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ÎNTÎLNIREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU 

cu reprezentanți ai scriitorilor
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre

tar general al Partidului Comunist 
Rw.i, președintele Republicii So- 
cfâtiste România, s-a întiinit miercuri 
dupâ-amiazâ in stațiunea Neptun. in 
cadrul unei ședințe de lucru, cu 
membri ai conducerii Uniunii scrii
torilor, secretari ai asociațiilor scrii
torilor. directori si redactori-sefi ai 
revistelor, publicațiilor si editurilor 
literare.

Au participat tovarășii Manea Mă- 
nescu. Dumitru Popescu. Cornel Bur
tică. Iosif Uglar, Ștefan Andrei.

Această reuniune de lucru se In- 
■ -rie in practica secretarului general 
al partidului de a se întilni sistema
tic cu oamenii de artă și cultură, ca 
și cu alte categorii sociale din tara 
noastră, de a dezbate nroblemele 
activității lor Șl de a stabili împreu
nă căile și mijloacele perfecționării 
in continuare a muncii.

în cadrul intîlnirii au luat cuvintul 
acad. Zahar ia Stancu. președintele 
Uniunii scriitorilor. Virgil Teodor^s- 
cu. Constantin Chiriță. Aurel Bi- 
ranga. Marin Preda, Mircea Radu 
Iacoban, Su’d Andras, Ion Hobans. 
Mihai Beniuc. Adrian Păunescu. Eu
gen Barbu. Zoe Dumitrescu-Bușu- 
lenga. George Ivașcu.

Vorbitorii au înfățișat activitatea 
desfășurată de Uniunea scriitorilor, 
de organizațiile de partid din cadrul 
uniunii, de asociațiile scriitorilor, 
de edituri și reviste literare, pre
ocupările lor de a intimpina. in a- 
cest an jubiliar, cea d?-a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei și cel 
de-al XI-lea Congres al partidului 
cu noi opere de artă care să reflec- 
te marile prefaceri revoluționare 
din tara noastră. Vorbitorii '-au re- 
fe-it la dezbaterile cu caracter po- 
U-.c Bi teoretic care au loc in ca- 
drul Uniunii scriitorilor gi al orea- 
r.izatiiior de partid, consacrate pro
movării unei arte militante, revolu
ționare la contactele vii. rodnice, 
cu oamenii muncii din întreprin
deri. de pe șantiere, de pe ogoare, 
în vederea unei mai profunde cu
noașteri a realității, la activitatea 
poliiico-educativă pe care Uniunea 
scriitorilor o desfășoară In cadrul 
Fror.tu;u; Unității Socialiste. Au fost 
relevate, de asemenea, colaborarea 
cu uniunile și asociațiile de scrii
tori din țările socialiste și din alte 
țări, schimburile de valori literare 
cu străinătatea.

Vorbitorii s-au referit In același» 
timp, la munca proprie de creație 
in domeniul poeziei, prozei, drama
turgiei si în alte domenii literare de
dicată evenimentelor glorioase pe 
care poporul. român le sărbătorește 

acest an. Ei au făcut, de aseme- 
Sca. o serie de propuneri privind îm
bunătățirea în continuare a vieții si 
activității Uniunii scriitorilor, a ce
lorlalte organisme literare. Vorbito
rii au exprimat atașamentul profund 
al scriitorilor din tara noastră, fată 
de conducerea partidului. anga
jamentul lor de a fi la înălțimea e- 
xigențelor. de a răspunde cu pasiune 
si spirit'militant nobilei misiuni ce 
revine literaturii in societatea socia
listă în educarea maselor. în for
marea conștiinței socialiste, a omu
lui nou.

în mod deosebit, participants si-au 
manifestat profunda prețuire, dragos
te si recunoștință fată de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, pentru sprijinul 
permanent ne care 51 acordă crea
torilor de artă, pentru îndrumările 
prețioase pe care aceștia le primesc

în mod permanent din nartea secre
tarului general al partidului, au ex
primat calde mulțumiri pentru grija 
si atentia acordate condițiilor de 
muncă si de viată ale oamenilor de 
artă si cultură.

Tn încheierea intilnirii a luat 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU.

Secretarul general al' partiduluî a 
exprimat aprecierea deosebită pe 
care partidul o acordă scriitorilor, 
eforturilor lor de a realiza o lite
ratură militantă, care să reflecte 
viața și opera măreață pe care o în
făptuiește poporul nostru, preocupă
rile sale, marile schimbări care au 
avut loc in societatea noastră pe ca
lea edificării socialismului. Secreta
rul general al partidului a subliniat 
locul si rolul important ce revin 
literaturii In întreaga activitate ideo
logică ce se desfășoară in țara noas
tră. in uriașa muncă dusă de partid 
pentru schimbarea modului de gîn- 
dire al oamenilor, pentru perfecțio
narea continuă a societății noastre 
socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
preciat eforturile Uniunii scriito
rilor, ale membrilor ei de a intim
pina cu rezultate valoroase anul ju
biliar. a XXX-a aniversare a elibe
rării tării. Congresul al XÎ-lea al 
partidului. Q

Totodată, secretarul general al 
partidului a înfățișat sarcinile mari 
ce ștau in fata literaturii, exigențele 
sporite pe care le manifestă socie
tatea noastră socialistă fată de crea
torii de literatură si artă, necesita
tea ridicării la un nivel și mai Înalt 
a creației literare.

Secretarul general a recomandat 
scriitorilor mai multă îndrăzneală și 
perseverentă în abordarea probleme
lor majore ale realității noastre so
cialiste. în înfățișarea tradițiilor glo
rioase ale partidului și poporului 
nostru, ale luptei revoluționare pen
tru libertate și dreptate socială, pen
tru o viată mai bună. A fost subli
niată necesitatea unui studiu mai 
aprofundat al istoriei. aJ evenimente

lor social-politice, care să permită o 
redare cit mai veridică a trecutului, 
a măreției luptei revoluționare, a 
semnificațiilor lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a în
fățișat uriașele înfăptuiri materiale 
și sociale realizate de poporul român 
in cei 30 de ani de edificare a noii 
societăți in patria noastră, subliniind 
că toate acestea constituie un izvor 
inepuizabil de inspirație, un tezaur 
nesecat de subiecte și teme pentru 
creatorii de artă. Numai străduin- 
du-se să dea expresie acestor mari 
transformări revoluționare, relațiilor 
noi ce s-au statornicit in societatea 
românească, vieții actuale, npdului 
înaintat de gindire sl simțire al po
porului, nostru, scriitorii vor putea 
realiza opere demne să intre In pa
trimoniul spiritual al națiunii noastre 
socialiste si să-l îmbogățească, du- 
cind. în același timp, și dincolo de 
hotarele țării mesajul luptei și mun
cii poporului român, al existenței 
sale noi. al aspirațiilor sale de pace, 
înțelegere și colaborare între na
țiuni. în felul acesta, literatura și 
arta se vor adresa atit poporului 
nostru, constructorilor socialismului 
din România, cit și forțelor progre
siste din întreaga lume, maselor largi 
care se ridică pentru transformarea 
progresistă a societății, împotriva 
imperialismului, a vechii politici de 
dominație și asuprire, pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a referit la sarcinile 

'criticii literare, lâ obligațiile aces
teia de a acționa ferm de De pozi
țiile filozofiei materialist-dialectice 
și istorice, pentru sprijinirea și pro
movarea literaturii cu caracter revo
luționar. militant și. totodată, pen
tru combaterea unor lucrări lipsite 
de valoare ideologică și artistică. 
Drecum si a unor tendințe negative in 
creația literară, a unor idei confuze, 
greșite. Datoria criticii de artă este 
aceea de a nu tolera sub nici o for
mă promovarea unor lucrări literare 
care, in loc să contribuie la elevarea 
morală, spirituală a omului, la ridi

carea conștiinței socialiste, pot exer
cita prin conținutul lor o influență 
negativă. Dot polua conștiința citi
torilor.

Secretarul general al partidului a 
recomandat ca întregul ansamblu de 
probleme și orientări teoretice și 
ideologice care se pun in fața crea
ției literare in etapa actuală â dez
voltării' societății 'noastre' sR- -facă 
obiectul unor dezbateri ample și 
profunde cu masa scriitorilor, in ca
drul uniunii și asociațiilor scriitori
cești. in revistele de specialitate. A- 
ceastă activitate trebuie să ducă la 
ridicarea nivelului ideologic al crea
torilor de artă, la înțelegerea apro
fundată de către aceștia, in lumina 
filozofiei materialismului dialectic si 
istoric, a proceselor care au 16c in 
societatea noastră, la abordarea, de 
De aceste poziții, in operele literare 
a noilor realități sociale.

tn încheiere, secretarul general al 
partidului și-a exprimat convingerea 
că in țara noastră există buternice 
forțe creatoare in domeniul- litera
turii. capabile să asigure realizarea 
de noi și valoroase opere literare cu 
caracter revoluționar, militant, care 
să marcheze un pas Înainte în dez
voltarea culturii noastre noi. socia
liste, să contribuie din plin la edu
cația socialistă a maselor. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat tuturor 
scriitorilor Îndemnul de a contribui 
prin întreaga lor activitate de crea
ție la înfăptuirea programului. parti
dului de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și tre
cere spre comunism, la întărirea so
lidarității partidului și poporului 
nostru cu forțele revoluționare, pro
gresiste de pretutindeni, la victoria 
luptei mondiale pentru pace și pro
gres social, pentru instaurarea unei 
lumi mai bune și măi drepte pe pla
neta noastră.

Cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. îndemnurile adresate 
creatorilor de artă au fost primite 
cu deplină aprobare de toți cei 
Drezenti si subliniate cu vii aDlauze.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ministrul educației publice 

al Republicii Tunisia
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, miercuri dimi
neața, în stațiunea Neptun, pe Dries 
Guiga, ministrul educației publice al 
Republicii Tunisia, care face o vi
zită in țara noastră.

La întrevedere a participat tova
rășul Paul Niculescu-Mizil, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
educației și Invățămintului.

Oaspetele a fost însoțit de amba
sadorul Tunisiei in tara noastră, Ta- 
ieb Sahbani.

Exprlmind gratitudinea pentru 
onoarea de a fi primit de șeful sta

tului român, ministrul tuni
sian a transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu un cordial salut de priete
nie și urări de prosperitate și noi 
succese poporului român din partea 
președintelui Republicii Tunisia, Ha
bib Bourgulba.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat, la rlndul său. pe 
oaspete să transmită' președintelui 
Habib Bourguiba cele mai bune urări 
de sănătate și fericire, iar poporului 
tunisian noi succese In dezvoltarea 
independentă a țării pe calea progre
sului $i bunăstării.

în cursul convorbirii ■-« subliniat

cu satisfacție evoluția pozitivă a reia** 
țiilor prietenești de colaborare ro- 
măno-tunisiene, In spiritul celor con
venite cu prilejul lntilnirilor și con
vorbirilor dintre șefii celor două sta
te. A fost relevată dorința comună de 
a se aplica consecvent acordurile în
cheiate, de a sc Intensifica conlucra
rea in probleme de educație și invă- 
țămint In cadrul extinderii colaborării 
generale româno-tunisiene, In folosul 
ambelor țări și . popoare, al cauzei 
păcii. Înțelegerii și cooperării interna
ționale.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de prietenie și cordialitate.

NOI SUCCESE 
IN ÎNTRECEREA 

SOCIALISTĂ
Prestigioase succese înscriu' tn 

cronica marii întreceri întreprinde
rile industriale din județul Mureș. 
Astfel, pină la 7 august. 5 între
prinderi industriale si unități eco
nomice din județ au anunțat înde
plinirea sarcinilor de plan pe pri
mele 8 luni ale anului. Este vorba 
de întreorinderile metalurgice ,.E- 
lectromureș“ din Tg. Mureș. .,Re
publica" din Reghin, întreprinde
rea mixtă de industrie locală Si
ghișoara. întreprinderea de rețele 
electrice Mureș șl întreprinderea de 
legume și fructe Mureș.

DROBETA TURNU-SEVERIN 
(CoresDOndentuI „Scînteii". Virgil 
Tătaru). — Colectivul întreprinde
rii forestiere și de transport din 
Orșova. Întâmpină cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării -patriei și 
cel de-al XI-lea Congres al parti
dului cu succese de prestigiu : 
Bilanțul activității a consemnat 
aici realizarea prevederii de Dlan 
la producția-marfă pe cea de-a 8-a 
lună a anului.

Colectivele industriale din jude
țul Galați au început cea de-a 
opta lună a anului sub semne de 
bun augur. în bilanțul perioadei 
ianuarie-iulie ele au înscris o pro
ducție globală suplimentară eva
luată la 222 milioane lei. în primele 
rinduri ale întrecerii se situează 
siderurgistii. care au elaborat, prin
tre altele, peste plan 28 216 tone 
fontă. 58 573 tone oțel. Față de ace
eași perioadă a anului trecut s-au 
elaborat in plus mai bine de 142 500 
tone oțel și 172 000 tone laminate 
finite pline.

STRATEGIA CARE
TA

A DECIS VICTORIA |

IH înfăptuirea

opera întregului popor,
actul energic de voință 

al națiunii române
In intimpinarea celei de-a XXX-a aniversări a eliberării patriei de 

sub dominația fascistă, „Scinteia" iși propune să înfățișeze, intr-un 
ciclu de articole, elementele principale ale strategiei șl tacticii urmate 
de Partidul Comunist Român, ca inițiator șl organizator al marelui act 
revoluționar de ia 23 August 1944 : atragerea maselor celor mal largi 
ale poporului, opțiunea pentru calea insurecțională, folosirea condi
țiilor Interne șl Internaționale, făurirea unității muncitorești ca prin
cipal ax al luptei de eliberare, sistemul de alianțe care a permis 
făurirea frontului unic național antihitlerist, pregătirea militară.

Publicăm în pagina a JV-a primul articol din 
acest ciclu.

MEMORABILUL AN XXX
[,-am Întrebat odată pe 

unul dintre bunii cunoscă
tori ai ținutului vrincean. 
Sitnion Hirnea : „Care este 
astăzi numele fericirii in 
această parte de țară" ? 
N-a pârul șocat de între
bare. „Există un asemenea 
nume. Dar trebuie sâ-l 
cauți. Să-l afli singur. Cu-, 
treierînd cu dragoste dru
murile acestor locuri...".

...Județul are astăzi 1 652 
kilometri de șosele și dru
muri.

Are multă piatră Vran- 
cea. Dar n-avea drumuri. 
Natura este generoasă in 
Vraneea. Dar nu erau dru
muri, Poate că una dintre 
cele mai vibrante pagini de 
cronică nouă, scrisă in cei 
treizeci de ani luminoși, a 
fost. aici, cea consacrată 
nașterii drumurilor. Munții 
au fost străpunși. Cimpia 
imoinzită cu artere de cir
culație... Artere dinamice 
de civilizație socialistă.

★
S-a scris și s-a vorbit 

mult despre locurile aces
tea. Cu munții dezgoliți — 
sălbatic desoăduriți altădată 
— ori inveșmîntați, ici-colo, 
in solemna haină albastră 
a codrilor. Cu păminturile 
fertile din lunca Șiretului, 
dar și cu revărsările consi
derate cindva o fatalitate. 
Cu dealurile mingîiate de 
soare, în care, după spusa 
cuiva, „dacă înfigi o țepușe,

Izvorăște Galbena de Odo- 
bești, iar de citeva luni în
coace și șampania de Pan- 
ciu...‘*. ‘

— Ba nu, replică un me

altora — fără mălai In pri
măvară. Desculț, analfabet, 
ros de bolile sociale intrate 
și ele într-o tristă tradiție. 
Iar toate acestea la un loc

Pe Milcov 
în sus...

dic de prin părțile Bîrsești- 
lor. Ar mai fi vorba și des
pre condiția tragică a vie
ții de odinioară. Tăietor de 
pădure — fără mălai in pri
măvară. Muncitor in podgo
rii — fără mălai in primă
vară. Argat pe păminturile

m-au convins, acum aproa
pe 30 de ani, să rămin. să 
încerc ceva pentru oamenii 
de aici".

★
Focșanii „...e un oraș în

tins. prin mijlocul căruia 
curge un riuleț", nota cind

va un călător străin, Paul 
din Alep. Riulețul — Mil- 
covul — a rămas doar in 
cintccu! și simbolul Unirii. 
Albia lui a fost strămutată. 
Nu mai sînt multe din cele 
ce erau in Focșanii de 
acum două, trei decenii. 
Centrul este răscolit, 
bintuit zi și noapte de 
vuietul mașinilor, buldo
zerelor. macaralelor. Se 
naște centrul civic — 
„Piața Unirii" — in zona 
bornei care marchează ac
tul istoric din urmă cu 115 
ani. Pe o latură a pieței — 
noul sediu administrativ al 
județului : pe alta — noul 
hotel ; a treia latură — 
noile cvartaluri de locuințe. 
Față in față : grădina pu
blică. cu vechiul ateneu 
intr-o margine, și moderna 
casă de cultură a sindicate
lor. lăcaș de cultură cu o 
sală de 600 de locuri.

★
Nu știu pe care dintre 

drumurile Focșanilor o fi 
intrat călătorul acelui veac 
in „orașul întins, prin mij
locul căruia curge un riu
leț". Dacă ar veni azi din
spre Rimnicu-Sărat. pe Bu
levardul București, l-ar în
tâmpina. pe stingă. Focșa- 
nîul industrial. Tradiționa
lul țăruș s-a bătut aici in

Iile TANASACHE

(Continuare în pag. a IV-a)
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Cum va.
fi repartizat

venitul
national?

Legități și factori 
prioritari care impun 

o înaltă cotă 
de acumulare

V_____________

—---------
Potrivit prevederilor din oro- 

iectul de Directive, in viitorul 
cincinal. 33—34 la sută din ve
nitul national se alocă fondului 
de dezvoltare sl 66—67 la sută 
fondului de consum. Este o oo- 
tiune esențială de Dolitică eco
nomică si socială, care continuă 
orientările in acest domeniu ale 
Congreselor al TX-lea si al 
X-lea ale P.C.R.. politică Iz- 
vorită din gri ia permanentă cu 
care Dartidul si statul nostru 
orive.se viitorul tării. răs- 
Dunzind cerințelor obiective 
ale dezvoltării economico-sociale 
accelerate a României in noua 
<-aDă a făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Experiența Istorică a construc
ției socialiste în tara noastră 
demonstrează ce insemnălaie 
covirșitoare are alocarea unei 
nărti importanle din venitul na- 
tibnal pentru fondul de dezvol
tare si. ne aceariă bază, repar
tizarea cu precădere a acestui 
fond pentru sfera productivă, 
pentru dezvoltarea si moderni
zarea producției materiale. Toc
mai prin alocarea unei nărti 
importante din venitul national 
pentru fondul de dezvoltare se 
asigură reproducția socialistă 
lărgită, construirea de noi ’în
treprinderi. modernizarea si do
tarea superioară a celor exis
tente. se asigură temelia creș
terii forțelor de producție. 8 
producției materiale, a venitu
lui national.

Pentru România, aceasta este 
o necesitate obiectivă determi
nată de factori multipli. în ori- 

V 

mul rind. alocarea ur.el părți 
importante din venitul national 
pentru fondul de dezvoltare 
constituie un imperativ, ținind 
seama de stadiul României, ca 
tară socialistă in curs de dez
voltare. care isi propune să a- 
iungă din urmă țările socialiste 
mai dezvoltate economic, statele 
avansate industrial ale lumii. în 
al doilea rind, obiec
tivul fundamental a] 
făuririi societății so
cialiste multilateral 
dezvoltate și. cu atit' 
mai mult, al înaintării 
țării spre comunism 
impune o creștere im
petuoasă a forțelor de 
producție, ceea ce se 
poate realiza numai pe 
baza unei cote inaite 
a fondului de dezvoltare. în 
sfirșit, stabilirea unei asemenea 
proporții constituie garanția 
materială a creșterii continue și 
ferme a nivelului de trai al po
porului.

Dacă, la prima vedere, aloca
rea unei cote importante oen- 

«tru fondul .de dezvoltare s-ar 
narea că se face De seama fon
dului de consum. In realitate, 
tocmai repartizarea unei astfel 
de cote superioare asigură spo
rirea continuă si in ritm incit 
a acestui fond, creșterea sa ab
solută, de la an la an. Pe bună 
dreptate s-a arătat la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. că 
in acele perioade, oină orin a- 
nul 1960. cind s-a redus pro
porția fondului de dezvoltare, a 
soorit prea puțin Insusi fondul 
de consum : In acel ani. ritmul 
mediu anual de creștere a fon

dului de consum a fost lent, 
nedepăsind 5.3 la sută.

Abia s-a putut realiza 
reproducția simplă, au dis
părut unele fonduri fixe oe 
care le aveam si. deși in inter
valul 1961—1965 s-a alocat cir
ca 25 la sută din venitul natio
nal pentru fondul de dezvolta

—  —      ............ ...——n

de întrebări ș? raspunsan
| « » g b

re. totuși, din lipsă de mij
loace. ș-a renunțat la infăotui- 
rea unor obiective economice 
majore, inclusiv la realizarea 
programului de irigații si de 
dezvoltare a nroductiei de În
grășăminte. fără de care nu se 
pot concepe creșterea intensi
vă și modernizarea agriculturii. 
Efecte negative au apărut și pe 
olanul nivelului de trai al popu
lației.

înfăptuind o politică economi
că științifică, pornind ferm de 
la interesele reale, fundamenta
le ale ponorului, partidul nostru 
a respins concepțiile consuma- 
toriste, care vădeau neînțelege
rea legilor esențiale ale repro
ducției socialiste lărgite, a căi
lor Drln care se asigură pro
gresul susținut, economic si so

cial al tării, trecînd In cincina
lul 1966—1970 la alocarea a cir
ca 29—30 Ia sută din venitul na
tional pentru dezvoltare. Tocmai 
aceasta a permis atunci să se 
pună, de fapt, bazele dezvoltării 
noi a industriei românești, oe 
temelia tehnicii celei mai avan
sate. în această perioadă s-au 

realizat, de asemenea. unele 
lucrări însemnate în domeniul 
agriculturii, s-a asigurat dez
voltarea științei, invătămîntului: 
ritmul mediu anual de creștere 
a fondului de consum a fost in 
cincinalul amintit de circa 7 
la sută. în actualul cincinal, 
cind din venitul național se re
partizează peste 33 la sută Pen
tru fondul de dezvoltare. cu
noaștem ce s-a înfăptuit sl ce 
se înfăptuiește în țară în dome
niul industriei, al agriculturii, 
al construcțiilor social-culturale. 
Nu se puteau construi în acest 
cincinal 2 400 capacități noi de 
producție dacă economia noastră 
nu dispunea de mijloacele nece
sare Investițiilor respective : nu 
ne puteam mîndri astăzi cu in
dustria noastră socialistă tot mai 

-

puternică si tot mai modernă, 
cu o agricultură in plină înflo
rire. tot mai bine dotată teh
nic : nu puteam avea un nivel 
de trai tot mai bun. o retribu
ție a muncii mereu crescindă. 
nu dispuneam de sutele de mii de 
noi apartamente, nu ne bucu
ram de dezvoltarea atit de sus
ținută a invătămîntului si ocro

tirii sănătății oameni
lor, dacă in ultimii 
zece ani nu se stabilea 
un raport științific 
intre fondul de con
sum și fondul de dez
voltare. In actualul 
cincinal, ritmul mediu 
anual de creștere a 
fondului de consum 
este de circa 8 la sută, 
iar venitul național — 

caro pentru prima dată in a- 
ccst cincinal sporește mal re
pede decit produsul social — va 
depăși in 1975 cu 81 la sută ni
velul din anul 1970.

