și tovarășul Georges Marchais, 
secretar genera) al Partidului Co
munist Francez.

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

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a informat despre prin
cipalele preocupări ale partidului 
nostru, despre activitatea poporu
lui român pentru construirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, pentru înlîmpinarea prin 
noi realizări a celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării României de

sub dominația fascistă șl a celui 
de-al Xl-lea Congres al P.C.R.

La rîndul său. tovarășul Georges 
Marchais a informat despre actua
la situație din Franța, despre acti
vitatea Partidului Comunist Fran
cez.

Convorbirile s-au desfășurat In
tr-o ambianță cordială, de caldă 
prietenie.

Activitate internaționala constructiva 
in consens ca mersul istoriei

împlinirea a cinci ani dc la Con
gresul al X-lea al Partidului Comu
nist Român constituie un moment 
de trecere în revistă și a intensei 
activități desfășurate in acest răs
timp de partidul si statul nostru pe 
țări mul vieții internaționale. Privind 
retrospectiv perioada care a trecut, 
putem aprecia că. așa cum in dome
niul dezvoltării interne a României 
socialiste Congresul a stabilit orien
tări din cele mai * ‘ ’
si in domeniul 
internațional au 
fost deschise ori
zonturi largi unei 
rodnice activități 
pe arena 
dială - 
vie a 
organice a 
toririlor ne plan 
intern cu 
ta responsabilita
te internationa
lists pentru des
tinele păcii si so
cialismului in lu
me. Pe drept cu- 
vint se poate 
spune că nici o 
alta perioadă nu 
a fost atit de bo
gată în initiative, 
nu a fost atit de 
marcată de pre
zenta eforturilor 
și contribuțiilor 
României pe arena

Pe baza unei profunde 
marxist-leniniste a celor mai 
portante procese și fenomene ale 
contemporaneității. Congresul al 
X-lea a elaborat un program de ac
tivitate vast și pe deplin realist. Ra
portul prezentat la Congres — do
cument de o înaltă. valoare teoretică 
și practică — a ilustrat încă o dată 
rolul remarcabil ce revine tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu in fundamen
tarea științifică a liniilor generale 
ale politicii externe a partidului și 
statului nostru, activitatea sa neobo
sită marcind un aport decisiv in 
transpunerea in viață a acestei po-

fertile, tot astfel

lume confirmă pe deplin justețea 
aprecierilor, a orientărilor funda
mentale stabilite dc forumul suprem 
al comuniștilor români, forța lor 
mobilizatoare, dinamismul politicii 
noastre externe.

Principialitate, consecvență, clar
viziune — iată atribute ce caracteri
zează din plin liniile directoare ale 
politicii externe trasate de Congres 
și adincite apoi de Conferința Na
țională a partidului, din 1972,

rile de vederi avute de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu conducători 
ai celorlalte țări socialiste, 
pe plan bilateral, cit și 
lateral, toate contribuind 
dincirea raporturilor de 
nie si colaborare, la cauza . .........
țărilor socialiste. Totodată, s-au lăr
git și diversificat legăturile de co
laborare economică și tehnico-știin- 
țifică, au crescut schimburile comer
ciale dintre țara noastră și țările

atit 
rnulti- 
la a- 
pricte- 

unitătii

mon- 
expresic 

Îmbinării 
inda-
inal-

„Desfășurarea vieții internaționale a confirmat cu putere justețea

orientărilor date de Congresul al X-lea privind procesele

ale lumii contemporane, justețea politicii externe a

statului nostru de

țările socialiste, cu

dezvoltare continuă a colaborării și

Proiectul de directive:

RITMURILE CINCINALULUI
In numerele anterioare ale ziarului am 

prezentat — potrivit prevederilor din pro
iectul Directivelor Congresului al Xl-lea al 
P.C.R. — indicatorii care reflectă obiecti
vele și sarcinile de bază ale dezvoltării 
economico-sociale a țării în perioada 
1976—1980. înfățișăm, în continuare, dina

mica și caracteristicile principale ale dez
voltării ramurilor industriale. Astăzi ne 
oprim asupra CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 
$1 CHIMIEI — ramuri care vor înregistra un 
ritm înalt de creștere și profunde schimbări 
calitative în viitorul cincinal.

(ÎN PAGINA A lll-A)

N
duslrializare cu 18 Ici, iar 
sporurile dc producție au 
atins cifra dc 11.5 milioa
ne Ici, ceea ce reprezintă, 
de fapt, mai mult decit 
angajamentul asumat pe 
întregul an.

Aceeași grijă pentru gos
podărirea judicioasă a ma
sei lemnoase o manifestă 
și colectivul Combinatului 
de prelucrare a lemnului 
din Rm. Vilcea.

— Pină de curînd — ne 
spunea maistrul Constantin 
Ilinca, secretarul comitetu
lui de partid pe combinat 
— furnirele rezultate din 
cilindrizarea buștenilor la 
derulare erau folosite la 
centrala termică drept com
bustibil. în urma realizării 
cu forțe proprii a unei ma
șini speciale, azi aceste 
așa-zise deșeuri se utili
zează la fabricarea lemnu
lui stratificat nedensificat, 
produs solicitat foarte mult 
de industria textilă. Prin 
aceasta, valoarea fiecărui 
metru cub de furnire, care 
anterior se ardeau, a atins 
5 792 lei !

O altă unitate industria
lă aflată pe „podiumul14 
fruntașelor in. întrecerea 
socialistă este întreprinde
rea miniera din Rm. Vilcea. 
Sutele de tone de produ- 
se pegmatitice sau de gra
fit concentrat, miile de tone 
de calcar sau sare în solu
ție necesare in industria 
chimică livrate peste pre
vederile de plan — iată bi
lanțul succint al activității 
minerilor în perioada ce 
a trecut din acest an. 
în primul semestru al 
anului. activitatea pro
ductivă a colectivului a în
registrat un înalt grad de 
eficientă. Este suficient să 
amintim in acest sens că 
valoarea beneficiilor obți-

Ion STANCIU 
corespondentul „Scîntell"

tivitătil internaționale desfășurate 
în lumina documentelor Con
gresului al X-lea se evidențiază o- 
rientarea de amplă perspectivă spre 
dezvoltarea colaborării cu noile state 
independente, cu țările in curs dc 
dezvoltare. Pornind de la aprecierea 
rolului progresist important pe care 
noile state independente, țările in 
curs de dezvoltare ii au in viața in
ternațională, ca aliați ai socialismu
lui în lupta împotriva imperialismu

lui. pentru pro
gres și pace. Con
gresul al X-lea a 
pus- in fata par
tidului și guver
nului sarcina de 
a acționa pentru 
dezvoltarea mul
tilaterală a rela
țiilor de colabo
rare 
state. Și se poate 
spune cu deplin 
temei că anii ce 
s-au scurs de la 
Congres, si cu 
deosebire ultimii 
doi ani, de după 
Conferința Națio
nală a partidului, 
au marcat o co
titură radicală in 
evoluția acestor 
relații. Este pe
rioada istorice- 

............ ........ . prietenie, solida
ritate si colaborare întreprinse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in nu
meroase țări din Africa. America 
Latină. Asia. Orientul Apropiat — 
vizite soldate cu încheierea de tra
tate. declarații solemhe.' acorduri și 
înțelegeri. care au pus baze stabile 
si de largă perspectivă legăturilor 
de colaborare pentru thogresul co
mun. In același timp s-au lărgit con
siderabil înțelegerea și conlucrarea 
pe plan politic ale României cu aceste 
state, in interesul luptei împotriva 
colonialismului. neocolonialismului. 
rasismului și oricăror forme de asu
prire, pentru întărirea independen
tei si suveranității naționale a tutu
ror statelor, pentru afirmarea noilor 
principii de relații interstatale.

De o mare însemnătate este fap-

fundamentale

partidului și

prieteniei cu

statele care au pășit pe calea dezvoltării de sine

stătătoare, cu toate țările lumii, fără deosebire de orînduire socială'1.

NICOLAE CEAUȘESCU

cu aceste

constructive ale 
internațională, 

analize 
im-

un îndreptățit motiv de sa
tisfacție faptul că perioada care a 
trecut de la Congres, întreaga evo
luție a evenimentelor pe plan in
ternațional, schimbările petrecute in

cit și întreaga activitate practică 
pentru transpunerea lor in viață. în 
acest spirit de principialitate și con
secventă. Congresul al X-lea a evi
dențiat din nou importanța primor
dială pe care România o acordă dez
voltării prieteniei, alianței și colabo
rării frățești cu toate țările socialis
te, de care ne leagă comunitatea de 
orînduire si ideologie, telurile co
mune ale construirii socialismului și 
comunismului. Astăzi, la 5 ani după 
Congres, se poate spune că legătu
rile de prietenie frățească dintre 
poporul român și celelalte popoare 
care construiesc noua orinduire s-au 
întărit și mai mult, au devenit și 
mai trainice. O influență determi
nantă in această direcție au exerci
tat și exercită relațiile de solidarita
te și colaborare tovărășească dintre 
Partidul Comunist Român si parti
dele comuniste din țările socialiste, 
intilnirile, convorbirile și schimbu-

socialiste frățești. Multiple și diver- 
s sint formele in care România 
si-a adus contribuția la adincirea 
colaborării si cooperării economice 
cu țările din cadrul C.A.E.R.. ca și 
cu celelalte țări socialiste.

O atenție deosebită a acordat și a- 
cordu partidul nostru 
lății țărilor socialiste, 
hotărârilor Congresului al 
Partidul Comunist ” 
nat consecvent i
rect io, pornind <
gerea că numai 
sa sistemul ■ 
poate arunca in balanța
evenimentelor întreaga sa forță ma
terială și politică, poate acționa ca 
un sprijin puternic pentru toate 
forțele progresiste, ca un pivot al 
coeziunii întregului front antiimpe
rialist.

Ca una din trăsăturile distinctive, 
de o deosebită însemnătate, ale ac-

intăririi uip- 
în spiritul 

___ I < _1 X-lea, 
Român a acțlo- 

in această 
de la

1 prin 
mondial

. . dl- 
convin- 
unitatea 
socialist 

evoluției

lor misiuni de

(Continuare în pag. a V-a)
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în anii construcției socia
liste si mai ales in perioa
da ultimelor două cincina
le.» județul Vilcea a cu
noscut o dezvoltare eco
nomică vertiginoasă, aceas
ta reprezentind o expresie 
concludentă a politicii par
tidului și statului nostru de 
repartizare rațională a for- 
țeJor de producție pe în
treg cuprinsul țării. Date
le comparative și calcule
le arată cu claritate că 
producția industrială a a- 
nului 1938 obținută de ju
deț se realizează astăzi, la 
scara anului jubiliar 1971. 
in mai puțin de 23 de ore ! 
Ritmul cel mai specta
culos de creștere a pro
ducției industriale a fost 
înregistrat chiar in acest 
an jubiliar. Astfel, față de 
anul , trecut, volumul pro- 
ducliei-marfă industriale 
este mai mare cu 56,5 la 
sută, in vreme ce sarcinile 
de export au crescut de 
peste 2,3 ori. La asemenea 
ritmuri înalte de dez
voltare industrială o con
tribuție deosebită au a- 
dus-o noile capacități și o- 
biective intrate in funcțiu
ne, dar un rol la fel de 
important îl au. in între
prinderi. organizarea judi
cioasă a activității, pa
siunea și dăruirea in mun
că a oamenilor hotâriți să 
intimpine cele două mari 
evenimente istorice ale a- 
cestui an cu realizări pres
tigioase.

— Acest an jubiliar — a- 
precia ing. Nicolae Ioncscu, 
secretar al Comitetului ju
dețean Vilcea al P.C.R. — 
reprezintă pentru comu
niști. pentru toți oamenii 
muncii din județul nostru 
un an de afirmare puterni
că pe tărimul activității e- 
conomice. Marea majoritate 
a întreprinderilor și-au de
pășit nu numai sarcinile de 
plan pe 7 luni ale anului, 
ci și angajamentele asuma
te in întrecere. Așa s-au

X___________

obținut importantele spo
ruri de producție, intre care 
peste 4 500 rrj c bușteni, 
6 100 mc lemn pentru ce
luloză. 2 700 m c lobde in
dustriale. aproape 10 000 
tone calcar utilizat ca ma
terie primă in producția 
de sodă calcinată și caus
tică, 458 tone grafit con

tru ca. dinlr-un volum de 
masă lemnoasă bine stabi
lit pe fiecare sector și gură 
de exploatare, să valorifice 
o cantitate de produse cu 
mult superioară normelor 
in vigoare.

— Cerința de a asigura 
valorificarea la maximum a 
masei lemnoase — ne reia-

VILCEA:

Realizări de cinste
în întîmpinarea 
marii sărbători
Județul Dîmbovița ’ 

terminat recoltatul griului, ln- 
tr-o tedegramă adresată Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Comitetul 
județean Dîmbovița al P.C.R. 
raportează că in acest județ a 
fost încheiat in ziua de 4 au
gust a.c. recoltatul griului pe 
întreaga suprafață de 46 200 hec
tare. Puternic mobilizați de re
centele măsuri privind sporirea 
substanțială a retribuției și ve
nitului garantat, lucrătorii ogoa
relor dimbovițene — se scrie m 
telegramă — iși intensifică, in 
această perioadă, eforturile pen
tru eliberarea terenurilor, efec
tuarea arăturilor de vară, se
mănatul culturilor duble pe ul
timele suprafețe și pregătirea 
in cele mai bune condiții a 
campaniei de toamnă.

Colectivele industria
le din județul Hune- 
doaro care au lansat> 13 in_ 
ceputul anului, chemări la în
trecere in cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
patriei și a Congresului al 
Xl-lea al P.C.R., raportează în
deplinirea integrală și depășirea 
angajamentelor asumate pe 1974. 
Prin utilizarea la parametri su
periori a agregatelor și instala
țiilor. siderurgiștii combinatului 
din Hunedoara au realizat pină 
acum o producție-marfă supli
mentară in valoare de peste 100 
milioane lei.

Chimiștil de la Com
binatul Ițalnița-Craiova 
și-au onorat integral angaja
mentele asumate in fața tovară
șului Nicolae Ceaușescu. cu pri
lejul vizitei pe care secretarul 
general al partidului a făcut-o 
in luna mai pe această impor
tantă platformă industrială. As
tăzi, colectivele celor 20 de fa
brici principale ale combinatu
lui sint m măsură să anunțe că 
sporurile de producție pe care 
le-au realizat, de la Începutul 
anului și pină acum, se ridică la 
peste 50 milioane lei. (Agerpres)

Județele țării 
iu marea 
întrecere 
socialistă

COORDONA TE
INDUSTRIALE

centrat, 954 mc prefabri
cate din beton armat ș.a.

Cine sint autorii acestor 
succese ? Lansînd chemarea 
la întrecerea socialistă . pe 
anul 1974 către toate uni
tățile similare din țară, co
lectivul întreprinderii fo
restiere de exploatare și 
transport Rm. Vilcea și-a 
stabilit ca principal obiec
tiv depășirea productiei- 
marfă planificate cu 2 la 
sută. Si aceasta, in primul 
rind, prin eforturile susți
nute ale colectivului pen

ta ing. Florin Iile, directo
rul Întreprinderii — a de
clanșat o puternică emula
ție in rindul forestierilor, 
in scopul elaborării unor 
noi soluții și tehnologii de 
exploatare. In acest an. in 
sectoarele noastre s-a ex
tins tehnologia de exploa
tare a arborilor cu coroană 
in proporție de peste 40 la 
sută. Efectul acestei ac
țiuni ? La încheierea pri
mului semestru, valoarea 
fiecărui metru cub de masă 
lemnoasa a crescut la in- (Continuare in pag. a V-a)

Din peisajul arhitectonic al Galațiulul de azi

--------- -------
Da. numai bătrinul păr 

se mai află la locui lui. cu 
pereie sale cu miezul 
roșu. Cind l-am văzut ul
tima oară gemea de rod și, 
ca să-și mai ușureze po
vara. scăpa fructele vier
mănoase pe acoperiș. Dar 
nu pe cel cu șindrilă, a- 
brupt. al casei de odinioa
ră. ci pe acoperișul casei 
noi, cu cerdac. Peste ți
glele lui.

Mai intii a dispărut gar
dul lipit cu humă și spoit 
cu var. ca și cei trei stilpi 
de o frumusețe severă ai 
porții. Apoi, o fintinâ cu 
ghizduri de ciment și cu 
lanț a luat locul flntinii cu 
cumpănă. ,Și-n cele din 
urmă — căci nu puteai ră- 
mine mai prejos in sat 
— a venit și sorocul casei 
celei vechi. Casă ridicată 
de mai bine de o sutâ 
cincizeci de ani, vatră a 
copilăriei mele. în locul 
ei clădiră o casă nouă, a- 
ceasta de acum, cu cerdac. 
Cu acoperișul de țigle. Cu 
trei ochiuri de geam. Co
pie triumfal surizâtoare a 
..caselor domnești" pe care 
și le îngăduiau cindva bă
cani. croitori sau pădu
rari corupți.

Mă încearcă un regret 
după vechile ziduri 
găunoase. după clanțele 
cam grosolane, după grin
zile afumate : mă doare 
moartea bătrânei fintini cu 
ghizdurlle ei crăpate, in- 
mi resmindu-se primăveri- 
le de lăcrămioare ; sint 
mihnit că a pierit portița

V_________

ÎN ANUL JUBILIAR

Scriitori pe meleagurile natale
cea isteață, al cărei clem- 
puș, după cum il săltai sau 
nu cu ajutorul unei cure
lușe, Îngăduia intrarea cite 
unui sătean, sau n-o în
găduia. Dar mă bucur, mă 
bucur din toată inima pen
tru mărunta revoluție să- 
virșită in lumea copilăriei 
mele, emanind tot ce e

proptită gospodărește in 
cotul Carpaților o comună 
prosperă cu peste 5 000 de 
locuitori — li s-au des
chis largi orizonturi. Oa
menii de aici s-au min- 
drit intotdeauna cu trei 
lucruri : cultul lui Mikes 
Kelemen, autor al celebre
lor ..Scrisori din Turcia’1,

cind s-a ridicat tumul, au 
refuzat să contribuie la 
achiziționarea orologiului...

Pe lingă aceste mindrii 
tradiționale apar an de an 
noi prilejuri de satisfacții. 
Lungul drum al moderni
zării l-a deschis, acum vreo 
zece1 ani, introducerea lu
minii electrice. A urmat

TIMP DUBLU LA ZAGON

nou. curat și practic. Căci 
în locul acesta nu poate 
încăpea nici o îndoială In 
privjnța lichidării vechiu
lui și a triumfului noului !

Intr-adevăr, aici, in Za- 
gonul meu natal, lumea ță
rănească de odinioară s-a 
clătinat din temelii. Ceea 
ce era anacronic, purtător 
de imobilism și prejudecăți 
de tot felul, e pe cale să 
dispară. în schimb, cunos
cutei hărnicii și vitalități a 
consătenilor mei — care au 
făcut din această așezare

însemnări de
DOMOKOS Geza

operă de căpătii a prozei 
maghiare clasice : corul 
satului, deținător a nu
meroase premii și tro
fee, și, in sfirșit. orologiul 
din turnul bisericii refor
mate pc care arătătorul 
mare indică ora, iar cel mic 
minutele, cu' scopul de a 
deruta pe cei din satele 
vecine, care, pe vremuri,

apoi inaugurarea materni
tății in fostul castel : darea 
in folosință a rețelei de 
apă potabilă si. recent, as
faltarea străzii principale.

Toate acestea s-au reali
zat sub semnul revoluției 
noastre socialiste victorioa
se. prin efortul celor de 
aici, români și maghiari, 
care de aproape un mile
niu trăiesc in această vale, 
iși iubesc deopotrivă pă- 
mintul natal, iși păstrează 
tradițiile proprii, iși cul
tivă limba, in bună înțele

gere și respect reciproc. In 
acea frățietate pentru care 
au militat cu atita dăruire 
ginditorii. luptătorii ace
lui an 1848 adine implan
tat in conștiința istorici 
comune a acestor melea
guri.

Observ casa din fața 
mea. o privesc cu chip de 
Ianus. în față si in urmă, 
in afară și iniâuntrul meu. 
deopotrivă. Văd șura pi
cotind in capătul curții 
neobișnuit de lungi — mii 
amintesc că odată un porc 
înjunghiat a dat năvală in
tr-acolo cu paiele arzin- 
du-i pe spinare — și .ur
măresc prin fața porții 
goana de dimineață și de 
seară a autobuzelor către 
toate zările, spre Brașov, 
spre Sfintu-Gheorghe, Tir- 
gu-Secuiesc, Covasna sau 
Brețcu. Ascult liniștea 
grajdului rămas fără via
tă — cindva răsuna de 
nechezatul celor doi murgi 
vestiți in tot județul, Mina 
și Fuxi — și aud miriitul 
mașinii de spălat, din față, 
dinspre bucătăria de vară.

Totul e prins ca intr-o 
imagine dublă. Iar acest 
lucru nu-1 poți pricepe de
cit privindu-1 așa, cu ochii 
celor două chipuri ale tale. 
Nu poți recepționa doar 
una dintre imagini, cea care 
se pierde în trecut, și nici 
numai pe cealaltă, care-ți
(Continuare în pag. a IV-a)

MAGAZIILE- 
bine pregătite pentru 

recoltele toamnei
Raid-anchetă in județele Ialomița și Buzău

. lnchei"ea. secerișului. Potrivit datelor centralizate ieri
la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor, pină la 6 
au^ cl?fr-lUi a f rfec.ol,tat de P0 1863 500 hectare, ceea ce reprezintă 
?? 70 tî Infs1" suPrafete.le cultivate in Întreprinderile agricole de stat 
îriîihit In \ă9 ?i5SSeratiV«e ® agr,coIe- Pina acum «-a incheiat secerișul 
gnului in 12 județe, iar in numeroase altele lucrările sint pe termi
nate. Suprafețe mai mari de recoltat au mai rămas in județele nor- 
,.-l^ ’ rn.^®-aU f°?tt..concent.rate numeroase combine aduse din sudul 
fnînc-Exista C0nd.1’’11. ca\ Pr,ntr-o temeinică organizare a muncii, prin 
folosirea — pe lingă mijloacele mecanizate — și a forței de muncă 
manuale, secerișul să se încheie in timp scurt.
_ Nu uPerîe multă vreme va începe recoltarea culturilor de toamnă î 
porumb, floarea-soarelui. sfeclă de zahăr, cartofi etc. în acest scop 
trebuie făcute din timp pregătiri temeinice. O deosebită importanță in 
cadrul acestei acțiuni au pregătirea magaziilor existente si construe- ' bu„P c°„rndH 01' îStfel in.Ci’ rM01,a sâ P<“,ă « «'poSută ii cele mai 
am ’ S6 e”,?„orice pierderi. Cu prilejul unui raid-anchclâ
am urmărit cum se destăsoara pregătirile pentru inmagazinarea re
colte. de toamna in județele Ialomița si Buzău.

