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Vineri, 9 august, s-au încheiat, 
In stațiunea Neptun, convorbirile 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, și tovarășul 
Georges Marchais, secretar gene

ral al Partidului Comunist Fran
cez.

A participat tovarășul Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.

In cursul convorbirilor a avut 
loc un schimb de vederi în pro

bleme ale vieții Internaționale ac
tuale, ale mișcării comuniste șl 
muncitorești internaționale.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie și soli
daritate frățească.
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Din numeroasele știri 
în legătură cu succesele 
întrecere in întâmpinarea

ÎNDEPLINITE si depășite

Obiectiv mobilizator al întrecerii

intîmpmarea
Conferinței mondiale

IN ANUL JUBILIAR
Scriitori pe meleagurile natale

A DECIS VICTORIA

a populației

transmise ieri de corespondenții „Scinteii" 
obtinuie de colectivele din intreprinderi in 

--...........     zilei de 23 August și a celui de-al Xl-lsa
Congres al par'id’ilui. sm selectat, cu precădere, pe cele care anunță 
realizarea planului pe primii patru ani ai cincinalului. importante 

se in îndeplinii ea prevederilor de plan și a angajamentelor pe 
an.acet

Industria județului 
Vrancea a realizat planul 
pe primii patru ani ai cin
cinalului — ia,ă succin< redate 
in telegrama adresata C.C. al P.C.R.. 
tovarășului Nicolae Ceausescu de 
către comitetul județean de nartid. 
dimensiunile unui important suc
ces in întrecere. ..Animați de un 
fierbinte Datriotism — se spune in 
telegramă — de înalte sentimente 
de dragoste si recunoștință fată de 
dumneavoastră personal, tovarășe 
secretar general, pentru recentele 
măsuri de maiorare a retribuției 
tarifare, oamenii muncii vrinceni 
6:nt ferm hotăriti să-si nună mai 
bine in valoare soiritul de inițiati
vă si nricepere pentru folosirea in
tensivă a spatiilor și capacităților 
de producție, perfecționarea tehno
logiilor de lucru, soorirea producti
vității muncii, reducerea cheltuie
lilor materiale si ridicarea eficien
ței economice a întregii activități".

Vrancea este, așadar, primul ju
deț al tării care raoortează cu jus
tificată mindrie conducerii parti
dului realizarea prevederilor pla

nului producției globale industriale 
De 4 ani din cincinal. Astfel, cîști- 
eul net de timp in bătălia pentru 
devansarea cincinalului in industria 
vrinceană este de 4 luni si 23 de 
zile.

— Ce înseamnă practic acest a- 
vans ? — il întrebăm pe corespon
dentul nostru. Ionel Nistor.

— Pină la sfîrșitul acestui an 
unitățile economice ale județului 
vor realiza suplimentar o producție 
globală in valoare de 1.6 miliarde 
lei. concretizată în confecții, mo
bilă. produse chimice, matrițe și 
dispozitive, produse alimentare ș.a. 
Pe ansamblul cincinalului, 
ția suplimentară va depăși 
liarde lei.

Din altă parte a tării. 
Combinatul de celuloză și 
Călărași, secretând comitetului 
panid. Emanoil Medeșan, și direc
torul. Vasile Manole, au transmis 
prin telex : „Vă anunțăm că uni
tatea noastră și-a îndeplinit pianul 
pe primii patru ani ai actualului 
cincinal". Două cifre credem că 
redau cît se poate de exact obiec
tivul central al întrecerii din 
această, unitate — creșterea eficien

ței : pinâ în prezent, fată de pre
vederile cincinalului, productivita
tea muncii a crescut suplimentar cu 
4,1 la sută, iar cheltuielile de pro
ducție au fost reduse in plus 
12 Ia sută.