Sigur, o asemenea cotă a acu
mulării ca aceea din actualul 
cincinal si din cincinalul viitor 
— prevăzută în proiectul de 
Directive — cere- eforturi din 
partea statului nostru, a între
gului popor. Insă aceasta este 
singura cale pentru asigurarea 
dezvoltării in ritm susținut a 
forțelor de producție. crearea 
unei puternice baze tehnico- 
materiale a socialismului, pen
tru sporirea in ritm înalt a ve
nitului national si ridicarea 
bunăstării poporului.

Pe baza acestui raport 1ust. 
•temeinic fundamentat, intre fon

■â
dul de consum și fondul de dez
voltare. în viitorul - cincinal sc 
vor aloca importante investiții 
— in sumă de 920—960 miliarde 
de lei — pentru dezvoltarea e- 
conomico-socîală a tării. Ce în
seamnă aceasta ? Asigurarea 
unui cadru deosebit de prielnic 
pentru dezvoltarea și moderni
zarea întregii baze tehnico-ma- 
teriale a societății : înseam
nă construirea a 2 700 noi 
obiective si capacități de pro
ducție. obținerea in fiecare ju
deț a unei producții industriale 
de cel puțin 10 miliarde lei. 
1—1.2 milioane noi locuri de 
muncă. 815 000 noi apartamen
te. Concomitent cu dezvolta
rea economico-socială accelerată 
a tării sc va asigura sporirea 
venitului national cu 54—61 la 
sută, mult mai repede decit pro
dusul social. Tocmai aceasta va 
permite mărirea în ritm înalt a 
fondului de consum, creindu-se 
astfel posibilitatea sporirii cu 
51—55 la sută a fondului de 
retribuire și a veniturilor to
tale reale ale populației cu 
35—37 la sută In 1980. față de 
1975. precum $1 a creșterii ve
niturilor țărănimii, a fondurilor 
sociale, a pensiilor. Tot In creș
terea venitului national, a fon
dului de consum rezidă si cheia 
trecerii treptate la sâptămîna 
redusă de lucru, la alte măsuri 
In scopul ridicării nivelului de 
trai al poporului.

Nicolae NICHITA 
doctor in economie.

J
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FAPTUL
DIVERS
Cel mai tînăr 
ploieștean

L-o primăria din Ploiești a 
fost inreoistrat actul de naștere 
cl celui dc-al 4 000-lea cetățean 

orașului. venit pe lume in 
t<l 1974. Cifra reprezintă un a- 
vârât record demografic, dacă 
poate numi astfel, pentru 

atejîi. Față de aceeași perfoa- 
a anului trecut, numărul co

lor nou născut» la Ploiești 
te mai mare cu 550. Și încă 

ceva : dacâ anul trecut s-au 
nâ«-ut mai multe fetite, in 1974 
echilibrul bâieți-fete este aproa- 
p- perfect. Cu alte cuvinte, ega
litatea începe încă din leagăn.

SC 
Ph

P»

L-au salvat 
puii de urs

Neculai Danci, din comuna 
Șanț (Bistrița-N'ăsăud). s-a dus 
la cosit de fin. Deodată, din 
dreptul unor tufișuri. N.D. a 
fo<t lovit, trîntit la pâmlnt și 
călcat in picioare de o namilă 
de ursoaică. Aceasta, crezînd, 
probabil, că N.D. vrea să-i ata
ce pe cei doi pui pe care-1 sco
sese să se zbenguie prin tinațu- 
rile înmiresmate. l-a atacat. 
Dar. in mod surprinzător. N. D. 
a fost salvat de către cel 
doi pui ai ursoaicei, care au 
rupt-o la fugă in altă direcție, 
chemîndu-și mama prin semne 
și mormăituri numai d.- ei știu
te. Imediat, ursoaica s-a luat 
după ei. iar omul a fost internat 
in spital. De clteva zile, medicii 
l-au pus pe picioare. Tn curind, 
se va duce din nou la fin. 
Însoțit de alți cosași.

Preventiv,
operativ

Dar

în scopul prevenirii comiterii 
unor acte antisociale. Inspecto
ratul municipiului București al 
Ministerului de Interne a efec
tuat o serie de acțiuni in loca
luri de alimentație publ că (bu
fete. restaurante, baruri), in li
nele hoteluri si locuri mai aglo
merate. Inițiativă binevenită, 
care s-a soldat cu identificarea 
unor scandalagii și pierde-vară, 
a unor așa-ziși „mici comcr- 
sanți ambulanți" (care cu oche
lari de soare, care cu „balene"', 
pungi de plastic, stilouri, 
pixuri), precum și a unor autori 
de furtun și înșelăciuni. In toa
te cazurile au fost aplicate pe 
loc amenzi contravenționale, iar 
unii au fost trimiși in fata in
stanței de judecată. Sintem in
formați că asemenea acțiuni vor 
mai avea loc. Și nu numai in 
București.

Scandalagiul 
potolit

Die Hărdălău din Curtici- 
Arad a fost condamnat la 6 luni 
închisoare, potrivit prevederilor 
Decretului 153/1970. Motivul : 
pus pe scandal, și-a alungat 
mama și pe cei doi* frați mai 
mici din locuință. Nu pentru că 
nu-i plăcea de ochii lor sau pen
tru că ar fi fost 
casa, ci pentru a 
gațiile morale și 
care le avea față 
scandalagiul știe 
după executarea _ .. .
există ..scăpare" față de obliga
țiile pe care le are.

neincăpătoare 
scăpa de obli- 
materiale pe 

de el. Potolit, 
acum că nici 
pedepsei nu

Coincidență 
salutară

ce— SI chiar nu ghicești cam 
meserie am ? Ia uită-te mai 
bine la mine. Hm, ce zici ?

Frumoșii ochi ai frumoasei 
fete din fața lui l-au mai privit 
o dată mirați, inclntați.

— Cred că slntețî...
— De ce spui „sinteti" ? Ce 

contează că ești minoră... Ia-mă. 
dragă, la per-tu. Mai ales câ 
ești invitata mea la o muzică 
grozavă acasă la mine. Hm. ce 
z:~i ?

Tocmai cind Ioan Kraus (de 
ocupație „fără") o ademenise 
pe minoră cu intenția (mărtu
risită. ulterior) de a o vio
la se credea mai stăpin pe si
tuație, a fost interceptai de un 
echipaj al miliției. Coincidenta 
a făcut ca tocmai in ziua res
pectivă Inspectoratul județean 
Sibiu al Ministerului de Interne 
să organizeze o acțiune pentru 
depistarea celor care acostează 
persoane, provoacă scandaluri, 
perturbă liniștea publică. O ac
țiune salutara, care a salvat-o 
si p« frumoasa, dar prea credu
la fetiță.

Medicul
tratat

Proces public la spitalul jude
țean din Baia Mare, in cauza 
privindu-l pe medicul Nicolae 
Fbldeș de la dispensarul medi
cal al cooperației meșteșugărești 
fi al intreprinderii de panifica
ție. învinuit de eliberarea 
certificate medicale după 
dar mai ales contra unor 
..aternii". La un moment 
stabilise chiar si un tarif 
nim : un certificat de boală — 
100 de lei. Accepta, in loc de 
bani, să i se presteze fi zile- 
muncă la domiciliul său. (Bol- 
navi-bolnavi, dar de lucrat, lu
crau .'). Și astfel, medicul N. tF- 
era o adevărată ..mană cerească" 
pentru chiulangii. Instanța de 
judecată i-a prescris medicului 
un tratament adecvat pe o du
rată de 3 ani.

unor

dat, 
ml-

Rubrlcă redactolă de
Petre POPA
ți corespondenții „Scinteif

RESPONSABILITATEA PENTRU
AVUȚIA OBȘTEASCĂ -

obiectiv permanent al activității politico-educative
Străduindu-se să «Sigure perfec

ționarea continuă a muncii politice 
masă, organlzntiile de partid din 

județul Bacău pun in centrul acțiu
nilor lor politico-educative, ca teme
lie a generalizării noii atitudini față 
de munca, cultivarea șl consolidarea, 
in conștiința tuturor oamenilor mun
cii. a calității de producător si. 
totodată, proprietar al mijloacelor de 
producție si — ca un corolar firesc 
— a spiritului de răspundere ci
vică pentru apărarea și dezvoltarea 
avutului obștesc. Această preocupa
re caDătă noi si Drofunde semnifica
ții in lumina istoricelor documente 
adoptate do recenta plenară a C.C. 
al P.C.R. — proiectul de Program 
al partidului și proiectul de Direc
tive — precum și a recentei hotă- 
riri a Comitetului Executiv privind 
creșterea retribuției unor largi cate
gorii de oameni ai muncii. A deve
nit si mai limpede pentru toți cei ce 
muncesc că la temelia ridicării con
tinue a nivelului de trai al poporu
lui se află exclusiv munca sa plină 
de hărnicie si abnegație oentru spo
rirea si consolidarea avuției națio
nale. Marile obiective prevăzute pen
tru anii viitori, creșterea considera
bilă a avuției naționale, așa cum se 
înfățișează in aceste documente isto
rice. presupun și impun o 
corespunzătoare a grijii 
avuția obștească, in toate 
de manifestare a acesteia 
pentru materii prime și materiale, 
pentru calitatea produselor, pentru 
utilizarea mașinilor : se poate spune 
că aceasta reprezintă o importantă 
cale a sporirii eficienței economice, 
obiectiv esențial al prevederilor 
proiectului de Directive.

Principala cale de făurire șl con
solidare a noii atitudini față de 
proprietatea socialistă, folosită in ac
tivitatea lor de organizațiile de 
partid, este antrenarea largă a oame
nilor muncii la conducerea treburilor 
din unitățile economice, la elabora
rea și dezbaterea actelor de decizie. 
Se știe că un teren propice al muncii r 
politico-educative de partid il repre
zintă tocmai adunările generale ale 
oamenilor muncii din întreprinderi, 
ședințele comitetelor oamenilor mun
cii. adunările generale din C.A.P.. ca 
forme concrete de realizare a demo
crației directe, muncitorești. Aceste 
foruri de dezbatere nemijlocită a 
problemelor curente și de perspectivă 
ale întreprinderilor industriale și u- 
nitătilnr din agricultură pot deveni — 
dacă sint folosite ca o tribună de 
discuție vie. deschisă asupra tuturor 
chestiunilor legate de consolidarea și 
creșterea patrimoniului comun, dacă 
membrii de nartid se situează, prin 
ir.su$i exemplul lor. in fruntea preo
cupărilor pe acest tărim — o a-

devărntfi scoală f» grijii pentru buna 
gospodărire a avuției obștești. Stră- 
duindu-se sâ asigure si In acest an 
u.i cadru cit mai prielnic desfășu
rării adunărilor generale alo oame
nilor muncii din întreorlnderlle do 
stat $1 cooperatiste. Comitetul jude
țean de partid Bacău a 
un mare număr de 
care s-au manifestat, 
adunărilor din primul semestru 
anului, ca adevnrați 
ca popularizatori înflăcărați ai poli
ticii partidului de sporire continuă a 
avuției naționale. Rodul intensei 
munci politice desfășurate în întim- 
pinarea $i pe parcursul adunărilor 
s-a evidențiat in faptul că. din c< i 
236 000 de participant. peste 15 000 
au luat cuvintul. e.xprimindu-și pă-

antrenat 
comuniști. 

In timpul 
al 

agitatori.

creștere 
pentru 

formele 
— grija

recile cu privire la felul cum se 
gospodărește și se dezvoltă avuția 
colectivă. Au fost făcute, in timpul 
dezbaterilor, peste 8 000 de proDuncn, 
dintre care multe se refereau ne
mijlocit la avutul obștii, la căile con
crete de a-l consolida și dezvolta. 
Comitetul județean de partid se pre
ocupă, de asemenea, ca, in adunările 
generale ale grupelor sindicale, in 
consfătuirile de producție, in feluri
te alte forme și modalități de dez
batere a treburilor obștești, proble
mele legate de administrarea patri
moniului public să se afle la loc de 
cinste.

Un rol important In antrenarea 
maselor la conducerea treburilor eco- 
nomico-sociale au comisiile pe pro
bleme alo comitetelor de partid și 
comisiile pe domenii de activitate 
ale organelor de conducere colectivă 
care, in județul nostru, cuprind peste 
10 000 de muncitori, țărani coopera
tori. tehnicieni, ingineri, oameni ini
moși și pricepuți in domeniile lor 
de activitate. Menționăm, de ase
menea, contribuția pe care o aduc 
comisiile ce se ocupă de descoperirea 
și mobilizarea de noi resurse mate
riale in vederea realizării de econo
mii. Este edificatoare în această di
recție pilda comisiilor ce acționează 
pe șantierele Trustului de construcții 
industriale din municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej : datorită activității 
lor energice și competente s-au putut 
scoate la iveală rezerve ce au per
mis, in trimestrul I al anului, obți
nerea unor economii de 850 000 lei la 
materiale și 570 000 lei la manoperă.

Țelul întregii noastre munci Dcli- 
tico-educative ne acest tărim este de 
a face din apărarea și sporirea avu-

DOSARUL POLUĂRII

Someșule,
în aval de Cluj, pe malul Some

șului Mic. este in construcție avan; 
sată o stație de epurare mecanică și 
biologică a apei cu o capacitate de 
1 200 litri pe secundă. înseamnă, 
deci, că la (inele anului viitor, cind 
ea va intra in funcțiune, apele me
najere ale municipiului din canalele 
colectoare și apele riului vor reintra 
in albie convențional curate. Este 
prima mare lucrare din cele menite 
să limpezească Someșul Mic. in care 
sint deversate acum ape puternic în
cărcate cu substanțe organice și de- 
tergenți de către unele întreprinderi, 
cum ar fi cea de medicamente și 
produse chimice „Terapia", combi
natul de piele și încălțăminte „Clu
jeana". abatorul, întreprinderile de 
industrie locală. îndeosebi spălătoriile 
chimice. De altfel, in vederea apli
cării Legii protecției mediului încon
jurător. Consiliul popular al județu
lui Cluj a prevăzut ir. !S
mal multe mă
suri eficiente — —
printre care nu
mai in domeniul 
protejării apelor 
pot fi citate : mă
rirea gradului de 
recirculare a a- 
pelor industriale, 
realizarea de noi 
instalații de epu
rare. ca si corn- ““ 
pletarea celor e- 
xistente (la o seamă — ----
printre care : „Terapia", „Carbochim" 
și întreprinderea de cazane mici șl 
arzătoare Cluj. Combinatul de celu
loză și hirtie Dej). îmbunătățirea ex
ploatării stațiilor de epurare, asigura
rea cu personal de exploatare și re
activii necesari. De asemenea, pe li
nia combaterii poluării aerului și a- 
meliorârii zgomotelor s-au întreprins 
unele măsuri cu eficiență sporită la 
Fabrica de ciment din Turda și la 
stația de bentonită Cluj. Au fost re- 
amplasate stațiile de autobuze și tro
leibuze din vecinătatea imediată a 
unor instituții și școli, pentru redu
cerea zgomotelor și a concentrațiilor 
de oxid de carbon, a plumbului și a 
altor gaze de eșapament.

Și totuși, in ciuda preocupării evi
dente și a măsurilor amintite, polua
rea n-a fost stăvilită pe teritoriul ju
dețului Cluj. în total, pe teritoriul 
județului se află peste 200 surse de 
poluare cu pondere mai mare sau 
mai mică. Cum_se acționează pentru 
a fi stăvilite ? Ia'tă ci te va preocupări :

Ing. Ștefan Borza, director tehnic 
al Combinatului de lianți și mate
riale refractare Turda : Intr-adevăr, 
praful constituie o mare calamitate 
pentru municipiul Turda. După cite 
se știe, noile cuptoare de clincher 
au fost dotate cu electrofiltre. care 
rețin circa 360 din cele 400—450 
tone de praf de clincher ce se pulve
rizează zilnic in atmosferă. Nu avem 
insă filtre la cuptoarele vechi, 1—4. 
Cuptoarele fiind vechi, cu randament 
scăzut, cu un consum mare de ener
gie și combustibil, au fost proouse, 
și forul nostru tutelar a fost de a- 
cord. ca in cincinalul următor să 
fie dezafectate. Tot în cincinalul 
următor sint prevăzute fonduri de 
investiții pentru desprăfuire totală 
la Fabrica de ciment Turda, la Fa
brica de produse refractare Dej și 
Fabrica de ipsos Aghireș. Acest efort 
financiar, de 100 milioane lei. pe 
care statul il face trebuie să fie se
cundat de erija noastră pentru ex
ploatarea rațională a electrofiltrelor 
la cuotoarele noi.

luliu Oșanu, inginer-șef la Între
prinderea de medicamente «i pro-

in ultimii ani

apă lină

Cum se aplică 
în județul Cluj 

Legea protecției 
mediului înconjurător 

și Legea apelor

de unități.

duse chimice „Terapia" : Am orga
nizat in ultima vreme un control 
foarte riguros, ce se repetă din oră 
în oră. asupra cantităților de nitro- 
derivați la deversare in apele viu
lui Someș și. în funcție de cele 
constatate, se reglează utilajele. In 
prezent, ne încadrăm in debitul dat. 
Nămolul provenit din apele rezi
duale este transportat la o distanță 
de 20 km de oraș și depozitat acolo. 
Nu-i. desigur, o soluție de durată. 
Aceste nămoluri ar trebui arse, cu
noaștem și procedeul, numai că e 
costisitor. Pentru aplicarea lui ren
tabilă este necesară recuperarea căl
durii. Problema reținerii -totale a ni- 
troderivaților nu este soluționată, 
după cite știm, nici in alte țări. 
Ceea ce nu înseamnă resemnare, ci 
căutări.

Ing. Gheorghe Mărlnceanu, direc
tor al combinatului de piele și încăl
țăminte „Clujeana" : Pină la finele 

anului viitor va 
fi pusă in func
țiune o nouă sta
ție de epurare cu 
tehnologie îmbu
nătățită 
euurarea --------
anelor uzate. Este 
vorba de o in
vestiție de 32 mi
lioane lei. Do
cumentația este 
gata și lucrarea 
cu constructorul.

tutul obștesc nn act de conslilntă, 
de a Înrădăcina in glndirea si com
portarea fiecăruia o anume „zgir- 
cenie" pozitivă in manipularea bunu
lui public, diametral opusă mentali
tății de „mină spartă". Utilizind o 
gamă largă șl variată de forme și 
metode ale muncii politice de masă 
— de la gazetele de perete la panou
rile cu texte concrete și precis ori
entate, de la programele brigăzilor 
de agitație, in care un obiect con
stant al satirei il reprezintă risipa și 
risipitorii, pină la emisiunile posturi
lor locale de radioamplificare, in cu
prinsul cărora este împărtășită expe
riența valoroasă in realizarea de ?- 
conomii — organizațiile de partid 
din județul nostru popularizează pe 
scară largă cele mai rn»inin« 
inițiative ale oamenilor 
in domeniul grijii pentru 
obștesc. Anroape 20 de întreprin
deri aplică inițiativa ..Din ace
eași cantitate de materii prime și 
materiale, superior valorificate, mai 
multe produse finite !". iar la 
U.M.T.C.F. Bacău a dat bune rezul
tate inițiativa — pornită din secția 
Comănești a unității respective — 
„Să lucrăm o zi pe lună cu benzină 
economisită !“, inițiativă ce s-a sol
dat, în primele cinci luni ale anului, 
cu o economie de 
litri benzină.

O modalitate de ___  ____
In dezvoltarea spiritului de răspun
dere pentru avuția publică este 
popularizarea legislației socialisle pe 
acest tărim. Pe baza unul program 
unitar întocmit de comitetul jude
țean de partid au fost organizate in 
întreprinderi, instituții, cooperative 
agricole de producție simpozioane și 
mese rotunde referitoare la diferite 
legi și acte normative ce vizează a- 
părarea avutului obștesc. Populari
zarea și explicarea legilor constituie, 
de altminteri, o activitate cu caracter 
permanent, nu de campanie : urmă
rim să-i înarmăm'-cu cele mai Im
portante acte normative privind avu
ția obștească, pe toți agitatorii orga
nizațiilor noastre de partid, in așa 
fel incit ei să le poată aduce la cu
noștință și explica pină in cel mai 
mic atelier, pină la cea mai îndepăr
tată fermă — spre a obține forma
rea unei opinii de masă de neingă- 
duintă chiar fată de cea mai mărun
tă atingere adusă bunurilor colectivi
tății. Printr-o astfel de muncă poli- 
tico-educativă perseverentă s-a ajuns 
să avem in județ întreprinderi în
tregi — cum sint combinatul de 
hirtie șl celuloză „Lelea", întreprin
derea do confecții din Bacău — unde 
in ultimii ani nu au fost înregistrate 
cazuri de încălcare a legii sau de 
păgubire a avutului obștesc. După 
cum nu se poate să trecem cu ve
derea faptul că in unele locuri — di
recția comercială județeană, indus
tria cărnii, industria locală. între
prinderea de legume și fructe — ni
velul încă ridicat al pagubelor se da
torează și insuficientei activități po
litico-educative depuse de organizații
le de pattid, lipsei de vigilență și 
combativitate din partea comuniștilor, 
a tuturor celor ce muncesc in aceste 
întreprinderi.

Ne propunem să acționăm în viitor 
cu și mai multă stăruință și consec
ventă pentru a traduce in viată mi
nunatele prevederi ale Programului 
și Directivelor ce vor fi adoptate de 
Congresul al XI-lea al partidu
lui. pentru a-i educa pe comu
niști in așa fel incit sâ se afle per
manent in fruntea luptei tuturor oa
menilor muncii pentru apărarea șl 
dezvoltarea proprietății socialiste — 
temelia orinduirii noastre, sursa 
progresului necontenit al societății, a 
ridicării continue a nivelului de 
trai al poporului.

rodnice 
muncii 
avutul

aproape 100 000
mare eficiență

Constantin LACATU$U 
secretar al Comitetului |udețeon 
Bacâu al P.C.R.

pentru 
tuturor

este contractată
Ing. loan Bidian. directorul Com

binatului de celuloză și hirtie Dej : 
A fost aprobată investiția pentru 
construcția unei stații de epurare cu 
o capacitate de 1 200 litri pe secundă, 
cu termen de punere In funcțiune in 
anul 1976. în continuare, aceasta va 
fi dezvoltată. în ceea ce privește 
emanațiile de mercaptan și alte gaze 
rău mirositoare, eliminarea lor ne 
preocupă : conlucrăm, in acest sens, 
cu diferite institute de specialitate 
pentru a găsi soluții caro să limi
teze emanațiile.

Am stat de vorbă, în încheiere, cu 
tovarășul inginer Nicolae Beuran, 
vicepreședinte al Consiliului popu
lar al județului Cluj, președintele 
Comandamentului județean de com
batere și prevenire a poluării me
diului : Comandamentul nostru ur
mărește modul cum întreprinderile 
industriale, unitățile economice iși 
îndeplinesc obligațiile din planul de 
măsuri privind aplicarea legilor și a 
hotâririi consiliului popular al jude
țului privitoare la ocrotirea mediu
lui. O bună parte din aceste preve
deri au și fost materializate cu bune 
rezultate. Dar situația nu ne poate 
mulțumi, din moment ce încă mai 
persistă „ceață" la Turda, sint vi
ciate apele Someșurilor, Arleșulul șl 
celelalte. Se depun eforturi finan
ciare mari. Iată, in afară de stațiile 
de epurare ale Întreprinderilor și 
cea a Consiliului municipal Cluj, 
consiliile populare mai construiesc 
stații la Dej. la Cimpia Turzii. la 
Bonțlda. Ne-am propus și crearea 
de perdele de protecție, o mai bună 
gospodărire a localităților pentru 
combaterea poluării aerului. în pri
vința zgomotelor, îndeosebi la Cluj, 
sint în curs de amenajare unele sis
teme de deviere a circulației in 
tranzit șl ne preocupă crearea unui 
inel central pentru a dezafecta cen
trul de circulația autoturismelor. 
Planul nostru este foarte cuprinzător, 
iar realizarea lui este o sarcină a 
noastră, in primul rind, a consiliilor 
populare — ca organe ale puterii 
de stat, cu un larg caracter de masă.