In Judelui IALOMIȚA. Ia pregă- 
tirea campaniei de recoltare a cul
turilor de toamnă organele locale au 
in vedere, in primul rind, păstrarea 
in bune condiții a producției. S-a 
stabilit ca. pe lingă spațiile de de
pozitare aparținind întreprinderii de 
valorificare a cerealelor, să fie fo
losite toate magaziile și silozurile fa
bricilor de nutrețuri combinate, pă- 
tulele I.A.S. $i ale cooperativelor a- 
gncole. precum și alte amenajări 
improvizate, care vor asigura inma
gazinarea întregii recolte. „Odată cu 
preluarea ultimelor cantităti de griu, 
noi am început inventarierea tutu
ror spațiilor — ne-a spus ing. Con
stantin Bostan, director I.V.C. Ialo

mița. Această acțiune se desfășoară 
concomitent și in cooperative si 
întreprinderile agricole de stat. în 
momentul de fată, dispunem de spa
tii la nivelul necesarului pentru po
rumb. floarea-soarelui și soia. Ur
mează să le pregătim treptat. în or
dinea preluării. De aceea am în
ceput cu magaziile unde se va de
pozita floarea-soarelui".

La Fetești urmează să se recepțio
neze importante cantități de floarea- 
soarelui. Pentru păstrarea acestei pro
ducții, in afară de spațiile vechi au 
fost date in folosință 9 magazii me
talice — construcții ușoare, econo-
(Continuare în pag. a IlI-a)

Se recoltează griul de pe ultimele suprafețe la cooperativa agrlcolâ Pecica 
județul Arad
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TOTUL
DEZVOLTAREA COMERȚULUI Șl SERVICIILOR
Creșteri semnificative 
pentru nivelul de trai

Dinamica vînzărilor și a serviciilor

Ca rezultat direct al grijii permanente manifestate 
de conducerea de partid și de stat, personal de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, fată de problemele creșterii 
nivelului de trai, de îmbunătățirea continuă a aprovi
zionării $i servirii populației, volumul mărfurilor și 
serviciilor puse la dispoziția cumpărătorilor a sporit, 
în ultimii ani. in mod deosebit. Este semnificativ de 
arătat, de exemplu, că astăzi — ca urmare a creșterii 
puterii de cumpărare a fiecărei familii, a fiecărui lo
cuitor — magazinele desfac anual de aproape 10 ori 
mai multe mărfuri decit in 1950. Nivelul serviciilor a 
sporit din 1960 pină in prezent de peste 5,6 ori.

Marclnd trăsăturile definitorii ale dezvoltării și Îm
bunătățirii continue a activității comerciale și de ser
vire publică, atnt de reținut, intre altele :

îmbunătățirea aprovizionării și lărgi
rea GAMEI DE PRODUSE oferite cumpărătorilor. 
Paralel cu creșterea cantitativă a fondului de marfă 
desfăcut prin magazine. întreprinderile producătoare, ca 
*i unitățile comerciale s-au străduit — și in bună mă
sură au reușit — să pună la dispoziția populației pro
duse cit mai variate, de bună calitate, care să răs
pundă cerințelor celor mai diverse. îmbogățindu-se 
continuu gama sortimentală .și mărindu-se in mod 
substanțial livrările la produsele de cerere curentă 
(lapte, carne, preparate din carne, brinzeturi, zahăr și 
produse zaharoase etc.) s-au intensificat, in ritmuri 
ce-au depășit cu mult nivelul general de creștere a 
desfacerilor, cumpărările de bunuri de folosință înde
lungată. De altfel, se remarcă o creștere a ponderii 
cumpărărilor de produse industriale în comparație cu 
cele alimentare, ceea ce ilustrează creșterea nivelului 
de trai fi de confort al fiecărei familii.

MODERNIZAREA ACTIVITĂȚII COMERCIALE ȘI 
DE SERVIRE PUBLICA. Prin mai buna organizare a 
rețelei de unități, prin dotarea lor corespunzătoare.
prin introducerea unor forme noi de servire au cres
cut simțitor promptitudinea și calitatea serviciilor de 
toate genurile. S-au extins magazinele organizate pe
principiile moderne de vinzare, au apărut tipuri noi 
de unități (BIG, universale, complexe) etc. O atenție 
deosebită a fost' acordată mediului riiral, unde au fost
generalizate cele trei servicii de bază — croitorie, 
cizmărie și frizerie, prezente astăzi în aproape fiecare
comună a țării — alături de introducerea unor pro
file noi (specifice structurii produselor achiziționate 
și folosite in prezent de locuitorii satelor): ateliere de 
întreținere a televizoarelor, a frigiderelor etc.

DEZVOLTAREA REȚELEI DE UNITĂȚI. în aproa
pe fiecare oraș șl comună au fost construite în anii 
ce au trecut de la eliberarea țării noi unități comer
ciale și de servire publică. Rețeaua de magazine nu
mără in prezent aproape 69 000 de unități, față de 
numai 27 600 in 1950. A sporit simțitor și rețeaua de 
ateliere de servire. Dotate cu utilaje și instrumente 
tehnice moderne, unitățile de servire pot efectua în 
prezent reparații și lucrări de comandă de calitate, 
răspunzind la un nivel corespunzător exigențelor 
clienților. Ca o acțiune cu bune rezultate trebuie men
ționată readucerea in circuitul comercial a unor foste 
vaduri de desfacere, ceea ce a sporit suprafața de des
facere cu circa 80 000 mp.

Evoluția favorabilă a activității comerciale și de 
servire publica a fost hotăritor determinată de ma
surile organizatorice inițiate de conducerea de partid 
și de stat in sectorul circulației mărfurilor, prin crea
rea Consiliului pentru coordonarea și îndrumarea acti
vității de aprovizionare și prestare de servicii către 
populație (la nivel central și in fiecare județ). De ase
menea, o influență pozitivă asupra activității sectoare
lor la care ne referim au exercitat cele două legi a- 
doptate de forul legislativ al țării: Legea comerțului 
interior și Legea privind dezvoltarea activităților in
dustriale. de prelucrare a produselor agricole, con
strucții și prestări de servicii.

PENTRU VIITOR ne așteaptă sarcini deosebit de im
portante. După cum prevede proiectul de Directive ale 
Congresului al XI-lea al P.C.R., în corelație cu evo
luția veniturilor bănești și a puterii de cumpărare a 
populației, față de anul 1975, volumul desfacerilor de 
mărfuri cu amănuntul urmează să sporească, pină în 
1980, cu 40—15 Ia sută, iar volumul serviciilor cu 
61—68 la sută.

Perspectivele minunate care se deschid In fața eco
nomiei noastre naționale prin grija partidului și sta
tului, prin eforturile poporului muncitor, propriile 
noastre măsuri — pe care sintem hotăriți să le apli
căm consecvent fi mai ferm decit am făcut-o pină 
acum — dau garanții că întregul comerț socialist și 
sectorul serviciilor publice se vor dezvolta și perfec
ționa in continuare, că-și vor fluce în totalitate la în
deplinire noile sarcini ce Ie revin, contribuind astfel, 
in mod nemijlocit, la înfăptuirea țelului suprem al 
politicii partidului; TOTUL PENTRU OM.

Nicolae BOZDOG
prlm-ad|unct al ministrului comerțului Interior

După cum ilustrează graficul de mal sus, volumul mărfurilor puse la dispoziția populației 
a crescut din 1950 pină in prezent de aproape 10 ori; volumul serviciilor publice a sporit 

de peste 5.6 ori față de anul 1960

Prezențe noi în peisajul comercial

Magazinul universal „Crinul" din Alexandria

Bunuri de folosință 
îndelungată 

cumpărate de populație 
(exprimate prin evoliiția procentuală 

a linzărilnr anuale)
A APARATE RADIO SI TELEVIZOARE

I950llxaioo 783

*.l - -1

Față de anul 1950, populația țării cumpără astăzi 
de aproape 8 ori mai multe aparate de radio și 
televizoare, de 87 de ori mai multe frigidere, de 26 
de ori mai multe mașini de spălat rufe, de aproape 
22 de ori mai multe mașini de cusut, de aproape 

79 de ori mai multă mobilă

Din 1950 și pină în prezent, rețeaua comercială 
a țării a crescut de 2.5 ori : în ultimii 4 ani, pe 
linsă magazinele construite de ministerele produ
cătoare, au apărut 21 de mari magazine univer
sale la : Alexandria, Deva. Galați. Iași. Constan
ta,.. Ploiești, Tulcea. Focșani. Vaslui. Român. Pia
tra Neamț, municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, Pitești, 
Timișoara, Miercurea Ciuc, Roșiorii de Vede, Si
naia. Moinești, Comănești. Rm. Vilcea si Tirgo- 
viște. Pină la sfirșitul actualului cincinal urmează 
să se dea in folosință alte 11 mari magazine uni
versale la : Bacău, Buzău. Suceava. Reșița. Slatina, 
Craiova, Brașov, Tg. Jiu și București (Berceni-Sud, 
Central și Obor-Colentina).

PROIECTUL DE DIRECTIVE ALE CONGRESULUI AL XI-LEA
AL P.C.R. PREVEDE PENTRU PERIOADA 1976-1980

VOLUMUL DESFACERILOR DE MĂRFURI
cu amănuntul va creste in 1080 cu 40-40 la suta fală ăe 1070

VOLUMUL SERVICIILOR
prestate populației va spori in 1980 cu 61 - 68 la sută fală ăe 1975

La principalele produse, vinzările vor crește in 
1980, față de 1975, astfel :

• carne și produse din carne: 130-140 la 
sută

• pește : 150-160 la sută
• lapte de consum : 135-145 la sută
• unt: 150—160 la sută

• ouă : 140-150 la sută
• legume : 160—170 la sută
• confecții-textile : 160—170 la sută
• tricotaje: 140-150 la sută
• incălțăminte : 130-140 la sută
O televizoare : 145—150 la sută
• autoturisme : 230-250 la sută
• mobilă : 150-155 la sută.

• Se vor dezvolta cu precădere prestațiile pentru 
construcții și reparajii (cu 80—85 la sută), gospodăria 
comunală, serviciile casnice, serviciile turistice (de 
2—2,4 ori).

• Volumul prestațiilor din mediul rural va crește 
intr-un ritm superior mediei pe țară. Unitățile coope
rației de consum și cooperativele agricole de produc
ție vor dezvolta la sate prestările de servicii — în

deosebi pentru construcții, întreținerea și repararea 
locuințelor, a bunurilor gospodărești de folosință 
îndelungată, spălătorii, servicii de igienă.

• In cadrul cooperației meșteșugărești (care func
ționează cu precădere în mediul urban — n.n.) se 
va urmări în mod deosebit extinderea și moderniza
rea prestațiilor de servicii, precum și executarea după 
comandă a diferitelor produse pentru populație.

:..I-am văzut, în aceste zile, pe agi
tatorii de la „Grivița Roșie" la lu
cru, discutind cu oamenii despre 
evenimentul politic care a polarizat 
s'enția și interesul viu al tuturor — 
lucrările Plenarei comune a C.C. al 
P.C.R. și Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale, încu
nunate de cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. I-am văzut popu- 
larizind și explicind. totodată, recen
tele măsuri stabilite de Comitetul 
Ex-ecutiv al C.C. al P.C.R. privind 
majorarea eșalonată, pe ramuri și 
activități, * retribuției oamenilor 
muncii.

Mai intii o precizare — esențială: ca 
agitatori acționează acum nu numai 
cei 150 de comuniști confirmați ca 
atare de organizațiile de bază, ci, fără 
excepție, toți membrii organelor ale
se ale organizațiilor de partid, de 
sindicat și U.T.C., marele eșalon al 
membrilor de partid.

— Am acordat o atenție deosebită 
pregătirii acestei acțiuni, conside- 
rind-o ca un prim moment din pro
gramul de activități politico-educa- 
tive care se vor desfășura și la noi 
in uzină premergător Congresului 
partidului — ne spunea tovarășul 
Ilie Bologa, secretarul comitetului de 
partid. S-a organizat citirea in colec
tiv a euvintirii rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R., agitatorii expli
cind totodată principalele idei subli
niate de secretarul general al parti
dului. In dimineața zilei in care 
presa a publicat proiectul de Di
rective ale Congresului al XI-lea 
al Partidului Comunist Român cu 
priviră la planul cincinal 1976—1930 

și liniile directoare ale dezvoltării 
economlco-sociale a României pen
tru perioada 1981—1990, ziarele au 
fost difuzate cu o atenție deo
sebită, iar numeroase exemplare 
au fost afișate in cele mai frec
ventate puncte ale* întreprinde
rii. Totodată, agitația vizuală a fost 
imediat împrospătată cu extrase din 
proiectul de Directive, pentru a pune 
mai bine in evidență prevederile a- 
cestui atit de important document, 
care va fi temeinic studiat in cursul 
dezbaterii lui de către intregul nos
tru colectiv.

în secțiile uzinei, agitatorii au con
tinuat, in același timp, pe bază de cal
cule concrete, explicarea atit a conți
nutului. cit și importantei hotărirllor 
privind majorarea retribuției de care 
beneficiază muncitorii din diferitele 
locuri de muncă, intreprinderea fiind, 
de altfel, una din unitățile unde ma
jorarea se aplică de la 1 august. 
Foarte mulțl membri de partid, unii 
chiar din proprie inițiativă, se ală
tură agitatorilor, aduc noi argumen
te, angajează discuții în fața panou
rilor și a ziarelor care impinzesc 
realmente uzina.

...Iată-ne In secția de mecanică 
grea, printre membrii brigăzii de 
producție ți educație conduse de co
munistul Nicolae Urdă, formată In 
majoritate din muncitori tineri, care 
beneficiază de sporuri substanțiale 
de retribuție. Șeful de echipă, in- 
depl!nindu-șl acum sarcina de agita
tor. prezintă un calcul elocvent : pină 
la sfirșitul anului, ciștigurile plătite 
suplimentar brigăzii se vor ridica 
la aproape 80 000 lei, in timp cepe 
întreaga uzină, numai muncitorii în

cadrați la categoria I, nivel de bază, 
vor beneficia in plus de 1 402 000 lei. 
..Aceasta ne obligă — spune agitato
rul — să muncim mereu mai bine, 
cu o productivitate mai înaltă, în
tărind totodată spiritul de ordine și 
disciplină. Numai astfel poate să

MITATB»I POPiîLflRIZEnZA IMPORTANTELE 
KiiHIE PSIHICE ACIUAEE

Din experiența organizației de partid de la „Grivița Roșie"

crească în continuare avuția obșteas
că și, in consecință, bunăstarea fie
cărui om al muncii".

Ne-am oprit la acest exemplu 
dintr-un șir lung de fapte, deoarece 
el relevă concludent preocuparea or
ganizației de partid de a intensifica 
și Hrgi sfera de influență a muncii 
politice de la om la om, prin activi
tatea agitatorilor, sprijinită pe fapte 
concrete, pe cifre precise, convingă
toare.

Totodată. 6e acționează și pe alte 
căi. Au loc intilnlri ale membrilor 
comitetului de partid și birourilor 

organizațiilor de bază, ale propagan
diștilor cu muncitorii în cele mal 
diferite împrejurări — in pauze, la 
club, după lăsarea lucrului ; la cabi
netul de științe sociale se dau con
sultații și răspunsuri la întrebări pe 
marginea decretului privind majora

rea retribuției și aplicării lui in în
treprindere.

Experiența cîștigată pină acum 
permite agitatorilor să se adreseze 
in modul cel mai direct conștiinței 
oamenilor, rațiunii și Inimii lor, 
simțului lor de echitate. Punind fie
căruia întrebarea : „ce crezi că este 
de făcut la locul tău de muncă ?“, 
ei reușesc 5ă determine pe mulți sâ 
abandoneze unele manifestări nega
tive, unele atitudini ce vin in con
tradicție cu spiritul muncitoresc de 
ordine și disciplină, să-și însușească 
un mod nou de a acționa. Prin laudă 

deschisă sint popularizați „ambițioșii1' 
— tineri ca strungarii Nicolae Oprea 
sau Smarandache Voicu, după cum 
prin critică deschisă au fost puși in 
discuție unii muncitori de la turnă
toria de otel care au rebutat piese 
ori cei care, ca strungarul Vasile

Petre, obișnuiau să lipsească o 
zi-două după salariu. Și. astfel, 
succesele ori insuccesele unora 
devin adevărate lecții de ambl-' 
ție muncitorească, ale căror ecouri 
se înregistrează in cele mai diverse 
colturi ale uzinei, constituind un 
imbold pentru o muncă făcută cu 
răspundere și de înaltă calitate.

Dar, desigur, munca politică de la 
om la om nu constituie un monolog, 
ci un dialog. Ea are o deosebită în
semnătate și pentru acțiunea amplă 
ce se desfășoară în aceste zile, sub 
conducerea organizației de partid, 

pentru identificarea și valorificarea 
de noi rezerve ale creșterii și Îmbu
nătățirii producției. „Grivița Roșie" 
isi conjugă astfel eforturile cu ale 
tuturor unităților economice, pen
tru ca prin îndeplinirea în cele 
mai bune condiții a planului pe 
acest an, prin realizarea înainte 
de termen a actualului cincinal sâ 
se asigure baza trainică a îndeplini
rii prevederilor proiectului de Pro
gram și ale proiectului de Directive. 
Se întocmește in acest scop un pro
gram concret de măsuri pentru a se 
produce cu un randament mai ridi
cat și cu cheltuieli mai reduse in 
toate secțiile uzinei, pentru a 6e 
gospodări mai judicios valorile ma
teriale și financiare, pentru a se ob
ține beneficii sporite, devenind ast
fel posibilă acoperirea alocațiilor 
suplimentare repartizate majorării 
veniturilor, crearea de noi resurse 
destinate ridicării nivelului de trai 
al populației. La baza acestui pro
gram stă punctul de vedere al 
comuniștilor din uzină, care, pe 
scurt, poate fi formulat cam așa : 
„Am făcut foarte mult In ultimii ani, 
dar sintem în stare de și mai mult". 
Și intr-adevăr : deși indicele de uti
lizare a mașinilor-unelte a crescut 
in ultimul timp de la 58 la sută la 
72 la sută, s-a demonstrat că mai 
sint posibilități ce pot ti puse nein- 
tirziat in valoare, incit creșterea să 
fie și mai substanțială. Asemenea 
măsuri, și multe altele, vor permite 
colectivului să-și respecte angaja
mentul de a îndeplini cincinalul la 
producția globală în patru ani și ju
mătate, iar la producția-marfă chiar 
mai devreme. In această ordine de 

idei, citeva date dintr-un recent 
bilanț : pe șase luni, planul la pro
ducția globală a fost îndeplinit în 
proporție de 101.5 la sută, iax' la 
producția-marfă, in proporție de 
101,6 la sută ; angajamentul supli
mentar, de a se da in acest an o pro
ducție peste plan de 5 milioane lei, 
a fost în bună parte îndeplinit. Mun
ca politică desfășurată de comuniști 
in aceste zile contribuie la sporirea 
acestor succese, dedicate zilei de 23 
August și Congresului partidului.

Desigur, acțiunile pe care le-am 
prezentat in rindurile de față mar
chează doar citeva din primele mă
suri luate operativ de comitetul de 
partid după apariția importantelor 
documente politice adoptate recent. 
După cum am fost informați, comi
tetul de partid, organizațiile de bază 
pregătesc intens un amplu plan de 
acțiune, care să răspundă sarcinii 
trasate de conducerea partidului ca 
in lunile premergătoare Congresului, 
în perioada alegerii organelor con
ducătoare și a delegaților la marele 
forum al comuniștilor să se desfă
șoare o profundă și temeinică acti
vitate ideologică. Se va acorda o aten
ție deosebită dezbaterii Programului 
și Directivelor, cunoașterii sarcinilor 
concrete, exacte ce revin întreprin
derii in perioada imediat următoare 
și in perspectivă și altor acțiuni, 
menite să ducă la întărirea organi
zațiilor de partid, perfecționarea 
muncii politico-educative, dezvolta
rea răspunderii fiecărui comunist 
față de bunul mers al producției, față 
de întreaga activitate a colectivului 
din care face parte.

Marla BABOIAN
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RUMURILE CINCINALULUI 19J6-1980
CONSTRUCȚIILE DE MAȘINI

ln cincinolul 1976-1980, industria construcțiilor de mașini - ramură de importanță vitală a 
programului de industrializare socialistă, cu rol determinant in promovarea progresului tehnic, in 
asigurarea dinamismului și modernizării întregii economii — va cunoaște o puternică dezvoltare. 

Producția acestei ramuri va crește intr-un ritm mediu anual superior celui 
pe ansamblul industriei, ponderea ei ajungind in 1980 la circa 34 la sută 

in producția industrială.

O puternică dezvoltare va cunoaște în cincinalul viitor industria chimică, în vederea valori
ficării superioare a resurselor de materii prime interne și fabricării unei game largi de produse. 
Ritmul înalt in care se va dezvolta această ramură va spori și mai mult contribuția industriei chi
mice la asigurarea progresului tehnic in economie și ridicarea nivelului de trai al poporului.

CE SEMNIFICAȚII 
PRACTICE 

AU ACESTE 
PREVEDERI ?

• Va crește substanțial 
contribuția industriei con
structoare de mașini la do
tarea economiei naționale 
cu tehnică modernâ.

• Va spori eficiența ex
portului șl aportul acestei 
ramuri lo extinderea schim
burilor internaționale prin 
acțiuni de specializare și 
cooperare în producție.