Numărul întreprinderilor care 
devansat realizarea planului 
primii patru ani ai cincinalului 
creste de la o zi la alta. O recentă 
statistică relevă că. in Județele Cluj 
și Prahova. 32 de intreprinderi au 
obtinut pină în prezent acest succes. 
Iată cîteva dintre ele : întreprinde
rile „16 Februarie" și „Terapia" din 
Cluj, ..Electroceramica"-Turda. în
treprinderea de utilaj minier Fili- 
peștii de Pădure. întreprinderea 
.,1 Mai" Bucov. Numai in aceste 
32 de intreprinderi s-a realizat, 
peste prevederile planului din acest 
an. o producție suplimentară de 
425 milioane lei.

— Ce măsuri deosebite au stat la 
baza acestor realizări ?

— In întreprinderile clujene — 
transmite Alexandru Mureșan — o 
atenție prioritară este acordată 
creșterii productivității muncii. 
Prin măsurile de creștere a pro
ductivității muncii, in întreprinde
rile județului s-au realizat numai 
in acest an peste prevederi produse 
in valoare de 245 milioane lei 
(10 000 tone oțel și laminate. 3 200 
tone minereu de fier, 75 000 perechi 
încălțăminte ș.a.).

O știre îmbucurătoare din ju
dețul Gorj, de la Natalia Raco- 

veanu. Colectivul de muncitori, in
gineri și tehnicieni din cadrul 
Unității de mecanizare, transporturi 
și construcții forestiere Tîrgu-.Tiu a 
realizat principalii indicatori ai ac
tualului plan cincinal in numai 
3 ani și 7 luni.

Mai consemnăm :
• Suplimentar 142 000 

tone de otel, 58 000 tone 
fontă ți 107 000 tone la- 
minat6 au rea^at siderurgiștii 
fată de sarcinile la zi.

• 290 noi capacități 
de producție — dintre care 
27 înainte de termen - 
pus in funcțiune constructorii 
montorii din unitățile Ministerului 
Construcțiilor Industriale.

• 70 000 tone lignit 
peste plan au extras, pină ieri, mi
nerii de la Lupoaia (Motru).

• 700 de tractoare și 
45 000 rulmenți au prodJS 
în contul angajamentelor două mari 
Întreprinderi brașovene, „Tracto
rul" și „Rulmentul".

Viorel SALAGEAN

Bine cunoscuta in țara și peste 
hotare prin produsele sale de 
înaltă tehnicitate, Uzina con
structoare de mașini din Reșița 
se mindrește cu o zestre teh
nică de aceeași „talie" cu pro
dusele pe care le fabrică, lată 
un argument concret oferit de 
secția de motoare Diesel, care 
este dotată cu mașini și utila

je de înalt randament

Importante acțiuni și manifestări

STRATEGIA CARE
Incepind de azi. Conferința internațională 

a tineretului pe problemele populației

Opțiunea istorică 
a P. C. R.

in august 1944: CALEA
INSURECȚIONALĂ

IN PAGINA A IV-A

Personalitatea orașului - 
prezentul socialist

Colectivele muncitorești din Capitală in lupta pen
tru îndeplinirea cincinalului in patru ani și jumătate 
IN CENTRUL PREOCUPĂRILOR: EFICIENȚA PRO

DUCȚIEI
IN PAGINA A 111-A

Există mai intii satul, 
dar e atit de îndepărtat 
in amintire că mi-e teamă 
să-1 numesc al meu. Pri
mii ani ai copilăriei, cu 
amintirea datinilor, a- 
proape fantastice, bineîn
țeles cu imaginea bunicu
lui și cu moartea lui, pe 
care n-o înțelegeam și 
n-o simțeam atunci ; mu
rise bătrîn, la școală, pen
tru că pe vremea aceea 
învățătorii nu ieșeau 
niciodată la pensie. Ii lă
sase tatălui meu, ca moș
tenire, școala și mindria 
de a fi fost consătean, co
leg și prieten cu Vlahuță.