AI.MUREȘAN 
corespondentul „Scînteir

hotel
bucureștean

Ocolul... birocrației Poveste cu
și borcane

NOTE • NOTE • NOTE • NOTE

Dorobanți
un nou

Zestrea edilitară a Capitalei 
B-a imbogdțlt cu un nou șl mo
dern edificiu: hotelul „Doro
banți" (arhitect Vlrgll Nlțulescu, 
constructor — I.C.M. 1 Bucu
rești). Amplasat in zona centra
la a Bucureștlulul, in Imediatâ 
apropiere de Piața Romanâ, pe 
strada M. Eminescu, noul hotel 
dispune de 304 camere confor
tabile, modern mobilate, douâ 
restaurante (dintre care unul cu 
autoservire), douâ baruri de zi. 
birou de informații turistice, bi
rouri pentru reprezentanți stră
ini. diferite unități de servicii 
utile pentru oaspeții săi. Noul 
hotel „Dorobanți" este una din 
clădirile cele mal înalte din 
București, ovind 16 etaje, par
ter. mezanin, subsol și gara| 
auto pe trei niveluri. Pentru a 
se asigura tuturor celor care 
vor poposi la noul hotel bucu
reștean o servire ireproșabila, 
personalul acestuia a fost pre
gătit din vreme nu numai din 
punct de vedere profesional, ci 
și al unei comportări civili
zate, demne.

Foto : 8. CrlstiaD

— într-una din zile — 
ne povestește intrigată 
V. B. — primesc de la sec
ția a IlI-a financiară 
București o înștiințare că 
trebuie să plătesc rata 
ADAS pentru mașina pe 
care o cumpărasem. Am ră
mas uimită, pentru că pe 
factura de cumpărare scrie 
negru pe alb : „în prețul 
prezentei facturi este cu
prinsă și prima pentru asi
gurarea turismului pentru 
o perioadă de 6 luni".

— încurcătură...
— Totuși, m-am prezentat 

la • secția financiară. Dar. 
complet absent, inspectorul 
de acolo imi zice : „Nu la 
noi trebuie să vă prezen
tați, ci la I.D.M.S. — care 
vinde mașirii‘‘i Din bd. Di
mitrov, dau fuga tocmai la 
secția I.D.M.S. din Militari. 
De aici sint trimisă la sec
ția livrări sâ descurc lucru
rile. Dar cei de la secția li
vrări zic : „Nu la noi tre
buie să veniți. ci la secția 
contabilitate, care se gă
sește pe strada Vasile 
Conta".

Dau fuga, urc 6 etaje, 
că liftul nu mergea, și mă 
prezint la contabilitate. Dar 
cei de la contabilitate, după 
ce se uită la mine cu o 
mare compasiune, ce spun? 
Cum că nu ei fac formele, 
ci că le-ar face ADAS-ul.

Dau fuga... Și mă pre-

zint la ADAS, pe str. 
Doamnei. Iau legătura cu 
tovarășa Cristofor care, a- 
mabilă, face o investigație 
dacă trebuie sau nu să plă
tesc suma (care pe factură 
se preciza că o plătisem), 
dacă ADAS-ul Doate sau nu 
poate (eventual) să pri
mească banii. Si mă lămu
rește că ADAS-ui nu pri
mește primele de asigurare 
pentru ținui meu de auto
turism. întreb : dar cine 
oare ii primește, dacă in
tr-adevăr ar trebui să-i 
dau ? Răspuns : „Numai 
secția financiară din sec
torul 3 (’ !)“.

Dau fuga... Ajunsesem 
la capătul răbdării și pu
terilor (și nu numai eu. ci 
toți cei care 
facturilor in 
0006361). Trecuseră 2 zile 
de alergătură. M-am îna
poiat la secția financiară 
nr. III, unde fusesem pri
ma oară, și am întrebat : 
dacă lucrurile urmau să se 
rezolve aici, de ce m-ați 
mai trimis la I.D.M.S.. care 
m-a trimis la livrări, care 
m-a trimis la contabilitate, 
care m-a trimis la ADAS?... 
Inspectorul s-a foit pe 
scaun, a răspuns ceva in 
doi peri, dar n-am auzit 
precis răspunsul : în birou
rile de alături se părea că 
niște funcționari trag sto
rurile la ferestre.

— Căldură mare 1

seriaaveau
jurul cifrei 

Trecuseră 2

Cum-necum, unele centre 
de colecționat ambalaje au 
început să macine timpul și 
nervii celor care li se adre
sează. Apar cozi intermi
nabile pentru revînzarea 
sticlelor și borcanelor goa
le ! Ba. mai mult : la unele 
centre, in loc de gestionar, 
cetățenii găsesc lipite pe 
usă afișe : „Unitatea în
chisă. Plecat in concediu" ; 
la altele, alt soi de afișe : 
„Nu primim ambalaje. N-a
vem lăzi". Sau : 
cumpărăm nimic, 
bani"

întrebare : are sau 
are I.C.V.A. nevoie de 
ele și borcane goale ?

— Avem mare nevoie — 
afirmă și ne demonstrează 
directorul coordonator al 
întreprinderii respective. 
Prin repunerea In circula
ție a ambalajelor, economia 
ciștigă sute de milioane de 
lei. Pe de altă parte, nu 
este păgubit cetățeanul...

— Atunci de ce cumpă
rați cu atîta greutate am
balajele care vi se oferă ?

— Nu avem, practic, po
sibilități să cumpărăm mai 
mult și mai repede. în Ca
pitală, de pildă, vind marfă, 
în sticle și borcane, 600—700 
de .unități comerciale. Se 
înțelege că I.C.V.A., care 
dispune doar de 150—160 de 
centre pentru primire, nu 
poate face față.

— Soluția ?
— Trebuie să vă Infor

mez că I.C.V.A. a fost crea
tă pentru a colecta numai 
o parte din recipientele

„Nu mai 
N-avem

nu 
sti-

care vorbim. Majo- 
acestor ambalaje,

despre 
ritatea _____ _____
prin reglementări precise, 
ar trebui să le preia de la 
cetâteni magazinele. Adică 
omul să se ducă cu o sticlă 
goală și să i se vindă una 
plină. E firesc și normal. 
Ați putea pune întrebarea : 
Ce să facă magazinele cu 
sticlele goale ? Foarte sim
plu : să le pună în lăzile 
care rămîn goale după ce 
marfa din ele a fost depo
zitată. Cind mașinile noas
tre se duc la magazin după 
lăzi, ar putea lua totodată 
în ele și ambalajele goale 
aduse de cetățeni. Dar, în 
timp ce unele magazine 
procedează astfel, mulți 
gestionari opun față de a- 
<5eastă reglementare, o în- 
dirjită rezistență. Efectul : 
1) facem transporturi du
ble : deplasăm o dată ma
șinile pentru a ridica de la 
magazine lăzile goale și a 
doua oară pentru a ridica 
de la centrele noastre sti
clele și borcanele : 2) la 
centrele de achiziție se pro
duce aglomerația cunoscută.

I?ără să trecem cu vede
rea lipsurile proprii între
prinderii de colectat amba
laje. solicităm din partea 
direcției generale comer
ciale Un răspuns la între
barea : pentru gestionarii 
magazinelor alimentare, re
glementările despre care 
ne-a vorbit directorul 
I.C.V.A. sint obligatorii sau 
facultative ?

Gh. GRAURE

/

TRIBUNA FXFsERIENTEi ÎN ADf*AINÎSTRjUTiA PURLICX’1 fel

Un fapt divers..... .........
sub titlul «De 21 000 de ori 
idee excelentă a Notariatului de stat din Brăila. După 
un calcul care atestă că în fiecare an sint solicitate aici 
zeci de mii de acte dintre cele mai diferite, s-a efectuat 
un sondai Dentru verificarea utllitătii acestora. Concluzia : 
anual. 21 000 dintre actele solicitate sint pur si 6implu 
inutile".

Pentru a releva mai pe larg concluziile cu valabilitate 
locală si de ordin general ale acestui sondaj, ne-am adre
sat tovarășei Felicia VIȘINESCU, notar-șef al Nota
riatului de stat Brăila.

— Ce v-a determinat să 
inițiați un asemenea son
daj ?

— O recomandare a co
mitetului ludețean de par
tid și a consiliului popular 
județean pornind 
respectul pe care 
întreprindere sau 
ție are obligația să-l 
cordc cetățeanului 
de timpul acestuia, 
nu numai timpului, l. . 
nervilor și chiar — în ca
zul nostru — banilor cetă
țeanului (nu trebuie negli
jat faptul câ orice lucrare 
ce se face de notariat se 
taxează). Dacă mai adău
găm și drumurile pe la di
ferite uși, vă dați seama 
cit de imperios necesară 
era o asemenea măsură. 
Am pornit de la un calcul 
simplu : zilnic pășesc pra
gul notariatului cam 200 
de oameni. Toți solicită 
acte, copii legalizate, certi
ficări, contracte de înstrăi
nare etc. In medie, în- 
tr-o singură zi. notariatul 
nostru eliberează 250 ase
menea acte. într-un an, la 
serviciile notariatului au a- 
pelat 57 000 de persoane 
care au solicitat 72 000 acte. 
In fata acestei avalanșe de
acte, a apărut logic între
barea : oare sint utile toa-

Sondajul pe care
efectuat a oferit

răspunsul : în pro-
f'Orție de la sută !
nseamnă că 21 000 de acte 

eliberate se regăsesc în 
timpul, banii, drumurile si 
nervii cetățenilor — toate 
consumate in mod inutil si 
ireversibil Dierdute.

— Explicația acestei ano
malii ?

— Pe primul plan se si
tuează — oricit de surprin
zător ar părea — necunoaș-

publicat tn „Scînteia" din 10 iulie 1974. 
„Inutil"», consemna : „O

Cu aceste unități nu mol 
avem necazuri mari, numă
rul actelor cerute de către 
ele a scăzut simțitor.

— în sondajul efectuat 
s-au depistat și alte cate
gorii de acte pentru care 
cetățeanul era purtat in 
mod inutil pe drumuri la 
notariat ?

— Din păcate, da. Pe 
primul loc so plasează cele

venit. Declarația este total 
inutilă de vreme ce un alt 
act — certificatul eliberat 
de către organele financia
re — atestă existenta ori 
inexistenta altor venituri 
decit acelea provenite din 
retribuție.

Acte inutile ne solicită și 
unitățile din sistemul rețe
lei sanitare pentru întoc
mirea dosarelor medicilor

de la 
fiecare 

institu- 
a- 

față 
. $1 
ci și

0 Inițiativă utila
rare ff eliminat

21000 de acte inutile
terea de către unii func
ționari și chiar de către 
unii juriști a unora dintre 
normativele care reglemen
tează asemenea chestiuni. 
Motiv pentru care. încă de 
anul trecut, am luat legă
tura cu consiliul popular 
municipal, cu organele de 
tniliție, cu Inspectoratul 
școlar ludețean și. de co
mun acord cu aqestea, am 
întocmit un plan de acțiu
ne prin care am stabilit ca 
o parte din actele solicitate 
să fie rezolvate — fiind și 
mai simplu. și legal — 
chiar de către funcționarii 
respectivelor Instituții. Așa. 
de exemplu, copiile actelor 
de stare civilă, necesare 
oficierii căsătoriilor, am 
convenit să fie certificate 
de către funcționarii bi
roului resnectiv al consi
liului popular ; declarațiile 
de primire in spațiu, la or
ganul de miliție : certifi
carea copiilor de pe actele 
de naștere ale elevilor, la 
secretariatele școlilor ele.

pe care le solicită șantie
rele. Pentru obținerea spo
rului de șantier de către 
nelocalnici este suficient, 
de pildă, să se dovedească 
situația de nelocuire cu cel 
mai autorizat act — bule
tinul de identitate. Cu toa
te acestea, ni se solicită în 
continuare certificarea u- 
nor astfel de declarații inu
tile — pe care nici un act 
normativ nu le prevede 
Ni se cere, de asemenea, 
să certificăm că unii fii 
domiciliază In proprietatea 
părinților sau că aceștia 
contribuie la plata impozi
tului. Legea nu prevede 
nici astfel de declarații.

O altă categorie de acte 
sint solicitate inutil și de 
către instituțiile de tnvăță- 
mint superior, mai exact, 
de decanate : declarații din 
care să reiasă că părinții 
studenților nu mai posedă 
și alte vehituri decit cele 
rezultate din retribuție sau 
că mama, care este casni
că. nu obține nici un alt

care se înscriu la exame
nele de' concurs. Se cer 
adeverințe la toate circum
scripțiile sanitare unde a 
funcționat medicul concu
rent : actul se solicită atit 
in original, cit și in copie 
legalizată. Nu vedem utili
tatea acestora, pentru că 
mișcările respective rezultă 
și din cărțile de muncă. 
Asta n-o spun eu. ci le
gea — respectiv Decretul 
377/1960.

— Cunoscind cauzele, ce 
măsuri s-au luat pentru e- 
liminarea efectelor lor ne
dorite ?

— Desigur, cum s-a Ivit 
un astfel de caz. am luat 
Imediat contact cu condu
cerile întreprinderilor res
pective, 
populare 
testările 
semnalat 
partid și ______  __ ___
tățile respective. Am afișat 
la loc vizibil, la sediul no
tariatului și în multe co
mune din județ, actele care

ale consiliilor 
si școlilor. Mani- 
de birocrație le-am 
și comitetelor de 
sindicale din uni-

pot fi întocmite de către 
notar, precum și taxele de 
timbru percepute pentru 
diverse lucrări notariale. 
Fiindcă nu trebuie să se 
uite un lucru : atribuții 
notariale au și comitetele 
executive ale consiliilor 
populare comunale șl oră
șenești din localitățile unde 
nu există notariate de stat. 
Rezultatele pozitive ie și 
văd : numărul celor care 
vin pînă la capitala de ju
deț pentru obținerea unui • 
act notarial a scăzut sim
țitor.

— Ce măsuri considerați 
că se impun a fi luate pe 
plan general pentru o îm
bunătățire a activității no
tariale ?

— în primul rînd, să se 
revadă toate actele norma
tive vechi și noi. in sensul 
cunoașterii 
special de 
Sint încă __ _____
mulți juriști care semnea
ză că au luat, cunoștință de 
conținutul buletinelor ofi
ciale, iar dacă faci un con
trol ai surpriza să con- 
stațl că respectivelor docu
mente nici măcar nu le-au 
fost tăiate filele. Se face, 
de asemenea, simțită ne- 

. cesitatea întocmirii. pe 
plan central, a unor siste
matizări și sintetizări. Pen
tru că, in practică, e greu 
să tii pasul și să faci coro
borările necesare intrucit 
există multe abrogări (u- 
nele numai parțiale). Aș
teptăm ca aceste probleme, 
și altele, să-și găsească o 
rezolvare mai buna prin 
măsurile pe care le va lua, 
în continuare, comisia gu
vernamentală, care se ocu
pă de perfecționarea și ra
ționalizarea circuitului ac
telor administrative. Fi
indcă. așa cum s-a văzut, 
sondajul efectuat de noi 
arată că sint imperios ne
cesare măsuri de ordin ge
neral pentru eliminarea 
actelor și hirtiilor inutile, 
care Încarcă nejustlficat și 
timpul nostru de muncă, și 
timpul cetățeanului.

Convorbire realizată de 
Mircea BUNEA 
corespondentul „Scînteir

acestora,, in 
către juriști, 
nepermis de

» I
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RITMURILE CINCINALULUI 1976 -1980
METALURGIA ENERGIA ELECTRICĂ

PRODUCȚIA DE OȚEL PE LOCUITOR - 
unul dintre indicatorii expresivi ai poten
țialului economic al unei țări - VA 
ATINGE IN 1930 IN ROMÂNIA CIFRA 
DE 800 KG. Atit prin prisma acestui indica
tor, cit și sub raportul1 producției totale de 
oțel - 17-18 MILIOANE TONE - ROMÂ
NIA SE VA SITUA LA SFIRSITUL ACESTUI 
DECENIU PRINTRE TARILE CU O PUTER
NICĂ INDUSTRIE SIDERURGICA. Potrivit 
calcL.elor, la producția de oțel pe locui
tor vom depăși in 1930 Italia, Franța, 
R. D. Germană, R. P. Polonă.

CiTEVA DATE SEMNIFICATIVE
• PRODUCȚIA DE LAMINATE FINITE VA 

SPORI DE 1,6—1,8 ORI, fiind orienlată 
cu precădere spre sortimentele cu 
grad ridicat de prelucrare ;

• PRODUCȚIA METALURGIEI NEFEROA
SE VA CREȘTE DE 1,3-1,6 ORI, în 
principal pe seama sporirii produc
ției de aluminiu ți de cupru de con- 
vertizor.

• Valoarea laminatelor obținute din- 
tr-o tonă de otel-lingou va fi în 1980 
CU CIRCA 10 LA SUTĂ MAI MARE 
FAȚĂ DE 1975.

• Va începe construcția NOULUI CEN
TRU SIDERURGIC DE LA CĂLĂRAȘI.

Producția de energie electrică — CARE 
ARE UN ROL IMPORTANT IN DEZVOLTA
REA SOCIETĂȚII, IN CIVILIZAȚIA MATERIA
LĂ A OAMENILOR — va ajunge in 1980 la 
75-80 miliarde kWh, fiind de 2,2 ori mai 
mare decit in anul 1970. Creșterea produc
ției VA ASIGURA NECESITĂȚILE DE ENER
GIE ALE TUTUROR RAMURILOR ECONO
MIEI SI ALE POPULAȚIEI, IN CONDIȚII OP
TIME, RAȚIONALE.

PRINCIPALII PARAMETRI
Al DEZVOLTĂRII ENERGETICII

IN VIITORUL CINCINAL:
• Punerea în funcțiune a UNEI PUTERI 

INSTALATE DE 5 400-5 740 MW (mai 
mult decît s-a realizat în întreaga pe
rioadă 1950-1970), din care:
- 1 700 MW în CENTRALE HIDRO

ELECTRICE ;
- 3 200 MW în TERMOCENTRALE PE 

BAZĂ DE CĂRBUNI cu agregate de 
mare putere.

• 44 LA SUTĂ din producția de energie 
electrică din 1980 se va obține po 
bază de cărbuni.

• Va începe CONSTRUCȚIA DE CEN
TRALE NUCLEARE.

LA SFÎRȘITUL
VIITORULUI CINCINAL

UN ELEMENT CALITAȚIV 
DEFINITORIU

STRUCTURA PRODUCȚIEI DE OȚEL (în procente)

• producția de huilâ pen
tru cocs se va majora de 
peste 1,3 ori;

• se va urmări valorifica
rea tuturor rezervelor de mi
nereuri. inclusiv a minereu
rilor sărace de fier și me
tale neferoase ;

• extracția de ' minereuri 
cuprifere va crește de 3,8

brl, iar cea de bauxită de 
peste 1.6 ori;

• o atenție deosebită se 
va acorda valorificării, in 
proporție sporită, a deșeuri
lor, prelucrării unor concen
trate din import, asigurate 
în principol prin acțiuni de 
cooperare cu alte țări.

Marca oțelului/anii 1970 1975 1980

— oțel aliat 6,3 10,0 13,0
- oțel carbon de ca-

litate și slab aliat 26,7 42,5 52,0
- oțel carbon de uz

general 67,0 47,5 35,0

ÎN ANUL 1980, METALURGIA
VA PRODUCE:

• circa 60 la sută din 
necesarul de feromangan și 
circa 80 la sută de ferosi- 
liciu;

• necesarul de laminate 
feroase va fi asigurat in 
proporție de 95 la sută, iar 
cel de țevi — de 95—97 la 
sută ;

• nevoile de tablă elec-

lV

trotehnică, tablă Inoxidabi
lă, tabla cositorită și zinca- 
tă vor fi acoperite din pro
ducția internă in proporție 
de peste 90 la sută ;

• se va acoperi necesa
rul laminatelor de cupru din 
producția internă in propor
ție de peste 80 la sută șl 
integral la aluminiu.

PERSPECTIVA 1990
Pentru asigurarea necesităților de metal ale 

țării, metalurgia va produce :
• 25—27 milioane tone de oțel • circa 2/3 

din această producție o vor reprezenta oțelurile 
aliate, carbon de calitate și slab aliate • va 
crește substanțial producția de aluminiu, cupru, 
zinc și alte metale.

ÎN ANUL 1980 PE HARTA ENERGETICĂ A ȚÂRII
® Centrala termoelectrică Turceni (o tranșă de 1 650 MW) ;
© Centralele hidroelectrice de pe riurile Olt, Sebeș, Drăgan, Șiret, Cerna-Motru ;
© Va începe construcția unei centrale care va utiliza șisturi bituminoase și a hidrocen

tralei Cernavodă din cadrul Complexului hidroenergetic și de transport Dunăre-Marea 
Neagră ;

© Va continua amenajarea Dunării in aval de Porțile de Fier,

PERSPECTIVA 1990
In vederea asigurării necesităților tuturor ramurilor și populației in condiții optime,1 
© producția de energie electrică <a crește la 130-140 miliarde kWh ;
• peste 60 la sută din totalul puterii instalate o vor reprezenta centralele hidroelec

trice și termocentralele pe bază de cărbuni ;
• peste 20 la sută din puterea instalată o vor deține centralele nucleare.

GOSPODĂRIREA RAȚIONALĂ A ENERGIEI — 
OBIECTIV MAJOR

• Se va urmări realizarea unor niveluri maxime de producție și de venit național cu 
consumuri minime de energie ;

• Consumurile specifice medii de energie electrică se vor reduce, in anii cincinalului 
viitor, cu circa 12 la sută.

J
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Calitatea producției— 
în centrul dezbaterilor

Recoltarea griului pe ultimele suprafețe
La deschiderea adunării gene

rale a reprezentanților oamenilor 
muncii de ia întreprinderea de 
aparate electronice de măsură ei 
industriale din București, ing. 
Gheorghe Popescu, seeretaruf co
mitetului de partid al unității, a 
făcut o remarcă cu valoare de 
simbol : „Cel mai bun bilanț eco
nomic. din cei 5 ani de existență 
a unității noastre, pe care-1 rapor
tăm astăzi, bilanțul lunilor care 
au trecut din acest an. ii închinăm 
marilor evenimente istorice — a 
XXX-a aniversare a eliberării pa
triei si Congresul al Xl-lea al 
P.C.R., puternic însuflețiți de pre
vederile proiectului de Directive, 
precum si de noile măsuri pentru 
ridicarea nivelului de trai al eelor 
ce muncesc14.