Ce spune statistica ? în 
construcțiile de mașini, in 
1965 Industria noostră elec
trotehnica și electronica de- 
țineo o pondere de 2.9 la 
șutâ. Ce prevăd Directivele ? 
in anul 1980. ponderea aces
tei subramuri va ajunge la 
peste 20 LA SUTĂ din tota
lul producției construcțiilor 
de mașini.

Citeva produse noi în cin
cinalul viitor:

— mi|loace de automati
zare și ale tehnicii de calcul

— echipamente de elec
tronica industriala

— mașini-unelte dotate cu 
aparatura electronica de co
manda și reglore ; nave mi
neraliere și petroliere de 
mare capacitate

— producția de aeronave, 
noi tipuri de turisme.

CERCETAREA - 
AVANPOST 

AL DEZVOLTĂRII

• 12 la suta din totalul 
tehnologiilor noi și perfec
ționate din economie se vor 
aplica in construcțiile de 
mașini;

• elaborarea de echipa
mente energetice, Instalații 
de foraj și explorare pe 
platforma continentala a 
Marii Negre ;

• diversificarea produc
ției navelor maritime pina la 
capacități de 150 000 tdw;

• realizarea de noi auto
vehicule și tractoare ;

• se vor crea noi tipuri 
de mașini-unelte cu un inolt 
grad de automatizare, noi 
mijloace de automatizare, 
echipamente de calcul, noi 
componente electronice și 
circuite integrate pentru cal
culatoare.

CE ÎNSEAMNĂ o zi de muncă în industria constructoare de mașini, 
de-a lungul a trei cincinale (prin prisma cîtorva produse):

PRODUSUL 
ANUL 1965 1970 1974 1980

Tractoare 51 94 140 203
Autocamioane și 
autobasculante 46 103 115 170
Motoare electrice 
(in kW) 500 7 300 17000 33000
Televizoare 34 900 1500 2340
Autoturisme — 52 170 516

Subramurile de vîrf vor înregistra creșteri accentuata in 
cincinalul viitor, față de perioada 1971-1975:

® electronica - de 2,2—2,5 ORI
° mecanica fină și optica - de 2,5—3 ORI
® mașinile-unelte - de 2,4—2,6 ORI.

Producția acestei ramuri va crește pină in 1980 cu 60-80 la sută față de 1975; 
această ramură va ajunge să realizeze in 1980 circa 16 la sută din producția 

industrială a țării, față de 10 la sută in 1970.
Factorul determinant al 

dinamismului șl diversificării 
producției acestei ramuri îl 
constituie, ca și pină acum, 
PETROCHIMIA, care va con
tinua să se dezvolte în ritm 
intens, aslgurindu-se prelu
crarea superioară a țițeiului, 
gazelor și celorlalte materii 
prime.

Ce înseamnă prelucrare 
superioară ? Țițeiul — ma
teria primă de bază a pe
trochimiei — ișl sporește 
valoarea după cum urmea
ză :

— în prima treaptă de 
prelucrare — benzină — de 
4—5 ORI

— în a doua treaptă — 
etilenă, propilenă șa. — de 
14 ORI

— in a treia treaptă — 
cauciuc sintetic, fire și fibre, 
mase plastice ș.a. — de 40 
DE ORI.

O atenție deosebită se va 
acorda chimiei de sinteză 
fină șl mic tona|, producției 
de coloranți șl pigmenți or
ganici, produselor cosmetice 
șl medicamentelor, produc
ției de cctalizatorl, schimbă
tori de ioni, reactivi, hirtil 
și pelicule fotosensibile.

ROLUL 
DETERMINANT 

AL ȘTIINȚEI
Intrucît pe plan mondial, 

chimia este ramura cu cel 
mai înalt ritm de înnoire a 
producției, în mod firesc, 
cercetarea științifică in a- 
ceastă ramură are un rol 
determinant in realizarea o- 
biectivelor cincinalului viitor, 
în chimie se vor aplica 30 
la sută din totalul tehnolo
giilor noi șl perfecționate 
din economie. Cercetarea 
științifică se va dezvolta in 
domeniul producerii gazelor 
sintetice energetice, al noi
lor surse de energie, înlo
cuitorilor sintetici, cataliza
torilor, producerii de noi 
sortimente de cauciuc sin
tetic. fire și fibre cu carac
teristici superioare, tipuri 
noi de polimeri și copolimeri, 
îngrășăminte complexe or- 
gano-minerale, elaborării de 
noi tehnologii de prelucrare 
primară și secundară a ți
țeiului, realizării de noi pro
duse anorganice' necesare 
economiei.

PRODUSUL
ANUL 1965 1970 1980

îngrășăminte chimice 
100% substanță 
activă (mii tone)

293 835 3300-3500

Cauciuc sintetic 
(mii tone) 30,8 61,2 280-300
Fire și fibre sintetice 
și artificiale \
(mii tone)

20,9 76,6 310-330
■. 'A? :V- -■ ■'

Anvelope (mii bucăți) 2492 3444 7500-8200

In cadrul petrochimiei se va dezvolta cu precădere pro
ducția de :

® fire și fibre sintetice - de aproape 2 ORI
© mase plastice - de 2 ORI
© cauciuc sintetic — de 2,5—2,7 ORI

«

în anul 1980 construcțiile de mașini și chimia vor realiza aproape jumătate din producția 
industrială a țării și vor deține peste 59 la sută din totalul exportului

a n ■ ■ n b b
....Avem mindria și onoarea de a 

pune, in anul treizeci, puterea și 
elanul virstei noastre la temelia 
rodniciei pămintului'4. „...Am venit 
să muncim și unde se muncește 
sint și greutăți. Dar numai așa, in- 
fruntindu-le, invingindu-le vom do
vedi capacitatea organizației noas
tre, puterea de creație a generației 
tinere’1.

.„Răsfoiesc atent filele carnetului 
în care, cu o lună in urmă — la 
deschiderea șantierului național al 
tineretului din sistemul de irigații 
Giurgiu-Răzmirești — consemnasem, 
in fugă, frinturi din gindurile ros
tite, in fața primului careu. de 
câțiva dintre cei aproape o mie de 
brigadieri.

Pe baza contractului cu Departa
mentul de îmbunătățiri funciare din 
cadrul Ministerului Agriculturii. In
dustriei Alimentare și Apelor. U- 
niunea Tineretului Comunist și-a 
asumat răspunderea ca prin munca 
membrilor săi să amenajeze aici 
pentru irigat o =uprafață de 36 000 
hectare. Un angajament de mare 
răspundere, pentru înfăptuirea că
ruia celor aproape o mie de tineri 
prezenți acum pe șantier le vor ur
ma alte și alte detașamente pină m 
luna mai 1976, cind sistemul ur
mează 6ă intre in funcțiune. Un an
gajament care, odată înfăptuit, va 
lega rodnicia sporită a celor 36 000 
hectare de munca generației tinere 
a țârii.

Acum, după o lună de la deschi
dere, tinerii șantierului iși fac un 
prim bilanț, așezind pe un taler an
gajamentele. iar pe celălalt rezul
tatele muncii lor entuziaste con
fruntate nu de puține ori cu greu
tăți. unele inerente oricărui început 
Dar numai unele.

— Mai intii. ce a fost „pus" pe 
cel de-al doilea taler al balanței ? 
— l-am întrebat pe ing. Galin Vlad, 
comandantul șantierului.

— Din raportul serviciilor conta
bile — lucrări in valoare de 3 mi
lioane lei. Mai precis, intre altele, 
au fost executate 40 000 mp de dale 
din beton pentru izolarea canalelor, 
s-au săpat 15 km șanțuri pentru în
groparea conductelor. 47 000 mc te- 
rasamente la canalul principal de a-

ductiune. iar la una din cele două 
statii de punere sub presiune aflate 
in execuție lucrările sint pe termi
nate.

..Intre altele4* am zice și noi. fă- 
cind o paranteză, pentru că in ba
lanța serviciilor de urmărire a pro
ducției de la comandamentul șan
tierului nu sint și nici nu pot fi 
cintărite ambiția, dragostea de 
muncă a tinerilor de pe șantier. Tot 
așa cum nu pot fi cintărite invăță- 

Tinerii brigadieri de pe șantierul Giurgiu-Răzmirești semnalează: 
Am venit aici să muncim, 

nu să așteptăm utilajele!

mintele, experiența de viață ciști- 
gată de brigadieri.

Dar șantierul se ..întinde", grafi
cele și cifrele de producție cresc, 
intrecerea intre detașamente și bri
găzi continuă zi de zi. săptămină 
de săptămină in cimp, iar in timpul 
liber este mutată pe planul unor 
bogate activități cultural-artislice și 
sportive — și acestea de bună va
loare educativă.

...In „punctul” Gâujani. ca și la 
Pietrișu și Pietroșani. nume impru- 
mutate și celor trei detașamente, in 
miezul zilei, brigadierii. constituit i 
in două schimburi, iși predau lucrul 
din mc-rs Fiecare detașament, fie
care brigadă, fiecare om știe, la 
sfirșitul schimbului, cit a muncit la 
confecționat dale, la pozat conduc
te, la turnat betoane, la încărcatul 
ori descărcatul materialelor, la talu- 
zarea canalelor etc. Apoi, săptămi- 

nal. in funcție de volumul si calita
tea lucrărilor executate, de disciplina 
de muncă si de comportamentul in 
timpul liber, comandamentul șan
tierului, un fel de „consiliu de o- 
noare1* al brigadierilor, ii felicită in 
fata careului pe fruntași.

l-am intilnit pe mulți in acea zi 
de sfirșit de săptămină mai intii la 
locurile lor de muncă, apoi i-am 
văzut la careu. Studenții Petru Mu- 
resan, eroul șantierului, omul de 2—3 

norme pe zi, și Emil Moise din Cluj. 
Vasile Boian, Petre Leancâ si Adin 
Iosuf din București. Dumitru Olaru 
din Timișoara și Alexandru Mate- 
escu din Craiova, elevii Ion Bir.- 
san din Corabia și Marin Vlăduțu 
din Tr. Măgurele. împreună cu de
tașamentul „Pietrișu*1, constituit din 
studenții clujeni și timișoreni și din 
elevii liceului din Călărași, și cu 
brigada elevilor de la liceul din 
Bechet erau declarați fruntașii ace
lei săptămini și ai lunii iulie. Dato
rită in Drimul rind lor. talerul fap
telor de muncă din acea săptămină 
din luna trecută a atirnat îndeajuns 
pentru a stabili echilibrul intre an
gajamente și realizări. Dar potenția
lul brigadierilor este altul.

— Tinerii veniți pe șantier sint 
veniți pentru muncă. Muncesc. iși 
apără onoarea institutelor și școli
lor de unde au venit — ne spune 

un student clujean. Nuqiai că deo
camdată nu sintem mulțumiți de 
ceea ce am făcut pină acum. Pu
team mult mai mult...

îi relatez inginerului Galin Vlad 
discuția cu studentul clujean.

— Da. așa este. Clujenii care lu
crează la confecționarea dalelor 
n-au avut cu ce munci pe cil ar fi 
vrut. Și nu numai ei... (Ofteaza. il 
simt că-i este ciudă, suferă). Tot 
deschideam eu discuția... Pentru că 

realizările din această primă lună, 
chiar dacă e vorba de un început, 
nu sint ne măsura ..puterii11 bri
gadierilor, a dorinței lor efective 
de muncă.

— Adică ?
— Am realizat planul, dar... La 

început, o săptămină n-au funcționat 
betonierele din poligoanele pentru 
dale. S-a lucrat totuși manual. Apoi, 
o altă săptămină, intre 14 și 21 iu
lie, n-am avut ciment și șantierul 
„înghite1* zilnic 80 de tone. Am făcut 
un apel la întreprinderea din Cimpu- 
lung Muscel și un vagon expediat 
pentru noi la 16 iulie a ajuns aici 
după o... săptămină... Ca să nu mai 
vorbesc de utilaje.

— Ba vorbiți.
— Acestea sinț ale întreprinderii 

specializate în asemenea lucrări, cu 
care noi, U.T.C.-ul, avem contract. 
Din patru săpătoare da șanțuri

O a O □ □ 0 G
ne-au venit două, dar unul defect. 
Dacă cele două utilaje lucrau la ca
pacitatea lor, am fi avut acum sâ- 
pați cel puțin 20 km de șanțuri și 
nu 15. Apoi, din 10 screpere cite a- 
veam pe șantier, rar cind au func
ționat cinci. Cind au avut ulei, n-au 
avut motorină și invers... Și altele.

— Mai sint și altele ?
— Mai sint. Și chiar de n-ar mai 

fi. sint' destule și acestea.
Prezenți pe șantier, la punctele 

de lucru, intilnindu-i. pe cimp, pe 
topometriștii care lucrează cite 10— 
12 ore, pe mulți alți studenți și elevi 
care au solicitat să muncească in 
program de ..zi-lumină". iar la sfir
șitul lunii iulie să rămînă in conti
nuare pe șantier, cunoscind atmos
fera tinerească, responsabilă din rin- 
dul brigadierilor, avem certitudinea 
ambiției acestora de a construi in 
timpul dat si in cele mai bune con
diții tehnice ceea ce s-au angajat 
sâ construiască. Tot din cimp. din 
șantier, din ceea ce am văzut sau 
ne-au spus oamenii, avem certitudi
nea că trebuiau luate măsuri pentru 
ca la ambiția brigadierilor de a lăsa 
in urma lor o operă durabilă, la sar
cinile sporite, de 13 milioane, pe care 
șantierul le are in această lună, 
să se răspundă cu aceeași măsură. 
De către cei datori să o tacă. Nu 
ca oină acum.

De altfel, zilele trecute, secreta
riatul C.C. al U.T.C. a analizat amă
nunțit la fata locului, împreună cu 
cadre de conducere din Departa
mentul . de îmbunătățiri funciare. 
T.C.I.F. București și organele jude
țene de partid Ilfov și Teleorman, 
cauzele unor lipsuri manifestate atit 
in organizarea activității de produc
ție. cit si a vieții brigadierilor de ne 
acest șantier. Lipsuri care, cu mai 
mult simt gospodăresc. cu mnl mul
tă grijă, puteau fi evitate. Măsurile 
concrete stabilite cu acest prilej sint 
de bun augur pentru munca entu
ziastă. plină de dăruire a noilor eșa
loane de tineri veniți De șantierul 
Giurgiu-Răzmirești să construiască 
acest mare sistem de irigații.

Alexandru BRAD 
corespondentul „Scînteii"

MAGAZIILE
(Urmare din pag. I) 

micoase, cu o capacitate de 8 000 
tone. Două din acestea sint ocupate 
partial cu griu. care urmează să fie 
condiționat și depozitat în altă par
te. Pe măsură ce se vor elibera, vor 
fi pregătite pentru preluarea florii- 
soarelui.

In atenția organelor județene stâ 
si crearea de noi spații pentru de
pozitarea porumbului știuleti. S-a 
prevăzut ca. pină la 1 septembrie, 
să se construiască 100 de pătule cu 
o capacitate de 40 000 tone. După 
cum am constatat în raidul între
prins prin citeva baze de recepție, 
in momentul de fată toate forțele 
întreprinderii sint concentrate pe a- 
ceste șantiere. La Perișoru sint în 
construcție 14 pătule pentru 7 200 
tone. Unul este terminat, la 8 se lu
crează 4a acoperiș, iar restul sint in 
diferite stadii de execuție. ..Lucră-’ 
rile ar fi mult mai avansate — ne-a 
spus tov. Gheorghe Pamfil, șeftrl 
bazei — dacă n-ar trebui să aș
teptăm și acum o serie de mate
riale : bile manele, lemn CR, pa
nouri1*.

La baza de recepție Bărăganul ur
mează să se depoziteze 30 000 tone 
porumb. în afară de construcțiile 
vechi, aici au fost construite pătule 
pentru 6 000 tone de porumb și se 
lucrează intens la încă două pătule 
pentru 1 000 tone. După cum ne-a 
Informat tov. Alexandru Constantin, 
șeful bazei, Odată cu terminarea 
lucrărilor, echipa de constructori se 
va deplasa la Fetești, unde urmează 
să execute 4 pătule pentru 2 000 tone 
porumb.

Si in județul BUZĂU se fac in
tense pregătiri in vederea preluării 
si inmagazinării recoltei de porumb 
si floarea-Ăoarelui. Șeful bazei de 
recepție Buzău, tov. Leonida Tudo- 
roiu. ne spunea : „Pentru păstrarea 
in bune condiții a recoltei de po
rumb am prevăzut o seamă de o- 
blectlve care să ducă la sporirea ca
pacității de preluare si înmagazina- 

re fată de planul initial. Astfel, a 
fost terminată o pistă de beton de 
2 000 mp, ne-au sosit 40 000 panouri 
din lemn pentru arioaie de tip ..Ar
geș1*. iar o magazie din prefabrica
te. destinată florii-soarelui. se află 
in faza de finisare finală11. Paralel 
cu suplimentarea capacităților de 
depozitare, in bază a fost completat 
narcul tehnic cu 2 batoze pentru po
rumb. 4 benzi transportoare și 4 
snecuri. Astfel, preluarea produselor 
se va face la 14 guri de primire, ceea 
ce va asigura descărcarea rapidă, 
pină la 20 de minute, a fiecărui mij
loc de transport.

La baza de recepție Pogoanele, 
unde livrează produse un mare nu
măr de cooperative agricole, activi
tatea de construcție, a spatiilor noi 
se află in plină desfășurare. „Capa
citatea de depozitare pentru porumb 
este mărită, fată de anul precedent, 
cu 12 000 tone — ne spunea tov. Ion 
Popa, șeful bazei. Amenajarea unui 
nou drum de acces ne permite di
rijarea mijloacelor de transport in
tr-un flux 'Inelar ce înlătură încru
cișările și staționările nejustificate la 
descărcare**.

Tot pentru creșterea spațiului 
de depozitare, la Cilibia se află 
in construcție două magazii de 
4 000 tone._ Oprindu-ne pe „șan
tier1* ani rămas sceptici în ceea ce 
Privește darea acestor obiective în 
folosință pină la 30 august, așa cum 
se angajase ultima oară constructo- 
rUTT~ întreprinderea de construcții 
a Uniunii județene a cooperativelor 
agricole Buzău. Din relatările bene
ficiarului am aflat cu surprindere că 
do faDt termenul de dare în folosin
ța a spatiilor respective fusese 30 no
iembrie 1973. Este intolerabilă tără
gănarea execuției și. de aceea, sint 
necesare măsuri ferme pentru ca 
aceste obiective să fie gata rit mal 
repede.

Lucian CIUBOTARU 
Mihai BAZU 
corespondenții „Scînteir
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30 DE ANI DE ÎNFLORIRE A ARTEI ROMÂNEȘTI cinema

FILMUL GRAFICA
Creatorii din cinemato

grafie, toți cei care sintem 
antrenați in procesul com
plex de creație și produc
ție cinematografică cele
brăm in aceste zile — îm
preună cu întregul popor — 

r XXX-a aniversaro a eli
berării. Este o sărbătoare 
cu semnificații deosebite, a 
cărei strălucire o dâ nu 
caracterul festiv, ci rodul 
bogat sirins dc poporul 
român, sub conducerea în
țeleaptă a partidului comu
nist. in cele trei glorioase 
decenii care au trecut dc 
la 23 August 1944.

Este o sărbătoare n par
ticipării. Este prilejul de a 
trece in revistă, cu legiti
mă mindrie, realizările 
obținute de poporul nostru 
pe drumul făuririi societă
ții socialiste in România. 
Și este, pentru flecare din
ii e noi. prilejul de a me
dita. in mod responsabil, 
asupra propriei contribuții 
la acest uriaș efort con
structiv. de a revedea in 
memorie „filmul" celor trei 
decenii trecute pentru a 
desprinde concluzii utile 
mersului nostru înainte.

O realitate asupra căre
ia a? vrea să insist este că 
cinematografia noastră a a- 
pârut — ca activitate orga
nizata. recunoscută și gene
ros stimulată sub raport 
moral și material — abia in 
anii de după eliberare. Cin
stim entuziasmul, pasiunea 
pionierilor filmului româ
nesc. Dar știm că filmul care 
a marcat de fapt crearea 
cinematografiei naționale a 
fost prezentat in anul 1950
— ..Răsună valea", un film 
consacrat brigadierilor de 
la Bumbești — Livezeni, 
primul șantier al socialis
mului in țara noastră. In 
anii noștri a fost organiza
tă și dezvoltată rețeaua 
cinematografică. Iar cen
trul de producție cine
matografică de la Buftea a 
intrat in funcțiune in 1955
— asigurindu-se premisele 
tehnice ale dezvoltării pro
ducției de filme artistice. 
Atunci, in 1955. s-au tur
nat 7 filme de lung me
traj. Astăzi realizăm 25, 
și dacă amintesc aici cite
va date și cifre compara
tive o fac pentru că ele 
definesc momente impor
tante ale unei evoluții in 
care cinematografia si slu
jitorii ei s-au bucurat, 
consecvent, de sprijinul 
partidului și statului nos
tru. un sprijin substanțial, 
absolut de nesperat in 
trecut

Sub aceste rodnice aus
picii. si in desfășurarea u- 
nui adine proces de matu
rizare ideologică și artisti
că. filmul românesc — fil
mul artistic de lung me
traj, documentarul, anima
ția — a început să se afir
me in viața culturală a țâ
rii prin realizări care, de 
la un an la altul, au ciști- 
gat in consistență, cucerind

edeziuncR unui public tot 
mai numeros, ca și. uneori, 
laurii unor prestigioase 
confruntări internaționale. 
Nu este un secret că a- 
coaslâ evoluție a fost Ine
gală. că de-a lungul anilor 
au apărut destule pelicule 
mai mult sau mai puțin 
derizorii, care s-au pierdut 
adeseori in anonimat, că 
intențiile nu și-au găsit în
totdeauna o finalizare pe 
măsură și că. uneori, chiar 
aceste intenții nu fost dis
cutabile in raport cu exi
gențele dezvoltării cinema
tografiei noastre. Semni- 

.■ y mi se pare Insă 
faptul că filmele noastre 
cele mai reprezentative ru 
fost cele care au răspuns 
sugestiilor și solicitărilor 
realităților in plină prefa
cere revoluționară ale ță
rii sau care au transfigu
rat. dintr-o perspectivă 
contemporană, neuitate pa
gini ale istoriei mai vechi

nul" do Virgil Calotescu. pe 
un scenariu de loan Grigo- 
rescu, in „Diminețile unui 
băiat cuminte" de Andrei 
Blaior, m colaborare cu 
Const. Sloiciu (scenariul), 
iar această exemplificare 
este, firește, doar parțială.