Dar există, mai ales, 
orașul, pe care il pot numi 
și il pot striga : al meu. 
Pentru că de acolo încep 
toate amintirile care mă 
ințeapă mereu cu florii

lor. Poate că pinâ în cli
pa aceasta, a intimpinării 
marelui jubileu din Au
gust, niciodată nu m-am 
gindit lucid la orașul meu, 
Birladul. L-am trăit întot
deauna sentimental, chiar

catedrală. Și apoi liceul 
orașului, iarăși cel mai 
vechi al Moldovei, înte
meiat într-o clipă de înal
tă revelație spirituală de 
un foarte tinăr patriot 
rumân, liceu care a dat

însemnări de Constantin CHIRIȚA

cînd îi elogiam adevăru
rile : vechimea lui multi
seculară, cel mai vechi 
oraș al Moldovei atestat 
in documente oficiale, ca
pitală a Moldovei de Jos 
încă de pe timpul lui 
Ștefan cel Mare, orașul 
cel foarte drag al lui Pe
tru Rareș și al lui Vasile 
Lupu, care i-a zidit șl o

țării cărturari, savanți și 
artiști de mare faimă, ca 
Pârvan, Ibrăileanu, Phi- 
lippide, Longinescu, Bag- 
lasar, Tonitza. Toate a- 
ceste nume și multe al
tele. ca și evenimentele 
aniversare, le trăiam prin 
emoții, prin vise, prin do- 
rinți, prin exclamații.

Dar Birladul a fost,

și-mi mai este, și-mi va 
rămine orașul primelor 
lecturi, primelor priete
nii, orașul primelor poe
zii, al dialogurilor șoptite 
din grădina publică, ora
șul unor fintini și locuri 
misterioase, încărcate de 
istorie, pe care tot colin- 
dindu-le aievea și in vi
suri, mi-au ascuns în su
flet și-n memorie respi
rația de mai tirziu a Ci- 
reșarilor.

Iar astăzi mă gindesc 
lucid la orașul meu, poate 
pentru prima oară, și-mi 
amintesc că l-am părăsit 
tinăr. chiar foarte tinăr, 
și cred că de aceea l-am 
trăit frumos și numai cu 
sentimente. N-aș vrea să-1

(Continuare 
în pag. a V-a)

Peste cîteva zile — începînd din 
19 august — Capitala noastră va 
găzdui, timp de două săptămini, po
trivit aprecierii secretarului general 
al O.N.U., „unul dintre cele mai im
portante evenimente internaționale 
ale deceniului al optulea" — CONFE
RINȚA MONDIALA A POPULAȚIEI.

Amploarea și universalitatea ei 
sint marcate prin prezența la Bucu
rești a circa 5 000 de persoane veni
te din toate colțurile lumii, delega
ții din 150 de țări și observatori a 
peste 200 de organizații interguver- 
namentale și neguvernamentale. Ma
rea majoritate a statelor vor fi re
prezentate la nivel de membri ai 
guvernelor (ai ministerelor econo
mice, sănătății, planificării, asigură
rilor sociale etc.). Pentru prima oară 
sint invitate mișcările de eliberare 
națională recunoscute de Organizația 
Unității Africane și Liga Arabă.

In acest fel. Conferința de la Bucu
rești este apreciată ca cea mai largă 
reuniune internațională organizată 
sub egida O.N.U.

Anvergura apropiatei Conferințe de 
la București este marcată nu numai 
de larga reprezentare a populației 
lumii, dar și de problematica ei. 
După cum s-a mai anunțat, în șe
dințele plenare, în cadrul lucrărilor 
celor trei comisii vor fi dezbătute 
probleme vitale ale omenirii, cum 
sint : „Raportul dintre evoluția 
demografică și dezvoltarea economi
că și socială", „Raportul dintre

populație, resurse și mediul încon
jurător" „Populația și familia", iar 
un grup de lucru va elabora Planul 
mondial de acțiune în domeniul 
populației.

Deschiderea lucrărilor conferinței 
— in sala mare a Palatului Repu
blicii Socialiste România — va fi 
precedată de o serie „de importante 
acțiuni și manifestări ; altele se vor 
desfășura paralel cu lucrările Con
ferinței mondiale a populația.

Iată, in această privință, cîteva in
formații preliminare și precizări 
puse la dispoziție de către Comite
tul român de organizare.

In perioada 10—15 august a.c„ U- 
niunea Tineretului Comunist și 
U.A.S.C.R. vor găzdui la București 
Conferința internațională a tinere
tului pe problemele populației 
(I.Y.P.C.), organizată de către un 
comitet internațional cu sediul la 
Geneva.