Darea de seamă prezentată par- 
Ucipanților la adunare de pre
ședintele comitetului oamenilor 
muncii, ing. Ștefan Dincă. a scos 
In evidență, prin date și fapte 
convingătoare, realizările pozitive 
ele colectivului in primul semes
tru. La producția globală, planul 
» fost depășit, productivitatea 
muncii a crescut suplimentar cu 
1,99 Ia sută, iar beneficiile cu 15,76 
la sută. „Pornind de la aceste suc
cese — se arăta in darea de seamă 
— puternic stimulați de faptul că 
de la 1 august anul curent sint 
retribuit! conform noilor majorări, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
tinerei noastre unități a industriei 
electronice vor face totul pentru 
sporirea contribuției întreprinderii 
Ia acoperirea fondurilor necesare 
majorării retribuției tarifare, care 
In unitatea in care muncesc însu
mează 1,6 milioane lei in 1974 și 
3,9 milioane Iei in 1975".

Așa cum s-a desprins și 
din adunare, principala sarci
nă a colectivului este ridica
rea necontenită a calității produ
selor. Colectivul de aici are vii în 
memorie indicațiile prețioase pri
mite in această privință din partea 
șecretarului general ai partidului, 
care in luna martie a acestui an

a efectuat o vizită de lucru in în
treprindere.

— Este o mare bucurie pentru 
noi — spunea muncitoarea Cris
tina Burlacu — că participăm la 
această adunare in condițiile rea
lizării tuturor indicatorilor din 
planul de stat Succesele pe care 
le-am obținut se datoresc modului 
in care comitetul oamenilor mun
cii, sprijinit permanent de comite
tele de partid al intreprinderii și

Adunarea generală 
a reprezentanților 
oamenilor muncii 

de la Întreprinderea 
de aparate electronice 

de măsură și Industriale 
din București

al sectorului 2, a trecut Ia înfăp
tuirea recomandărilor făcute de 
conducătorul iubit al partidului și 
s'atului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceausescu. Sintem deciși să ne 
sporim în continuare eforturile 
în vederea obținerii unor pro
duse tot mai bune șl mai 
ieftine, pentru a contribui cit 
mai substantial la acoperirea fon
durilor necesare majorării retribu
ției noastre.

Șeful biroului C.T.C., inginerul 
Nicolae Neacșu, spunea : „In 
scopul sporirii continue a per
formantelor aparatajului elec
tronic pe care-1 producem, tre
buie să facem totul pentru 
a fabrica in avana piesele nece
sare secției de montaj. Convertoa
rele de tensiune și frecventă, os- 
ciloscoapele. voltmetrele atit de 
necesare laboratoarelor de cerce
tări, invățămintului, industriei, 

precum și radiotelefoanele folosite 
in construcții, agricultură, la diri
jarea circulației feroviare ți ru
tiere sint citeva din produsele a- 
supra cărora trebuie să-și pună 
puternic amprenta preocuparea 
noastră stăruitoare de ridicare a 
calității".

— Am realizat planul pe primul 
semestru — spunea inginerul Flo- 
rena Păun, șef de linie asamblare 
la secția a 11-a — dar trebuie să 
recunoaștem că în privința îmbu
nătățirii calității mai avem multe 
de făcut. Altfel, cum pot fi expli
cate o serie de defecte survenite 
la unele aparate aflate in garanție. 
Principala cauză cred că o repre
zintă aprovizionarea in salturi a 
intreprinderii. Aceasta duce la o 
aglomerare a montajului in ultima 
parte a lunii, cu implicații serioa
se asupra calității unor produse.

Alți vorbitori, printre care 
Gheorghe Anca, Ion Carp, Con
stantin Lebu. au reliefat strinsa 
interdependență dintre îmbunătă
țirea calității produselor și rezul
tatele economice ale intreprinderii. 
Ei au subliniat, totodată, că acțiu
nea de transpunere in practică a 
unor măsuri concrete, cu efecte 
imediate, va trebui să se amplifice 
simțitor in lunile următoare, date 
fiind obiectivele majore ale planu
lui pe semestrul II 1974, precum și 
din anul viitor.

Proiectul de Directive ale Con
gresului al Xl-lea al partidului 
prevede că, in 1980, industria elec
trotehnică și electronică va deține 
20 la sută din totalul construcții
lor de mașini, in vederea creșterii 
rapide a producției de mijloace de 
automatizare, ale tehnicii de 
calcul, echipamente de electronică 
industrială, aparate de măsură și 
control. Sint sarcini de o deose
bită complexitate, la care aportul 
colectivului întreprinderii de apa
rate electronice de măsură și in
dustriale din Capitală trebuie să fie 
cit mai substantial.

, Anton DUMITRESCU

să concentreze toate 
forțele satului!

Așa cum s-a anunțat, pină la 6 august, griul a fost recoltat de pe 
90 la sută din suprafețele cultivate in intreprinderile agricole de stat 
și 78 la sută in cooperativele agricole. înseamnă că recolta mai trebuie 

‘strinsă de pe 465 000 hectare. în cadrul raidului-anchetă organizat in 
județele Brașov și Alba am căutat răspuns la citeva întrebări :

— CE SUPRAFEȚE AU MA/ RAMAS DE RECOLTAT 7
— CIND VOR FI ÎNCHEIATE LUCRĂRILE ?
— CE MASURI AU FOST LUATE PE PLAN LOCAL PEN

TRU TERMINAREA SECERIȘULUI ?
lată constatările desprinse in cursul acestui raid-anchetă

BRAȘOV
MAI SÎNT DE RECOLTAT 25 000 HA CU GRiU Șl ORZ 

TERMENUL PENTRU ÎNCHEIEREA SECERIȘULUI : 
15 AUGUST

La indicația biroului comitetului 
județean de partid s-a asigurat o 
repartizare judicioasă a combinelor 
pe unitățile agricole în raport de 
suprafețele cultivate si stadiul de 
coacere al cerealelor. Pe baza ace
lorași indicații, o serie de consilii 
intercooperatiste. ca cele din Hâl- 
chiu. Codlea, Ucea, Voila, Făgăraș 
si altele, au acționat In direcția de
plasării operative a combinelor de 
la un lan la altul, de la o brigadă 
la alta si de la p localitate la alta, 
in raport de stadiul de coacere al 
păioaselor. Măsuri eficiente care au 
asigurat un ritm înalt de lucru au 
fost luate si in alte unităti agrico
le. ca cele din Cristian. Stupini. Pur- 
căreni. Simbăta de Jos și altele. Ele 
au nermls aoestor unități să încheie 
practic recoltatul orzului. Cu toate 
că. in ultimele 5—6 zile, timpul a 
fost frumos, la recoltatul păioaselor 
s-a lucrat insă cu jumătate din vi
teza zilnică prevăzută. „Trebuie să 
recunoaștem — ne-a relatat ing. 
Gheorghe Dlma, director adjunct a) 
direcției agricole ludețene — că deși 
timpul este favorabil, ritmul de re
coltare nu ne mulțumește. Cauza ? 
Nu se respectă indicațiile date de 
direcția agricolă ca combinele să fie 

utilizate cu prioritate în lanurile ne- 
imburuienite, nu se folosește inte
gral timpul de lucru din cursul unei 
zile. Foarte frecvent, combinele in
tră in lanurile de păioase tirziu sl 
ies devreme". La cele arătate de in
terlocutorul nostru mai adăugăm fap
tul că, in unele cazuri, se acționează 
cu încetineală în privința deplasării 
combinelor de la un lan la altul și de 
la o unitate la alta. Deși pe unele 
loturi păioasele au ajuns in pirg, to
tuși conducerile unor cooperative nu 
iau măsuri energice pentru începerea 
recoltării, așteptind ca acestea să a- 
iungă in starea de coacere pe în
treaga suprafață. Așa se tace că, in
tr-un mare număr de unităti, mai 
ales din zona Rupea și Făgăraș, ca 
cele din Jibert. Racoș. Cincu, Col- 
bor. Lisa și altele, pină in prezent 
nu s-a trecut in mod practic la re
coltarea griului. Se impune o largă 
mobilizare de forte la recoltatul nă- 
ioaselor, folosirea deplină a milloa- 
celor mecanice si manuale, astfel ca 
termenul prevăzut pentru Încheierea 
lucrărilor — 15 august — să fie 
respectat.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scinteli"

In ludețul Arad, bâtâlia stringerii recoltei de cereale pdloaee ee apropie de 
sfirșlt. UnitcSțlle agricole de stat șl cooperotiste folosesc din plin timpul bun 

de lucru pentru încheierea grobnlcd a acestei Importante lucrdrl
Foto ; N. Butci

SUPRAFAȚĂ RĂMASĂ DE RECOLTAT - 20 000 HA CU GRÎU 
LA ÎNCEPUTUL SAPTÂMÎNII VIITOARE SE VA TERMINA 

x SECERIȘUL
La chemarea organizațiilor de 

partid, toți combinerii și cooperato
rii și-au însușit următorul cuvînt 
de ordine : „Nici un minut pierdut, 
nici un spic risipit'1. Pentru reali
zarea acestui obiectiv, combinele sint 
prezente in lanuri din zori si pină 
in noapte. Ca urmare, In multe coo
perative agricole, ca rezultat al bu
nei organizări a muricii și respec
tării Întocmai a planurilor de acțiu
ne proprii, secerișul este avansat. 
Cooperatorii din Slntimbru au în
cheiat recoltatul griului de pe în
treaga suprafață. în alte cooperati
ve agricole, cum sint cele din Cilnlc, 
Cunța. Aiud I, Ciuguzel, Crăciunelu 
de Jos. Jidvei gi Șona. griul a fost 

recoltat In procent de 50—70 la sută. 
La cooperativa agricolă din Bălcaciu. 
a fost lansată inițiativa ca fiecare 
mecanizator, zilnic. Înainte de zvin- 
tarea lanurilor, să are un hectar de 
miriște. Pe măsură ce alte unităti se 
aDropie de terminarea secerișului, 
combinele vor fl dirilate imediat că
tre unitățile rămase in urmă. în-. 
traiutorare® intre cooperativele agri
cole va constitui, de altfel, un o- 
biectiv de seamă In zilele următoa
re. cind se Drevede deplasarea unul 
număr mare de combine către la
nurile încă nesecerate

Stefan D1N1CA 
corespondentul „Scinteli*
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Victoria insurecției naționale ar

mate antifasciste și antiimperialistc 

de la 23 August este in mod întăritor 

legată de participarea activă a întregu

lui popor român la marele act revolu

ționar, de faptul că Partidul Comunist 

Român a organizat și unit sub con

ducerea sa lupta tuturor păturilor și 

categoriilor sociale, tuturor forțelor 

patriotice, democratice ale țârii.

ÎNFĂPTUIREA INSURECȚIEI- 
opera întregului popor, actul 
energic de voință al națiunii române

Materialismul dialectic și istoric a 
pus in evidență, ca o legitate a dez- 
\ ? j sociale. raportul direct dintre 
profunzimea transformărilor revolu
ționare si amploarea participării ma
selor la infăptuirea lor. Cu cit trans
formările ce se petrec in viata po
litică. economică, socială sint mai 
adinei, cu atit ele presupun si soli
cită participarea unor mase mai 
largi.

August 1944. cind întreaga națiune 
română s-a ridicat ca un singur om 
să-și apere ființa, aflată in grea pri
mejdie. să-și rupă lanțurile și să-și 
redobândească libertatea, a verificat, 
odată mai mult, acest adevăr funda
mental. Faptul că insurecția națio
nală antifascistă s-a înscris în isto- 
r a noastră națională nu numai ca 
actul ce a marcat eliberarea de sub 
dominația fascistă, dar și ca începu
tul unei epoci noi — a celor mai 
profunde prefaceri pe care le-a cu
noscut societatea românească de-a 
lungul dezvoltării ei istorice — se află 
intr-o indisolubilă relație cu împre
jurarea că ea s-a realizat nu ca un 
puci militar, nu ca o lovitură de pa
ie.:. ci ca un act de voință al întregii 
națiuni. înfăptuit cu participarea ce
lor mai largi forțe patriotice, popu
lare.

Dppă cum se știe, actul de la 23 
August a avut-loc in condiții isto
rice deosebite — atit pe plan națio
nal,; cit și pe plan internațional, fac
tori' care s-au aflat intr-o strinsă 
relație (acest aspect va forma 
subiectul unui articol viitor). Dacă, 
în ce privește cadrul desfășurării, 
acțiunea insurecțională trebuie pri
vită in contextul relației dintre a- 
ceștl factori — in privința naturii 
sal', a caracterului specific, insu
recția de la 23 August 1944 s-a în
scris in istorie ca o ÎNALTA CREA
ȚIE PROPRIE A POPORULUI RO
MAN. Inițiind și organizind insu
recția-din august, -partidul-, coțnu- 
nist a răspuns voinței, poporului ro
mân. a acționat ca exponentul inte
reselor și aspirațiilor lui vitale. A- 
ceasta a determinat mobilizarea 
unor vaste energii din toate stratu
rile - societății. a permis realizarea 
unității de acțiune a acestor forțe, 
dirijarea lor unitară spre marele 
obiectiv al cuceririi libertății. Așa 
cum a arătat tovarășul NICOLA E 
CFAUSESCU. ..ÎNFĂPTUIREA AC
TULUI ISTORIC DE LA 23 AU
GUST A FOST EXPRESIA VOIN
ȚEI ÎNTREGULUI POPOR, REZUL-

V ________ 

TATUL COALIZĂRII CELOR M \1 
LARGI FORȚE SOCIALE, POL1- 
TICE SI MILITARE. ÎN RÎNDUL 
CĂROR A CLAS A MUNCITOARE 
și PARTIDUL SAU COMUNIST AU 
AVUT ROLUL CONDUCĂTOR".

Care sint factorii care au făcut 
cu putință antrenarea și unirea 
tuturor forțelor 
vii ale națiunii 
in acțiunea in
surecțională din 
august 1944 ?

Vechi tra
diții antifas
ciste. Es,ebin9 
cunoscut că lup
ta antifascistă a 
avut vechi tradiții 
in România. Pericolul grav pe care 
hitlerismul și, in general, fascismul 
il reprezentau pentru independența și 
integritatea teritorială a țării, pentru 
democrație, pentru pacea omenirii — 
pericol denunțat de la început și în 
mod consecvent de Partidul Comu
nist Român — a făcut ca mase largi 
aparținind celor mai diverse catego
rii sociale să se ridice la luptă spre 
a bara calea fascismului. Luptele 
muncitorești din anii crizei eco
nomice care au avut un pronun
țat caracter politic, antifascist ; vic
toriile repurtate de forțele democra
tice in alegerile parlamentare par
țiale din 1936 și in alegerile pentru 
consiliile județene din 1937, în con
dițiile in care ponderea principală in 
masa alegătorilor o avea țărănimea ; 
activitatea unor organizații democra
tice precum Comitetul național anti
fascist, Amicii U.R.S.S., Frontul Stu
dențesc Democrat — in care s-au în
regimentat numeroși intelectuali, 
personalități de vază ale vieții știin
țifice și culturale; marile demonstra
ții antihitleriste ale populației de la 
I mai 1939 — toate acestea aU consti
tuit grăitoare mărturii ale sentimen
telor' antifasciste de care erau ani
mate cele mai largi și mai diverse 
categorii sociale. Dictatul hitlerist de 
la Viena, prin care a fost smulsă din 
trupul țării partea de nord a Tran
silvaniei, apoi instaurarea dictaturii 
fasciste, cu toate urmările ei tragice 
— subordonarea țării Germaniei na
ziste, antrenarea României in răz
boiul antîsovietic, ruinarea econo
miei naționale, prădată de ocupanții 
hitleriști și transformată in apendice 

al mașinii de război fasciste — au 
făcut să se accentueze și mai mult 
ura și împotrivirea poporului față 
eh- hitlerism, hotârîrca de a izgoni 
din țară pe ocupantul hitlerist și a 
înlătura regimul antonescian, a asi
gura redobindirea independenței na
ționale și a integrității teritoriale a 
României, scoaterea ci din războiul 
nedorit, potrivnic intereselor țârii.

Acestor sentimente generale, una
nime. caracteristice ca factor comun 
pentru întregul popor, 11 s-au adăugat 
și factori specifici diferitelor clase și 
pături ale populației — toate genc- 
rind mișcarea de rezistență patrioti
ca. antifascistă, care a cuprins mase 
tot mai largi, aparținind celor mai 
diverse categorii sociale.

Clasa muncitoare. Con,i' 
nuind eroicele ei tradiții revoluțio
nare, indeplinindu-și cu cinste rolul 
de cea mai avansată clasă a socie
tății. care a pus întotdeauna pe 
primul Dlan obiectivele de interes ge
neral, clasa muncitoare s-a afirmat 

ca forța hotăritoare a mișcării de re
zistență. împotrivirea muncitorimii 
față de regimul fascist s-a accentuat 
și mai mult in condițiile militarizării 
întreprinderilor, regimului de muncă 
forțată la care erau supuși muncitorii, 
terorii exercitate de poliție, jandar
merie, Gestapo., Voința de luptă a cla
sei muncitoare s-a exprimat in cura
joase acțiuni, la care au participat 
muncitori comuniști, social-democrați 
și fără de partid, ca, de pildă de
monstrația de la 3 noiembrie 1940 
din cartierul Obor din București, 
unde s-a strigat : ..Jos fascismul", 
...Tos teroarea", „Vrem indepen
dență națională", „Afară cu ar
mata de ocupație", în numeroase gre
ve (după date incomplete, între 
1941—1943 au avut loc 57 de greve 
și conflicte colective de muncă), 
in sabotarea războiului hitlerist 
prin încetinirea ritmului producției, 
deteriorarea mașinilor și utilajelor, 
deraierea trenurilor militare, incen
dierea depozitelor de muniții. Nu
mai in decursul unei singure luni 
— iulie 1942. de pildă — s-au înre
gistrat : incendierea mesageriei diVf 
Constanța cu mărfuri pentru Misiu
nea militară germană, aruncarea in 
aer a depozitelor de muniții de lingă 
Buzău, incendierea unei părți a Ar
senalului armatei de la Tirgoviște 
etc. Rapoartele secrete ale organelor 
represive abundau in aprecieri de 
felul „Dării de seamă" trimise în 
aprilie 1944 de chestura poliției din 
Brașov : „O mare parte din munci
tori principial sint ciștigafi cauzei 
comuniste", „se poate afirma cu si
guranță că, la primul moment critic 

pentru stat, vor da ajutor efectiv co
muniștilor pentru răsturnarea actua
lei ordini sociale".

Țărănimea. Alslurl d0 mun" 
citori, și-a manifestat împotrivirea 
față de dictatura fascistă și ocu
pantul hitlerist. țărănimea, greu 
lovită de jaful deșănțat al hitleriști- 
lor și de războiul nefast antisovie- 
tic, in care era sortită să îndepli
nească rolul de principal furnizor de 
carne de tun. Rcchizițiile de cereale, 
cirezile de vite duse spre Ger
mania lăsau satele pustiite, ca după 
lăcuste. Rezistența țărănimii a îmbră
cat diverse forme — de la nesupu
nerea la rechiziții. opoziția la 
exproprierea de terenuri ce ur
mau să fie destinate capacităților mi
litare germane, pînă la ciocniri vio
lente cu hitleriștii. Fapte ca cele pe
trecute in județul Dorohoi. unde in 
decembrie 1941 au fost judecați și 
condamnați 98 de țărani pentru că 
nu s-au supus rechizițiilor. sau in ju
dețul Timiș Torontal, unde nurrieroși 

țărani au vîndut cerealele blocate de 
comisia de rechiziții, au tăiat vitele 
și au distrus mijloacele de tracțiune, 
sint grăitoare pentru starea de spi
rit care domnea la sate.

Intelectualitatea. Es,e cu_ 
noscută opoziția hotărită față de 
regimul fascist a intelectualității. 
Profund revoltate de politica trans
formării României intr-o colonie a 
Reichului nazist, ca și de disprețul 
manifestat de ocupant față de tra
dițiile poporului român și cultura sa 
națională, de obscurantismul cultu
ral, propriu fascismului, personali
tăți de frunte ale vieții culturale 
s-au înregimentat in mișcarea de re
zistență, au activat in organizații an
tifasciste ilegale (Uniunea Patrioți- 
lor, Apărarea Patriotică) sau legale 
(Asociațiile refugiaților ardeleni), au 
participat la diferite acțiuni de pro
test, n-au ezitat să-și pună semnă
tura pe memorii adresate lui Anto
nescu, cerind încetarea imediată a 
războiului. Numeroși intelectuali au 
fost arestați și ipternați in lagăre și 
închisori. pentru activitatea antifas-; 
cistă. .

Armata. Ostilitatea poporului 
față de regimul antonescian și Ger
mania hitleristă s-a reflectat puter
nic în rindurile armatei. înțelegerea 
tot mai limpede a caracterului cri
minal al războiului antîsovietic, ca 
război profund potrivnic intereselor 
poporului român, la care se adăugau 
știrile din țară despre jaful și te
roarea dezlănțuite de ocupant, pre
cum și comportarea arogantă, dis

prețuitoare față do ostașii români 
au determinat creșterea continuă 
a stării de spirit antihitleriste 
in rindurile soldaților, ca și ale ca
drelor de comandă — aceasta găsin- 
du-și expresia in neprezentări la mo
bilizare. dezertări in masă, refuzuri 
ale ofițerilor români de a executa 
ordinele comandamentelor germane, 
părăsirea de către subunități și chiar 
unități întregi a liniilor de luptă, in
cidente și ciocniri intre soldațli ro
mâni și hitleriști, atit în zonele de o- 
perații, cit și in interiorul țării. Este 
semnificativ că in răstimpul iunie 
1911—iulie 1944 au fost trimiși in 
fața tribunalelor militare și a curți
lor marțiale pentru neprezentare la 
încorporare șl dezertare de pe front 
peste 86 000 de oameni, cifră echiva
lentă cu efectivul a peste 8 divizii, 
în vara anului 1944. starea de spi
rit antihitleristă in armată era atit 
de pronunțată, incit majoritatea co
mandanților declarau — după cum 
rezulta dintr-o anchetă efectuată de 
marele stat major — că nu mai pot 
conta pe unitățile lor.

Clasele dominante. Pe mS’ 
sura evoluției războiului, în curentul 
mișcării de rezistență au fost atrase 
și cercuri ale claselor dominante. A- 
cest proces a fost determinat, pe de 
o parte, de o tot mai clară înțelegere 
a faptului că continuarea războiului 
alături de Germania hitleristă nu 
putea să ducă decit la dezastru na
țional. Pe de altă parte, cercuri im
portante ale burgheziei legate de ca
pitalul occidental căutau să păstreze 
relații cu puterile antifasciste occi
dentale ; totodată, cercuri economice 
și financiare se vedeau tot mai grav 
lezate de politica rapace a Reichului. 
în sfirșit, in perspectiva tot mai clar 
conturată a pierderii războiului de 
către Germania hitleristă, in condi
țiile victoriilor strălucite repurtate de 
Armata Sovietică, ale dezvoltării miș
cării de rezistență și agravării crizei 
regimului de dictatură fascistă, în 
rindurile unor cercuri politice bur
gheze s-a accentuat dorința de a-și 
crea o „carte de vizită" de rezistență, 
cu scopul de a-și menține pozițiile 
și influența in perioada de după 
război, a asigura, în ultimă instan
ță, salvgardarea rinduielilor bur- 
ghezo-moșierești. Apare semnifi
cativ in acest sens că lideri ai parti
delor politice burgheze P.N.Ț. și 
P.N.L. au adresat lui Antonescu 
memorii de protest, fie împotriva 
continuării războiului, fie Împotriva 
unor măsuri economice. Cercuri in
dustriale și bancare s-au opus unor 
cereri economice ale Reichului, fapt 
recunoscut de însuși reprezentantul 
economic al hitleristilor în România, 
Clodius, care, in octombrie 1943, co

munica guvernului de la Berlin, re
feritor la cererea ca România să 
sporească livrările de produse către 
Germania : „încercările mele repe
tate de a îndemna guvernul român 
să-și schimbe atitudinea n-au dus 
la nici un rezultat... Guvernatorul 
Băncii Naționale a rămas pe poziția 
sa de respingere și a declarat, soli
dar cu întreaga conducere a Băncii, 
că el va trebui să demisioneze dacă 
s-ar rezolva chiar numai in parte 
cererile germane".