Nu-mi propun să dau aici 
o listă completă de opere, 
dc scenariști și regizori și 
nici să încerc o ierarhiza
re valorică a filmelor noas
tre. Aș aminti. totuși, 
dintre filmele anilor din 
urmă, ..Mihai Viteazul" in 
regia lui Sergiu Nico- 
laescu. „Puterea și A- 
devfirul" In regia lui 
Manole Marcus, ca si „Fa
cerea lumii", după romanul 
lui Eugen Barbu, in regia 
lui Gheorghe Vltanidis, 
„Serata" de Malvina Urșia- 
nu, aș releva faptul că o 
serie de tineri regizori 
(Serbau Creangă, de pildă, 
Dan Pița, Mircea Veroiu

însemnâri de
Ion POPESCU GOPO 

președintele Asociației cineaștilor

și mai noi a poporului ro
mân. Literatura noastră 
clasică și contemporană a 
reprezentat sursa primelor 
realizări de prestigiu ale 
cinematografici naționale, 
in transpuneri memorabile 
— de la ..Desfășurarea" 
de Paul Călinescu, după 
nuvela lui Marin Preda 
consacrată luptei Partidului 
Comunist Român pentru 
transformarea socialistă a 
satului, sau ..Moara cu no
roc" de Victor Iliu, după 
Slavici, pină la „Setea", de 
Mircea Drăgan, după ro
manul omonim al lui Titus 
Popovici, inspirat din lupta 
maselor populare, conduse 
de partid, pentru cucerirea 
puterii politice in Româ
nia ; ca și „Valurile Dună
rii", filmul realizat de Li- 
viu Ciulei, evocare a unor 
momente ale verii fierbinți 
a anului 1944 — aceste fil
me iși păstrează prospeți
mea și acum, după 15 ani 
sau mai bine de la premie
ră. și enumerarea ar pu
tea continua cu ..Tudor'4, 
de Lucian Bratu, după sce
nariul scris de Mihnea 
Gheorghiu, care a inau
gurat ciclul de evocări 
din cadrul „epopeii cine
matografice naționale", cu 
„Pădurea spinzuraților4' sau 
cu „Răscoala", ecranizare 
duoă Rcbreanu realizată 
de Mircea Mtrreșan, și cu 
alte creații de răsunet ale 
deceniului trecut, cu filme 
dedicate luptei revoluționare 
a comuniștilor in anii ilega
lității. intre care „La patru 
pași de infinit", de Fran- 
cisc Munteanu. sau abor- 
dind probleme etice de ac
tualitate. ca in ..Subtera

ori Mircea Moldovan sau. 
mai recent. Mihai Constan- 
tinescu. Maria Callas Dines- 
cu) au debutat promițător 
pe ecran cu filme oe teme 
de actualitate — pen
tru a sublinia că orien
tarea generală a producției 
se bizuie pe înțelegerea 
faptului că noțiunea de 
valoare nu poate fi se
parată de funcția so- 
cial-educativă a artei cine
matografice. Important mi 
se pare, in acest sens, că 
succesele cinematografiei 
noastre s-au înscris pe li
nia profund umanistă co
respunzătoare politicii cul
turale a Pariidului Comu
nist Român, că experiența 
anilor trecuți este dezvol
tată astăzi de cineaști din 
toate generațiile. In condi
ții noi, in climatul de emu
lație și exigență creatoare 
instaurat după Congresul 
al IX-lea al P.C.R.

Țin să menționez aici, in 
mod special, și bogata tra
diție a reportajului cine
matografic — incluzind 
„jurnalul", ale cărui func
ții au fost preluate acum 
de televiziune — partici
parea angajată a documen
tariștilor la realizarea unei 
vaste și concludente cro
nici in imagini a epocii 
noastre, la râspindirea cu
noștințelor științifice; la 
popularizarea valdrilor ar
tei și culturii românești 
etc. După cum sint de re
levat și succesele filmului 
de animație, domeniu In 
care lucrează, de aseme
nea, creatori cu mari posibi
lități. Diversificîndu-se ca 
genuri și ca orizont tema
tic, filmul artistic și cine-

matografia noastră in ge
neral. ca și creația de film 
pentru televiziune, iși for
mează un patrimoniu de 
valori. acreditează per
sonalitatea unor scena
riști, regizori, operatori, 
actori dc certă valoare, a 
căror perfecționare profe
sională — at it dc necesară 
— este intim legată de ori
entarea activității cinema
tografice spre obiectivele 
de fond ale dezvoltării ei. 
de stimularea investigării 
in profunzime, îndrăznețe, 
a realității.

De o deosebită însemnă
tate pentru evoluția și ma
turizarea cinematografiei 
noastre sint îndemnurile 
formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul intilnirilor sale cu 
creatorii de filme, ca și in
dicațiile secretarului ge
neral al partidului pri
vind creșterea calitativă a 
producției și îmbunătăți
rea structurii organizato
rice a activității cinema
tografice. îndrumările date 
de conducătorul partidu
lui și statului nostru, care 
au întrunit adeziunea în
tregii bresle cinemato
grafice. au adus i Clarificări 
esențiale privind obiecti
vele de fond ale fil
mului românesc, rolul spe
cific al artei cinematografi
ce in contextul preocupări
lor educative ale societății. 
Avem un program vast, 
propice diversificării si a- 
firmării individualităților 
artistice, promovării unor 
stiluri și genuri diferite, 
un program care soli
cită in cea mai mare 
măsură talentul și spiritul 
de responsabilitate politi- 
co-ideologică al creatorilor 
din cinematografie, care 
presupune înțelegerea ma
tură a îndatoririlor noastre 
față de societate, față de 
masele de spectatori. Pen
tru Asociația cineaștilor, 
pentru fiecare dintre cei 
care lucrăm în domeniul 
creației și producției cine
matografice este clar că 
mai avem încă multe de 
făcut pentru a onora aces
te îndatoriri, că este ne
cesar să milităm cu mai 
multă consecvență pentru 
maturizarea profesională 
și angajarea socială a fil
melor. pentru îndeplini
rea obiectivelor esențiale 
ale creației. Conștienți, fă
ră falsă modestie, de pro
gresele noastre, ca și de 
limitele reale ale filmului 
românesc, considerindu-ne 
participant solidari la fău
rirea unei școli cinemato
grafice angajate, pe măsu
ra prestigiului general ' Of1 
artei și culturii’ ‘socialiste 
românești, vom reuși să ne 
ridicăm — printr-un exi
gent și stăruitor efort co
lectiv — la înălțimea În
crederii, a așteptărilor în
dreptățite ale marelui pu
blic. prin realizări de ge
nuri diferite, cu un larg 
ecou in conștiințe.

— Despre grafica 
românească, in adevă
ratul înțeles al cuvin- 
tului, nu putem vorbi 
decit incepind din pe
rioada anilor '30 — 
nc-a spus maestrul 
Vasile Kazar. Pină a- 
tunci nu a existat o 
grafică autonomă. 
Participările la saloa
nele de gravură (așa- 
numitelc saloane dc 
Alb și Negru) se rezu
mau doar la cițiva 
gravori. în rest, erau 
prezentate schite de 
peisaj, crochiuri etc., 
realizate mai mult de 
pictori. Apariția gra
ficienilor la care mă 
refeream mai sus a 
fost insă legată dc o 
foarte puternică miș
care socială, de presa 
de stingă. Astfel, zia
rul „Cuvîntul liber" a 
publicat tot ce era mai 
interesant din această 
grafică angajată.

în primii ani de 
după eliberare s-a 
creat o punte între 
acest moment al gra
ficii angajate și cel 
din preajma războiu
lui. Reviste ca ..Lu
mea" sau „Contempo
ranul" au continuat 
după 1944 aceste di
recții progresiste, pen
tru ca in jurul anilor 
’50 să asistăm la o 
adevărată avalanșă, la 
apariția unei multitu
dini de genuri, de la 
ilustrația de carte și 
desen la cele mai 
complicate tehnici ale 
gravurii. Chiar dacă 
pentru tinerii grafi
cieni de azi ilustrația 
de carte și. in general, 
grafica realizată îna
inte de război de Mac 
Consiantinescu, Stefan 
Constantinescu sau 
Gh. Labin e mai puțin 
cunoscută și mai re- 
strinsă numeric, arta 
lor, arta celor care 
creează in zilele noas
tre continuă, poate in
voluntar, tradițiile a- 
cestea valoroase, con
tinuă să-și exprime 
participarea la proble
mele cele mai strin
gente ale actualității. 
Foarte interesant mi 
se pare tocmai faptul 
că mai ales in arta ti
nerilor se manifestă 
această dorință de ex
primare a unor idei 
majore, dorință care 
le îmbracă arta intr-un 
veșmint de zile mari. 
Continuarea caracte
rului militant enunțat 
la începuturile graficii 
noastre este.o realita
te. Dar însăși noțiunea 
de „realitate" a fost 
extinsă. Ea se află, 
acum, încărcată de 
simbolurile vieții con
temporane, impulsio
nată fiind de asimila
rea unor metode care 
au depășit tehnicile 
tradiționale. Desigur

că și aici „moda" este 
periculoasa. Dar „cei 
lari", asimilind aces
te metode moderne, 
imbrăcind, aș zice, 
acest veșmint. vor ști 
sâ nu se travestească.

— Asistăm, așa 
după cum amin
teau. la o conti
nua perfecționare 
a limbajului gra
ficii* Cum au fost 
exprimate marile 
teme ale realității 
contemporane cu a- 
julorul acestui lim
baj ?

picturale sau sculptu
rale. constatăm că. in 
ultimii ani. grafica a 
început sâ intre in sfe
ra foarte largă a plas
ticii in care genurile 
incep să se contopeas
că, să se înfrunte.

• Roman vesel : VICTORIA — 
9.15; 11.30: 13.45; 18; 18,15; 20.30.
• Cel mal bun om pe rare 11 cu
nosc : LUMINA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15: 20,30.
• 36 dc ore : SCALA — 8,43; 11.13;
13,45: 16,13; 18.15: 21,13. BUCU
REȘTI - 8,45; 11,13; 13,30; 16;
1R..J0: 20,45. la grădină — 20. GRA
DINA DINAMO — 20.
• Fără, un Adio : PATRIA — 0.30:
11.45: 14: 16,15; 18,30: 20,45. FES
TIVAL — 9.15: 11,30; 13.30: 16;
18,30; 21. la grădină — 20.
• Apartamentul : CAPITOL —
0.30: 12: 15,30; 18; 20,30, la grădi
nă — 20.
• Urmăreștc-mft 1 : CASA FILMU
LUI — 10; 12,15: 15,45; 18: 20,13. 
FAVORIT — 9,15: 11.30; 13,45: 16;

Timp dublu la Zagon
(Urmare din pag. I)

PROGRAMUL I
9,00 TeleșcoaJâ • Muzeele țării. 

Inventatori români: H. Coan- 
dă (Muzeul științific al Aca
demiei Republicii Socialiste 
România). Prezintă conf. 
dr. mg. Florin Zăgânescu 
• Antologie iiterarâ. Cena
clul Teleșcoalâ. Poezia pa
triotică (II). Prezintă St. 
Aug. Doinaș.

10,00 Virstele peliculei — magazin 
de cultură cinematografică. 
Ediție specială : Chipul co
munistului In filmul artistic 
românesc.

10.55 Legile țării — legile noastre! 
11.05 Soare, mare șl... operetă.
11.30 Biblioteca pentru toți • Re

pere : Tradițiile revoluționare, 
democratice și patriotice ale 
literaturii române.

16,00-1".''9 Matineu de vacanță. 
Film serial : „Verișorii de pe 
Constanța" — producție a 
Radiotelevizlunii lranceze. 
Cu : Jean Mouel. Claude 
Brosset, Luclen Barjon. Epi
sodul II.

17.30 Telex.
17.35 Jurnal de bord.
17.55 Luna culturii muzicale ro

mânești. Muzica — emisiune 
de actualitate muzicală.

13.15 Tragerea Pronoexpres.
13.25 Film serial pentru copil : 

„Năzdrăvanul Dennis".
18,50 Clntec nou in țarâ nouă — 

emisiune muzlcal-coregrafică 
de folclor.

19,05 Tribuna TV. Cuvintarea to
varășului Nicolae Ceaușescu 
la Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român — document de ex
cepțională însemnătate teo
retică și practică.

19.25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • Itinerar XXX. 
20.00 File noi la o cronică veche. 
20 15 Telecinemateca. Un mare ci

neast : "Lindsay Anderson. 
..Viața sportivă " — o produc
ție a studiourilor cinemato
grafice engleze. Scenariul : 
David Storey — după un ro
man al sâu. Imaginea : Den- 
nvs Coop. Muzica : Roberto 
Gerhard. In roiurile princi
pale : Richard Harris. Rachel 
Roberts. Alan Badel. Wil
liams Hartnell. Colin Brake- 
ly, Vanda GodsaU. Arthur 
Lowe. Film distins cu Pre
miul Fipresci la Festivalul 
de la Cannes 1963 șl premiul 
pentru interpretare masculi
nă acordat lui Richard Har
ris.

22,20 24 d« ore e O zi din 30 de 
ani.
PROGRAMUL TI

20 00 Telerama. Atelierele lumii
(vni).

20.30 Reporter '74.
21.00 Telex.
21 05 Luna culturii muzicale ro

mânești. Armonii intime : 
Sonată In fa diez minor de 
G. Enescu. La pian : Manus 
Tabacu.

21.30 Prin muzee si expoziții.
31,50 „Vacanțele domnului Hulot" 

cu Jacques Tatl.

stă in față. Dacă nu te lași părăsit 
de luciditate, știi că nu le poți 
privi decit simultan, nu poți cin- 
tări decit văzindu-le deodată și la
olaltă. Pentru ca ochiul zilei de 
miine să vegheze și timpul fugar, 
lucrurile și oamenii acelui timp : 
iar privirea zilei de ieri să poată 
scruta cu agerime și perspectivele 
viitorului. Nu doar pentru ca su
ferințele și greșelile trecutului să 
nu mai revină, dar, in primul rind, 
pentru ca viitorul așteptat să nu 
sosească numai de undeva, ci, dacă 
se poate, să pornească și de aici, 
cu pas apăsat. Așadar, să-și forme
ze oameni vrednici, bărbați și fe
mei care să-și poată motiva ori- 
cind. clar și ferm, din punct de ve
dere politic și moral, participarea 
la construcția socialistă a tării ; ce
tățeni sobri și încrezători in ei.

capabili să descopere și să rezolve 
contradicțiile inerente unei reali
tăți revoluționare in permanentă 
mișcare și perfecționare ; comu
niști cutezători care nu ezită să 
reevalueze creator propriile opțiuni 
dacă acestea sint depășite, contes
tate de viață, de dinamica autode- 
pășirii. Acei oameni pe care parti
dul, școala, activitatea constructi
vă de fiecare zi ii formează in 
proporții de masă.

Intr-un cuvint. știu câ și in 
acest colț de țară se înmulțesc, 
pe zi ce trece, oamenii cu o pre
gătire profesională și culturală su
perioară, cu o gindire și o forță de 
acțiune demne de programul parti
dului comunist. Consăteni ai mei, 
care văd in tot ce au făcut pină 
acum, și nu au făcut puțin, doar 
un început. Un început in grava 
permanență a muncii, a fidelității 
față de pămintul natal, a increde- 
rii in viitor.
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— Marile expoziții 
de specialitate din țară 
și străinătate au de
monstrat. cred, preg
nant. în toti acești 
treizeci de ani. o exce
lentă stăpinire a lim
bajului. a tehnicilor 
atit de variate ale gra-

Convorbire 
cu artistul emerit 

Vasile KAZAR

ficii. Ele au arătat 
Insă, paralel, o solida
ritate funciară a artiș
tilor noștri cu țara si 
frumusețile ei. cu oa
menii și pămintul ro
mânesc. Un vitalism 
abia reținut, capacita
tea de a recepta ele
mentele cele mai ca
racteristice ale modu
lui de viață contempo
ran au constituit pre
mise esențiale pen
tru o artă a marilor 
elanuri patriotice. A- 
tenția față de lumea 
din jur. față de miș
cările sociale mai 
vechi sau mai noi con
feră graficii noastre 
un anumit sentiment 
al Istoriei. Arta celor 
mai buni dintre noi 
(și numărul lor fiind 
foarte mare e mai 
greu de dat exemple) 
este o artă de un anu
me dinamism interior, 
al cărei farmec stă. de 
multe ori. in rostirea 
simplă a lucrurilor. în
crezători in forța emo
țională a înfăptuirilor 
noastre, ei le cintă di
rect, readucindu-ni-le 
sub ochi cu intreg 
coeficientul lor de fru
musețe și grandoare, 
în general s-ar putea 
vdrbi despre realiză
rile ultimilor ani in 
domeniul graficii ca 
despre o artă a elogiu
lui cald al noii înfăți
șări a țării. Autonomia 
graficii este un feno
men nou. După ce am 
asistat la desprinderea 
el de schițele pregăti
toare unor compoziții

— Știm că o ma
rc parte a activi
tății dv. artistice 
are ca punct de re
ferință realitatea 
satului maramu
reșean. Mapa de 
desene intitulată 
..Pita, de mălai", pe 
care ați tipărit-o 
1936. a fost un în
ceput. Ce rol poa
te avea, deci., pen
tru dezvoltarea 
graficii, recursul la 
spiritualitatea fol
clorului nostru ?

— Personal sint 
foarte legat de viata 
satului maramureșean. 
Mă interesează atit 
universul spiritual, cit 
și modul dc viață al 
oamenilor de acolo. 
Dar dacă putem vorbi 
de valențele inspira
toare ale folclorului, 
putem, in egală măsu
ră. să vorbim de im
posibilitatea de a lega 
arta modernă de as
pectele decorative, ex
terioare ale folcloru
lui. Nu o simplă mă
rire a unui motiv de 
cojoc este importantă, 
ci pătrunderea in a- 
dincime a unor fapte 
ale folclorului care au 
dus la crearea acelor 
calități de echilibru și 
măsuri atit de admi
rate azi. E vorba de 
autenticitate, in primul 
rind. de o autenticitate 
obținută printr-o pro
fundă cunoaștere.

— Cum si-a atins 
grafica menirea de 
a determina o re
ceptare activă, ro
lul mobilizator ?

— Mi se pare foarte 
important faptul că in 
ultimii ani grafica a 
reușit să se afirme ca 
o prezență extrem de 
activă. Numeroase 
succese, premiile ob
ținute la expozițiile 
internaționale o ates
tă. Rememorind acti
vitatea celor trei de
cenii de la eliberare 
iți dai seama că s-au 
înregistrat. continuu, 
ciștiguri însemnate pe 
planul calității, al ac
centuării in profunzi
me a ideilor. AngajR- 
rea și integrarea gra
ficienilor în cadrul so
cial mi se par din ce 
în ce mai intense si. 
deci, comunicarea cu 
publicul larg mai a- 
decvată.
Marina PREUTU

Cu permisiunea „proprietarului", 
am aruncat o privire pe agenda de 
lucru a directorului Școlii generale 
din Dorna Candrenilor (oomună din 
apropiere de Vatra Dornei, întinsă 
pe circa 35—40 de kilometri), care 
coordonează activitatea a 8 școli, cu 
peste 720 de elevi. Citeva sublinieri 
cu creion roșu atrag atenția : 
„...construcția celor două grădinițe 
noi din centrul de comună și sat.ul 
Poiana Negrii" ; ....atenție cătunelor
cu număr mic de preșcolari — de 
încercat soluția unei grădinițe pen
tru două cătune, funcționind alter
nativ cite trei zile pe sâptămînâ in 
fiecare loc" : ....pentru elevii din
ireapta I de liceu : mărirea capaci
ty :ii internatului și a sălii de mese, 
intensificarea ritmului de lucru la 
clădirea cu 2 etaje a atelierelor- 
șeoală (am ajuns abia la etajul I și 
toamna se apropie) ; de procurat un 
strung pentru atelierul mecanic" : 
„intilnire cu intreorinderile care 
ne patronează in vederea întocmi
ri; planului comun de lucru pentru 
noul an școlar..."

— De altfel. in activitatea unei 
școlL toate problemele sint impor
tante — ne mărturisește profesorul 
Mihai Carp. Cu atit mai mult, cind 
pregătești deschiderea unui nou an 
de invățămint, nu-(i este permis să 
„uiți" nici un amănunt. Dar acum, 
mai .arzătoare" mi se par acestea, 
care vizează citeva dintre direcțiile 
noastre de lucru, fundamentale pen
tru transpunerea in viată a hotări- 
rilor Plenarei C.C. al P.C.R. din iu
nie 1973. referitoare la dezvoltarea 
și perfecționarea invățămintului.

Asemenea preocupări și activități 
nu sint singulare. Le regăsim multi
plicate la scara întregului județ SU
CEAVA.