Tineretul, parte atit de importantă 
a populației țărilor, iși va putea de
fini punctul de vedere și va. elabora 
un program de acțiuni pe linie de 
tineret in domeniul populației. Con
ferința — larg forum al tineretului 
și studențimii — va reuni reprezen
tanți din peste 100 de țări, organi
zații de tineret și studenți de- cele 
mai diferite orientări politice, ideo-

El. MANTU
(Continuare in pag. a V-a)
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Ce trăsături 
principale vor 

caracteriza 
dezvoltarea 

forțelor 
de producție? 
Direcții de creștere și 
perfecționare calitativă

în strinsă concordanță cu o- 
biectivul fundamental al Pro
gramului partidului — făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea Româ
niei spre comunism — proiectul 
de Directive ale Congresului 
al XI-lea al P.C.R. pune un pu
ternic accent pe dezvoltarea im
petuoasă a forțelor de produc
ție, a bazei tehnico-materiale a 
societății, menite sâ asigure 
creșterea și modernizarea econo
miei. sporirea in ritm înalt a 
avuției naționale.

Pe temelia trainică a conti
nuării in ritm susținut de in
dustrializare a țării, a amplului 
program de investiții în indus
trie, agricultură, transporturi, 
valoarea fondurilor fixe pe eco
nomie va spori in viitorul cin
cinal cu circa 700 miliarde lei, 
ceea ce oglindește o uriașă 
creștere a forțelor de producție 
ale societății. Prin utilizarea 
eficientă a viitoarelor ca
pacități, precum și a capa
cităților existente, va avea loc 
sporirea cu 54—61 la sută a pro
ducției industriale (intr-un ritm 
mediu anual de 9—10 la sută) și 
cu 25—34 la sută a celei agricole. 
Putem să conchidem deci că o 
trăsătură a dezvoltării forțelor de 
producție ale țării, in viitorul 
cincinal, o constituie ritmurile 
superioare de creștere, — in ur
ma cărora industria iși va accen
tua poziția conducătoare in eco
nomie și va avea o pondere de
terminantă in crearea venitului 
național, In dezvoltarea corner- 

V _____________

țului exterior și a cooperării 
economice internaționale.

Dar ceea ce va caracteriza in 
mod deosebit dezvoltarea forțe
lor de producție in noul cincinal 
sint nu numai ritmurile înalte, 
sporurile cantitative, ci — in 
primul rind — schimbările de 
ordin calitativ, accentuîndu-se 
procesul de făurire a unei struc
turi moderne și eficiente a in
dustriei, a intregii economii. A- 
ceasta se desprinde cu preg
nantă dacă urmărim propor
țiile de creștere mai 
rapidă a producției 
diferitelor subramuri 
moderne și produse 
de inalt nivel tehnic 
(in cadrul industriei), 
a producției anima
liere (in cadrul agri
culturii) ș. a. Se cu
vine remarcat. în a- 
cest context, că rit
mul dc sporire a produc
ției ramurilor prelucrătoare
devansează pe cel al ramurilor 
extractive. Iar in cadrul ramu
rilor prelucrătoare, cele mai
mari creșteri le vor cunoaște 
construcțiile de mașini și chi
mia, unele sectoare ale meta
lurgiei și energeticii, menite să 
asigure valorificarea superioară 
a resurselor naturale și mate
riale ale țării, inclusiv pe cele 
sărace in substanțe utile. In con
dițiile penuriei de materii prime 
și energie pe plan mondial, a- 
ceastă orientare are o deosebită 
importanță economică. De pildă, 
așa cum prevede proiectul 
de Directive, in viitorul cincinal 

—----

se va trece la valorificarea bau
xitei silicioase și se vor între
prinde cercetările necesare pen
tru producerea aluminiului din 
argilă șl din alte substanțe ; se 
va pune, de asemenea, in valoa
re zăcămintul de șisturi bitumi
noase de la Anina, stabilindu-se 
concomitent tehnologiile de va
lorificare complexă și eficientă 
a acestora în interesul intregii 
economii.