Chiar și monarhia, înțelegind gra
vitatea situației in care regimul de 
dictatură fascistă adusese țara, a în
ceput să-și manifeste opoziția față 
de acesta, să caute tot mai intens 
a se delimita dp el — netezlndu-se 
astfel căile contactelor între palat 
și Partidul Comunist Român.

Făurirea Frontului unic 
national antihitlerist. Se pM’ 
te afirma că în vara anului 
1944 mișcarea de rezistență antifas

cistă se extinsese 
în rindul tuturor 
straturilor socie
tății. al tuturor 
claselor si cate
goriilor sociale, 
tara fiind aseme
nea unui vulcan 
gata de erupție.
Tocmai aceasta a 
creat teren favo
rabil activității 
P.C.R. de mobili

zare a forțelor politice si sociale cele 
mai largi, de închegare a unui larg 
front național antifascist, activitate 
deosebit de amplă și de complexă, in 
care momente de o deosebită însem
nătate au marcat crearea, in 1943, a 
Frontului Patriotic Antihitlerist : 
făurirea. In aprilie 1944. ca rezultat al 
colaborării tot mai strinse dintre 
Partidul Comunist și Partidul Social- 
Democrat, a Frontului Unic Muncito
resc, ceea ce avea să sporească ca
pacitatea de acțiune a clasei munci
toare ca ax af unității întregului po
por și avangardă a luptei de eli
berare ; aderarea la Frontul Patriotic 
Antihitlerist a grupării liberale (con
dusă de Gh. Tătărescul și a Parti
dului National-Democratic (dr. Topa): 
aderarea in iunie 1944 a cercurilor. 
Palatului regal și a reprezentanților 
armatei la planul insurecțional elabo
rat de P.C.R. ; constituirea in iunie 
1944 a Blocului Național Democrat, 
cuprinzind, alături de P.C.R. și P.S.D., 
principalele partide burgheze ; orga
nizarea formațiunilor patriotice de 
luptă.

Partidului Comunist îi revine me
ritul imens de. a fi îndeplinit rolul 
de catalizator al voinței de luptă a 
poporului, de a fi folosit in mod co
respunzător condițiile favorabile 
create de strălucitele izbînzi repurta
te de Armata Sovietică împotriva 
Germanici hitleriste, de a fi organi
zat și condus propria sa activitate și 
a celorlalte forte patriotice potrivit 
unui plan strategic și tactic precis, 
transformînd-o intr-o insurecție 
populară la scară națională. Tocmai 
pentru că a acționat ca exponentul

fidel al voinței maselor, partidul și-a 
asigurat sprijinul nelimitat al națiu
nii, care s-a unit strîns in jurul său, 
l-a urmat ca un singur om in acțiu
nea Insurecțională. j

La rindul lor. masele au doblndlț. 
datorită conducerii de către Partidul 
Comunist, deplina claritate a țelului, 
și-au sporit considerabil capacitatea 
de acțiune și forța de luptă. Tocmai 
datorită rolului conducător al partidu
lui, curentul național antihitlerist nu 
a luat forma unor acțiuni spontane 
sau -răzlețe, lipsite de unitatea și cla
ritatea scopurilor, ci s-a transtormat 
intr-o structură organizată și activă, 
care a antrenat toate forțele demo
cratice și patriotice, toate partidele, 
grupările și cercurile politice Intere
sate in răsturnarea dictaturii fasciste 
și eliberarea țării de sub dominația 
fascistă. O asemenea acțiune concer
tată a făcut posibilă Istorica victorie 
din august 1944. ‘

Unitatea strinsă dintre partid 
și popor și-a găsit cea mai vie 
intruchipare in zilele insurecției. 
Dună cum este cunoscut, odată cu 
răsturnarea dictaturii fasciste. în
treaga armată română, potrivit pla
nului elaborat de partid în colaborare 
cu alte forțe antihitleriste, a întors ar
mele. angaiindu-se cu totalitatea e- 
fectlvului ei în lupta pentru
eliberarea tării si zdrobirea fascis
mului : realizarea unei asemenea 
mutații a rămas unică in ana
lele celui de-al doilea război mon
dial. !

Caracteristic pentru desfășurarea 
Insurecției a fost, totodată, faptul că 
alături și în strinsă colaborare cu 
armata au acționat masele largi 
populare de la orașe si sate, in pri
mul rind formațiunile patriotice de 
luptă, care și-au adus contribuția la 
izgonirea trupelor hitleriste, la apă
rarea orașelor și zonelor industriale 
de încercările de distrugere ale ina
micului. ,

Vigoarea și fermitatea cu care în
tregul ponor s-a ridicat la luptă, 
larga participare a tuturor forțelor 
patriotice demonstrează că insurec
ția din august 1944 a reprezentat ac
tul energic de voință al națiunii ro
mâne. o strălucită afirmare a hotă- 
rîrii ei de a zdrobi orice dominație 
străină, de a trăi liberă si deplin 
stăpină in țara sa. Este o realitate 
pe care înseși căpeteniile armatelor 
hitleriste, feldmareșalul Keitel și ge
neralul Guderian, o recunoșteau in 
felul lor. atunci cind. cuprinse de fu
rie la aflarea insurecției petrecute in 
România, propuneau intr-un raport 
trimis lui Hitler — „a se lua toate 
măsurile ca România să dispară de 
pe harta Europei fi poporul român 
să dispară ca națiune". Ș

Intr-un moment de răscruce al is
toriei naționale, masele largi popu
lare din tara noastră, mobilizate și 
conduse de partidul comunist, s-au 
dovedit a fl adevărate făuritoare 
conștiente ale propriului destin, des- 
chizind drum larg împlinirii celor 
mai înalte aspirații ale poporului ro
mân de libertate, democrație, inde
pendență națională și progres social.

Ada GREGORIAN

_____________ J

Vocația educativă
colii românești

cinema

Nu de puține ori cred că ati auzit 
replica ..așa ai invătat la școală ? 
cu care opinia publică sancționează 
categoric atitudinea reprobabilă in 
6ocietate a vreunui copil sau tinăr. 
Pentru că astăzi, mai mult ca ori- 
cind in trecut, școala este conside
rată ca o instituție esențială, funda
mentală pentru existenta socială, 
pentru progresul și prosperitatea li
nei națiuni. De altfel, școala româ
nească s-a format si s-a dezvoltat 
dintotdeauna in mediul firesc de u- 
niversalitate umană.. Ea a participat 
a:tiv la lupta revoluționară’de eli
berare națională si socială, pentru 
unire, independență, progres. Prin 
personalități ilustre sau dascăli mo
dești. dar plini de patriotism, și-a în
deplinit mereu, cu consecventă, me
nirea educativă.

Partidul nostru concepe învățămîn- 
tul ca unul din factorii principali ai 
amplului sî complexului proces al 
făuririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate. De aceea, astăzi, vo
cația general educativă a scolii este 
amplificată prin încredințarea misiu
nii de înaltă răspundere socială si 
politică de a forma tinăra generație, 
pe toti cetățenii tării — care-și în
cep viata activă si conștientă jn mijT 
locul colectivității dună ce au uceni
cit pe băncile sale — In spiritul înal
telor idealuri ale societății noastre 
socialiste, al dragostei de partid sl 
popor, cu sentimentul datoriei de o- 
noare de a participa cu toate forțele 
la inflorirea si propășirea țării noas
tre. Republica Socialistă România. 
Subliniind rolul educativ de seamă 
al scolii în societatea noastră, tova
rășul Nicolae Ceaușescu aprecia: 
„Cind vorbim de educație socialistă 
nu înțelegem nici pe departe numai 
insusirea unor citate sau lozinci ge
nerale. ci a totalității cunoștințelor 
tehnico-nrofesionale, științifice si po
litice. Numai 2cest tot unitar poate 
crea omul societății de miine, con
structor al comunismului". Cu alte 
cuvinte, școala românească a celui 
de-al III-lea deceniu de libertate si 
socialism trebuie să răspundă înal
tului eomandament al societății prin 
acțiunea tuturor disciplinelor de în- 
vătămint. prin convergentă — in 
planul educației fiecărei noi promo
ții de elevi.

Drumul parcurs. In aceste trei de
cenii. de școala românească pentru 
realizarea vocației sale educative 
este uriaș, el reprezentind etape suc
cesive ale transpunerii in viață a 
politicii partidului in domeniul in- 
vătămintului. parte integrantă a po
liticii generale de edificare a noii 
orinduiri. S-ar putea scrie tomuri 
întregi despre modul in care s-a 
realizat conturarea unui conținut 
rou. Întemeiat pe concepția materia
la t-dialectică si istorică, asigurarea

unui CARACTER CONSECVENT 
ȘTIINȚIFIC AL INSTRUCȚIEI. 
PROFUND DEMOCRATIC ȘI UMA
NIST AL EDUCAȚIEI.

Revoluția tehnico-științifică a dez
lănțuit pe plan mondial o uriașă ex
plozie informațională care impunea 
permanenta căutare de soluții pen
tru ușurarea recepției și prelungirea 
stocării informațiilor utile, sporin- 
du-le totodată funcționalitatea. în 
consecință, invătămintul a devenit 
unul din cele mai mobile sectoare 
ale vieții sociale. O dovadă, in acest 
6ens. sint documentele Plenarei C.C. 
al P.C.R. din iunie 1973. care preco
nizează perfecționarea planului de 
i.nvătămint, a programelor si manua
lelor. printr-o mai bună sistemati
zare. esențializarea conținutului și 
modernizarea metodelor de predare.

Deopotrivă remarcabile sint succe
sele înregistrate de școala noastră 
in direcția formării personalității si 
profilului etic-cetățenesc al tine
retului. Procesul educativ, ca si cel 
de instruire. 6-a extins pe toată du
rata vieții active, prin intermediul 
unor vaste rețele de Instituții, orga
nisme si factori educativi. Alături de 
scoală și Împreună cu ea au fost 
chemate să acționeze familia, orga
nizațiile U.T.C. si de pionieri, opinia 
publică. Școala si-a apropiat pină la 
deplina contopire sarcinile sale edu
cative de cerințele spirituale si etice 
ale societății. Iar ciștigul cel mai de 
preț, sub raport educațional, mi se 
pare a fi LEGAREA STRÎNSA A 
SCOLII CU VIAȚA. CU PRODUC
ȚIA. ca principiu formativ-educativ 
de bază. Pentru elevi, de la cea mai 
frazedă vlrstă. ca si pentru studenti. 
atelierul-școală și uzina au devenit 
componente ale școlii propriu-zi^e. 
încadrarea în tripticul INVATA- 
MlNT — CERCETARE — PRO
DUCȚIE Înseamnă pentru fiecare ti
năr prilej de verificare a cu
noștințelor. de descoperire a aptitu
dinilor. de precizare a opțiunii pro

fesionale. dar și de înțelegere a lo
cului său in societate, de aflare în
tre oamenii muncii productive a 
modelelor umane demne de a fi ur
mate. ATITUDINEA FAȚA I)E 
MUNCA a devenit un principiu fun
damental al eticii noi, conținutul e- 
sential al normelor eticii si echității 
socialiste în spiritul cărora sint for
mați azi toți copiii și tinerii tării. 
Dar si criteriul cel mai sigur de ve
rificare a eficientei muncii educa
tive a scolii, familiei, organizațiilor 
de tineret, i

Simțim o satisfacție personală 
pentru fiecare dovadă de ma
turizare și spirit civic pe care 
o dau elevii noștri, foștii noștri elevi 
«astăzi studenti. sau muncitori, sau 
specialiști de înaltă calificare, prin 
participarea activă la edificarea so
cialistă a tării, la tot ce 6-a înfăp
tuit în patria noastră in aceste trei 
decenii. Noi, profesorii și educato
rii. consemnăm aceste realizări con- 
stienti că de-a lungul anilor opera 
de educație socialistă desfășurată de 
scoală, inițiată, organizată si condu-’ 
să de partid, s-a răsfrînt structural 
și asupra noastră înșine. Am parcurs 
împreună cu școala, și acest proces 
se cere continuat cu și mai multă 
vigoare, calea Însușirii concepției ști
ințifice despre lume și viață, mate
rialismul dialectic și istoric. Pentru 
a onora cu fapte pilduitoare sarcina 
nobilă ce ne-a fost încredințată, noi. 
profesorii, sintem datori să ne con
topim organic cu opera constructivă 
a întregului popor, să stabilim ra
porturi profesorale noi cu tinerii, 
pe fiecare treaptă de invătămint, un 
dialog rodnic, stimulativ pentru- for
marea personalității umane a fiecă
ruia. Investirea noastră cu titlul de 
EDUCATORI COMUNIȘTI o consi
derăm de aceea ca o datorie de o- 
noare. un imperativ al întregii noas
tre activități de viitor.

Prof, emerit
Cezara POPOVICI

• Roman vesel : VICTORIA — 
9.15: 11,30: 13.45; 16; 18.16; 20.30.
e Cel mai bun om pe care 11 cu
nosc : LUMINA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.15; 20.30.
• 36 de orc : SCALA — 8.45;
11.15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15,
BUCUREȘTI — 8.45; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 20,45, la grădină — 20, 
GRADINA DINAMO — 20.
e Fără un adio : PATRIA — 9,30; 
11.45; 14; 16,15: 18.30; 20,45. FESTI
VAL — 9,15; 11,30; 13,30; 16; 18,30; 
21, la grădină — 20.
• Apartamentul : CAPITOL — 
9,30; 12; 15.30; 18: 20,30, la grădină 
— 20.
• Urmărește-mă I : CASA FIL
MULUI — 10; 12,15; 15,45; 18: 20,15, 
FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.

(Urmare din pag. I)

tv
PROGRAMUL T

18,00 „Trofeul Tomis" la volei fe
minin : România — Ceho
slovacia.

17.30 Telex.
17,35 Teleglob. Quito — capitala 

Ecuadorului.
17.30 Agroenclclopedia.
18.20 Universitatea TV.
18,55 Familia.
10.20 1001 de seri : Povești din că

limară.

19.30 Telejurnal • In Intlmplna- 
rea gloriosului jubileu.

20.00 Seară pentru tineret.
21,55 Vedete Internaționale : Tlmt 

Yuro , Katl Kovacs. Ansam
blul Rafael de Cordoba, Lill 
Llndfors, Aurora La Casa.

22,15 24 de ore * O zi din 30 de 
ani.

PROGRAMUL II
20.00 Luna culturii muzicale ro

mânești.
22,05 Cărți despre care se vorbeș

te : „Insurecția română In 
jurnalul de război al grupului 
oe armate germane „Ucraina 
de sud", de general-malor 
Eugen Bantea.

urmă cu mai bine de două 
cincinale. Mai departe, in 
munții Vrincioaiei, țin bine 
minte, se dădeau pe atunci 
două bătălii : una pentru 
străpungerea căilor de ac
ces pină la bazinul fores
tier Butucoasa. Loc unde 
nu călcase picior de tăietor 
de lemne. Loc unde -pădu
rea iși avea legea ei biolo
gică de neclintit : țișnea 
din pămintul darnic, creș
tea, imbâtrinea și murea 
sufocată. Ciclul s-a repetat 
secole și milenii, pină in 
ziua cind artera forestieră 
a fost urcată in inima pă
durii, pină in ziua in care 
funicularele au început să 
cărăușească la vale copacii... 
Totodată, pe alțî versanți, 
mai la indemină (unde in
tre cele două războaie mon
diale topoarele au hăcuit 
fără milă) se aduceau pu- 
ieți de brad, de molid, de 
fag ori stejar, cu pămint cu 
tot, in pungi de plastic. Cu 
mare grijă și trudă erau 
plantați in piatra sfredelită 
și așa. cu răbdare și stră
danie eroică, munții au în
ceput să-și recapete veș- 
mîntul).

Aceste „bătălji ale pădu
rii" au o strinsă legătură 
cu Ivirea primului țăruș pe 
platforma focșăneană, de
oarece aici, „in vale", lem
nului Vrancei 1 se pregătea 
destinul prelucrării indus
triale intr-un mare și mo
dern combinat. Mobila de 
Focșani — peste 20p de mo
dele și piese create in zece 
ani de existență — a con
curat cu 6ucces pe piața

• Duelul : VIITORUL — 15,30; 18;
20.15.
a Contesa Walcwska : CENTRAL
— 9,30; 12; 14.45: 17,30; 20.15, LIRA
— 15,30; 18; 20,30, la grădină —
29.15.
• Țara lui Sannikov : BUCEGT
— 16; 18,15, la grădină — 20,15,
DRUMUL SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
• Tunurile din Navarone : FERO
VIAR — 9; 12.30; 16: 19,30, GLO
RIA — 9; 12,15; 15,30: 18,45, MO
DERN — 9; 12.15; 16; 19,15, la gră
dină — 20. GRADINA LUCEAFĂ
RUL — 20.15, GRADINA TITAN
— 20.
• Frații Jderi : POPULAR — 
15.39; 19.
O Vandana : EXCELSIOR — 9; 
12,30; 16; 19,30, TOMIS — fl; 12,15; 
15.45; 19. la grădină — 20.15, ME
LODIA - 0; 12,30; 16; 19.30.
e Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 9.45.
o Mar.V Poppins : DOINA — 11,30; 
15,30; 19.
• Un comisar acuză : UNIREA — 
15,30; 18, la grădină — 20.15.

internă și la tirgurile in
ternaționale de la Koln, 
Paris, Lyon, Tripoli, Mos
cova, Londra, Leningrad... 
Succes măsurat riguros in 
procente : peste 90 la sută 
din producția de mobilă se 
exportă. Aproape 90 la sută 
din producția sa exportă și 
fabrica de confecții, unitate 
industrială ridicată in a- 
ceeași perioadă. Intre dru
murile pe glob ale acestor 
creații industriale și pro-

8 50 000 de dolari recompensă :
RIV1TA — 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 grădină 
— 20, MIORIȚA - 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Joe Limonadă : MOȘILOR — 
15,30; 18. la grădină — 20.15.
• Șapte păcate : DACIA — 9; 
11,15; 13,30; 16: 18.15; 20,30, FLA
MURA — ?■; 11; 13.15: 13,45; 18; 
20,15, GRADINA AURORA — 20.
• De bună voie și nesilit de ni
meni : RAHOVA — 16; 18; 20.
• Afacerea Domlnlci : VOLGA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
• Cidul : FERENTARI — 15,30; 19. 
• Apașii : ARTA — 15,15; 17,30; 
19,45, la grădină — 20,15.
o Chitty-Chitty, bang-bang : CIU
LEȘTI — 15,30; 19. COTROCENI 
— 14; 16,45; 19,30.
• Legenda Iul Rustam : PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20,15.

1968 s-au investit aici 453 
de milioane lei, acum, in 
memorabilul an XXX, ni
velul investițiilor ,în econo
mia județului întrece un 
miliard de lei. Beneficiare 
— toate localitățile Vrancei. 
Orașele Focșani. Mărășești. 
Panciu, Odobești, Adjud 
oferă, fiecare în parte, ar
gumentele unor prefaceri 
fundamentale. La Focșani 
se construiau pină în 1968, 
in medie. 60 do aparta-

teatre
A Teatrul Național București (sala 
mică) : Travesti — 19,30.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (la Teatrul de vară He
răstrău) : Valentin și Valentina 
— 20.
• Teatrul Mic : Viața e ca un 
vagon ? — 20.
o Teatrul „Nottara" (sala Stu
dio) : Oratoriu pentru Dimitrie 
Cantemir — 19.
• Teatrul Giulești (la Teatrul de 
vară Arenele romane) : Casa care 
a fugit pe ușă — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : O 
seară veselă — 19.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Pardon... 
scuzați... bonsoar ! — 19,30, ( (gră
dina Boema) : Un băiat de zahăr... 
ars 1 — 20.

Zona Nănești, ■ Mâicănești, 
Rimnicerii a concentrat, in 
ultimii ani, mari energii și 
eforturi financiare pentru 
Îndiguiri și desecări. Fie că 
este vorba de industrie, 
construcții sau agricultură, 
de creșterea nivelului de 
trai, Vrancea de astăzi, da
torită hărniciei și pricepe
rii oamenilor săi; mobiliză
rii lor de către comuniști, 
oferă imaginea unui județ 
Înfloritor, in plin avint,

Pe Mjjcav î_n șuș^
verbiala disponibilitate pen
tru frumos a vrincenilor 
există o firească apropiebe. 
Cine a văzut costumele 
populare de Mera sau a 
privit horele de la Soveja 
ori Năruja, cine a stăruit 
lingă o piuă de apă pe su
perba vale a Herăstrăului 
poate înțelege mai' les
ne performantele aces
tei măiestrii in noile 
condiții sociale șl in
dustriale. Poate înțelege, 
de pildă, și debutul „cu 
dreptul" în mecanică fină al 
oamenilor acestor locuri, 
odată cu intrarea în pro
ducție a întreprinderii de 
dispozitive, ștanțe, matrițe 
și scule așchietoare, la 
Focșani.

★
In Vrancea inșă perfor

manțele sint de mai multe 
feluri. Dacă, de pildă, in

mente. în ultimii ani 
media se menține la 
1 200 de apartamente. Ora
șul n-avea o fabrică de pii- 
ne. S-a construit. N-avea 
o fabrică de lapte. S-a 
construit.

Cu cele 32 614 ha de pod
gorie, Vrancea dă țării pes
te 19 la sută din producția 
de struguri a țării. Anul 
trecut, viticultorii — răs
plătiți cu numeroase meda
lii de aur, argint și bronz 
la concursurile naționale șl 
Internaționale ale vinului și 
strugurilor — și-au adău
gat un nou record : cea mal 
mare producție de struguri 
obținută vreodată pe aces
te locuri. In zona Billești- 
Slobozia Ciorăști, un sistem 
de irigații întins pe 12 000 
hectare va veni In spriji
nul obținerii unor producții 
agricole constante, ridicate.

Ilustrare vie a politicii 
partidului, stabilită de Con
gresele IX și X, cu privire 
Ia dezvoltarea armonioasă 
a regiunilor odinioară ră
mase in urmă.

.★
Fizionomia unui oraș 

poate fi conturată și prin 
prisma structurii populației 
școlare. Alături de cele 276 
ateliere școlare, de școlile 
generale și liceele de cul
tură generală, la Focșani au 
fost înființate licee de spe
cialitate : de construcții, de 
mecanică, pedagogic. Anul 
școlar ce se apropie va de
buta cu liceul de mecanică 
agricolă, liceul de textile și 
confecții, liceul Industrial 
de chimie .in Mărășești...

Transcriem mărturia în
vățătoarei Elena Gegea, 
azi pensionară, pe care am 
lntllnit-o acum cițiva ani

la Mera : „Cu aproape pa
tru dece'nii in urmă am tre
cut de 44 de ori prin apa 
Milcovului ca să ajungem 
— eu și soțul meu — la 
școala din munte unde a- 
veam post. Școala ? O sin
gură încăpere, pentru toate 
clasele. Copiii ? Desculți, 
„palizi din cauza nutrimen
tului", cum nota un medic 
intr-un proces-verbal. Eram 
dascăli și trebuia să facem 
ceva pentru acești copii, 
pentru ridicarea localității. 
Ne călăuzea sentimentul 
datoriei".