După cum s-a mai anunțat, ince
pind din această toamnă va fi gene
ralizată prima treaptă a învățămin- 
tului liceal. în județul Suceava, ex
primat in cifre, acest eveniment de

semnificație majoră in viața școlii 
va însemna : aproape 8 000 de elevi 
in anul I. din care 80 la sută in licee 
de specialitate ; debutul a 3 noi licee 
de specialitate — electrotehnică (Ră
dăuți). construcții (Cimpulung Mol
dovenesc), textile-confecții (Fălti
ceni). Un alt eșalon masiv de elevi 
11 reprezintă preșcolarii. Vor „în
văța" în grădinițe: 28 000 de copii 
(din care circa 14 000 in virstă de 5

18,15: 20,30.
• Duelul :
20,13.
« Contesa Walewska : CENTRAL
— 8.30: 12: 14,45: 17,30; 20.15. LIRA
— 15,30: 18: 20,30, la grădină —
20.15.
• Țara Iul Sannikov : BUCEGI — 
IG: 18,15. la grădină — 20,15. DRU
MUL SĂRII - 13.30; 18: 20,15.
• Tunurile din Navarone : FE
ROVIAR — 9; 12.30; 16; 19.30,
GLORIA — 9: 12.15: 13.30; 10,45,
MODERN — 9: 12.15: 16: 19.15.
la grădină — 20. GRADINA LU
CEAFĂRUL — 20.15. GRADINA 
TITAN — 20.
• Frații Jderi : POPULAR — 15,30;
19.
• Vandana : EXCELSIOR — 9:
12.30; 16; 19,30, TOMIS — 9: 12.15; 
15.45: 19. la grădină — 20,15, ME
LODIA — 9: 12,30: 16; 19,30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.45.
• Mary Poppins : DOINA — 11,30; 
15.30: 19.
• Un comisar acuză : UNIREA — 
1'5.30: 18. la grădină — 20.15.
a 50 000 de dolari recompensa : 
GRI VIȚA — 9: 11.15; 13.30; 16;
18,15: 20,30.
• Fata care vinde flori : CRIN-
GAȘI — 16; 18,30. .
• Duel pe autostradă: BUZEȘTI
— 9: 11: 13: 15; 17; 19. la grădi
nă — 20. MIORIȚA — 9; 11.15; 
13,30; 13,45; 18; 20,15.
• Joe Limonadă : MOȘILOR — 
15,30; 13, la grădină — 20,13.
o Șapte păcate : DACIA — 9;
11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30, FLA
MURA — 9; 11; 13,15: 15.45; 16;
20.15, GRADINA AURORA — 20. 
a Do bunăvoie și nesilit de ni
meni : RAHOVA — 16; 18; 20.
© Afacerea Domlnlcl : VOLGA — 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18: 20.
• Ciclul : FERENTARI — 15,30:19.
• Apașii : ARTA — 15.15; 17,30;
19,45, la grădină — 20,15.
• Chitty-Chitty, bang-bang: GIU- 
LEȘTI — 15.30; 19, COTROCENI
— 14; 16,45; 19.30.
• Legenda iul Rustam : PRO
GRESUL — 15.30: 18; 20.15.
a La est do Jawa : PACEA — 
15.30: 18; 20,15.
• Plimbare în ploaia de primăva
ră : FLOREASCA — 15,30; 18;

VIITORUL — 15.30; 18:

20.15,

e Cat Ballou: MUNCA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.
• Ceața : MUNCA - 20.
• Inamicul public nr. 1 : FLACA-

— 15.30; 13; 20,15.
e Luminile orașului : COSMOS 
15,30: 18: 20,15.
e r.lcală : GRADINA VITAN -

teatre
• Teatrul National București Oa
la mică) : Dona Diana — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Studio): 
A opta zi dis-de-dimineață — 19. 
(la Teatrul de vară Herăstrău) : 
Adio Charlie — 20.
• Teatrul Giulești (la Arenele1 
romane) : Casa care a fugit pe 
ușă — 20.
• Teatrul satiric-muzlcal ,.C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Pardon... 
scuzați... bonsoar ! — 19,30, (gră
dina Boema) : Un băiat de za
hăr... ars ! — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 18.S0.
• Circul de stat : Spectacol sus
ținut de Circul Marc din Moscova 
— 19,30.

„ROMÂNIA - FILM" prezintă :

„O PICĂTURĂ ÎN MARE

O producție a studioului „Maxim Gorki". Scenariul și regia : lakov Segel. Cu : Va
lentina Teleghina, Zoia Fedorova, Zoia Vasilkova, Olia Kisler.

factorilor de specialitate. Ele au for
mat obiectul unor analize in cadrul 
biroului și secretariatului comitetu
lui județean de partid, al comitetu
lui executiv al consiliului popular 
județean, care au conturat și direcții 
precise de lucru pină la deschiderea 
cursurilor școlare. Iată citeva.

Diversificarea structurii liceale 
s-a făcut in concordanță cu perspec
tivele de dezvoltare economică și so-

fcsională a elevilor, informarea șî 
îndrumarea părinților, concepute ca 
o amplă și complexă activita
te politică, realizată de activul 
de partid din orașe și comu
ne. împreună cu inspectoratul 
școlar și cu cadrele didactice. In 
ce-i privește pe preșcolari, existen
ța unor cătune de munte, departe 
de centrele de comună, cu număr 
mic de copii, va determina organi-

Citeva „săptamini bune de lucru" 

și clopoțelul va putea să sune

ani), pentru care la - 15 septembrie 
vor intra in funcțiune 40 de unități 
preșcolare noi. Pe lista priorități
lor de lucru ale forurilor locale d? 
invățămint. conducerilor de școli și 
de întreprinderi se află și pro
blema pregătirii bazei de activitate 
practică a elevilor in noul an de 
invățămint. în multe ateliere- 
școâlă activitatea a continuat și pe 
timpul vacanței, comenzile „benefi
ciarilor" — diferite piese și ansam- 
ble pentru întreprinderi economice, 
mobilier pentru scoli și grădinițe etc 
— necesitind onorarea ritmică. Fie
care din aceste domenii de lucru a 
solicitat o muncă intensă, găsirea 
ooluțlilor optime, antrenarea tuturor

Priorități pe agenda 

școlilor sucevene

cială a județului. în acest context, 
pentru asigurarea unei ponderi ri
dicate a liceelor de specialitate in 
ansamblul rețelei liceale, vor fi 
repartizate unele clase de speciali
tate și la licee cu profil real- 
umanist, pentru care vor trebui 
pregătite condiții corespunzătoare 
pentru practică. De asemenea, vor fi 
continuate orientarea școlară și pro-

zarea unor grădinițe cu program 
sâptâminal, care să-i cuprindă pe 
toți copiii de 5 ani, acțiune ce va 
fi experimentată la toamnă. De mai 
multă atenție se vor bucura și gră
dinițele clin mediul sătesc, cărora 
cooperativele agricole de producție 
nu le acordă pretutindeni sprijinul 
cuvenit (la Uncești, Petia, Liteni, 
Dolhasca).

în fiecare din sectoarele amintite, 
cit și in alte compartimente ale pre
gătirilor pentru viitorul an școlar, 
gospodarii școlilor sucevene mai au 
încă suficient de lucru pînă la toam
nă pentru a-și îndeplini propriile 
angajamente: de a amenaja in fie
care unitate școlară cel puțin două
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laboratoare (de fizică și chimie), de 
a asigura claselor liceale afiliate, 
mai ales de la sate, o bază cores
punzătoare pentru practica produc
tivă a elevilor, de a afecta spațiile 
necesare cuprinderii în internate a 
tuturor elevilor care provin din 
alte localități decit cele de reșe
dință a școlilor respective etc.

Se semnalează și unele rămîneri 
în urmă in domeniul construcțiilor 
școlare. Pină la 30 iunie nu se 
realizase din planul anual de in
vestiții pentru invățămint decit 41 
la sută, din care 46,5 la sută la 
construcții-montaj. în județ se 
realizează citeva construcții desti
nate unor licee dc specialitate. 
Dintre acestea, liceul subordonat 
Ministerului Industriei Construc
țiilor de Mașini-Unelte și Electro
tehnicii nu va putea fi terminat la 
15 septembrie, așa cum gra plani
ficat, pentru că „beneficiarul" nu 
și-a îndeplinit obligațiile privind 
asigurarea investițiilor, dotarea ma
terială etc.

Evident, conlucrarea activă a fac
torilor de răspundere din județ tre
buie să se sprijine și pe participa
rea ministerelor economice care au 
In subordine licee de specialitate, 
la realizarea obiectivelor și sarcini
lor ce le revin in buna desfășu
rare a invățămintului și legarea lui 
de practică.

Pină la deschiderea noului an șco
lar mai sint. cum spun sucevenii 
înșiși, citeva „săptămini bune de lu
cru". pe care gospodarii școlilor, fo
rurile cu care colaborează sint ho- 
tărite să le fructifice din plin, pen
tru ca noul an de studiu să în
ceapă efectiv, rodnic, din prima zi.

Florica DINULESCU 
Gheorghe PARASCAN 
corespondentul „Scînteii"

LfaptuC 
I DIVERȘI 
j Prietenii j 
I pompierilor
Iln casa cu nr. 6—A din strada I 

Valea 'Hotarului — Sighetu- I 
Marmației — a izbucnit un in- •

Icendiu. In apropierea ei, pe deal, g 
nici o fintină. Cițiva pionieri, I 
aflați in preajmă, au dat alar- | 
Ima. Apoi au intrat in casă, prin 
foc și fum. solvind lucrurile mai I 
de preț, tn ajutorul lor au sărit I 
și virstnicii. iar la sfirșit, după 1 

Ice incendiul a fost localizat, cel g 
patru pionieri — Constantin Bo- I 
boșan, Vasile Vida, Mihai Via- |

Ișiri și loan Meșter — toți ară- . 
tau negri ca tăciunele, dar min- I 
dri de isprava lor. Și. mai ales, I 
bucuroși de felicitările primite 1

Ide la părinți, de la pompieri I 
(care i-au și făcut membri ai I 
cercului „Prietenii pompierilor") | 
Iși de la comandanta unității, .
Maria Moi*, care i-a propus I 
pentru diploma și insigna „Cu- | 
tezătorul". Merită.

I Dintr-o 
| scrisoare
IPe adresa corespondentului nos- I 

tru din Arad a sosit o scrisoare de I 
la profesoara Maria Ulrich, din |

■ care cităm: „Știu că foarte mulți 
I suferinzi țin să exprime șl prin 
I ziar recunoștința și mulțumirea 

lor pentru acești oameni minu- 
Inați in halate albe. Dacă mă 

adresez și eu ziarului, o fac pen
tru faptul că de doi ani de zile

■ o scleroză multiplă m-a țintuit la ■ 
| pat. Și dacă astăzi mă mai pot I I mișca, si dacă mi-au renăscut | 

speranțele intr-o ameliorare a

I situației mele, totul se datorește I 
medicului Romulus Vasilovici, I 
căruia aș vrea să-i urez șl •

Ipe această cale mulți ani și g 
multă sănătate. Sănătate pe care I 
mi-o doresc de atita timp și în | 
care m-a făcut 6ă sper, să cred".

I Adevărul 
I era altul
INicu Costăchescu din Hune- I 

doara l-a intilnit pe stradă pe I 
medicul Nicoară Nistor. căruia I 
Ii-a solicitat un act prin care să .

sc confirme decesul soției sale. I 
Fără să examineze victima — | 
pentru câ, pină la urmă, s-a 

I dovedit că a fost vorba de o I 
I victimă — medicul N.N. a eli- I 
• berat actul respectiv. Intre timp, I 
I cițiva cetățeni sesizează orga- ■

nele de miliție că soția lui Cos- I 
tc-chescu a murit In împrejurări | 
dubioase. Și. intr-adevăr, cerce- 
țările au relevat că soția lui I 
Nicv Costăchescu a sucombat in I 
urma unei bătăi primite. Cei • 
prezenți la procesul public de la ■ 
Casa de cultură din Hunedoara I 
au luat cunoștință - și de hotă- | 
rlrea instanței : Costăchescu a

Ifost condamnat la 20 de ani in- I 
chisoare. iar N.N. la doi ani.

| înghițitorii | 
I de linguri
I Arestați pentru hoție, fraților | 

Vasile și Simion Mic din Satu- 
Mare li s-au întocmit dosare de I 
urmărire penală. Cei doi au in- I 
ceput să-și frăminte mintea ' 
spre a găsi o cale să scape de g 
proces. „Ce-ar fi să înghițim I 
niște linguri ? Ne internează la | 
spital, procesul se amină, timpul . 
trece, fapta se uită...". Vasile. I 
fratele ccl mare, ca să-i dea și ! 
curaj mezinului, a înghițit două 1 

Icozi de linguri, iar mezinul, Si- | 
mion. numai una. Amîndoi au I 
fost internați în spital. Aici, ci- I 

Ineva i-a întrebat cum ar fi pro- ■ 
cedat dacă erau linguri de lemn. I 
„Păi. le rodeam și tot le inghi- I 
țeam". Cei doi frați au fost o- 
perați. se simt din nou bine I 
mersi și, din nou. in boxa acu- I 
zaților. Nu mai înghit linguri. I 
înghit în sec. g

Li s-a „ras“ ’ 
pofta de... 
lame

Circumscripția 10 miliție din ■ 
București cercetează, in stare de I 
reținere, pe Toader Vasile. Mol- | 

Idovan Teofil și Ciobotea Petre, 
de la întreprinderea comerțului I 
cu ridicata pentru produse me- I 
talo-chirrrice și materiale de • 
construcții din București. Cei | 
trei sint invinuiți de sustrage- I 
rea, din depozit, a unor... lame | 
de ras. Și nu e vorba de o lamă . 
sau două, ci de 30 000 de bucăți, I 
in valoare de circa 100 000 de I 
lei. Odată sustrase, cei trei le 1 
comercializau prin intermediul I 
Elenei Godeanu. gestionară la I 
un complex comercial. După | 
atita cantitate de lame de ras . 
nu se putea să nu li se „radă" I 
pi lor pofta de asemenea afa- I 
cere.

I La miezul 
| nopții

Un sătean din Borzești—Boto- g 
șani, Gheorghe Bucher, a ieșit I 
cu caii la păscut noap- | 
tea, pe răcoare. La un mo
ment dat, ajungind cu căluții I 
lui pe o dungă .de iarbă din I 
preajma bisericii din localitate, • 
a auzit un zgomot suspect. |

— Măi, să fie ! — s-a mirat I 
el — de cind umblă sfinții | 
noaptea prin biserici ?

Și G.B. a dat alarma. Au să- I 
rit îndată sătenii și — ce să I 
vezi? — „Sfintul" de la miezul ’ 

I nopții nu era altul decit Mihai |
Bălan, cu bocceluța plină de o- I 
biccte sustrase. Și cum stătea | 

I cocoțat pe biserică, și-a dat
drumul in gol, cu boccea cu I 
tot, după care a fost dus la I 
spital.

Rubricâ redactată de
Petre POPA I
și corespondenții „Scînteii- |
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PRIMUL MINISTRU AL GUVERNULUI
A PRIMIT PE MINISTRUL MUNCII

DIN UNGARIA
ministru al Guvernului 
Socialiste România, tox fl
ea Mănescu. a primit, marți 
pc Laszlo Karakas. mi

nistrul muncii din Republica Popu
lară Ungară, care se află intr-o vi
zită in tara noastră la invitația Mi
nisterului Muncii.

în timpul întrevederii, desfășurată 
Intr-o atmosferă tovărășească, au fost

u.
abordate unele aspecte ale activită
ții care se desfășoară in domeniul 
muncii și asigurărilor sociale.

1-a primire a luat parte Petre 
Lupu. ministrul muncii.

A fost de față Imre Farkas. în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Populare Ungare la Bucu
rești.

Excelenței Sale
Domnului MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Vă rog sâ primiți multe mulțumiri pentru felicitările transmise cu 
ocazia numirii mele ca prim-ministru al Etiopiei.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră personal 
si poporului român cele mai bune urări de progres, prosperitate și 
fericire.

MICHAEL IMRU
Prim-ministru al Etiopiei

Tovarășa Elena Ceaușescu
a primit pe ministrul științei

și cercetării din Austria

Cronica zilei Plecarea tovarășului Aii Yata

Tovarâsa Elena Ceaușescu, mem
bru al Comitetului Executiv al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, membru al Biroului 
Executiv al Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, a primit, 
marți dimineață, in stațiunea Neptun, 
pe Herta Firnberg. ministrul științei 
și cercetării, vicepreședinte al Parti
dului Socialist din. Austria

La întrevedere a participat loan 
Ursu. președintele Qonsiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie.

Cu acest prilej. intre tovarășa 
academician Elena Ceaușescu și 
dr. Herta Firnberg a avut Loc un 
schimb de vederi in probleme privind

extinderea si adinciroa relațiilor bune 
de colaborare existente intre Romania 
si Austria pe târim tehnico-științific 
si in alte domenii de activitate. In 
acest cadru a fost relevată impor
tanta intensificării conlucrării dintre 
chimlștii români fi austrieci, in gene
ral dintre oamenii de știință, dintre 
organizațiile obștești din cele două 
țâri, in folosul dezvoltării prieteniei 
și cooperării reciproc avantajoase 
dintre popoarele noastre, în interesul 
păcii, destinderii, securității și colabo
rării în Europa și în lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Doamna Annemario Rcngcr, pre
ședinta Bundestagului R. F. Germa
nia. a transmis o telegramă de feli
citare președintelui Marii Adunări 
Naționale. Nlcolae Giosan. cu prile
jul alegerii sale in această funcție.

Marți seara a părăsit Capitala to
varășul Aii Yata. trimis special al 
regelui Marocului. Hassan al Il-lea.

La aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost condus de tovarășii Emil Dră- 
gânescu. membru al Comitetului 
Executiv al C.C. nl P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, și Cornel

PacoSlc. adjunct 'al ministrului ala- 
cerilor externe.

Au fost prezenți Maali Jorio. am
basadorul Regatului Marocului la 
București, si Imre Farkas. însărci
natul cu afaceri ad-interim al R. P. 
Ungare la București. (Agerpreș)

★

De asemenea, președintele Marii 
Adunări Naționale a primit din par
tea doctorului Kenzo Kono o tele
gramă de mulțumire pentru felicită
rile transmise cu prilejul realegerii 
sale ca președinte al Camerei Con
silierilor din Dieta japoneză.

★

Internaționale a Sindicatelor Arabe — C.I.S.A.
Marți după-amiază a sosit in Ca

pitală Abdel Latif Bolteya, secretar 
general al Confederației Internatio
nale a Sindicatelor Arabe — C.I.S.A., 
care, la invitația Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor

din România, face o vizită in tara 
noastră, in fruntea unei delegații.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de tovarășul 
Mihai Dalea. președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R.

La Casa de cultură a sindicatelor 
din Ploiești a avut loc marți verni
sajul expoziției de carte din Repu
blica Cuba.

In expoziție sînt prezentate circa 
600 de volume reprezentînd diverse 
genuri ale literaturii.

La vernisai, la care au participat 
oameni de cultură și un numeros pu
blic. Mihgil Vulpescu. președintele 
comitetului județean de cultură și 
educație socialistă, și Jesus Mendizâ- 
bal. însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Republicii Cuba la București, 
au rostit alocuțiuni.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
VOLEI FEMININ

Întîlnire la C. C. al P. C. R.
Marți dimineață a avut loc la C.C. 

al P.C.R. o intilnire prieteneasbă cu 
delegația Partidului Socialist Portu
ghez, care ne vizitează țara la invi
tația C.C. al P.C.R. Au participat 
tovarășii Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. Cornel Burtică. Iosif 
Uglar, membri supleanți ai Comite
tului Executiv, secretari ai C.C. al 
P.C.R.. Corneliu Mănescu. membru al 
C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste. Ghlzela Vass. mem
bru al C.C. al P.C.R.. Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.. Constantin Petre, 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R.

Din partea P.S. Portughez au parti
cipat tovarășii Tito de Morais, prim- 
secretar național al P.S.P.. membru 
al Consiliului de conducere și mem
bru fondator al partidului, conducă
torul delegației. Antonio Guterres,

membru al Consiliului de conducere, 
ai Comisiei economice și colaborator 
al secretarului de stat pentru indus
trie și energie, frfario do Carmo, 
membru al Cor^iliului de conducere, 
Maria Emilia, membru al Consiliu
lui de conducere, delegat politic pe 
lingă serviciile de presă. E. Maia 
Cadete, membru al Consiliului de 
conducere, colaborator la Secretaria
tul de slat pentru emigrație. L. Nunos 
da Ponte, colaborator al Comisiei 
internaționale și al Secretariatului de 
stal pentru emigrație, Isabel Soares, 
militantă a Partidului Socialist Por
tughez.

La întilnirea și convorbirile car» 
au avut loc cu acest prilej, desfă
șurate intr-o atmosferă prietenească, 
s-a făcut o informare reciprocă cu 
privire la activitatea și preocupările 
color două partide, precum și un 
schimb dc păreri cu privire la unele 
probleme ale internaționale
actuale.

o activitate sportivă care ciștigă 
tot mai mult teren

„TROFEUL 
T IS“

Convorbire cu prof. univ. dr. Andrei DEMETER, 
de la Institutul de educație fizicâ și sport

— Gimnastica la locul de muncă 
reprezintă una dintre formele cele 
mai accesibile si de mare eficientă 
pentru întărirea sănătății omului și 
creșterea capacității sale de muncă. 
Ea se efectuează in mari întreprin
deri productive și in instituții din 
numeroase țări, in scopul combaterii 
oboselii fizice și intelectuale ce apare 
după 4—5 ore de activitate neîntre
ruptă. Prin executarea ritmică și co
rectă a unor exerciții bine selecțio
nate se elimină, in cîteva minute 
numai, senzația de oboseală, sint sti
mulate sectoare vitale mai puțin so
licitate in activitatea de producție. 
In acest mod sint înviorate marile 
funcțiuni vegetative, contracarindu-se 
efectele unor eventuale poziții sta
nce sau chiar vicioase, stimulindu-se 
totodată activitatea sistemului ner
vos. De fapt, este vorba de o odihnă 
activă-deosebii de utilă și necesară.

— Există deci un beneficiu ■ 
general, nu o „pierdere 
t<mp“. cum, din păcate, se 
consideră uneori.

— Beneficiarii gimnasticii nu 
numai muncitorii, colectivitatea 
participă efectiv la această activitate, 
ci și întreprinderile și instituțiile, 
societatea tn ansamblu. Timpul „pier
dut" pentru efectuarea gimnasticii 
este, de fapt, un ciștig. El este ram
bursat din belșug prin creșterea sim
țitoare a capacității de muncă, prin 
buna dispoziție psihică și senzația de 
prospețime ce apar după cele cîteva 
minute de mișcări.

Ca o argumentare concretă a aces
tor afirmații aș cita experiența co
lectivului de muncitoare de la Fabri
ca de ciorapi din Sebeș-Alba, expe
riență pe care am cunoscut-o recent 
lax fața locului. Aci. sub îndrumarea 
oicanizației de partid, un mic colec
tiv de entuziaști, condus de asistenta 
medicală Ileana Bojiță, a căutat și 
pină la urmă a găsit modalitatea cea 
mai bur.â de a angrena muncitoarele 
la practicarea exercițiilor fizice. Rind 
pe rind a fost introdusă gimnastica 
la secțiile „Circulare I“, „Incheiat- 
remaiat". „Circulare II" și „Circulare 
III" ; azi ea este efectuată zilnic, pe 
schimburi, dimineața și după-amiaza, 
la șase secții. Exercițiile — predate 
și conduse de citeva instructoare 
alese din rindul tinerelor muncitoa
re — au fost selecționate conform 
specificului muncii din fiecare secție, 
ele fiind afișate pe planșe executate 
cu mijloace proprii. înregistrarea 
exercițiilor pe bandă de magnetofon 
face posibilă efectuarea comenzii co
recte și in lipsa instructoarelor.