Promovarea intensă a progre
sului tehnic, a realizărilor știin

de întrebări șî răspunsuri 
* despre proiectul de Directive

ței șl tehnologiei moderne In in
dustrie și agricultură, in toate 
ramurile producției materiale 
este o caracteristică esențială a 
dezvoltării forțelor de produc
ție in viitorul cincinal. In acest 
sens remarcăm că Industria 
construcțiilor de mașini și chi
mia — ramuri hotăritoare pen
tru asigurarea progresului teh
nic in economic, care valorifică 
superior resursele materiale și 
umane ale țării — vor însuma 
In anul 1980 aproape jumătate 
din producția industrială a țării, 
în acest cadru, subramurile „ln- 
dustrlalizante", purtătoare prin 
excelență ale tehnicii celei mai 
Înalte — electrotehnica și elec

tronica, mecanica fină și optica, 
producția de mijloace de auto
matizare și ale tehnicii de cal
cul,'de mașini-unelte, petrochi
mia, producția oțelurilor fine, 
aliate și inalt aliate ș.a. — se vor 
dezvolta in ritmuri cu mult supe
rioare mediei generale pe an
samblul Industriei. Creșterea 
prioritară a unor ramuri și 
subramuri moderne are o deo
sebită însemnătate ținind sea
ma că aceasta duce la modifi

cări calitative In structura 
producției industriale, in struc
tura bazei tehnico-materiale — 
iar îmbunătățirea structurii ac
celerează, Ia rindul ei, procesul 
dezvoltării forțelor de produc
ție ale țârii la niveluri calita
tive și de eficiență superioare.

Creșterea pe baze moderne, 
în proporții susținute, a produc
ției industriale are, în noul 
cincinal, rolul important de a 
spori contribuția diferitelor el 
subramuri nu numai la Înzes
trarea cu tehnica superioa
ră a industriei, ci și a agricul
turii (mecanizare, chimizare, i- 
rigații), a noilor obiective și 

capacități productive, a tutu
ror celorlalte ramuri ale econo
miei naționale. O pirghie deci
sivă pentru dezvoltarea ba
zei tehnico-materiale In cin
cinalul 1976—1980 o consti
tuie creșterea aportului știin
ței și tehnologiei la înfăptuirea 
importantelor obiective prevă
zute în proiectul de Directive ; 
aceasta va marca mari progrese 
in transformarea științei intr-o 
forță nemijlocită de producție.

. Cincinalul 1976—1930 
va asigura îmbunătă
țirea radicală a re
partizării forțelor de 
producție pe terito
riul țării, rcalizin- 
du-se preponderența 
industriei in toate ju
dețele, in așa fel incit 
in 1980 nici un județ 
să nu aibă o pro

ducție industrială mai mică de 
10 miliarde lei. Aceasta va re
prezenta o cotitură calitativă 
deosebită in viața tuturor afo
nelor și județelor țării noastre, 
in dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale a societății. In jude
țele mai puțin dezvoltate vor 
fi înregistrate — in viitorul cin
cinal — ritmuri de creștere a 
producției industriale dc 15—25 
la sută și chiar mai mari.

Ca rezultat al industrializării 
socialiste, al politicii de inves
tiții, precum șl al modernizării 
și dezvoltării agriculturii, in vii
torul cincinal populația ocupată 
in industrie va depăși pentru 

prima dată in istoria țării pe cea 
ocupată in agricultură. La fi
nele anului 1980, industria și 
construcțiile urmează să cu
prindă 47—48 la sută din popu
lația ocupată, iar agricultura 
27—28 la sută. Este o schimbare 
calitativă fundamentală în struc
tura forței de muncă a țării, 
care va marca un nou și Impor
tant pas pe calea transformării 
României intr-un stat Industrial- 
agrar, cu profunde efecte pozi
tive asupra creșterii venitului 
național.