Imaginea aceasta drama
tică a dispărut cu desăvir- 
șire. Sentimentul datoriei a 
rămas, s-a dezvoltat și s-a 
îmbogățit — pe măsura ce
rințelor școlii timpului nos
tru.

Altădată, cînd vrinceanul 
pornea la un drum oare
care iși incuia poarta de la 
ogradă cu un mare lacăt 
de lemn. Meșterit după pri
ceperea străbunilor, înainte 
sâ se fi brevetat... cheia 
yale.

La Negrilești, în crucea 
unei veri, am întilnit un 
tinăr cioplitor in lemn de 
ale cărui lucrări se inte
resa și străinătatea. „Cu 
ce ai început întiia dată ?“ 
l-am întrebat. „Cu o vioară. 
Mi-am meșterit o vioară". 
„De ce tocmai o vioară ?“ 
„Să cînt. Ai mei zic că fi
rea vrînceanului e mai în
chisă. Eu zic că a fost. Sint 
destule motive de cintec și 
pentru el, acum".

...Moș Hîrnea. nu cumva 
In simbolul acestei viori se 
află numele fericirii in 
munții albaștrii?
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Excelentei Sale
Domnului NICOLA E CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Deosebit de mișca*, vă mulțumesc, în numele meu șl al poporului 
belgian, pentru amabilele felicitări șl Urări pe care Excelența Voastră 
mi le-a adresat cu ocazia sărbătorii naționale. La rîndul meu, exprim 
Excelenței Voastre și poporului român cele mai bune urări de feri- 
c re și de dezvoltare continuă a bunelor relații existente între cele 
două țâri ale noastre.

BAUDOUIN
Regele Belgienilor

întreprinderea textila din Cisnadie decorată cu ordinul

„Steaua Republicii Socialiste România" clasa I
SIBIU (Corespondentul ..Scinteli*’ 

Nieolae Brujan). — Ieri. 7 a gust. co
lectivul de muncă al întreprinderii 
..Textila4* din Cisnadie, una di urc 
ctle mai mari unități ale industriei 
ușoare din tara noastră, a aniversa., 
l'tr-o atmosferă de bucurie si mm- 
dric patriotică, c cerată de sentimen
tul datoriei împlinite, un veac de la 
Înființarea Întreprinderii.

Cu acest prilej a avut loc o adu- 
Ture festiva. In cadrul ei s-au re
levat schimbările profunde care au 
avut loc in viata întreprinderii in 
anii construcției socialismului si s-a 
evidențiat că In acest an iublliar, al 
celei de-a XXX-a aniversări a eli
berării patriei de sub dominația fas
cistă și al celui de-al XT-lea Con
gres al partidului, s-a realizat peste 
plan o producție in valoare de 18.2 
milioane lei. urmind ca pină la sfir- 
șitul anului nivelul acesteia să se ri
dice la 40 milioane lei.

Prin decret prezidențial. între- 
pnr.derii sărbătorite l-a fost confe- 
r : ordinul ..Steaua Republicii Socia
liste România** clasa I. pentru con
tribuția adusă la dezvoltarea și di
versificarea prodbctiei In industria 
textilă și participarea activă a co
lectivului întreprinderii la ooera de 
construire a socialismului in patria 
noastră, cu prilejul împlinirii a 100 
cc ani de existentă a întreprinderii 
industriale de stat textile din Cis- 
nădie.

Printr-un alt decret au fost confe
ree titlul de Erou al Munrii Socia- 
1 <fe și medalia ..Secera și Ciocanul** 
tovarășei Eleonora Nilca. director al

ÎN JUDEȚELE ARGEȘ Șl CARAȘ - SEVERIN

S-a încheiat recoltatul griului
într-o telegramă adresată Comite

tului Central a) Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nieolae 
Ceaușescu. Comitetul județean Ar
geș al P.C.R. și Consiliul popular 
județean raportează că oamenii 
muncii cin agricultura acestui jud-ț 
au încheiat la 6 august campania 
de recoltare de pe toate cele 57 400 
hectare insămințate cu cereale pă- 
ioase. Țăranii cooperatori, mecani
zatorii. specialiștii — se arată in te
legramă — au acționat mai bine, 
au folosit cu eficiență bogata zes
tre tehnică, pusă la dispoziție de 
statul nostru, adunind intr-un ter
men scurt și fără pierderi aurul 
holdelor, piinea poporului. în pre
zent, toate forțele sint concentrate 
pentru ca și celelalte lucrări de se
zon ce nu suferă aminare — bdo
tatul paielor, eliberarea terenurilor, 
executarea arăturilor de vară, re
coltatul inului, recoltatul furajelor 
și buna lor depozitare — să se facă 
la timpul optim.

Vă asigurăm, stimate tovarășe 
secretar general — se scrie in în
cheierea telegramei — că ne vom 
spori și in continuare eforturile 
pentru ca să obținem recolte tot 
mai mari, pe măsura grijii ce ne-o 
poartă partidul, a marilor posibili
tăți^ oferite de agricultura noastră 
socix^iotâ. 

...ROMÂNIA - FILM* prezintă:

„BĂIATUL CU UN CAL ALB

O producție a studiourilor maghiare. Scenariul și re
gia : Gyorgy Palosthy. Cu : Sândor Oszter, Gâbor 

Koncz, Jânos Rajz, Erika Bodnâr.

tr^prinderii. De asemenea, au fost 
dis'msi cu ordine și medalii un nu
măr de 178 muncitori, tehnicieni, 
ma'stri. ingineri etc.

în numele celor decorați au luat 
cuvinnil maistrul Friihn Iohann 
Ernst, pensionar, maistrul Dumitru 
Nanu și țesătoarei Fleacft Elisabeta. 
Mulțumind pentru -înalta cinstire 
a ordată, ci au subliniat câ aceste 
distincții reprezintă,, pentru întregul 
colectiv al întreprinderii, un puternic 
îndemn spre noi rezultate de presti
giu.

Colectivul sărbătorit a fost felicitat 
d-1 tovarășii Richard Winter, membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C C. al P.C.R.. prlm-secretar al Co
mitetului județean Sibiu al P.C.R.. si 
Gheorghe Cazan, ministrul industriei 
Ușoare.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm. participant ii la adunare au 
adresat o telegramă Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nieolae Ceaușescu, in 
care se spune, printre altele : „Pă
trunși de minunata pildă a vieții și 
muncii dumneavoastră, aplicind con
secvent in viață hotăririle partidului, 
indicațiile date de dumneavoas
tră, mult iubite tovarășe Nieolae 
Ceaușescu, vă asigurăm că ne vom 
îndeplini cu cinste îndatoririle in 
mod comunist, că vom face să creas
că neîncetat prestigiul întreprinderii 
noastre, sporindu-ne astfel aportul Ia 
înflorirea României socialiste**.

La 7 august, in județul Carrș- 
Severin s-a încheiat recoltatul griu
lui. Anul acesta, lucrătorii ogoare
lor din această narfe a țârii au cul
tivat cu gria 30 800 hectare.

Tn telegrama adresată cu acest 
D" lei C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nieolae Ceaușescu de biroul co
mitetului județean de Dartid. se 
arată că rezultatele obluirW-e in re
coltarea la timp și fără Pierderi â 
culturilor cerealiere se datoresc a- 
plicării in practică a prețioaselor 
indicații date de secretarul general 
al partidului, transpunerii in fapt 
a chemării consfătuirii pe țară a 
cadrelor din agricultură.

Ne angajăm in fața dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe Nieolae 
Ceaușescu — se soune in tele
gramă — să mobilizăm in conti
nuare toate forțele pentru a în
cheia acest an cu cel mai boEat bi
lanț de realizări obținut vreodată 
in această parte a țării, să pregă
tim condiții optime pentru produc
ția anului viitor, punind baze trai
nice activității din noul cincinal, 
conștient! că astfel ne aducem și 
noi o contribuție sporită la edifi
carea societății socialiste multila
teral dezvoltate in România.
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Plecarea ministrului educației 
publice din Tunisia

Ministrul educației publice din Tu
nisia. Driss Gulga, care, la Invitația 
Ministerului Educației și Tnvățămln- 
tului, a făcut o vizită in țara noastră, 
n părăsit, miercuri după-amiază, Ca
pitala.

în timpul șederii în țara noastră, 
oaspetele a avut convorbiri la minis
terul de resort cu privire |a dezvol
tarea colaborării în domeniul învflță- 
mintului, a vizitat Instituții de invh- 
țftmint superior, licee și școli tehnice

Convorbiri la U.G. S.R.
• Cu delegația Confederației Internaționale a Sindicatelor 

Arabe.
• Cu delegația Confederației Naționale a Oamenilor 

Muncii din Senegal.
Miercuri a avut loc o întilnire 

intre o delegație a Consiliului Cen
tral al U.G S.R., condusă de tovară
șul Mihai Dalea, președintele Consi
liului Central, și delegația Confede
rației Internaționale a Sindicatelor 
Arabe — C.I.S.A,. corrdusă de Abclcl 
Latif Bolteya, secretar general al 
C.I.S.A. care efectuează o vizită de 
prietenie in țara noastră.

în cursul convorbirii, desfășurată 
Intr-o atmosferă caldă, prietenească, 
a avut loc un schimb de păreri cu 
privire la activitatea ș| preocupările 
actuale ale U.G.S.R. și C.I.S.A., pre
cum și la unele problem»1 ale mișcă
rii sindicale internaționale. Relevîn- 
du-se bunele relații existente intre 
Uniunea Generală a Sindicatelor din 
România și Confederația Internațio
nală a Sindicatelor Arabe, s-a exnri- 
mat dorința reciprocă de a dezvolta

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost in ge

neral răcoroasă si s-a ameliorat și 
in sudul Moldovei. Muntenia și Do- 
brogea. unde cerul a devenit va
riabil. în zona orașelor Pitești și 
Brașov s-au semnalat averse slabe’ 
de ploaie. Vintul a suflat slab, pină 
la potrivit. Temperatura acrului lo 
ora 14 oscila intre 16 grade la 
Cimpulung Muscel si 27 de grade 
la Calafat si Băilești. In București :

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT «SPORT «SPORT CAMBODGIA

box: Candidați din peste ÎN CÎTEVA RINGURI
40 de țări la primele 
campionate mondiale

La Havana a sosit Richard Goddard 
(Anglia), secretarul general al Asocia
ției internaționale de box amator 
(A.I.B.A.). în cadrul unei conferințe 
d? presă el a anunțat că la prima 
editi.* a campionatelor mondiale care 
vor începe la Havana la 17 august 
vor participa pugiliști din peste 40 de 
târî ale lumii. Prima echipă care a 
sosit la Havana In vederea acestei 
competiții este echipa României, care 
va avea reprezentanți la toate cele 
11 categorii.

Richard Goddard a anunțat că 
A.I.B.A. iși va ține congresul la 23 
și 24 septembrie in Tanzania. în ca
drul acestor lucrări se va stabili și 
orașul care va găzdui ediția a 2-a a 
campionatelor mondiale. Pină acum 
și-a depus bondidatura de a organiza 
această ediție federația din Iu
goslavia.

ASIGURAREA MIXTA DE VIAȚA
Una dintre cele mai populare 

forme ale asigurărilor de per
soane din tara noastră este a- 
sigurarea mixtă dc viață. Ex
plicația ’acestui fapt constă in 
aceea că asigurarea mixtă de 
viață răspunde unei nevoi rea
le de protecție a persoanelor, 
fiind o acțiune de întrajutorare 
financiară intre cetățeni, mijlo
cită de Administrația Asigură
rilor de Stat — ADAS. Celor care 
încheie această formă de asigu
rare, ADAS le oferă numeroa
se avantaje. Mai intii. asigura
rea mixtă de viață este accesi
bilă tuturor virst^lor. contrac
tul de asigurare puțind fi în
cheiat de orice persoană care a 
împlinit virsta de 16 ani și nu a 
depășit virsta de 60 de ani. De 
a-emenea, protecția prin această 
asigurare, in variantele ei. se 
poate extinde de la copiii de 5 
ani pină la persoanele de 75 
de ani. Asigurarea mixtă de 
viață se încheie pe termene de 
la 5 la 20 de ani, iar suma pen
tru care se face asigurarea, in- 
cepind de la minimum 1 000 lei, 
este nelimitată ca plafon, fie
care persoană puțind să convină 
cu ADAS pentru o sumă care 
îi corespunde cel mai bine. 
Primele de asigurare diferă în 
funcție de vîrstă. durată Si 
suma asigurată. Ele pot fi plăti
te si in rate lunare. De reținut 
câ persoana care încheie asigu
rarea mixtă de viață are po
sibilitatea să desemneze drept 
beneficiar al asigurării pe ori
ce persoană din familia sa sau 
o altă persoană, iar pc parcurs, 
In timpul asigurării, ea poate 
schimba pe acest beneficiar, 
pi intr-o simplă cerere adresată 
la unitatea ADAS la care a în
cheiat asigurarea. De 
nea, de îndată ce a 
cheiată. polița de 
respectivă participă la tragerile 
dc amortizare.

Tot in legătură cu problema 
plății drepturilor din asigurare, 
subliniem caracterul social al 
unor dispoziții din cojadițiile de 
asigurare, potrivit cărora, dacă 
in cursul asigurării, in urma 
unui accident, persoana respec

aseme- 
fost in- 

aslgurare

profesionale, monumente ale culturii 
românești, precum și diferite unități 
industriale.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
ministrul tunisian a fost salutat de 
tovarășul Paul Niculescu-Mlzll. vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul educației și Invățămlntului, de 
alte persoane oficiale.

A fost de față ambasadorul Taieb 
Sahbani.

(Agerpres)

în continuare legăturile de prietenie 
și solidaritate internationalists din
tre sindicatele din România șl sindi
catele afiliate la C.I.S.A., in inte
resul oamenilor muncii și popoarelor 
din România și din țările arabe, al 
cauzei unității mișcării sindicale din 
întreaga lume.

★
Tn aceeași zi, tovarășul Gheorghe 

Petrescu, vicepreședinte al Consiliu
lui Central al U.G.S.R.. s-a intilnit 
cu delegația Confederației Naționale 
a Oamenilor Muncii din Senegal — 
C.N.T.S., formată din Sar Aldiouma, 
secretar al C.N.T.S.. și M’Bav Moda, 
secretar al Federației feroviarilor 
din Senegal. Cu acest prilej s-a 
exprimat dorința reciorocă de dez
voltare a relațiilor de prietenie și 
cooperare intre sindicatele și oame
nii muncii din România și Senegal.

Vremea s-a răcit, iar cerul a fost 
variabil. In cursul dimineții a plouat. 
Vint Slab pină la potrivit. Tempe
ratura maximă a fost de 26, de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
9, 10 și 11 august. în țară : Vreme 
in general frumoasă. Cerul va fi va
riabil. Vor cădea ploi izolate, mai 
ales in zona de deal și de munte. 
Vint slab pină la potrivit. Tempe
ratura va crește ușor. Minimele vor 
fi cuprinse intre 8 si 18 grade, iar 
maxifnele ’îflth? 22'Si'32 'de ^fade. 
mai ridicate spre sfirșitul interva
lului. In București : Vreme relativ 
frumoasă. Cerul va fi variabil, Vint 
slab pină la potrivit. Temperatura in 
creștere ușoară.

GIMNASTICA : Campionatele mon
diale vor avea loc la Varna. Cam
pionatele mondiale de gimnastică vot" 
avea loc in aceasta toamnă in“b’fașui*'' 
bulgar Varna. Această hotărire a fost 
luată in cadrul lucrărilor congresului 
extraordinar al Federației internațio
nale de gimnastică de la Montreaux. 
Campionatele se vor desfășura intre 
20 și 27 octombrie.

RUGBI. La Moscova au continuat 
meciurile turneului internațional de 
rugbi. în grupa A, echipa U.R.S.S. a 
învins cu scorul de 18—4 echipa ora
șului Praga. în această grupă, pe pri
mul loc in clasament se află U.R.S.S. 
cu 4 puncte, urmată de Grivița Roșie 
București — 2 puncte și Praga — 
zero puncte. în grupa B. selecționata 
orașului Moscova conduce in 'clasa
ment in urma victoriei repurtat? cu 
32—0 in fata echipei iugoslave Nada 
din Split.

HOCHEI. La Fuessen (Bavaria), in 
cadrul competiției internaționale de 
hochei pe gheață pentru „Cupa Thurn 
und Taxis'* s-au intilnit reprezentati
vele Poloniei și României. Hocheiștii 

tivă râmîne cu o invaliditate 
permanentă primește de la 
ADAS dreptul de asigurare co
respunzător acestei invalidități, 
fără ca, prin această plată, să 
sc știrbească ceva din suma ini
țial asigurată, astfel că, la ter
menul expirării asigurării, o 
primește de la ADAS în între
gime. Mai mult, in unele va
riante de asigurare, dacă inva
liditatea permanentă este de 
peste 50 la sută, asiguratul — 
pe lingă drepturile de asigura
re de invaliditate permanentă 
și pe lingă plata integrală a 
sumei asigurate la finele peri
oadei de asigurare — este scu
tit să mai plătească prima de 
asigurare pină la expirarea a- 
sigurării.

Răspunzînd solicitărilor cetă
țenilor, Administrația Asigură
rilor de Stat a introdus noi va
riante ale asigurării mixte de 
viață, la fel de convenabile și 
utile. Astfel, există asigurarea 
familială mixtă de viață în
cheiată de cel care dorește ca 
nu numai el singur, dar și fa
milia sa să fie sub protecția a- 
sigurărilor, plătind in plus o 
sumă foarte mică, tn această 
formă de asigurare pot fi cu
prinși toți membrii familiei de 
la 5 la 60 de ani. De asemenea, 
plătind în piua o mică diferen
ță, se poate încheia asigurarea 
mixtă de viață și suplimentară 
de accidente, in condițiile că
reia suma asigurată pentru ur
mările accidentelor este de 5 
ori mai mare decit suma asigu
rată ce se acordă la expirarea 
asigurării. Dacă asiguratul do
rește ca, în cazul decesului său 
în perioada asigurării, să ga
ranteze urmașilor săi un spri
jin material mai substanțial și 
eșalonat pe o perioadă de timp, 
el Încheie la ADAS asigurarea 
mixtă de viață cu pensie pen
tru urmași, in temeiul căreia 
beneficiarul asigurării primește, 
la data decesului, jumătate din 
suma asigurată, la expirarea a- 
sigurării cealaltă jumătate, iar 
intre timp. în fiecare an, o 
pensie de 10 la sută din suma 
asigurată.

Cronica zilei
La Bucuroșii au luat sflrșlt lucră

rile Consfătuirii griului, la care nu 
participai specl^iști in domeniul a- 
griculturll din 1/ Județe situate in 
sudul țării, care dețin o pondere im
portantă in producția cerealieră. 
Consfătuirea a scos in evidență po
sibilitățile de care dispun unitățile 
agricole do stat și cele cooperatiste 
pentru realizarea producției dc gr iu 
si orz prevăzute nentru anul viitor. 
Participant!! au adoptat un program 
dc măsuri tehnlco-organizatorlce 
elaborat pe baza noilor rezultate nle 
cercetării științifice și a experienței 
dobindite. măsuri ce urmează să fio 
adaptate condițiilor specifice fiecărei 
unități.

★
La Institutul pedagogic din Sucea

va iși desfășoară lucrările Tabăra 
națională a studenților cercetători, 
manifestare care reunește peste 280 
de participants, membri al cercurilor 
șliinufice studențești, tineri care s-au 
remarcat cu prilejul unor sesiuni de 
comunicări.

♦
în holul clădirii centrale a Univer

sității din Craiova a fost deschisă, 
miercuri la amiază, expoziția de fo
tografii „Polonia la a XXX-a ani
versare ” eliberării".

Cu prilejul vernisajului. Florra 
Firan, președintele Comitetului de 
cultură si educație socialistă al ju
dețului Dolj, si Jerzy Tomalak. con
silier al Amb «sadei R. P. Polone, au 
rostit alocuțiuni, subliniind bunele 
relații politice și economice stator
nicite între Partidul Comunist Ro
mân șl Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez, intre cele două țări și po
poare frățești.

*
Miercuri. în sălile bibliotecii „Te- 

leki-Bolyai" din -Tg. Mure? a fost 
deschisă o interesantă expoziție de 
artă plastică a artiștilor amatori din 
județ, manifestare dedicată celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării pa
triei de sub dominația fascistă și 
Congresului al XI-lea al partidului.

(Agejpres)

A apărut 
REVISTA „LUMEA" 

Nr. 33

A apărut 
REVISTA DE FILOZOFIE

Nr. 6/1974

polonezi au terminat învingători c’J 
scorul de 4—1 (1—0. 1—0, 2—1).

...TENIS- Turneul internațional de. 
tenis de la Louisville a fost cîștigat de 
argentineanul Vilas. El, l-a învins in 
finală cu 6—4. 7—5 pe chilianul Fillol. 
Proba de dublu a revenit jucători
lor americani Van Diilen — Pasarell, 
care au dispus in finală cu 6—3. 6—2 
de vest-germanii Pohmann și Fassben
der.

La Indianapolis au continuat cam
pionatele Internaționale de tenis pe 
terenuri cu zgură (Clay "Court) ale 
S.U.A. Spaniolul Orantes l-a eliminat 
cu 6—2, 6—0 pe Humphrey Hose 
(Venezuela). Alte rezultate : Lutz 
(S.U.A.) — Saviano (S.U.A.) 6—3,
6—2 ; Crealy (Australia) — Kreiss 
(S.U.A.) 6—2. 6—1 : Ramirez (Mexic) 
— Stewart (S.U.A.) 6—2, 3—6, 6—4.

VOI,EI, în ziua a doua a competi
ției internaționale feminine de volei 
„Trofeul Tomis”, selecționata Cubei 
a întrecut cu scorul de 3—1 (15—9. 
15—7, 10—15, 15—11) echipa Bul
gariei.

BASCHET. Ieri in sala Floreașca 
echipa Ț.S.K.A. Sofia a învins pe 
Steaua București cu 88—83 (42—39).

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA DIN 7 AUGUST 
1974 :

Extragerea I : 14 30 41 4 2 8
Extragerea a Il-a : 34 36 20 13 18 
FOND GENERAL DE CÎSTIGURI ; 
1 154 205 lei. ’

„LE NOUVEL OBSERVATEUR";

FRĂMÎNTĂRISOCIAL-POLITICE IN SPANIA
..La prima vedere, la Madrid to

tul parc normal. Cel puțin in apa
rență. Căldură sufocantă, ca in orice 
vară. Străzile mișunind de lume, te
rasele cafenelelor pline pină la refuz. 
Fină tirzip, dincolo de miezul nopții, 
n realitate. înrăutățirea stării sănă

tății generalului Franco (astăzi in 
vîrstă de 81 de ani), transferarea pu
terilor către Juan Carlos, desemnat 
ca viitor „rege al Spaniei1*, și succe
sor al lui Franco la conducerea țâ
rii au creat o situație instabilă, care 
comportă numeroase necunoscute.