— Care este opinia celor ce 
' practică gimnastica ? Ce efecte

* concrete se observă in privința 
sănătății, eventual — dacă ați 
putut afla — in privința crește
rii productivității muncii ?

— Am stat de vorbă cu numeroase 
muncitoare, intre care Florica Petraș- 
cu. Ileana Todor, Răcz Regina. Toate 
mi-au vorbit cu plăcere despre efec
tele binefăcătoare ale ^gimnasticii. De 
altfel, cunoscind și situația din alte 
întreprinderi unde se practică gim
nastica, curentul de opinie nu poate 
fi decit deosebit de favorabil. Din 
discuțiile purtate cu secretara comi
tetului de partid, tovarășa Maria 
Băcilă. și cu directorul adjunct al 
întreprinderii. tovarășul Dorin Lă- 
daru. a reieșit în mod evident faptul 
tă la Sebeș gimnastica a contribuit 
in mare măsură și la creșterea pro
ductivității muncii, la realizarea si 
depășirea sarcinilor de producție. 
Deși in acest sens este foarte greu 
să se facă un calcul precis, citeva 
date edifică pe oricine. în primul 
rind. s-a redus simțitor numărul îm
bolnăvirilor. deci al zilelor de inca
pacitate temporară de muncă. In 
timp ce in 1970. înainte de introdu
cerea gimnasticii, morbiditatea in 
afecțiunile sistemului osteoarticular 
arăta un indice de frecvență de 7.58 
(180 de cazuri), in 1971, primul an

de introducere a gimnasticii, acest 
indice a scăzut la 5 (129 de cazuri). 
In 1973 indicele de frecvență a scă
zut și mai mult, la 4,5. Semnificativ 
este și faptul că in secțiile unde se 
execută gimnastica nu s-a inregistrat 
nici un accident de muncă, fața de 
alte secții unde nu se practică gim
nastica.

— La situația aceasta, firește, 
nu s-a ajuns doar ca urinare a 
introducerii și practicării gim
nasticii la locul de muncă.

— Această netă reducere

Tn sala sporturilor din Constanta 
au inceptit marți întrecerile celei 
de-a 12-a ediții a competiției inter
naționale feminine de volei ..Trofeul 
Tomis’*. Echipa României a învins cu 
scorul de 3—0 (15—11, 15—6. 15—11) 
selecționata Bulgariei. In cel de-al 
doilea joc al programului, formația 
Cubei a ciștigat cu 3—0 (15—6. 15—3. 
15—4) meciul cu echipa Ungariei.

Astăzi, de la ora 17,00, au loc ur
mătoarele partide : Cuba — Bulga
ria și Cehoslovacia — Ungaria.

în cîteva rînduri

de 
mai

sint 
care

______ a 
morbidității — care, la prima vedere, 
pare neverosimilă — nu se datorește, 
se înțelege, exclusiv gimnasticii la 
locul de muncp, ci și altor măsuri 
igienico-sanitare, printre care pe pri
mul loc' situăm efectuarea sistema
tică de către un- număr- mare de 
muncitoare a gimnasticii, terapeutice 
si preventive t țn cabinetul de fizio
terapie al fabricii. Chiar de la an
gajare. muncitoarele sint cuprinse, 
dacă este cazul, in diferite grupe de 
gimnastică terapeutică, in funcție de 
afecțiunea prezentată. Vreau să pre
cizez că. la Sebeș, sportul are nu
meroși prieteni ; aproape toți parti
cipă cu mult entuziasm la diferitele 
activități organizate de consiliul aso
ciației. ..Durerea" lor o constituie 
insă faptul că incă nu dispun de 
baze sportive adecvate și suficiente 
pentru a cuprinde pe toți cei ce do
resc să aibă o astfel de activitate 
recreativă și recuperatoare.

— Din felul în cure a fost 
concepută cuprinderea maselor 
de muncitori in activitatea de 
educație fizică și sport rezultă 
că la Sebeș gimnastica la lo
cul de muncă, in general, par
ticiparea intregului colectiv la 
efectuarea zilnică a unor exer
ciții relaxatoare, 
și înviorătoare

deconectante 
a devenit o 

parte integrantă a vieții între
prinderii.

— într-adevăr, așa este. Noi, spe
cialiștii. considerăm că la Sebeș 
s-a făcut o treabă foarte bună ; ini
țiativa și entuziasmul citorva au gă
sit — lucru foarte important — spri
jinul direct și permanent al organi
zației de partid, al sindicatului și or
ganizației de tineret și, nu in ultimul 
rind, al conducerii întreprinderii. Din 
cite exemple de acest fel mai cu
nosc (la Călărași, la Suceava, la 
București, la Iași), pot să spun că in 
general introducerea și desfășurarea 
gimnasticii la locul de muncă au de
pins și depind întotdeauna de modul 
in care colaborează toți factorii de 
conducere politică sau administrativă 
din unitatea respectivă. Formind in 
continuare un larg curent de opinie 
favorabil activităților sportiv-recrea- 
tive. respectiv pentru practicarea 
gimnasticii la locul de muncă, este 
cazul să n? gindim — in spiritul 
sarcinilor cuprinse in Holărîrea C.C. 
a| P.C.R. privind dezvoltarea conti
nuă a educației fizice și sportului — 
ca acțiunea să capete cu adevărat 
un caracter de masă, să extindem, 
deci, experiența existentă. Nu exa
gerez deloc dacă afirm că. intre mij
loacele eficiente de ridicare a pro
ductivității muncii, a randamentului 
general al activității de producție, 
conducerile centralelor industriale, 
ministerele chiar, ar putea recomanda 
și susține concret' organizarea largă 
a gimnasticii la locul de muncă. Am
plificarea — pe această cale — a 
potențialului biologic al celor ce mun
cesc duce la descoperirea unor re
surse nebănuile și nevalorificate in 
producție — prin creșterea capacită
ții de efort, dezvoltarea armonioasă 
a organismului, promovarea optimis
mului și bunei dispoziții. Iată de ce 
pledăm pentru generalizarea expe
riențelor bune de la Sebeș, Călărași, 
lași, Suceava și București.

Convorbire reolizotâ
Ion DUMITRIU

de

vremea
Teri tn țară : Vremea s-a răcit în Ba

nat. Cnșana. Maramureș. Transilvania 
bi Moldova și s-a menținut călduroasă 
in rest. Cerul a fost variabil cu În
norăm mai accentuate In nordul Bana
tului, sudul Crișanej. al Transilvaniei 
și al Moldovei, cea mai mare parte a 
Munteniei, zona subcarpatică din Ol- 
lenia si Carpații Meridionali, unde s-au 
semnalat descărcări electrice șl averse 
oe ploaie. Vintul a suflat slab p!r>ă 
la potrivit. Temperatura aerului la 
•ra 14 oscila Intre 1B grade la Gura-

honț, Vărădia și Lugoj și 34 grade la 
Caracal. Roșiorii de Vede, Alexandria 
și Tr. Măgurele.

Timpul probabil pentru 8, S și 10 au
gust. In țară : Vreme ușor Instabilă In 
nord-estul țării și in zona de deal și 
de munte, la începutul Intervalului. 
c!nd cerul va prezenta Innorârl mai 
accentuate și vor cădea ploi locale În
soțite de descărcări electrice. In rest, 
cerul va fi variabil, mai mult senin in 
a doua parte a intervalului. Vintul va 
sufla slab, pină la potrivit. Tempera
tura va fi staționară la Inpeput. apoi 
va creste ușor. Minimele vor fi cu
prinse între 9 și 19 grade, iar maxime
le intre 20 și 30 grade. In București : 
Cerul va fl variabil, favorabil ploii 
la începutul intervalului. Vlnt slab 
pină Ia potrivit. Temperatura staționa
ra la Început, apoi va crește ușor.

HOCHEI : Selecționata română în
vingătoare. La Obserstdorf (Bavaria) 
se desfășoară un turneu international 
de hochei pe gheată. In prima zi, se
lecționata României a învins cu sco
rul de 7—3 (2—1. 2—1. 3—1) echipa 
H. C. Helsinki. Turneul este dotat 
cu cupa „Thurn und Taxis".

BOX : Șapte pugiiiști maghiari la 
campionatele mondiale. La campio
natele , mondiale de box de la Hava
na, Ungaria va fi reprezentată de;-7 
pugiiiști,: Gedo (semimuseă). cam
pion olimpic, Orban (muscă). Rachai 
(cocoș), Badari (pană). Botos (semi- 
usoară), Juhasz (ușoară) și Komach 
(semimijlocie). Antrenorul echipei 
este, ca de obicei, fostul triplu cam
pion olimpic Laszlo Papp.

TENIS : „Cupa Galea", cucerită de 
echipa Cehoslovaciei. Pentru a cin- 
cea oară echipa de tenis a Ceho
slovaciei a ciștigat „Cupa Galea", re
zervată formațiilor de tineret (jucă
tori sub 21 de ani). Echipa ceho
slovacă a mai ciștigat „Cupa Galea’4 
in 1963. 1965, 1966 și 1970.

★
La Indianapolis au început cam

pionatele internaționale de tenis ale 
S.U.A. pe terenuri de zgură 
court). In primul tur au fost înre
gistrate următoarele rezultate __ 1
importante : Bravo (Chile) — Barlh 
(S.U.A.) 6—1, 6—2 ; Gisbert (Spania) 
— Hagey (S.U.A.) 6—1. 6-0 ; Meiler 
(R.F.G.) — Prajoux (Chile) 6—3, 
6—4 : Munoz (Spania) — Plotz 
(R.F.G.) 7—5, 7—5. Cehoslovacul Ko- 
des. accidentat, nu participă la acest 
turneu.

(clay

mai

BASCHET : Tn ultima zi a compe
tiției internaționale feminine (echipe 
de tineret) de baschet de la Banska 
Bystrica, selecționata Ungariei a în
vins cu scorul de 66—39 (36—21) echi
pa României. Cehoslovacia a dispus 
cu ‘ 71—62 (35—31) de echipa Cubei. 
Clasamentul final : 1. Cehoslovacia 10 
puncte : 2. Ungaria 9 puncte : 3.
Cuba 8 puncte : 4. Polonia 6 puncte ; 
5. România 5 puncte.

(Urmare din pag. I)
tul că la Congresul al 
reafirmata necesitatea 
țior.a in continuare în 
voltârii colaborării cu __  _____
lumii, fără deosebire de orinduire 
social-politică. Și in acest 
se cuvine a fi relevată 
tanța vizitelor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu intr-un mare număr de 
țări din Europa și de pe continen
tul american — care s-au înscris ca 
momente de excepțională însemnă
tate pentru dezvoltarea 
bilaterale și totodată ca o contribu
ție concretă la cauza destinderii și 
înțelegerii internaționale.

Este un merit deosebit al Congre
sului al X-lea de a fi pus puternic 
in evidență principiile noi de rela
ții intre state și de a fi orientat ac
tivitatea internațională a României 
spre afirmarea perseverentă și ho- 
tărilă a acestor principii — de
plina egalitate in drepturi, respec
tarea independentei și suveranității 
naționale, neamestecul in treburile 
interne, avantajul reciproc, nerecurge- 
rea la forță sau la amenințarea cu 
forța. Subliniind cu tărie că România 
așază aceste principii la temelia re
lațiilor sale cu toate statele. Con
gresul a indicat să se acționeze cu 
fermitate pentru înrădăcinarea lor 
trainică în viața internațională, ele 
formind cheia unor relații de încre
dere și colaborare și oferind cadrul 
optim pentru înflorirea fiecărei na
țiuni. pentru progresul general. Un 
bilanț deosebit de semnificativ pe 
care il putem face acum este acela 
că in perioada care a trecut de la 
Congres. România, prin cel mai au
torizat reprezentant al său, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a semnat 28 
de declarații solemne, tratate, _ 
corduri generale, care consacră a- 
ceste principii, contribuind prin a- 
ceasia la afirmarea in viața interna
țională a noului tip de relații.

Analizind evoluțiile pozitive de pe 
continentul european, Congresul al 
X-lea a pus un accent prioritar pe 
necesitatea de a ie acționa in vede-

X-lea a fost 
de a se ac- 
direcția dez- 

toate statele
domeniu 

impor-

relațiilor

a-

se vor 
ciștigă-

ciștlgă- 
ziua de

(Agerpres)

Magistrala
flăcărilor albastre

.a

Coordonate industriale
7 000 000

electri-

(Urmare din pag. I)

conducta va 
Moscovei o CORESPONDENTA 

DIN MOSCOVA
de o centrală 

de

La 11 auguct

Tragere excepțională PRONOEXPRES

Administrația de stat Loto- 
Pronosport informează partici- 
panții că in ziua dc 11 august 
1974 organizează o nouă tragere 
excepțională „Pronoexpres". Cu 
acest prilej sc vor atribui nu
meroase și importante premii in 
bani (de valoare fixă și varia
bilă), in autoturisme „Dacia 
1300" și „Moskvici 408 412. ex
cursii in R.S. Cehoslovacă (de 
un loc și două locuri, cu trenul, 
pe ruta : Budapesta — Praga — 
Brno — Bratislava, de circa 12 
zile), in R. D. Germană (dc ci
te două locuri, cu trenul, circa 
12 zile, pe ruta : Berlin — Post- 
dam — Dresda — Leipzig) și 
in U.R.S.S. (cu trenul și avionul, 
pe ruta. : Kiev — Leningrad — 
Moscova, cu o durată de circa 
10 zile).

Participarea se face, ca și

pină acum, pe bilete de 6 și 15 
lei, biletele de 15 lei avînd 
dreptul de a participa la toate 
extragerile.

La tragerea excepțională „Pro
noexpres’* din 11 august se vor 
crectua 6 extrageri, astfel : ex
tragerea I de 9 numere din 45 ; 
extragerea a Il-a de 9 numere 
din 45 ; extragerea a IlI-a de 
9 numere din 45 ; extragerea a 
IV-a de 8 numere din 45 : extra
gerea a V-a de 8 numere din 
45 : extragerea a Vl-a de 8 nu
mere din 45. în total — 
extrage 51 de numere 
toare.

Depunerea biletelor 
toare se va face pină în 
joi. 15 august 1974, la ora 13, in 
orașele reședință de județ., 
pină miercuri 14 august 1974. 
ora 13, in celelalte localități.

nute pină acum se cifrează la mai 
multe milioane lei. „Secretul" aces
tor succese constă in hărnicia și 
experiența minerilor. dinLrecarese 
disting in mod deosebit Ion Ră- 
descu, Ionel Glodeanu, Sevastian 
Bîrzogeanu, Gheorghe Petreanu, 
Cornel Țebreanu și mulți alții.

Ca pondere in economia jude
țului, întreprinderea de industrie 
locală deține Jpcul cinci. După re
zultatele obținute, unitatea a urcat 
pc primul loc. La sfirșitul primu
lui semestru. colectivele de muncă 
din industria locală vileeanâ 
raportat că sarcinile de plan 
patru ani ai cincinalului au fost 
îndeplinite și că pină la sfirșitul 
acestui an vor realiza suplimentar 
o serie de produse in valoare to
tală de aproape 230 milioane.

Nu putem incheia aceste rindurl 
fără a aminti și de făurarii „cetă
ților de lumină*4 de pe Lotru 
Olt.

— In ziua cind întregul popor 
va sărbători a XXX-a aniversare 
a eliberării patriei — ne spunea 
tov. Ion Bolnavu, secretarul comi
tetului de partid de la Grupul de 
șantiere T.C.H. Lotru — hidroe- 
nergeticienii noștri vor racorda la 
sistemul energetic național toate 
cele trei turbine din centrala Ciun
gei, îndeplinind astfel sarcinile ac
tualului cincinal.

— Iar noi — a completat ideea 
tov. Constantin Dobrin, secretarul 
comitetului de partid, de la șantie
rul I.C.H. Olt — vom da in exploa-

au 
pe

Și

tare, pină la aceeași dată, primul 
hidroagregat al hidrocentralei țle 
la Rm. Vilcea.

Sint angajamente care, cu certi
tudine, vor deveni fapte ce tre
buie urmate neintirziat și de ace
le colective din județ, deocamdată, 
restanțiere in îndeplinirea planu
lui — intre care Combinatul pe
trochimic Rm. Vilcea sau Combi
natul de produse sodice Govora. 
Cauzele trebuie căutate, in primul 
rind. în- intirzierea punerii in func
țiune a unor noi capacități și o- 
biective. a căror producție a fost 
cuprinsă in planul pe acest an. Iar 
aceste rămineri in urmă se dato
rează. pe de o parte, ritmului nesa- 
tisfăcălor de execuție imprimat de 
constructor, respectiv, de Grupul de 
șantiere T.C.I. Govora, in perioa
da de început a adestui an, iar. pc 
de altă parte, celor doi beneficiari 
care au intirziat asigurarea utila
jelor și instalațiilor tehnologice. 
Sint. totuși, reale posibilități ca. in 
curind, situația de pe aceste șan
tiere să se imbunătățească radical, 
și aceasta judecind lucrurile prin 
prisma ritmului de lucru actual. 
Pentru aceasta, comitetul Județean 
de partid a stabilit un complex 
plan de măsuri și și-a îndreptat 
centrul de greutate al preocupări
lor spre aceste unități. Există cer
titudinea că jud ațul Vilcea va rea
liza actualul cincinal înainte de 
termen, că oamenii muncii din în
treprinderi vor intimpina cele două 
mari evenimente istorice din acest 
an cu realizări remarcabile in în
trecerea socialistă.

Conducta de 
ze „Siberia-Mosco- 
**, magistrală de 

oțel lungă dc peste 
3 000 de kilometri, cu 
un capăt înfipt in 
fostele smircuri în
ghețate din nordul re
giunii Tiumen (adă
postind unul din cele 
mai mari depozite de 
gaze din lume), iar cu 
celălalt în capitala 
Uniunii Sovietice, este 
unul din cele mai im
portante șantiere de 
construcții ale celui 
de-al patrulea an al 
cincinalului. Este su
ficient a arăta că, a- 
tunci cind va funcțio
na cu intregul ei ran
dament, 
furniza _ _____
energie egală cu cea 
produsă ’ 
electrică — 
kilowați. (în timp ce 
hidrocentrala ’ ’ ’
că cea mai puternică 

. din lume, cea de . la 
Krasnoiarsk, are doar 
GjOOOOOO kw).

Străbătind teritori
ile a 13 regiuni și re
publici autonome, ma
gistrala va trece pe 
lingă orașele Nadym, 
Punga, Tura, Perm, 
Ijevsk, Kazan, Gorki. 
Obstacolele create de 
natură in calea ei 
sint pe cit de nume
roase. pe atit de di
ficile : zeci și sule de 
kilometri de smircuri 
înghețate, munții stîn- 
coși ai Uralului, uria
șele cursuri de apă 
Obi și Vplga, spre a 
nu mai vorbi de „flu
viile in miniatură" ca 
Nadym, Kama, Oka 
și altele : de aseme
nea. pe traseul res
pectiv se află nume
roase șosele, căi fera
te. localități care tre
buie ocolite. In afară 
de aceasta, cerințele 
păstrării echilibrului 
ecologic, a purității 
mediului ambiant im
pun numeroase lu
crări de reamenajare 
a unor suprafețe în
tinse, dc defrișare a 
unor zone pâduroase 
etc.

Giganticul șantier 
este împărțit în pa
tru zone, fiecare din
tre ele alcătuită* din

Odată cu lucrările 
de pe șantiere se 
schimbă fața unor 
zone întregi, apar noi 
așezări, in timp ce 
vechi localități puțin 
cunoscute odinioară 
iși capătă faimă. Un 
exemplu il oferă așe
zarea „Medvejie*4
(care, în traducere, în
seamnă „locul urși
lor"). Aici au apărut 
și se înmulțesc fără 
încetare blocuri de 
locuințe cu multe e- 
taje, edificii adminis
trative, străzi, locali
tatea pierdută pe 
vremuri in zona mlaș
tinilor înghețate că- 
pătind acum trăsătu
rile unui oraș mo
dern. Totodată, in 
procesul construcției 
apar noi și importan
te inițiative, cu re
zultate valoroase. De 
P'ldă. undeva lingă 

Ijevsk-Gorki, Mosco.va, la Podolsk, 
. - s irit,, p e.. termi nate ex-

perierifeîe ‘ privind o 
nodă metodă tehnolo
gică de instalare a 
conductelor de gaze 
de 1 220—1 420 mili
metri, care, potrivit 
opiniei specialiștilor, 
va asigura creșterea 
de citeva ori a pro
ductivității muncii în 
amplasarea de con
ducte.

Intrarea 
țiune a 
flăcărilor 
Siberia-Moscova 
face ca anul 
extracția de gaze din 
îndepărtatul Medvejie 
să sporească cu 
22 000 000 000 metri 
cubi. In același timp, 
ținînd seama că geo
logii descoperă in Si
beria de nord mereu 
noi zăcăminte de ga
ze. există toate pre
misele pentru spori- 

„ rea an de an a ex
tracției acestora, ca 
și a contribuției adu
se de oamenii muncii 
din acest important 
sector industrial la 
dezvoltarea continuă a 
economiei naționale 
pe calea spre comu
nism.

60 de mari fluxuri de 
construcție. Se mun
cește susținut, cu ab
negație, iar rezultate
le sint .pe măsura e- 
fortului. De pildă, co
lectivele de construc
tori din prima zonă, 
condusă de Nikolai 
Klzub, au și predat 
Ministerului Industriei 
Gazelor o porțiune de 
conductă de peste 960 
kilometri ; cele din 
zona .a treia, care 
și-au propus instala
rea conductei înainte 
de termen, au- asigu
rat darea in exploa-

tare de probă a por
țiunii C.zz'.zi,
pe o lungime de 629 
kilometri ; colectivele 
trustului „Mdsgazpro- 
vodstroi*' s-au angajat 
să termine lucrările 
cu 2—3 luni mai de
vreme. astfel incit o- 
dată cu începerea se
zonului rece moscovi- 
ții să poată folosi „in 
premieră*4 gazele na
turale din indepărta- 
ta Siberie de nord.