Ținind seama că forța de 
muncă este elementul hotăritor 
al producției, putem aprecia 
că atit asigurarea preponde
renței populației ocupate in 
industrie și construcții față 
de agricultură (se vor crea, 
după cum se știe, 1—1,2 mili
oane de noi locuri de muncă, 
din care 60 la sută în industrie), 
cit și formarea profesională în 
cursul cincinalului următor a 
unui număr dc 1,8—-2 milioane 
persoane reprezintă o altă ca
racteristică fundamentală a dez
voltării forțelor de producție. 
Este vorba nu numai de o creș
tere cantitativă, ci, în primul 
rind, de o transformare calita
tivă, întrucit programul privind 
orientarea și pregătirea forței 
de muncă se va realiza in strin
să legătură cu exigențele pro
gresului tehnic.

Prof. univ. dr. 
Constantin DANCIU
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CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE
„Ieri a avut loc inaugurarea 

primului cămin de îi pentru 
copiii muncitorilor din Capita- 
id. E prima realizare fn acest 
domeniu atit de important pen
tru viata muncitorilor. Noi a- 
vcm o cale lungă de străbătut, 
dar începutul de la fabrica „A- 
desgo" e promițător fi Jndeamnd 
la muncă". Am transcris aceas
tă informație emoționantă — pe 
care o nota ..Scinteia" in numă
rul său din 25 noiembrie 1944 — 
pentru valoarea ei simbolică, 
pentru optimismul cu care pre
figura. la numai trei luni de la 
eliberare, viitorul spre care ur
mă să ne îndreptăm.

...Au trecut trei decenii de-a- 
tunci. In toți acești ani, grija 
pentru asigurarea unor condiții 
de locuit din ce in ce mai bune 
oamenilor muncii, copiilor și 
tineretului țării, a străbătut ca 
un fir roșu intreaga activitate 
a partidului și statului consa
crată ridicării nivelului de trai.

Atît în orientarea fondurilor a- 
locate in acest scop, mereu mai 
mari de la un cincinal la altul, 
cit și In adoptarea măsurilor 
pentru mărirea normei locative 
de la 8 la 1(1 mp, pentru stimu
larea — prin acordarea de cre
dite — construcției și cumpă
rării de case proprietate perso
nală, s-a avut in vedere faptul 
că locuința reprezintă un factor 
de primă Însemnătate pentru 
dezvoltarea și consolidarea fa
miliei, pentru asigurarea unor 
condiții de confort și civilizație 
in viața fiecărui om. Deosebit 
de elocvent in acest sens este 
următorul fapt : T.\ CEI 30 DE 
AM DE L\ ELIBERARE. IN 
CASELE NOU CONSTRUITE 
LA ORAȘE ȘI SATE. CU FON
DURILE STATULUI ȘI ALE 
CET ĂȚENILOR. S- \U MUTAT 
CIRCA 12 MILIOANE DE PER
SOANE. PRACTIC MAI BINE 
DE JUMĂTATE DIN POPU
LAȚIA ȚARII !

r

ci
ur-
in 
de

PENTRU CEI MAI 
MICI CETĂȚENI Al 
ȚĂRII. Crețele șl gră
dinițele sînt prezențe 
din ce în ce mai o- 
bișnuite în viața 
țezărilor noastre 
bane și rurale, 
cele circa 11 500
instiiuții preșcolare, 
cîte se află astăzi pe 
teritoriul țării, sînt cu
prinși peste 591 000 
de copii. Pentru a- 
cest an sînt prevăzu
te a se construi, din 
fondurile statului și 
ale sindicatelor, alte 
edificii, cu peste 
40 000 de locuri la 
orașe, iar h sate, 
din fondurile C.A.P., 
61 de crețe cu 2 615 
locuri și 499 de' 
grădinițe cu cămin 
(26 000 de locuri).

SATUL ROMÂNESC 
Sl-A SCHIMBAT COM
PLET ÎNFĂȚIȘAREA. 
2 300 C00 de locuințe 
noi s-au construit la 
sate în perioada 
1945-1974. în linii 
mari, aproape toate 
satele țării și-au 
schimbat complet în
fățișarea — făcînd 
pași mari înainte în 
noua lor istorie.