Juan Carlos nu domnește incă și. 
cu atit mai mult, el nu guvernează. 
In plus, (atăl său, Don Juan, conte 
de Barcelona, care, după cum se 
știe, trăiește in Portugalia, nu a re
nunțat la drepturile la coroană. Prin 
vederile sale „liberale", Don Juan 
este mult mai acceptabil în ochii 
unor cercuri sociale mai largi.
. Pe acest fundal se constată o pu
ternică efervescență politică. Diferi
tele grupări politice țin reuniuni fe
brile. La Madrid .se duc tratative 
pentru formarea unui front democra
tic care să-i reunească pe comuniști, 
socialiști, catolicii de stingă și mem
brii comisiilor muncitorești (sindica
tele neoficiale). în străinătate se des
fășoară, de asemenea, discuții in acest 
sens intre comuniști, socialiști, re
prezentanții „liberali" ai burgheziei 
și chiar reprezentanți al monarhiei. 
(Intre timp, după cum s-a anunțat, 
in cursul unei conferințe de presa 
care a avut loc zilele trecute la Pa
ris, Santiago Carrillo, secretar gene
ral al Partidului Comunist din Spa
nia, și Rafael Calvo Serer, fost ai- 
rector al cotidianului „Madrid", con
silier al lui Don Juan. au dat publi
cității o declarație cu privire la 
constituirea, la 29 Iulie, la Madrid,

R. S. F. IUGOSLAVIA

Program de dezvoltare 
economica accelerată
De cltva timp. I” dezbaterea ipeclaUfUtor fl a pjturilo» 

celor mai largi ale opiniei publice te află un document de mart 
importantă pentru progresul țării In perioada următoare — „Baza 
politicii de dezvoltare a R. S. F. Iugoslavia pa termen lung, pină in 
1985'*. Acest document, la a cărui elaborare au fost antrenate perso
nalități de prestigiu ale vieții economico-soclale, constituie un program 
o cdrui /reducere In viată eele men«d ,<1 contribui, ta accelerarea 
procesului de ridicare a Iugoslaviei spre nivelul țărilor dezvoltate din 
punct de vedere economic ale lumii.

Analizînd rezultatele 
obținute pină acum, 
autorii documentului 
arată că în iugoslavia 
a fost realizată o 
dezvoltare economică 
și socială dinamică, a 
fost creată o puternică 
bază materială, tehni
că .și de cadre,, care 
asigură premise trai
nice continuării pro
gresului economic. Rit
mul de creștere a pro
dusului social in pe
rioada 1948—1972 a fost- 
de 6.6 la sută, produc
ția industrială a sporit 
de 10 ori. iar cea agri
colă de două ori. în 
perioada amintită, pon
derea populației agri
cole s-a redus de la 
63 la 38 la sută. în 
prezent, 40 la sută din 
totalul populației locu
iește in așezări urbane.

Progrese remarcabi
le s-au realizat și pe 
plan tehnico-științlflc, 
ca și in alte domenii 
de activitate. De pil
dă. in anii socialismu
lui s-a construit o re
țea de drumuri mo
derne insumînd 27 000 
kilometri, iar rețeaua 
de căi ferate a sporit 
cu încă 2 000 kilometri. 
Ga la sută din puterea 
de tracțiune realizin- 
du-se cu locomotive 
electrice și Diesel e- 
leotrice. S-a îmbună
tățit, de asemenea, ni
velul de trai al oame
nilor muncii, fonduri
le alocate pentru in- 
vățămint, asistența sa
nitară, cultură sporind 
sistematic. în docu
ment se arată că toate

aceste rezultate con
stituie o bună bază de 
plecare pentru realiza
rea obiectivelor și sar
cinilor trasate în pro
gramul dezvoltării e- 
conomice pină în 1983, 
perioada următoare 
de 10 ani urmind a 
avea o însemnătate 
deosebita pentru dez
voltarea materială $1 
socială a țării, pentru 
edificarea mai departe 
a socialismului in Iu
goslavia.

CORESPONDENȚA 
DIN BELGRAD

Documentul amintit 
relevă că sarcinile 
principale in această 
perioadă vor fi per^ 
fecționarea sistemului 
politic și economic, 
îmbunătățirea perma
nentă a condițiilor de 
trai, sporirea număru
lui de salariați, astfel 
incit să se asigure pos
turi, pentru întregul e- 
fectiv al forțelor de 
muncă, sporirea efici
enței economice. a 
productivității muncii, 
dezvoltarea științei și 
tehnologiei, sporirea 
posibilităților de ex
port și de participare 
a țării la diviziunea 
internațională a mun
cii. grăbirea dezvoltării 
zonelor rămase în ur
mă, întărirea capaci
tății de apărare a pa
triei. Se «contează ca

ACȚIUNI OFENSIVE DE AMPLOARE
ÎNTREPRINSE DE FORȚELE PATRIOTICE

PNO.ăl P^NII 7 (Agerpres). — 
Miercuri dimineața, forțele patrioti
ce de eliberare cambodgiene au efec
tuat un nou bombardament cu ra
chete asupra unor obiective ale tru
pelor lonnoliste din Pnom Penh, 
nrovocind si de această dată DÎerderi 
inamicului.

În aceeași zi. comandamentul lon- 
nolist a fost nevoit să recunoască un 
important succes militar al patrioli- 
lor khmeri, care au dobindit in nor
dul tarii, in zona localității Prey 
Chrouk. controlul asupra unui im
portant tronson al șoselei naționale 
nr. 6. care leagă localitatea Siem

Proiectul noii Constituții etiopiene
ADDIS ABEBA 7 (Agerpres). — 

Comitelui de redactare a noii Con
stituții etiopiene a prezentat marți 
primului ministru. Michael Imru. 
textul primului proiect de revizuire 
a Constituției promulgate in 1955. O 
copie a proiectului a fost prezentată, 
de asemenea, Comitetului militar de 
coordonare. Printre prevederile con
ținute în proiectul de Constituție se 
numără alegerea primului ministru 
de către membrii celor două Camere 
ale parlamentului pentru o perioadă 
de patru ani, laicizarea statului, pre
cum și autorizarea creării partidelor 
politice. în ce privește componența 
parlamentului, cei 250 de membri ai 
Camerei Deoutafilor vor fi aleși in 
mod direct de către populație pentru 

a unei Junte democratice alcătuite 
din partidul comunist, partidul so
cialist popular, monarhiști liberali, 
membri ai partidului socialist mun
citoresc, cu titlu personal, demo- 
crați-creștini, reprezentanți ai pa
tronatului. Junta a lansat un apel 
solemn către popor 'și forțele arma
te pentru restaurarea regimului de
mocratic in Spania — N.R.). O se- 
r.ie de militanți cu care trimisul spe
cial al revistei noastre s-a intilnit 
la Madrid au declarat : Ceea ce ne 
trebuie esle instalarea unui guvern 
provizoriu, care să organizeze ale
geri și să țină un referendum, in 
cadrul căruia poporul să se pronun
țe asupra regimului pe care il do
rește.

Toate aceste evoluții politice se 
desfășoară pe canavaua unei crize 
economice și sociale. De ani de zile 
se vorbește de „boom'-ul economic 
spaniol. Astăzi, mitul se destramă. 
Peste tot se spune : este cea mai 
gravă criză pe care a Cunoscul-o 
regimul franchist. înainte, economiș
tii afirmau că situația economică fa
vorabilă se datora, în mare parte, 
turismului și valutei trimise în țară 
de muncitorii spanioli emigrați. 
Acum, toate acestea s-au prăbușit. 
Cifrele oficiale recunosc că turismul 
a «căzut in mod îngrijorător, cu 5 la 
sjită In luna mai și cu 10 la sută In lu
na iunie. Pentru lunile care au urmat 
estimările Indică scăderi cu 20 $1 chiar 
30 la sută! Și chiar dacă numărul tu
riștilor se menține la un nivel apre
ciabil. ei cheltuiesc tot mai puțin. Cit 
privește pe emigranți, sumele care 
le-au expediat în țară, in cursul pri
mului trimestru aJ anului 1974. au 
fost cu 14 la sută mai reduse. Pentru 
primul semestru al anului 1974. de
ficitul balanței comerciale a «tini 

In perioada următoare 
produsul social să 
crească In medie cu 7 
la sută pe an, Iar In 
1985 in Iugoslavia să 
se realizeze un venit 
național de 2 000 dolari 
pe locuitor, ceea ce 
înseamnă o creștere 
de 2,3 ori față de pre
zent, Industrializarea 
va continua cu in
tensitate. Producția 
industrială este esti
mată să înregistreze o 
creștere anuală de 9.1 
la sută, ponderea ei 
în formarea produsu
lui social, urmind să 
fie de 45 la sută. La 
rîndul său. producția 
agricolă va cunoaște și 
ea un spor substanțial, 
ritmul anual de creș
tere urmind a fi de 
3,5 la sută. De aseme
nea, la sfirșitul anului 
1985 ponderea popu
lației agricole în an
samblul populației ar 
urma să ajungă la 26 
la suta, prefigurind o 
structură a societății 
cu totul deosebită fața 
de trecut.

După cum reiese din 
document, sarcinile ce 
se pun pentru deceniul 
următor in fața țârii 
sint deosebit de mari. 
Se apreciază insă că 
există toate premisele 
ca oamenii muncii din 
Iugoslavia, sub condu
cerea U.C.I., valorifi- 
cindu-și larg rezervele 
de hărnicie și talent 
de care dispun, să în
făptuiască cu succes 
aceste țeluri atit de in- 
suflețitoave.
S. MORCOVESCU

Reap de provincia Battambang. deo
sebit de bogată in orez. Alte acțiuni 
militare de amploare desfășurate de 
forțele patriotice cambodgiene au a- 
vut ioc la aproximativ 100 de kilo
metri sud-vest de Pnom Penh, in 
zona șoselei naționale nr. 4. unde 
patrioții khmeri asediază de trei luni 
garnizoana lonnolistă de la Kompong 
Seila. Totodată, forțele patriotice au 
bombardat cu proiectile de artilerie 
un important pod situat la 13 kilo
metri nord de Pnom Penh si și-au 
consolidat pozițiile ocupate in apro
pierea capitalei intr-un perimetru 
cuprins între fluviul Mekong si riul 
Tonte Sap.

un termen de patru ani. Majoritatea 
membrilor Senatului vor fi aleși de 
adunările locale și consiliile orașe
lor. iar 15 membri ai Camerei Supe
rioare vor fi numiți de primul mi
nistru. La rîndul lor. adunările lo
cale si consiliile orașelor vor fi alese 
prin vot direct de către populație. 
Noua Constituție pfevede ca deci
ziile finale in cazurile juridice să fie 
adoptate de Curtea Supremă, care va 
fi numită de către împăratul Haile 
Selassie șl de către o comisie juri
dică. urmind să fie, apoi, confirmată 
de către Senat.

Proiectul Constituției urmează ni 
fie supus spre adoptare Împăratului 
li parlamentului țării.

nivelul deficitului pe întregul an 
1973. Se constată, totodată, o inflație 
galopantă. Zilnic apar in presă știri 
despre Șporireâ vertiginoasă a prețu
rilor la combustibil,, tutun, aparatt 
electrice de uz casnic, bunuri curenta 
de consum, transportul public etc. 
Recent, in cîteva cartiere muncito
rești din Madrid, 20 080 de persoana 
și-au pus numele pe un manifest da 
protest față de creșterea costului 
vieții.

Salariul minim este de 225 pesetai 
pe zi. Stydlile elaborate de organis
me particulare arată că minimul ne- 
cesar ar trebuie să fie de 521 pese
tas ! Nu este de mirare câ In timpul 
ultimelor săptămîni au avut toc pu
ternice greve. Astfel, de pildă, în 
Catalonia o grevă generală a cuprins 
87 de întreprinderi cu 20 000 de mun
citori — in total pierzindu-se 400 000 
ore de myncă. Greve Importante au 
avut de asemenea loc la Toloza, în 
Pampeluna, In Țara Bascilor, la Ma
drid. Elementul nou il constituie 
faptul că diferite sectoare de activi
tate, care pină acum erau mai puțin 
înclinate spre greve, recurg la aceas
tă artnă : producătorii de măsline, de 
lapte, micii comercianți de fructe șl 
legume, de carne, de pește, micii 
proprietari de pămlnt...

La Madrid, toată lumea afirmă ci 
lunile septembrie și octombrie vor 
avea o foarte mare importantă. In 
aceste zile, peste tot chioșcurile sini 
tapisate cu ziare și reviste care sub
liniază prăbușirea regimurilor dicta
toriale din Portugalia și Grecia — ca 
și cum cititorii ar fi invitați să tragă 
lecția ce se impune. De pe acum 
vorbește de perspectiva unei greva 
generale la ifirșitul verii" — încheia 
revista.
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DE ROMANIA :

Dreptul popoarelor de a-și hotărî

singure
NEW YORK 7 (Corespondentul 

r»ost!U transmite) — La sediul Na
țiunilor Unite din New York s-au 
deschis lucrările celei de-a 27-a se
siuni a subcomisiei centru luda lm- 
potriva discriminării si nrotectia mi-

soarta
t onale, discriminările fată de popu
lații. prevenirea șl pedepsirea cri
mei de genocid si la indatorirlle in
dividului fată de ponorul din care 
face oarte.

3i east re

a Comisiei centru dreo- 
mului. Reprezentantul tării 
a fost ales președinte al ac

tualei sec juni a subcomisiei, iar vi
cepreședinți — reprezentanții Mexi
cului. Angliei si Pakistanului.

Pe ordinea de zi a sesiunii
r-ază. intre altele, punctul înscris de 
România referitor la ..evoluția isto- 
T .-ă si actuală a dreptului ponoare- 
1-T de a-si hotărî singure soarta", 
trerum sl puncte referitoare la de
colonizare. situația minorităților na-

Demisia 
guvernului cipriot

NICOSIA 7 (Agerpres). — Guver
nul cicriot și-a prezentat marți sea
ra demisia — informează agențiile 
France Presse si Re.uter. în cursul 
zilei de miercuri, președintele inte
rimar al Ciprului. Glafkos derides, 
a intreorins consultări cu orincica- 
lele personalități cipriote grecești, in 
vederea formării unui guvern care 
să se bucure de scrii inul tuturor for
mațiunilor politice din insulă.

Cercuri oficiale au anunțat că șe
ful ad-interim al statului cipriot va 
p'.eca vineri la Geneva centru a a- 
sista la lucrările celei de-a doua faze 
a Conferinței asunra Cierului.

Reuniune a guvernului 

portughez consacrată 

situației economice
LISABONA 7 (Agerpres). — Gu

vernul portughez, reunit la Lisabo
na. a examinat situația economică si 
financiară a tării. La reuniune au 
fost adoptate o serie de măsuri prin 
care se introduce un regim strict de 
economii. A fost discutat si inaintat 
spre aprobare Consiliului de Stat 
proiectul de Cod al muncii.

Ministrul afacerilor externe. Mario 
Soares, a prezentat o expunere cu 
privire la rezultatele vizitei la Li
sabona a secretarului general al 
O.N.U.. Kurt Waldheim, subliniind 
că ea reprezintă o recunoaștere a 
schimbărilor profunde care s-au pro
dus în tară și care si-au găsit ex
presia nu numai in democratizarea 
vieții interne, dar și in modificarea 
politicii Portugaliei fată de colonii.

ORIENTUL
CAIRO 7 (Agerpres). — în comu

nicatul comun dat publicității la În
cheierea vizitei ‘întreprinse in Egipt 
de recele Feisal al Arabici Saudite 
se arată că partea saudită a hotărit 
să acorde un ajutor financiar imediat 
in valoare de 300 milioane dolari, care 
va fi utilizat pentru punerea in apli
care a unor proiecte de construcții 
egiptene. Documentul subliniază că 
vicepreședintele egiptean. Abdel Aziz 
Hegazi. va face o vizită In Arabia 
Saudită pentru realizarea acordului 
de înființare a unei bănci egipteano- 
saudite. a unei companii pentru lu
crări de construcții și a unei compa
nii de investiții cu capital mixt.

Comunicatul arată, pe de altă 
parte, că președintele Egiptului. 
Anwar Sadat, si regele Feisal au ana
lizat situația din Orientul Apropiat, 
apreciind că ..acordurile de dezanga
jare din Sinai si de pe înălțimile 
Golan reprezintă numai primul pas 
pe calea spre edificarea păcii”. Acest 
prim pas. subliniază, comunicatul, 
trebuie urmat de alte acțiuni in 
această direcție.

Cei doi șefi de stat au reafirmat 
necesitatea susținerii cauzei rezisten
tei palestinene in lupta sa pentru

Apel adresat poporului 

da președintele 

Argentinei

BUENOS AIRES 7. — (Agerpres). 
— Intr-un discurs transmis de pos
turile naționale de radio și televiziu
ne, președintele Argentinei. Maria 
Estela Martinez de Peron, a adresat 
poporului apelul de a participa la 
ample acțiuni de reconstrucție a 
țării.

Pentru transpunerea în viată a 
programului economic, social și po
litic initial de guvern, șeful statului 
argentinian a chemat să se organi
zeze o campanie de muncă populară 
și a anunțat lansarea unei vaste 
campanii naționale îndreptate împo
triva carenței de produse de primă 
necesitate și a speculei.

ÎN PREGĂTIRE IN ÂMPLU CONGRES NATIONAL 
ÎN PROBLEMELE REINIFICĂRII COREEI

PHENIAN 7 (Agerpres). — La Phe
nian a avut loc o reuniune lărgită a 
Comitetului Central al Frontului De
mocratic pentru Reunificarea Patriei, 
consacrată examinării problemelor 
privind înfăptuirea grabnică a politi
cii de convocare a unui amniu con
gres national, politică expusă de pre
ședintele R.P.D. Coreene. Kim Ir 
Sen. in Programul in cinci puncte re
feritor la reunificarea națională.

în cadrul reuniunii a fost relevat 
faptul că R.P.D. Coreeană a depus 
toate eforturile necesare pentru a a- 
sigura succesul dialogului dintre cele

două părți ale Coreei, pentru a îm
bunătăți relațiile Nord-Sud și a des
chide calea reunificării patriei. .,Ac- 
ționind insă contrar aspirațiilor co
reenilor. regimul sud-coreean a îm
pins dialogul Nord-Sud intr-un impas, 
și prin atitudinea sa face ca primej
dia sciziunii permanente să amenințe 
națiunea coreeană". Reuniunea de 
la Phenian a adoptat un apel adre
sat populației, partidelor politice și 
organizațiilor publice din Coreea de 
sud. tuturor coreenilor aflati in străi
nătate și organizațiilor lor.

r

Vizita ministrului afacerilor externe 
al României in R. P. Chineză

PEKIN 7 (Corespondență d<* la 
I. Tecuța). în continuarea vizitei do 
prietenie pe care o face în Republi
ca Populară Chineză, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România. George Macovescu, 
insolit de Yu Gian, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al R, P. 
Chineze, si de Nicolae Gavrllescu, 
ambasadorul tării noastre la Pekin, 
a fost oaspetele orașului Tientin. La 
7 august s-a vizitat localitatea Ta- 
kang.' importantă exploatare petro
liferă a R, P. Chineze.

Seara, vicepreședintele comitetului 
revoluționar al orașului Tiențin, 
Gcau U-cep a oferit un dineu in 
onoarea ministrului de externe ro
mân. in cursul căruia s-a toastat 
pentru noi succese in construcția 
socialistă din România și R. P. Chi
neză. pentru continua Întărire a re
lațiilor de prietenie frățească și co
laborare multilaterală intre cele 
două partide. tari și popoare, 
in sănătatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a președintelui Mao 
Tzedun.

nR(MIMANIE1974: 
Mâ la rencontre du 

TIERS MONDE

Amplă prezentare

DE

APROPIAT
rcdoblndirea drepturilor legitime ale 
poporului palestinean.

★
BEIRUT 7 (Agerpres). — Artileria 

grea libaneză a deschis, la 6 august, 
focul asupra unei forte militare is- 
raelicne care s-a infiltrat pe terito
riul Libanului și a obligat-o să se re
tragă după un schimb de focuri care 
a durat 45 de minute, a anunțat Mi
nisterul libanez al Apărării, reluat 
de agențiile M.E.N. și U.P.I.

Se precizează că s-au produs daune 
culturilor agricole din1 regiunea si
tuată in jurul localității Majidiye, 
unde s-a produs atacul.

Din Beirut s-a anunțat că. miercuri, 
două aparate israeliene au bombar
dat localitățile libaneze Rashaya al- 
Fukhar si Khreibeh. situate în par
tea dc sud a tării.

★
TEL AVIV 7 (Agerpres). — ..Un 

număr de șase libanezi au fost cap
turați in momentul in care o patrulă 
israeliană a pătruns marți în zona 
sudică a Libanului, in scopul eliberă
ri’. prizonierilor îsraelieni luati de 
trupe libaneze", a anuntat Comanda
mentul militar din Tel Aviv, reluat 
de agențiile United Press Internatio
nal și Associated Press.

La Tel Aviv s-a confirmat că a- 
vioane israeliene au efectuat bom
bardamente. în ultimele 24 de ore, 
în eudul Libanului.

Delegația P. C. R. primită 
de secretarul general 

al P. S. Desturian. prim- 
ministru al guvernului 

tunisian
TUNIS 7 (Corespondentă de la 

Mircea S. Ionescu). Miercuri, Hcdi 
Nouira. secretar general al Parti
dului Socialist Desturian și prim- 
ministru al guvernului tunisian, a 
primit delegația Partidului Comunist 
Român alcătuită din Nicolae Mihai, 
membru al C.C. al P.C.R.. și Mircea 
Angelescu. șef de sector la C.C. al 
P.C.R.. care, la invitația Partidului 
Socialist Desturian (P.S.D.). face o 
vizită de prietenie in Tunisia. La 
primire a luat parte ambasadorul 
României la Tunis. Marin Rădoi.

în cursul aceleiași zile, delegația 
Partidului Comunist Român a avut 
o convorbire cu Mohamed Sayah, 
directorul Partidului Socialist Destu
rian. ministru delegat pe lingă pri
mul ministru tunisian.

Manifestare consacrată aniversării

eliberării României
MOSCOVA 7 (Agerpres). — Co

respondență de la L. Duță: Cu pri
lejul celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării României de sub dominația 
fascistă, ambasadorul României în 
Uniunea Sovietică, Gheorghe Ba- 
drus, a organizat, la 7 august, o con
ferință de presă in saloanele am
basadei.

Au participat reprezentanți ai or
ganelor de presă centrale și repu
blicane sovietice. ai agențiilor 
T.A.S.S. și ..Novosti", ai radiodifu
ziunii și televiziunii, ai unor reviste, 
funcționari ai M.A.E. al U.R.S.S., re
prezentanți ai conducerii centrale a 
A.P.S.R. și Uniunii asociațiilor so
vietice de prietenie și relații cultu
rale cu străinătatea.

Ambasadorul român a vorbit pe 
larg despre condițiile interne și in
ternaționale in care a fost înfăptu
ită insurecția armată națională, an
tifascistă, antiimperialistă in Româ
nia. sub conducerea Partidului Co
munist Român, a făcut o amplă e- 
vocare a succeselor dobîndite de po
porul român, sub conducerea P.C.R., 
in dezvoltarea forțelor de producție, 
a culturii și științei, in ridicarea ni
velului de trai al populației, a 
transformărilor revoluționare pe
trecute in structura socială a Româ
niei. •

Ambasadorul român a făcut apoi

o largă expunere asupra politicii in
ternaționale promovate de P.C.R. și 
statul român, a înfățișat dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
multilaterală dintre România si 
U.R.S.S., evidențiind rolul pe care 
il au in dezvoltarea acestor relații 
intilnirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceausescu și L. I. Brejnev.

s Q Q s a s 
agențiile

Cabinetul italian, reu3it 
sub conducerea premierului Mariano 
Rumor, și-a încheiat, miercuri, dez
baterile. Cu acest prilej s-au pus ba
zele unei noi legislații antiteroriste. 
Proiectul de lege va fi curind dat 
publicității.