După cum scrie zia
rul ,.Pravda", această 
nouă magistrală de 
transport a gazelor 
reprezintă o insemna- 
tă contribuție la in- 
depllnirea sarcinilor 
trasate de Congresul 
al XXIV-lea al 
P.C.U.S., de a se con
tinua lucrările pentru 
crearea unui sistem 
unic de aprovizionare 
cu gaze. Astfel, adău- 
gindu-se celor peste 
84 000 kilometri de 
conducte de gaze 
existente în prezent 
(dintre care 17 000 km 
au fost instalate in 
primii trei ani ai cin
cinalului), noua super- 
conductă întregește 
acest sistem, mai ales 
avînd in vedere fap
tul că va fi unită 
cu altă magistrală — 
conducta „Aurora bo
reală" din nord.

în func-
„magistralci 

albastre’4 
va 

acesta

L. DUȚA

I

rea înfăptuirii securității europene. 
A fost astfel reafirmată cu claritate 
poziția țării noastre cu privire la 
căile înfăptuirii securității europene, 
justețea aprecierilor și orientărilor 
in acest domeniu fiiild intru totul 
confirmată ulterior de însăși cristali
zarea conceptului de securi' ’ 
peană, ca 
bazate pe 
pabile 
rea 1 
dăpost de orice act de forță sau de 
amenințare cu forța, să asigure o 
largă cooperare intre toate națiu-

‘ să 
liberă

, ----- ----- . euro-
sistem de relații noi, 
angajamente ferme, ca- 
chezășuiască dezvolta- 
a fiecărui stat, la a-

eliberare națională in acești ani. a 
căror luptă este urmărită de țara 
noastră cu caldă simpatie și susținu
tă printr-un sprijin - consecvent sub 
diverse forme — material, politic, 
diplomatic. Așa cum se știe. Româ
nia a fost printre primele țări care 

■ au încheiat documente de stat cu 
mișcările de eliberare din Angola, 
Mozambic. Guineea-Bissau — acie 
de o deosebită importanță, urmate 
de recunoașterea lor pe plan inter
național. inclusiv de către Organiza
ția Națiunilor Unite.

Totodată, metoda de abordare a

principiilor independenței și suve
ranității naționale, pentru consoli
darea păcii.

Evoluțiile din ultima vreme sub
liniază cu și mai mare tărie însem
nătatea aprecierilor cuprinse in do
cumentele Congresului al X-lea al 
partidului nostru in legătură cu ne
cesitatea democratizării relațiilor 
internaționale, asigurindu-se partici
parea tuturor statelor, fără deose
bire de mărime, forță sau potențial, 
la soluționarea marilor probleme 
ale contemporaneității. Noi și noi 
fapte au dovedit — așa cum a pre-

Activitate internațională constructivă
nile continentului. în lumina acestei 
concepții, România a luat parte ac
tivă la pregătirea Conferinței gene- 
ral-europenc și apoi la lucrările el 
propriu-zise, aducînd o contribuție 
constructivă larg recunoscută și apre
ciată. în același spirit, țara noas
tră va acționa consecvent și de 
acum înainte pentru încheierea 
cu succes a lucrărilor fazei a Il-a, 
de Ia Geneva, astfel incit să poată fi 
convocată faza a IlI-a, finală, la ni
velul cel mai inalt.

în ultimii cinci ani au devenit și 
mai evidente marile schimbări în 
raportul dc forțe, relevate in ana
liza făcută de Congres. Numeroase 
evenimente petrecute de atunci a- 
testă mutațiile pozitive ce au loc pe 
arena internațională, sub influenta 
forțelor sociale» atit de mari și de 
variate care se ridică la luptă pen
tru cauza libertății, pentru respec
tarea dreptului popoarelor de a fi 
stăpine pe propriile destine, pentru 
pace și socialism. O ilustrare eloc
ventă în acest sens o constituie șl 
succesele obținute de mișcările de

problemelor internaționale litigioase 
preconizată dc Congres a fost din 
plin validată dc însăși evoluția eve
nimentelor — așa cum atestă faptul 
că in această perioadă s-au semnat 
Acordurile de la Paris cu privire la 
restabilirea păcii în Vietnam, au fost 
încheiate acorduri de dezangajare 
militară in Orientul Apropiat, s-a în
ceput dialogul dintre noul regim 
portughez și mișcările de eliberare 
din Africa.

Desigur, procesul destinderii nu este 
ireversibil; in diferite țări există incă 
forțe care se opun cursului spre 
normalizarea raporturilor și colabo
rarea între state, care nu renunță la 
practicile politicii imperialiste de 
amestec in treburile unor state 
suverane, aducînd prin aceasta 
serioase prejudicii Intereselor păcii. 
Tocmai de aceea se impune cu și 
mai mare stăruință acțiunea unită a 
tuturor forțelor progresului pentru 
abolirea definitivă a politicii de forță, 
pentru accentuarea cursului spre 
destindere, prin «trlcta respectare a

văzut și subliniat Congresul al X-lea 
— rolul și contribuția pe care țările 
mici și mijlocii, alături de țările 
mari, pot să le aibă în viața interna
țională.

Congresul al X-lea. documentele 
sale au răsunat ca o chemare vi
brantă la Întărirea unității mișcării 
comuniste și muncitorești, a între- 

front antiimperialist. Acțio- 
in spiritul hotăririlor in

ternaționaliste ale Congresului, 
partidul nostru și-a dezvoltat ne
contenit legăturile de colaborare 
și solidaritate internationalists cu 
toate partidele comuniste și munci
torești. Și nu s-ar putea face o e- 
vocare. fie cit de succintă, a eveni
mentelor acestor ani fără a sc re
liefa consecvența cu care partidul 
nostru a acționat — pe linia hotâri- 
rii adoptate de Congres — pentru 
refacerea și întărirea unității parti
delor comuniste și muncitorești, 
pentru situarea pe prim plan a 
ceea ce ii unește pe comuniști, per
severența cu care conducerea parti
dului a îndeplinit mandatul incre-

dințat ca, în discutarea deosebirilor 
de păreri, să nu se angajeze in bla
marea sau condamnarea altor parti
de frățești, ci să militeze pentru 
rezolvarea lor pe calea contactelor 
directe, de la partid la partid, in 
spiritul stimei și respectului reci
proc. Iși păstrează intru totul, va
labilitatea aprecierile făcute la Con
gresul al X-lea cu privire la căile 
de realizare a unei unități noi iu 
mișcarea comunistă internațională 
— unitate superioară, întemeiată pe 
concepția marxist-leninistă, pe nor
mele deplinei egalități intre toate 
partidele, pe neamestecul in treburile 
interne, pe respectarea independenței 
fiecărui partid, a dreptului de a-și 
elabora de sine stătător propria po
litică, in concordanță cu condițiil® 
specifice ale propriei țări. Tot
odată. corespunzător cerințelor ac
tualității. partidul nostru a acționat 
pentru lărgirea relațiilor cu parti
dele socialiste, cu toate forțele de
mocratice și progresiste, cu mișcările 
de eliberare națională, cu toate for
țele antiimperialiste. in interesul 
luptei unite pentru înfăptuirea ma
rilor aspirații ale lumii contempo
rane.

Ca rezultat al tuturor acestor ori
entări constructive, anii de la Con
gres au fost ani de puternică creș
tere a prestigiului internațional al 
României socialiste. Astăzi, numele 
tării noastre este și mai larg cunos
cut, se bucură de și mai mult respect 
și prețuire pe toate meridianele glo
bului. Se confirmă și in acest fel 
justețea politicii externe a partidului 
și statului nostru — o politică a cărei 
forță constă in faptul că este o po
litică dreaptă, corespunzătoare nor
melor de etică și legalitate interna
țională. in adeziunea fermă și spriji
nul entuziast al intregului popor ro
mân, conștient că ea răspunde pe 
deplin intereselor fundamentale ale 
națiunii noastre și, totodată, intere
selor tuturor națiunilor lumii, aspi
rațiilor lor celor mai înalte de liber
tate, dreptate, pace și colaborare in
ternațională.

1 I
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MOSCOVA 40 DE STATE

întrevederile ministrului român al comerțuluif
AFRICANE CER

Vizita ministrului afacerilor

exterior și cooperării economice internaționale
MOSCOVA 6 (Corespondență de la 

L. Duță). — Tovarășul lon Tațan, 
viceprim-minislru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior si coope
rării economice internaționale al 
României, a avut, la 6 august, o în
trevedere cu N. S. Patolicev. minis
trul comerțului exterior al U.R.S.S., 
in cadrul căreia au fost examinate 
probleme ale dezvoltării schimburilor 
economice dintre România și Uniu
nea Sovietică.

In aceeași zi, tovarășul Ion Pățan

a avut o int Unire dc lucru cu V. N. 
Novikov. vicepreședinte al Consiliu
lui dt? Miniștri al U.R.S.S.. m cursul 
căreia s-a făcut un schimb de păreri 
privind dezvoltarea colaborării și 
cooperării dintre cele două țâri. La 
ambele intilniri a participat Gheor- 
ghe Badrus, ambasadorul Republicii 
Socialiste România in Uniunea So
vietică.

întrevederile s-au desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Ambasadorul român în Indonezia

și-a prezentat scrisorile de acreditare
DJAKARTA 6 (Agerpres). — La 5 

ambasadorul Republicii So- 
România, Teodor Ditulescu. a 

ntat scrisorile de acreditare pre
ședintelui Republicii Indonezia, ge
neral Suharto. Cu această ocazie, 
ambasadorul român a transmis pre
ședintelui Suharto, din partea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, un me
saj do prietenie și urări de prospe
ritate pentru poporul indonezian, 
precum $i dorința de dezvoltare, in 
continuare, a relațiilor de colaborare 
dintre România și Indonezia.

La rindul său. președintele Suharto

a transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu caldele sale mulțumiri 
pentru mesaj, urări de prosperitate, 

precum și dorința de a îmbogăți 
continuu conținutul concret al bune
lor raporturi de stat româno-indone- 
zicne. in interesul cauzei păcii și co
laborării internaționale.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, șeful -statului indonezian 
s-a întreținut cordial cu ambasadorul 
român.

La ceremonia prezentării scrisorilor 
de acreditare a luat parte ministrul 
de externe. Adam Malik.

Vicepremierul grec Gheorghios

externe al României la Pekin
Recepția oferită de ministrul de externe al R. P. Chineze

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). 
— Un grup dc 40, de state africane 
au adresat, luni, Consiliului de Secu
ritate o scrisoare prin care cer a- 
cesfui organ al O.N.U. să recomande, 
la cea mai apropiată întrunire a sa, 
admiterea Gulneei-Bissau in Orga
nizația Națiunilor Unite, informează 
agenția Associated Press. In docu
mentul menționat se precizează că 
Guineea-Bissau a fost deja recunos
cută de peste 80 do țări, este mem
bră a Organizației Unității Africane 
(O.U.A.) și are statut dc observator 
pc lingă O.N.U.

După cum este cunoscut. Portuga
lia a anunțat că va recunoaște inde
pendența acestui stat și va sprijini 
admiterea sa in rindul statelor mem
bre ale O.N.U.

Evoluția situației
din Cipru

ATENA 6 (Dc la corespondentul 
nostru). — Vicepremierul și minis
trul de externe al Greciei, Gheor
ghios Mavros. l-a primit, marți, pe 
Ion Brad, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Atena. Amba
sadorul român a transmis felicitările 
fi urările de deplin succes adresate 
de Guvernul Republicii Socialiste 
România noului guvern grec in în
deplinirea sarcinilor de mare impor
tanță pentru națiunea elenă, pe care 
și le-a asumat.

Vicepremierul Gheorghios Mavros 
a mulțumit pentru mesaj și și-a ex
primat convingerea că bunele rela
ții de prietenie tradițională dintre 
Grecia și România vor fi continuate 
și dezvoltate pe toate planurile. El 
a rugat pe ambasadorul român sâ 
transmită mulțumiri președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru politica 
clară, fermă și consecventă pe care 
România o promovează in relațiile

ca și pentru eforturileromâno-elene._ r_______ __ __
sale îndreptate spre realizarea des
tinderii, înțelegerii și păcii în Bal
cani, in Europa și in întreaga lume.

Vicepremierul și ministrul de ex
terne grec și-a exprimat, totodată, 
acordul deplin cu poziția și acțiunile 
României privind rezolvarea proble
mei cipriote în spiritul normelor 
dreptului internațional, al respectu
lui pentru independența, integrita
tea și suveranitatea națională a Ci
prului, pentru respectarea dreptului 
poporului cipriot de a-și decide sin
gur soarta, fără amestec din afară.

NICOSIA 6 (Agerpres). — După 
cum informează agențiile de presă, 
concomitent cu negocierile din cadrul 
Comisiei tripartite însărcinate cu 
stabilirea liniei de încetare a focului, 
alcătuită din reprezentanții militari 
ai Greciei, Turciei și Marii Britanii
— care se desfășoară la Cartierul 
general al forțelor O.N.U. din Cipru
— in diferite localități din insulă au 
fost semnalate, in cursul zilei de 
marți, noi incidente militare intre 
forțele turcești- și ale clprioților 
turci, pc de o parte, și ciprioții 
greci, pe de altă parte. Asemenea in
cidente, care au implicat bombarda
mente de artilerie, au avut loc in 
jurul localităților Lapithos, Karavas 
și Vasilia — situate la cîțiva kilome
tri vest de Kyrenia, intr-o zonă con
trolată de forțele armate ale Turciei.

Ciocniri militare au fost semnala
te. de asemenea, in zona portului 
Famagusta. S-a anunțat că militari 
canadieni, finlandezi și britanici din 
contingentul O.N.U. dislocat in insulă 
au fost trimiși in zona portului Fa
magusta. pentru a preveni reluarea 
incidentelor militare.

PEKIN 6 (Corespondența de la 
Ilie Tecuță) — Ministrul afacerilor 
externe al R.P. Chineze, CI Pin-fcl, 
a oferit, luni seara, o recepție in 
onoarea ministrului afacerilor exter
ne al României. George Macovescu, 
aflat intr-o vizită oficială de priete
nie la Pekin. Au participat adjuncți 
ai ministrului de externe și ai mi
nistrului comerțului exterior si alte 
persoane oficiali1.

în alocuțiunea rostită, ministrul de 
externe chinez a relevat că aciuata 
vizită a ministrului român oferă po
sibilitatea reafirmării profundelor 
sentimente de prietenie frățească ce 
animă cele două partide, tari și po
poare și contribuie la aprofundarea 
cunoașterii reciproce și la trecerea 
in revistă a problemelor de interes 
comun. Aducind un călduros omagiu 
amplelor eforturi depuse in prezent 
de poporul român in consfințirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, in Îndeplinirea planului cin
cinal înainte de termen — in ajunul 
marii sărbători a eliberării României 
de sub dominația fascistă și al celui 
de-al XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român — Ci Pin-fei a re
levat că, îndeosebi după vizita in 
R.P. Chineză a delegației de partid 
și guvernamentale conduse de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tradiționa
lele relații do prietenie frățească și 
colaborare pe multiple planuri din
tre România șl China — ambele țări 
socialiste in curs de dezvoltare — au 
cunoscut o evoluție continuu ascen
dentă. Vorbitorul a exprimat hotări- 
rea partidului, guvernului și poporu
lui chinez de a acționa și în viitor 
pentru dezvoltarea și extinderea a- 
cestor relații. Vorbitorul a relevat 
că „România susține cu fermitate că 
independența și suveranitatea națio
nală, egalitatea și neamestecul în 
treburile interne trebuie respectate 
cu strictețe și că toate țările, mari 
sau mici, au dreptul să participe la 
soluționarea problemelor internațio
nale". Referindu-se apoi la faptul că 
România dezvoltă activ relații de 
prietenie și cooperare cu un număr 
mare de țări in curs de dezvoltare și 
se opune cu hotărire imperialismu
lui. colonialismului, ministrul de ex
terne chinez a spus : „Ne exprimăm 
din inimă admirația noastră pentru 
politica dumneavoastră militantă".

Ministrul de externe român a sub
liniat, în cuvintul său, faptul că vi
zita in R.P. Chineză a delegației de

partid și guvernamentale conduse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. con
vorbirile purtate și înțelegerile rea
lizate cu tovarășul Mao Tzedun, pre
ședintele C.CS' al P.C. Chinez. Citi 
En-lai, premier al Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze, și alți conducători 
de partid și de 8tat chinezi, s-au 
Înscris ca evenimente remarcabile in 
cronica relațiilor româno-chineze. ca 
o contribuție de prim ordin la o mai 
bună cunoaștere reciprocă, la întă
rirea prieteniei și colaborării fră
țești dintre partidele, țările și po
poarele noastre, la consolidarea for
ței socialismului și păcii in Întreaga 
lume. Un factor de însemnătate ho- 
tăritoare pentru continua aprofunda
re a acestor relații bazate pe mar
xism-leninism și Internaționalism 
proletar, pe principiile respectării in
dependenței și suveranității naționa
le. neamestecului in treburile inter
ne, egalității tn drepturi și întraju
torării tovărășești — a afirmat vor
bitorul — il constituie contactele 
permanente, frecventele intilniri in
tre cadre din conducerile celor două 
partide și state. Ministrul de exter
ne român s-a referit apoi la realiză
rile poporului nostru in construcția 
socialistă sub conducerea' Partidului 
Comunist Român.

în încheierea alocuțiunilor lor, 
cei doi miniștri au toastat pentru 
prietenia trainică dintre partidele, 
țările și popoarele României și Chi
nei, pentru noi succese în opera de 
construire a socialismului îri cele 
două țări, în sănătatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, în sănătatea pre
ședintelui Mao Tzedun. a celorlalți 
conducători de partid și de stat ro
mâni și chinezi.

La recepție a fost prezent Nicolae 
Gavrilescu, ambasadorul României în 
R.P. Chineză.

★
Ministrul român al afacerilor ex

terne a continuat, marți, convorbirile 
oficiale cu ministrul de externe al 
R. P. Chineze.

Convorbirile, care s-au desfășurat 
Intr-o atmosferă caldă, in spiritul 
tradiționalelor relații de prietenie 
frățească și colaborare pe multiple 
planuri, au reliefat hotărîrea comună 
a celor două părți de a amplifica și 
diversifica aceste relații, în interesul 
partidelor, țărilor și popoarelor noas
tre. pentru ,:J 
lismului si

consolidarea forței socia- 
păcii in întreaga lume.

Manifestări consacrate
aniversării eliberării României

Am ajuns cu bine în țară la 4 august și doresc să vă mulțumesc 
dumneavoastră, guvernului și poporului Republicii Socialiste România 
pentru primirea excelentă pe care mi-ați făcut-o mie și delegației mele, 
in timpul vizitei în frumoasa dumneavoastră țară.

Cu cea mai înaltă considerație,
SIAKA STEVENS

HIROSHIMA

de la bombardamentul
atomic

TOKIO 6. (Corespondență de Ia 
P. Dlaconu). — Hiroshima a co
memorat, marți, 29 de ani de la 
bombardamentul atomic în 
și-au pierdut viața 200 000 de

care 
v. t,„___ _ _____ _ oa
meni. Peste 40 000 de persoane, in
clusiv reprezentanți ai diferitelor 
organizații antinucleare japoneze, au 
participat la manifestările comemo
rative din Parcul memorial al^ păcii. 
La ora 8 și 15 minute 
6 august 1943 asupra ’ 
căzut bomba atomică 
trat un moment de 
memoria victimelor, 
nătății și bunăstării 
kichi Saito, a dat citire unui mesaj, 
adresat participanților de către pri
mul ministru al Japoniei, Kakuei 
Tanaka. La rindul său, primarul 
orașului, Setsuo Yamada, a dat ci
tire unei Declarații a păcii — care 
exprimă protestul 
împotriva utilizării 
și extinderii 
cleare.

> — cînd in
Hiroshimei a 

— a fost păs- 
reculegere in 
Ministrul să- 
sociale, Kuni-

cursei

*
zi, la

particlpanților 
armelor atomice 
înarmărilor nu-

Hiroshima 
Conferinței

au 
in- 

ato- 
de

In aceeași 
continuat lucrările 
ternaționale Împotriva bombelor 
mice și cu hidrogen, organizată 
Consiliul japonez împotriva bombe
lor atomice și cu hidrogen — Gen- 
suikyo.
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• REGRESUL SPON
TAN AL CANCERULUI 
este un fenomen extrem de 
rar, dar pe deplin dovedit do 
medicina modernă. Un caz de 
acest fel a fost furnizat de 
chirurgi de la spitalul american 
John Hopkins. O femeie opera
tă in 1956 do un cancer al si
nului a făcut, trei ani mai tir- 
ziu, o nouă metastază, medicii 
fiind nevoițl să recurgă la ex
tirparea organelor, precum și la 
o intensă radio și hormonote-, • 
rapie. Situația s-a menținut sta
ționară. In 1961. ajunsă Ia dis
perare, pacienta a abandonat 
orice tratament. Spre stupoarea 
medicilor, ea a continuat să 
trăiască, mal bine de zece ani, 
în timp ce boala a regresat 
continuu. Decedată, Iq. urma 
unui accident fără vreo legătu
ră cu boala, femeia a fost din 
nou supusă unui examen me
dical minuțios. Autopsia a re
levat doar mici focare cance
roase in măduva osoasă. Acesta 
este unul din cele 200 de cazuri 
de regres al cancerului înregis
trate de medici din anul 1 900 
pină in prezent

LEGALIZAREA ACTIVITĂȚII 
ORGANIZAȚIILOR POLITICE 
MARXISTE DIN COSTA RICA

SAN JOSE 6 (Agerpres). — în 
urma dezbaterilor desfășurate săptă
mina trecută. Adunarea Legislativă a 
Republicii Costa Rica a aprobat — 
cu o largă majoritate — proiectul de 
reformă constituțională cu privire la 
legalizarea activității organizațiilor 
politice marxiste.