Un tratat de Prietenie co°- 
perare a fost încheiat de guvernele 
Republicii Guineea-Bissau și Gui
neei. Cele două guverne se angajea
ză să stringă și să dezvolte legătu
rile de profundă prietenie existente 
intre cele două popoare și proclamă 
voința lor de a contribui la elibe-

DE LA CORESPQNDENTII NOȘTRI:

a României socialiste
Ultimul număr al 

revistei „JEU NE A- 
FRIQUE" sosit la re
dacție este consacrat 
in mare parte Româ
niei. Pe coperta re
vistei este reprodus 
portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ală
turi de titlul generic 
sub care sînt pu
blicate articolele și' 
reportajele despre ta
ra noastră : „România 
1974 — inlilnire cu lu
mea a treia". Ciclul 
de articole este prece
dat de interviul pe 
care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu l-a acordat 
recent revistei „Jeune 
Afrique" (publicat in 
„Sci'nteia" din 20 iu
lie 1974). Interviul 
este insotit de o 
succintă prezentare a 
progreselor obținute 
în ultimii ani de po
porul român. Sînt pre
zentate, de aseme
nea. date biografi
ce ilustrind personali
tatea secretarului ge
neral al partidului, 
președintele Republi
cii. Nicolae Ceaușescu 
a adus o contribuție 
hotăritoare la definirea 
politicii de indepen
dentă. de progres si 
cooperare internațio
nală — scrie revista. 
Aceasta explică atit 
de bine deschiderea 
României către lumeax 
a treia si Rfentia cu 
care țările lumii a 
treia urmăresc exem
plul român".

Sub titlul „România 
— un lung drum 
spre libertate și inde
pendentă", revista pu
blică un amplu articol

In care sint prezenla- 
te cele mai Importan
te date din isto
ria târli noastre, 
reliefind momentele 
cele mai semnificative 
ale luptei pentru inde
pendență și ale elibe
rării României de sub 
jugul fascist.

In continuare 6int 
redate principalele e- 
tape ale mersului îna
inte al poporului ro
mân pe calea fău
ririi societății socia
liste, succesele dobiji- 
dite in diverse dome
nii de activitate. ,.E- 
fortul de industria
lizare, scrie „Jeune 
Afrique", departe de 
a se încetini. s-a 
dublat sub impulsul 
direct al președin
telui Ceaușescu. Ca 
urmare a dezvoltă
rii industriei. Româ
nia, care in 1938 im
porta 95 la sută din 
mașinile și utilajele 
dc care avea nevoie, 
satisface in prezent 
mai mult dc 70 la 
sută din aceste nece-- 
sități. Produsele in
dustriale românești — 
subliniază revista — 
și in mod deosebit 
mașinile, printre care 
echipamentul petro
lier, deosebit de per
fecționai. vindut în 
20 dc țâri. sint 
foarte apreciate in 
străinătate". Revista 
publică, de asemenea, 
o serie de fotografii 
ilustrind cele mai di
verse produse ale in
dustriei românești.

Articolul intitulat 
„Trei milioane dc fa
milii (le țărani in cinci 
mii de cooperative"

scoate în relief pro
fundele transformări 
înnoitoare petrecute 
in viata satului româ
nesc.

Un spațiu larg este 
rezervat prezentării 
politicii dinamice și 
constructive promova
te de România pe 
arena internațională. 
In acest cadru, un 
capitol separat este 
consacrat relațiilor 
României - cu tarile 
in curs de dezvoltare. 
Revista subliniază în
semnătatea deosebită 
a vizitelor de priete
nie întreprinse de 
conducătorul partidu
lui și statului nostru 
in Africa, Asia, Ame
rica Latină, in țări a- 
rabe, intilnirile avute 
cu conducători ai miș
cărilor de eliberare — 
manifestare strălucită 
a politicii de solidari
tate cu aceste po
poare, xie sprijinire a 
luptei lor drepte. Este 
oglindită, in acest 
context, evoluția dina
mică pe care au cu
noscut-o relațiile din
tre România și țâr 
rile africane, relevin- 
du-se sprijinul pe 
care țara noastră 11 a- 
cordă statelor de pe 
acest continent în for
marea de cadre, in 
prospectarea și pune
rea in valoare a bo
gățiilor lor naționale.

Suita de articole și 
reportaje dedicate 
României de revista 
„Jeune Afrique" ilus
trează o dată mai 
mult interesul cu care 
sint urmărite realiză
rile poporului nostru 
pe continentul african.

Astfol va fi denumit muzeul de 
orlogerie care se va deschide in 
localitatea La Chaux de Fonds, 
renumit centru al acestei tra
diționale îndeletniciri elvețiene. 
Singura instituție de acest gen 
din lume, muzeul va Înfățișa 
istoria, foarte bogatele... ore ale 
tehnicii și științei măsurării 
timpului, orlogeria mecanică și 
orlogeria modernă. Muzeul va 
fi adăpostit într-o clădire adec
vată. in cea mai mare parte 
subterană. Construcția este in 
curs de terminare. Numeroase 
personalități politice și din do
meniul orlogeriei din Europa și 
din lume urmează 6ă asiste la 
inaugurare, programată a se 
tine... cu precizie de ceasornic, 
la 19 octombrie.

• COLECȚIE ORIGI
NALA. Exemplare reprezen- 
tind aproape toată flora culti
vată pe planeta noastră pot fi 
lntilnite pe'un teren-muzeu din 
comuna Mihnevo. de lingă 
Moscova. Pe o suprafață de mai 
multe hectare. Institutul unio
nal al plantelor vegetale din. 
U.R.S.S. a adunat majoritatea, 
plantelor agricole de pe toatei 
continentele globului. Numai 
anul trecut, oamenii de știință 
din institut au adus și plantat 
aici mostrele a 9 500 plante, din 
care circa 400 — cerealiere și 
furajere, provenite din diferite 
țări ale celor două Americi, Eu
ropei occidentale și din Austra
lia. Diversitatea plantelor poate 
fi ilustrată chiar și de un sin
gur exemplu — colecția cuprin
de 1 800 varietăți de cartofi. Sa- 
vanții sovietici studiază minu
țios noile achiziții ale institu
tului, apoi trimit selecționeri
lor, în vederea unor aprofunda
te experimentări, exemplarele 
cu cele mai bune perspective 
de a fi adaptate și cultivate in 
U.R.S.S.

de presă transmit:

GENEVA Promovarea unei noi
ordini economice internaționale

pentru aplicarea științei ți tehnolo
giei și cealaltă privind- folosirea 
calculatoarelor in procesul dezvoltă
rii. In același timp, alături de alte 
țări In curs de dezvoltare. România 
« fost coautoare la alte cinci rezo
luții adoptate de sesiune.

Sesiunea ECOSOC de la Geneva a

evidențiat incă o dată cursul pozitiv 
care se manifestă in viața interna
țională in direcția instaurării unor 
noi relații intre slate, pentru reali
zarea aspirațiilor de pace și prospe
ritate aie tuturor popoarelor.

Corneliu VLAD

Ia sesiunea ECOSOC
rimp de o lună, la Geneva s-au 

d^-fâsjrat lucrările sesiunii Con
siliului economic și social ai O.N.U. 
(ECOSOC). Pe agenda de lucru 
au figurat o serie de probleme ale 
politicii economice și sociale inter
naționale, intre care cooDerarea in- 

•ială. rolul tehnologiei in pro- 
in curs de dezvoltare, 

societăților 
procesului

du< 
greșul tăriloi 
consecințele activității 
multinaționale asupra 
dezvoltării etc.

Dezbaterile din acest 
marcate de nreocuparea 
membre pentru transpunerea 
practică a hotărîrilor cuDrinse 
„programul de acțiune pentru 
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale", elaborat la 
sesiunea extraordinară din luna 

a Adunării Generale a 
relev; n du -se că ECOSOC 

este principalul forum de dezbateri 
a implicațiilor de ordin practic ale 
acestor hotăriri. Preocupate de 
identificarea căilor si metodelor de 
aplicare in viată a cerințelor formu
late de ..Programul de acțiune". de
legațiile celor 54 de state membre 
ale ECOSOC. intre care si România, 
si-au concentrat eforturile in direc
ția pregătirii sesiunii extraordinare 
a O.N.U. asupra dezvoltării și 
cooperării economice internaționale 
ce urmează a avea loc anul viitor 
— sesiune chemată să determine o 
creștere a contribuției și eficienței 
organizației Internationale in întro
narea unei noi ordini economice in 
lume.

Ar.ul 1975 — «-a relevat în cadrul 
dezbaterilor — va trebui Eă se ca
racterizeze printr-o concentrare a 
eforturilor pe plan mondial in ve
derea unei abordări globale a pro
blemelor dezvoltării si relațiilor 
economice între state. La această 
acțiune sint chemate să-și adpcă 
preria contribuție toate organis
mele O.N.U. După Conferința mon
dială a populației de la București, 
după Conferința mondială a ali-

an au fost 
•talelor 

in 
in

mentației de la Roma — ce vor 
avea loc in acest an — suita mari
lor reuniuni ale O.N.U. va continua 
in 1975 cu a doua conferință a Na
țiunilor Unite pentru dezvoltare in
el istrialâ si cu sesiunea extraordi
nară a O.N.U. asupra dezvoltării și 
cooperării economice internaționale.

Sesiunea ECOSOC a relevat o 
dată mai mult necesitatea ca țările 
in curs de dezvoltare să acționeze 
in med mai hotărit. laolaltă cu 
celelalte state, in vederea Instau
rării unei noi ordini economice și 
politice Internationale. ..Pe plan po
litic — declara la sesiunea F.COSOC 
secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim — sintem martorii înce
putului plin de speranțe al unei 
perioade de destindere internațio
nală. care îndreptățește promisiuni 
încurajatoare pentru mai bune re
lații intre state. Dar — a continuat 
el — ne este de asemenea clar că 
ne aflăm intr-o perioadă de difi
cultăți și de tensiuni pe plan eco
nomic, fadt care poate să distrugă 
cu ușurință progresele realizate. 
Este, de aceea, imperios necesar să 
conlucrăm, in spiritul unor relații 
echitabile și al unei înțelegeri re
ciproce, spre a construi pentru ge
nerațiile viitoare o nouă ordine eco
nomică. prin care să consolidăm 
pacea sl -care să poată, stabili o 
cooperare internațională de o am
ploare fără precedent in toate do
meniile".

Tară socialistă în curs de dez
voltare. România a adus o contri
buție apreciată aici ca dc-osebit de 
constructivă la buna desfășurare a 
lucrărilor sesiunii. Tara noastră a 
participat activ la elaborarea prin
cipalului document al sesiunii — 
„Rezoluția asupra Programului de 
acțiune privind instaurarea unei noi 
ordini internaționale" — și a inițiat, 
totodată, două din rezoluțiile adop
tate de conferință : una privind 
convocarea unei conferințe a O.N.U,

WASHINGTON In apărarea mărilor 
și oceanelor

„Apărarea mărilor și oceanelor 
lumii contra invaziei superpetro- 
lierelor este una dintre cele mai 
importante sarcini prezente si vi
itoare ale mișcării de apărare a 
naturii. De succesul sau eșecul a- 
cestui efort va depinde măsura in 
care mările globului, care formează 
«cămara de alimente a întregii o- 
meniri". vor putea sau nu contribui 
la susținerea vieții omului in lu
mea de miine". Această apreciere 
a Dresei americane pornește de la 
cifre oficiale, realități incontesta
bile si pagube grave pricinuite me
diului ambiant de marile tancuri 
Detroliere care brăzdează, în lung 
si in lat. oceanele lumii.

In 1945. c°l mai mare tanc petro
lier avea 18 000 tone. După 20 de 
ani au fost construite primele pe
troliere de 100 000 tone, pentru ca 
în 1987, odată cu blocarea Cana
lului de Suez, să apară 
sunerpetroliere de 200 000 
chiar 300 000 tone.

Criza de energie, goana 
niilor multinaționale după profituri 
cit mai mari și constatarea că a- 
ceste profituri cresc direct propor
țional cu tonajul petrolierelor au 
dus — scrie revista „New Yorker" 
— la elaborarea proiectului unui 
superpetrolier de 1 200 000 tone, un 
adevărat monstru al oceanelor.

„Proporțiile enorme ale tancu
rilor petroliere și creșterea rapidă a 
numărului lor au luat lumea pe 
nepregătite — scrie „New York 
Times". Se produc adevărate aglo
merări maritime In anumite re
giuni, cum sint Canalul Mlnccii sau 
zona neblntuită de furtuni de lin
gă coasta Africii. în mod inevita
bil. așa cum se intimplă cu auto
turismele de pe autostrăzile supra
aglomerate, au loc accidente și pe 
oceane, iar supratancurile petro-

pot 
au

primele 
tone și
compa-

liere varsă deodată încărcături 
care poluează zone imense".

în lume sini numai vreo 10 porturi 
(nici unul in S.U.A.) in care 
acosta asemenea giganți. Cind
nevoie de reparații, aceste nave tre
buie să parcurgă uneori multe mii 
de mile pină să ajungă la primul 
doc care să le poată primi pentru 
reparații. Unele, pentru a se salva, 
trebuie să-și abandoneze încărcă
tura. „Aceste vase, scrie .,New York 
Times", sint construite numai pen
tru a aduce bani și. ca atare, secu
ritatea lor lasă de dorit. Procentul 
defectelor lor structurale est° imens 
si. frecvent, navele sint pradă ușoa
ră pentru furtunile mari".

Potrivit statisticilor oficiale. Intre 
poluanții oceanelor țițeiul ocupă 
primul loc. atit ca proporții, cit și 
ca grad de periculozitate pentru 
viața submarină. Petrolul atacă fito- 
planctonul, care deține un rol vital 
în procesul de întreținere a florei 
și faunei mărilor și oceanelor, otră
vește peștii, este nociv pentru pă
sările marine, dăunează însuși echi
librului ecologic la scara oceanului 
mondial.

Mișcarea americană de apărare a 
naturii cere S.U.A., ca și statelor 
din Europa de vest și Japoniei să 
la în considerație imensele pagube 
pe care le pricinuiesc superpetro- 
lierele lor și să nu dea curs pro
iectelor de construire a „monștrilor 
oceanelor". Totodată, cer să fie 
consolidată structura actualelor pe
troliere pentru a rezista furtunilor, 
precum și sâ se prevadă plata unor 
amenzi substanțiale în cazul in care 
un petrolier și-ar abandona, indife
rent de motive, încărcătura In o- 
cean, «amenzi care să fie folosite 
pentru a finanța acțiunile de depo
luare.

rarea totală a Africii și la lichida
rea oricărei forme de dominare, ex
ploatare și discriminare de pe con
tinent.

Siria și R. F. Germania ,u 
restabilit relațiile diplomatice la ni
vel de ambasadă, s-a anunțat oficial 
la Damasc. Acordul părților in acest 
sens a survenit săptămîna aceasta 
in capitala siriană, schimbul de am
basadori urmind să se efectueze in 
curind. Relațiile dintre cele două 
țări au fost întrerupte in mai 1965.

Egiptul și Franța v°r strinKe 
pe viitor și mai mult relațiile bila
terale, a declarat ministrul de ex-
■ — 1 ’"7--------- -

0 declarație a M.A.E.
al R. D. Vietnam

HANOI. — Ministerul Afacerilor 
Externe al R. D. Vietnam a dat pu
blicității'o declarație in care protes
tează împotriva intensificării spriji
nului acordat de S.U.A. administra
ției de la Saigon. Acordul de la Pa
ris asupra Vietnamului — se arată 
in declarație — a fost semnat pe 
baza angajamentului Statelor Unite 
de a respecta drepturile naționale 
fundamentale ale poporului vietna
mez. de a înceta sprijinul militar sau 
amestecul in treburile interne ale 
Vietnamului de sud : or. in pofida 
angajamentelor asumate, livrările de 
armament și materiale de război că
tre Saigon au continuat ; potrivit 
hotăririi administrației americane, 
numai pentru anul, financiar 1974— 
1975 regimul saigonez va beneficia 
de un sprijin militar in valoare de 
1 miliard dolari.

Prin declarația M.A.E.. guvernul 
R. D. Vietnam cere încetarea ime
diată a ajutorului acordat regimului 
de la Saigon, respectarea strictă a A- 
cordului de la Paris, pentru crearea 
condițiilor care să asigure împlinirea 
aspirațiilor de pace, independentă și 
înțelegere națională ale poporului 
vietnamez.

terne egiptean, Ismail Fahmy, după 
primirea sa de către președintele 
Franței. Valery Giscard d’Estaing. 
In cursul convorbirilor pe care mi
nistrul de externe egiptean le-a avut 
cu premierul francez, Jacques Chi
rac. au fost discutate detaliile aju
torului pe care Franța a anunțat că 
il va acorda Egiptului pentru refa
cerea economiei'sale.

Accident. Zilele trecule' 
dul rutier de aproape 40 km. de pes
te lacul Pontcharlrain, in apropierea 
orașului New Orleans (S.U.A.), a 
a fost serios avariat in urma izbirii 
sale violente de către un remorcher, 
aflat in fruntea unui convoi de pa
tru șlepuri. Surprinse pe pod. in 
momentul prăbușirii unei secțiuni a 
acestuia, două autovehicule au fost 
proiectate in ană. provocind moar
tea $ trei persoane. Căpitanul re
morcherului a fost învinuit de a fi 
adormit in timpul serviciului. In ima
gine : ridicarea uneia dintre mașini 
din apă.

Studiu consacrat Anului mondial al populației

C. ALEXANDROAIE

GENEVA. La Palatul Națiunilor a 
fost dat publicității un studiu con
sacrat Anului mondial al populației, 
elaborat de către Organizația Inter
națională a Muncii. Problemele de
mografice — se arată in acăst .do
cument — constituie astăzi una din 
principalele preocupări ale tuturor 
statelor lumii. Acest fapt, subliniază 
studiul, „a determinat Organizația 
Națiunilor Unite să proclame anul 
1974 ca An mondial al populației și 
să convoace la București o conferință 
mondială însărcinată să examineze 
acest subiect". Studiul O.I.M. i$i pro- 
DUne să prezinte o imagine de an
samblu a evoluției forței de muncă 
in diferite zone ale lumii. Potrivit 
datelor studiului, populația planetei 
număra in 1970 circa 3,6 miliarde de 
locuitori, iar ansamblul forței de 
muncă reprezenta aproximativ 1.5 
miliarde de oameni. Două treimi din 
totalul mîinii de lucru mondiale se 
află in țările in curs de dezvoltare.

Majoritatea contemporanilor noștri 
— informează documentul — trăiesc 
in mediul' rural : circa 2.3 miliarde 
de oameni (adică 63 la sută din 
populația lumii). In țările in curs de 
dezvoltare se află aproape 85 la sută 
din populația rurală a globului. Din 
cele 1.4 miliarde de oameni chre tră
iesc in orașe mai mult de jumătate 
se află in țările dezvoltate ale lumii. 
Femeile reprezintă aproximativ o 
treime din totalul forței de muncă a 
globului ; proporția tinerilor este 
mult mai importantă in țările in 
curs de dezvoltare.

Potrivit estimărilor făcute de 
O.I.M., pe baza previziunilor demo
grafice ale O.N.U., in anul 2000 popu
lația globului va fi de 6.5 miliarde 
de oameni, iar totalul forței de lu
cru de peste 2.6 miliarde de oameni. 
La începutul secolului viitor peste 
jumătate din populația mondială va 
locui in orașe.

• PREFERINȚE PARA
DOXALE. Anul trecut, in 
Marea Britanie. 768 de deținuți 
au refuzat să accepte elibera
rea condiționată. înainte de ter
men. Stupefiat de refuz, minis
trul de interne a ordonat e- 
fectuarea unei anchete pentru 
a stabili cauza acestei atitudini 
paradoxale. Pe cale neoficială, 
s-a aflat că motivul cel mai 
frecvent este teama de a nu 
găsi de lucru. Or, închisoarea 
oferă cel puțin certitudinea că 
problema hranei, ca- și a adă
postului sint rezolvate...

• HIRTIA MIRACU
LOASĂ. Razia polițienească 
promitea să se încheie cu re
zultate bune. Ea a avut loc si
multan în cea mai mare parte 
a localurilor — atit de nume
roase la Chicago — unde se 
practică jocurile clandestine de 
noroc. Dar. ca prin minune, cor
purile delicte — notațiile asu
pra sumelor pierdute — au dis
părut. pur și simplu, sub ochii 
polițiștilor : prinși asupra fap
tului. gangsterii aruncau, fără 

<să ezite, intr-un pahar cu apă. 
care se afla pe masă, gata pre
gătit. birt iile respective, care 
se... dizolvau instantaneu. Ca
zul a declanșat o amplă anche
tă. soldată cu rezultate nebă
nuite. S-3 constatat că ‘ hirtia 
„miraculoasă" provenea din Ja
ponia si' era de fapt importată 
inlr-un șeop foarte special și 
anume — centru înscrierea unor 
secrete militare care să poată 
fi distrus? in cel mai scurt, 
timp, fără urmă. întrebată. uzi4r 
na din Fuji, producătoarea hir- 
t:ei speciale, a comunicat că 
transportul de hîptie, ajuns in 
lumea interlopă a Chicago-ului. 
a fost expediat ca de obicei 
autorităților militare. Pe drum 
insă, destinația a fost schim
bată. Acum, poliția este in cău
tarea unui mijloc, la fel de mi
raculos ca și hirtia. de a da de 
urma tuturor ramificațiilor a- 
cestei afaceri scandaloase.

• JOCUL DISCOR
DIEI. „Skat", cel mai popular 
joc de cărți german, a semănat 
de-a lungul istoriei sale multe- 
discordii, datorită multitudinii 
regulilor existente și variante
lor posibile. In orașul Altenberg 
din R.D.G. — vechi și traditio
nal centru al industriei cărților 
de joc, cu un muzeu original al 
evoluției acestora și gazdă a 
campionatelor naționale de skat
— a ființat chiar un „tribunal 
al skat-ului“. in competența 
c^.ru‘a. au intrat numeroase 
„litigii". In ultimul timp se 
pare insă că regulile de joc 
s-au mai stabilizat. Calculele 
experților indică totuși cifra 
de 16 miliarde ani ca fiind ne
cesari epuizării tuturor varian
telor posibile, ceea ce înseam
nă că litigii in ce privește 
regulile vor mai exista.

• BANI „ARUNCAȚI" 
IN... OCEAN. Marile bogă
ții deținute de oceane contri
buie la abandonarea vechii zi
cale care spune ..să nu arunci 
banii pe girlă". Potrivit ultime
lor date statistice, piața mon
dială oceanografică a înghițit 
in decursul unui an (iulie 1973
— iulie 1974). investiții de a- 
proape 22 miliarde dolari. O 
parte substanțială a acestei su
me — 7 miliarde dolari — este 
destinată investițiilor „offsho
re", adică în zonele de ocean 
limitrofe țărmului, în ‘special 
pentru operațiile legate de pe
trol : explorare, foraj, produc
ție. transport prin conducte, 
stocai : 200 milioane de do
lari sint investiți In exploata
rea minereurilor din această 
zonă. Cheltuielile „onshore", a- 
dică pe uscat, se ridică la 14.8 
miliarde de dolari, din care 13 
miliarde revin șantierelor na
vale și 1,8 miliarde dolari por
turilor șl instalațiilor aferente.
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