In virtutea acestei reforme. Parti
dul Avangărzii Poporului din Costa 
Rica. scos in afara legii după războ
iul civil din 1948. a redevenit partid 
oficiat acționind in condiții de lega
litate. Succesoare a partidului comu
ni". această organizație politică mar
xistă a fost reprezentată ‘ “
meniul costarican.

in Paria-

CARACAS 6 (Corespondență de 
la V. Păunescu). — Intre 30 iulie și 
2 august, in statul Tachira. in aria 
Anzilor venezueleni, s-au desfășu
rat o serie de manifestări consa
crate celei de-a XXX-a aniversări 
a eliberării României de sub do
minația fascistă. In localitățile La 
Grita, El Capacho, La Fria, exploa
tarea minieră Lobaterra și allele, 
ambasadorul României în Venezue
la, Petrache Dănilă, a făcut o serie 
de expuneri privind realizările ob
ținute de poporul român după eli
berare. Au fost prezentate filme 
documentare surprinzind dezvolta
rea petrochimiei românești, ima
gini de pe litoral și a fost deschi
să o expoziție cu imagini fotogra
fice de pe meleagurile țării noas
tre.

Autoritățile locale', numerosul pu
blic prezent la manifestări și-au 
exprimat stima șl admirația față 
de președintele României, Nicolae 
Ceaușescu, față de marile succese 
ale poporului român.

BRAZZAVILLE 6 (Agerpres). — 
In cadrul manifestărilor închinate 
sărbătoririi zilei de 23 August, Gh. 
Stoian, ambasadorul Republicii 
Socialiste România, la Brazzaville, 
a vorbit despre semnificația și im
portanța națională și internaționa
lă a actului de la 23 August 1944. 
A urmat apoi un spectacol de gală, 
fn cadrul căruia au fost prezentate 
filme documentare infățișind vizi
ta tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in R~ P. Congo, in martie 1972, și 
cea a președintelui Marien N'Gou- 
abi in România, in iulie 1973.

GRECIA

k.

agențiile de presă transmit
fiu fost comutate sentin

țele de condamnare la 
moarte 3 unu‘ c*v** ^re’ 
tari, pronunțate săptămina trecută 
de Consiliul de război al forțelor 
aeriene chiliene (F.A.C.H.). în pe
depse cu privațiunea de libertate pe 
30 de ani. Printre cei condamnați se 
află Carlos Lazo, membru al Parti
dului Socialist din Chile.

Forțele patriotice de eli
berare cambodgiene au bom' 
bardat, in noaptea de luni spre 
marți, pentru a treia oară intr-un 
interval de 72 de ore. obiectivele lon- 
noliste din Pnom Penh, provocind

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI
____ -_____ ;____ :_____ ___ ____ —______ ;______  -•••■ ’■

Măsuri pe calea
normalizării politice

Mesajul adresat națiunii elene, 
la 25 iulie, de noul premier Con
stantin Caramanlis delimita sarci
nile ..guvernului civil de salvare 
națională" la două aspecte consi
derate fundamentale : mai in'ii. 
aplanarea crizei declanșate in Ci
pru și apoi „trasarea rapidă a 
procedurii care să conducă la fun
damentarea unei democrații reale 
și progresiste, in cadrul căreia iși 
vor găsi locul toți grecii". Noul 
prim-ministru arăta, totodată, că 
deschiderea „drumului spre liber
tate, democrație și fericirea națiu
nii" nu este lipsită de pericole, ci 
impune măsuri fc-rme și urgente 
care să se bucure de sprijinul po
porului.

Observatorii politici. cercurile 
de presă din Atena apreciază că 
primele acte de guvernare — des
tul de numeroase pentru perioada 
de numai două săptămini de exis
tență a cabinetului — ar oglindi 
dorința de a se avansa, cit mai ra
pid. spre o normalizare.

La numai patru ore după for
mare, guvernul anunța amnistie
rea tuturor delictelor politice, in
clusiv a acelora dinainte ce 21 
aprilie 1967 (cind puterea a fost 
preluată, după cum se știe, de 
junta militară prin lovitura de 
stat) și punerea in libertate a de- 
tinuților politici, inclusiv comuniș
tii. Au fost, totodată, anulate ho- 
tăririle administrației militare de 
a priva de cetățenia greacă pe 
oponenții refugiați in străinătate, 
lagărul de pe insula Yaros, ..ocna 
din Marea Egee", unde, in ultimii 
27 de ani. au fost siliți să trăiască, 
in condiții inumane, peste 20 000 
de deținuți politici, a fost desfiin
țat. Ziarele suprimate de juntă au 
reapărut in mod legal, printre care 
și ..Avghi". cotidianul stingii gre
cești. pe care, după șapte ani. ci
titorii l-au putut avea din nou in 
mină, începind de duminică — 
difuzarea sa pe străzile Atenei, ca 
și ale a’.tor orașe din Grecia, pri
lejuind scene emoționante.

Aceste prime măsuri de justiție 
și destindere internă, primite cu 
satisfacție de opinia publică si 
cercurile politice de toate orientă
rile. au fost urmate, la 1 august, 
de un nou și important pas pe 
calea normalizării politice : repu
nerea in vigoare, cu titlu provizo
riu și cu lăsarea in suspensie a 
problemei formei de stat, a Con
stituției civile :!
de stat militare, 
apreciat această 
„cea mai bună tn

dinaintea loviturii
Presa greacă a 
hotărire drept 

condițiile ac-

in-tuale", pentru progresul politic 
tern. Puterea politică civilă a 
fost restabilită și consolidată, iar 
armata pusă din nou sub contro
lul guvernului. Problema elaboră
rii unei constituții definitive a 
fost lăsată in seama viitorului 
parlament, care va avea și atribu
ții de Adunare Constituantă, iar 
cea a formei de stat — monarhie 
sau republică — va fi hotărită 
după consultarea electoratului.

Deși. ..datorită împrejurărilor 
actuale", legea marțială este men
ținută in vigoare, guvernul este 
in favoarea promovării măsurilor 
de natură să permită ridicarea ei 
,.in condiții nepericuloase pentru 
țară". între altele. atribuțiile 
poliției militare au fost strict li
mitate. iar comandantul acestei 
poliții, generalul Dimitrios loanni- 
dis. considerat de mulți ca „omul 
forte" al fostului guvern, a fost 
pus in disponibilitate. Curățirea 
aparatului administrativ de elemen
tele instalate de juntă a inceput cu 
destituirea secretarilor generali ai 
ministerelor, guvernatorilor bănci
lor și conducătorilor altor instituții 
publice de importanță națională, 
a tuturor prefecților.

Dezbaterile publice intense care

Milioane de italieni au ieșit in 
piețe pentru a-și face auzit pro
testul ferm și hotărit contra noilor 
acțiuni teroriste săvirșițe de orga
nizația neofascistă ..Ordinul negru". 
După cum se știe, criminalul aten
tat asupra trenului „Italicus" s-a 
soldat cu moartea a 12 persoane 
și 48 de răniți. Bomba, după toate 
probabilitățile o „bombă cu ceas", 
a explodat in timp ce „Italicus" 
ieșea din galeria „Apenină" (cea 
mai lungă din Europa), la puține 
sute de metri de stația ferată San 
Benetto di Val di Sandro. Dacă 
bomba ar fi explodat in interiorul 
galeriei, atentatul ar fi avut pro-

au loc in jurul acestor acțiuni re
flectă ecoul aprobativ al popu
lației, voința largă a opiniei pu
blice de a se continua cu fermi
tate și consecvență cursul norma
lizării. Deși nu participă la gu
vern. comuniștii, Uniunea Demo
cratică de Stingă — E.D.A. și U- 
niunca de Centru au ’ exprimat 
sprijinul pentru acțiunile guvernu
lui îndreptate spre democratizarea 
și restabilirea vieții politice nor
male in Grecia.

Trăsătura definitorie a luărilor 
de poziție de pină acum este ce
rința unanimă ca din viata politică 
a țării să se elimine complet dis
criminările și excluderile, să se 
permită activitatea legală și liberă 
a tuturor forțelor politice naționa
le. inclusiv a comuniștilor. Presa, 
oamenii politici de cele mai diver
se orientări, inclusiv membri ai 
guvernului, între care ministrul 
lucrărilor publice, George Magakis, 
susțin părerea că numai printr-o 
asemenea evoluție se va putea a- 
junge la „democrația progresistă 
în care iși vor găsi loc toți grecii", 
promisă in mesajul său de primul 
miniștrii CaramanlLs. In acest 
sens, opinia publică, 
necesitatea unității 
stingă, a unui front 
lor democratice ale 
nuntă —asa cum se 
colul redacțional din ............ ........
al ziarului „Avghi", reintrat in le
galitate — pentru „mobilizarea 
tuturor acestor forțe in guvernul 
de salvare națională".

In 
subliniind ’ 

forțelor de 
larg al forțe- 
țăril, se pro- 

ara’ă in arti- 
prlmul număr

Ion BADEA

porții extraordinare : tehnicienii a- 
preciază că explozia ar fi ucis 
circa 350 persoane — victime ino
cente.

O adevărată psihoză a atentate
lor s-a răspindit in toată Italia. 
O bombă, plasată intr-un automo
bil. a explodat, la Milano, lingă un 
pilon de inaltă tensiune, iar o alta 
a explodat intr-un magazin la 
Monza. Au fost semnalate și nu
meroase alarme false ; trenul Ge
nova—Milano a fost oprit și per
cheziționat. iar cei 700 de pasa
geri au fost îmbarcați in alte va
goane ; prefectura din Milano a 
primit un telefon anonim care a-

nunța că teroriștii vor arunca în 
aer celebra „Scala".

în toate orașele italiene, de la 
micile pină la marile centre, din 
Nord și pină in Mezzogiorno, in 
toate locurile de muncă, riposta 
populară la monstruosul atentat 
fascist din noaptea de 3 spre 4 au
gust a fost fermă, hotărită, uni
tară și imediată. Chiar in seara 
zilei de luni s-a desfășurat cu 
mare succes greva generală ini
țiată de cele trei centrale sindicale 
C.G.I.L.—C.I.S.L.— U.l.L. au
avut loc manifestații pro
test in numeroase centre ale țării 
— la Roma, Torino, Milano, Vene
ția. initiate de forțele politice de
mocratice. de sindicate, de organi
zațiile Rezistenței.

La Florența, unde s-a produs aten
tatul. aproximativ 10 000 de oameni 
s-au adunat in centrul orașului, ex- 
primindu-și indignarea. La Bo
logna, mii de persoane prezente la 
demonstrație au scandat lozinci an
tifasciste. Birourile și magazinele 
din localitate și-au încetat tempo
rar activitatea.

Impunătoarea mobilizare a opi
niei publice și a tuturor forțelor 
democratice exprimă nu numai in
dignarea față de noul atentat fas
cist. ci și voința unită a acestor 
forțe de a bara calea fascismului, 
de a acționa pentru progres social, 
libertate și democrație. Ziarul 
„L’UNITA", organul Partidului Co
munist Italian, subliniază : „Minia 
și indignarea se alătură in acest 
moment cererii de a vedea activi
tatea „bandelor negre" anihilată. 
Vom face dovada că există forța 
necesară pentru a denunța si zdrobi 
acele rețele de conivență și compli
cități care au făcut posibile, in ul
timii cinci ani, delictele purtind sem
nul bestialității naziste". „Italia de
mocratică — scrie „IL MESSAG- 
GERO" — respinge violenta fascis
tă. Fascismul nu va trece". „In în
treaga tară sc ridică avertismentul : 
„Ajunge !" — subliniază la rindul 
său ziarul socialist „AVANTI".

- Premierul Mariano Rumor a con
dus, marți, o reuniune a cabinetu
lui italian, care a examinat măsu
rile ce trebuie luate ca urmare a 
recrudescenței atacurilor organiza
țiilor neofasciste. Ministrul justi
ției, Mario Zagari, a declarat că 
este necesară completarea legisla
ției in vederea facilitării luptei îm
potriva terorismului.

Reinnoind poziția sa fermă de a- 
părare a ordinii democratice. Parti- 

. dul Comunist Italian a adresat tutu
ror muncitorilor și forțelor antifas
ciste un apel la vigilentă si unitate, 
subliniind din nou, intr-o rezoluție 
a Biroului Politic, necesitatea rea
lizării unui plan de acțiune, gene
ral 6i coordonat, pentru zdrobirea 
terorismului fascist, a comploturi
lor care amenință Republica.

inamicului pierderi în oameni și ma
teriale de luptă. Lansate din imedia
ta vecinătate a capitalei, de pe ma
lul estic al Mekongului, rachetele —• 
lovit obiective aflate la circa 300 
metri de reședința lui Lon Noi.

!ntr-un studiu pubticat 
societatea „Liga urbană" se arată 
presiunile cele mal puternice asupra 
bugetului familiilor consumatorilor 
americani le-a exercitat sporirea, cu 
circa 14 la sută, a prețurilor produ
selor alimentare și că veniturile fa
miliilor muncitorilor de culoare ame
ricani au scăzut, anul trecut, cu pesta 
4 la sută.

Fermierii olandezi au 
tinuat manifestațiile de protest 
potriva înrăutățirii situației lor 
nomice, blocind, ca și în zilele 
cedente. circulația rutieră. 
Haga, sute de producători agricoli au 
mers cu tractoarele spre sediul parla
mentului. Guvernul olandez a inter
zis toate demonstrațiile fermierilor 
sub motiv că ele ar duce la „pertur
barea circulației publice".
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Cele două camere ale 
parlamentului australian 
s-au reunit, marți. Intr-o sesiune co
mună — prima din istoria țării — 
inițiată de premierul Gough Whitlam 
pentru soluționarea impasului gene
rat de respingerea repetată de către 
Senat a șase proiecte de lege guver
namentale aprobate de Camera Re
prezentanților. în camera inferioară, 
guvernul deține 66 locuri, iar opozi
ția — 61. în Senat insă cele două 
părți dispun fiecare de cite 29 de 
mandate, astfel incit soarta proiecte
lor guvernamentale depinde de votul 
celor doi deputați independenți.

Primul ministru al Iorda
niei, Zeid Rifai, a sosit, luni seara, 
la Washington, într-o vizită oficială 
care include, in două runde d© con
vorbiri. cu secretarul de stat ameri
can. Henry Kissinger, examinarea 
perspectivelor unei dezangajări a 
trupelor iordaniene și israeliene.

La Londra ou lncePut lucrf- 
rile unei reuniuni a grupului de lu
cru al Organizației internaționale a 
cafelei, la care urmează a se examina 
modalitățile de reînnoire a acordului 
asupra cafelei, realizat in 1968, și 
care expiră la 30 septembrie a.c.

Piața comună a sporit sub- 
stanțial taxele impuse asupra cerea
lelor destinate exportului, măsură ce 
urmărește protejarea rezervelor de 
cereale ale C.E.E.

A încetat din viață, la
Leningrad, in vîrstă de 81 de ani, 
Alexandr Belișev, cel care in istori
cul an 1917 a îndeplinit funcția de 
comisar pe celebrul crucișător „Au
rora". în această calitate, el a ordo
nat tragerea istoricei salve care 
anunța Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie.

Banca Mondială ™ acor<,a 
Egiptului un împrumut de 200 mili
oane de dolari pentru finanțarea 
unui număr de proiecte economice, 
între care dezvoltarea localităților 
din zona Canalului Suez și extinde
rea rețelei feroviare a țării — in
formează ziarul ..Al Ahram".

Urmările Inundațiilor în 
Bangladesh. Comunicațiile ru- 
tiere intre Dacca și 10 districte 
Bangladesh au fost întrerupte ca 
mare a inundațiilor catastrofale 
registrate in ultimele două săptămini. 
Legăturile rutiere cu alte districte 
devin tot mai precare, iar circulația 
feroviară este, practic, paralizată.
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Secetă în Venezuela. In 
urma secetei puternice care bintuie 
in regiunea centrală a Venezuelei, 
144 000 de acri de orezarii au fost 
compromise, iar 20 000 de vite au 
pierit. Se estimează că se va pierde 
o cantitate de 140 000 tone de orez, 
pagubele cifrindu-se la 100 milioane 
de dolari. In unele localități a fost 
raționalizată apa potabilă.

UnDeraiere in Franța, 
tren care circula pe ruta Caen 
Rennes a deraiat luni, accidentul sol- 
dindu-se cu 9 morți Si 30 de răniți.

Convorbirile lui Y. Arafat
la Varșovia

VARȘOVIA 6 (Agerpres). — Polo
nia va analiza în mod pozitiv pro
blema deschiderii unei reprezentanțe, 
la Varșovia, a Organizației Pen
tru Eliberarea Palestinei — se spu
ne in comunicatul referitor la con
vorbirile purtate la C.C. al P.M.U.P. 
de Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Executiv al O.E.P. în 
document se reafirmă sprijinul păr
ții poloneze față de măsurile in ve
derea rezolvării depline a situației 
din Orientul Apropiat.

CONFERINȚA ASUPRA DREPTULUI MĂRII
• Raportul secretarului general al O.N.U. privind rezervele 
minerale ale oceanelor • Proiect de convenție internațio

nală pentru combaterea poluării

CARACAS 6 (Agerpres). — în 
continuarea lucrărilor celei de-a 
IlI-a Conferințe a Națiunilor Unite 
asupra dreptului mării, a fost pre
zentat un raport elaborat de secre
tarul general al O.N.U. cu privire 
la rezervele minerale deosebit de 
importante conținute de așa-numiții 
„noduli metalici neferoși" din a- 
dincurile mărilor șl oceanelor lumii. 
Documentul relevă că cele circa 15 
milioane tone de metale neferoase 
ce ar putea fi extrase din platfor
mele oceanelor Pacific și Indian, 
în următorii zece ani, ar permite 
obținerea unor producții de 920 000 
tone mangan, 220 000 tone nichel, 
200 000 tone cupru, 30 000 tone co
balt și 30 000 tone diverse metale.

Pe de altă parte, în cadrul comi-

tetului de lucru pentru problemele 
legate' de combaterea poluării, pro
iectul de convenție avansat de un 
grup de 10 state a primit sprijinul 
de principiu al majorității țărilor 
participante. în esență, textul 
clară că statele se angajează

de-
---- ... -------- — să 

coopereze — la nivel mondial sau 
regional, direct sau in cadrul unor 
organizații internaționale speciali
zate — in scopul punerii la punct a 
unor elemente care să reglementeze 
lupta împotriva poluării mediului 
marin. Statele contractante — / se 
precizează in proiect — vor ține 
seama de posibilitățile economice 
ale țărilor In curs de dezvoltare, a 
căror evoluție economică nu trebuie 
frinată de reglementări formulate 
în mod restrictiv.

• INVAZIE... CICLISTA.
Pentru prima dată in istoria de 
mai multe decenii a Turului 
Franței, cea mai populară cursă 
de ciclism din lume, ediția de 
anul acesta, recent Încheiată, a 
inclus și Anglia, ceea ce, bine
înțeles, a necesitat transborda- 
rea peste Canalul Mlnecii a 
concurenților și întregului per
sonal auxiliar. Populația orașu
lui Plymouth a făcut o primire 
triumfală concurenților, presa 
reamintind cu acest prilej că, 
pentru prima dată d© la inva
zia normandă, cu aproape 900 
de ani în urmă, țărmurile bri
tanice sint supuse unul aseme
nea „asalt", ce-i drept pașnic, 
venind de partea cealaltă a 
Canalului Minecii. Președin
tele comitetului de primire, 
deputatul Harold Pattinson, a 
declarat : „Salutăm unul din 
evenimentele cele mai impor
tant© și mai spectaculoase pe 
care orașul Plymouth l-a trăit 
in ultimii 1 000 de ani... în loc 
de a respinge pe invadatori, 
așa cum s-a intimplat in seco
lele trecute, li primim cu căl
dură... Concetățeni, bucurați-vă 
de această ocazie, sinteți mar
torii unui eveniment isteric".

• „EXPEDIȚIA A- 
DINCURILOR" DIN A- 
TLANTIC. In ^cadrul opera
țiunii comune franco-americane 
de explorare a profunzimilor 
Atlanticului, zilele acestea s-a 
dat startul în cea de-a treia și 
ultima etapă, prevăzută 6ă du
reze pină La sfirșitul lunii au
gust. Zona cercetată — uriașa 
despicătură din mijlocul Atlan
ticului — se află la 670 km i/1 
largul insulelor Azore. Cele tntii 
„vehicule ale adincurilor" uti
lizate — submarinul american 

Alvin", farfuria submersibilă 
„Cyana" și batiscaful „Arhime- 
de", franceze — s-au comportat 
admirabil. „Arhimede" a stabilit 
un record, râminind intr-una 
din scufundări circa 7,5 ore la 
fund ; la rindul său, ..Alvin" a 
colectat, pină acum. 320 kg de 
eșantioane, efectuind și 12 000 
de fotografii alb-negru sau 
color. Cit privește „Cyana", 

s despre care se spune că are 
ușurința deplasării unui scuter, 
aceasta a fost autoarea unor 
importante descoperiri indicind 
prezența de rezerve minerale 
submarine.

• TRANSPORTOR 
PNEUMATIC DE MĂR
FURI. In Japonia a început 
construirea unui transportor 
pneumatic de mărfuri. Prin in
termediul lui vor putea fi 
transportate, de-a lungul unor 
țevi, diferite mărfuri, închise 
in'containere speciale. Viteza 
d© transport este mult sporită 
în comparație cu alte instalații 
automate, iar costul substanțial 
mai redus.

• TUTUNUL POATE 
FI Șl FOLOSITOR. Tutu
nul, planta atit de hulită de că
tre oamenii de știință pentru 
efectele sale dăunătoare sănătă
ții, încearcă acum să se „reabi
liteze", erijîndu-se in indicator 
al... purității aerului inspirat da 
plămini. în 17 locuri din cen
trul mărelui oraș vest-german 
Miinchen a fost plantat, cil 
titlu experimental, taba.c care, 
pe lingă funcția ornamentală, o 
va îndeplini și pe aceea de bio- 
indicator al gradului de poluare 
atmosferică: frunzele plantei, 
lipicioase și acoperite de puf, 
rețin Impuritățile nocive din at
mosferă. După o perioadă anu
mită, tutunul este „recoltat" și 
supus unui examen amănunțit 
al conținutului
sulf, oxizi de carbon si de 
plumb. Această „rețea biologi
că do măsurare" va fi comple
tată anul viitor de pini.

de bioxid de
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