PE SCURT, DESPRE ZESTREA TEHNICO-EDILITARĂ A ORAȘELOR

O |n perioada 1949-1973, lungimea rețelelor de alimentare cu apă a lo
calităților țării a crescut cu 290 la sută, iar cea de canalizare cu 350 la sută.

O Numai in orașe și municipii, in perioada 1949-1973, au fost pavate, 
asfaltate, betonate ori pietruite peste 17 000 km străzi.

© In 1949 aveau rețele de transport urban numai 19 orașe. Astăzi au 
circa 200. Lungimea traseelor de transport urban a crescut de 19 ori, iar volu
mul călătorilor transportați, cu 480 la sută (anual sint transportați peste 3,6 
miliarde de călători).

Creșterea

CÎT 43 DE ORAȘE NOI A CÎTE 109 000 DE LO
CUITORI FIECARE. în perioada 1945-1974 s-au 
construit în orașe și municipii, din fondurile sta
tului ți ale populației, 1 600 000 de locuințe. Ceea 
ce înseamnă, dacă luăm în calcul o medie de 3 
persoane pe locuință, că — în această perioadă — 
s-au ridicat din temelii 43 de orașe noi cu cîte 
100 C00 de locuitori fiecare.

ADEVĂRATE ORAȘE PENTRU NEFAMILIȘTI. Un 
loc important, în cheltuielile sociale a!e întreprin
derilor, îl ocupă cele destinate nevoilor tinerilor, 
în prezent, circa 300 000 de nefamiliști - fete și 
băieți — locuiesc în cămine.

ÎN CARTIERELE STUDENȚEȘTI - CIRCA 80 000 
DE LOCATARI. In anul școlar trecut, aproape 
75 003 de sîudenți au beneficiat de cazare în 
cămine. Anul acssta se vor construi încă 1 740 
de lacuri, iar în anul care vine — 2 891. Pînă la 
sfîrșitul actualului cincinal, centreie studențești 
vor putea găzdui circa 80 000 de tineri.

Proiectul de Directive prevede pentru perMa 1976-1980
• ACCELERAREA RITMULUI CON

STRUCȚIILOR DE LOCUINȚE. 1 n perioa
da 1976—1980 se vor construi 815000 
apartamente din fondurile statului și din 
fondurile populației cu sprijinul statului 
in credite și execuție.

O INTENSIFICAREA CONSTRUCȚIEI 
DE CĂMINE PENTRU NEFAMILIȘTI. In 
cursul viitorului cincinal se vor construi

circa 200 000 de locuri ; numărul total la 
care se va ajunge in 1980 — de peste 500 
mii de locuri — va satisface integral nece
sitățile pentru această categorie de lo
cuințe.

O DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR SI 
SERVICIILOR DE GOSPODĂRIE COMU
NALĂ. Pentru creșterea echipărilor teh- 
nico-ediiitare ale orașelor, in perioada

1976-1980, se vor aloca fonduri de in
vestiții cu 25 la sută mai mari decit in 
cincinalul anterior.

© DEZVOLTAREA REȚELEI DE ORAȘE 
Șl CENTRE URBANE repartizate echilibrat 
pe teritoriul țării. In acest scop, in cinci
nalul următor, 80 de comune vor fi trans
formate in centre orășenești.

© CONTINUAREA PROCESULUI DE

SISTEMATIZARE A ORAȘELOR Șl SATE
LOR pe baza unor criterii de strictă efi
ciență : utilizarea cit mai completă a pe
rimetrului construibil, sporirea densității 
construcțiilor, restringerea teritoriilor ru
rale și gruparea satelor în localități cu 
profil economic bine determinat, ridicarea 
generală a gradului de civilizație etc.

Cum apare orașul 
privit de pe Turnișor

Odată, la o școală gene
rală din Sibiu, a fost pusă 
elevilor următoarea între
bare : Dacă ar fi să defi
niți orașul vostru in cite
va cuvinte, ce-ați spune 
despre el ? ,.E un oraș ce
tate" — au fost de părere 
unii ; „Deși are o virstă 
venerabilă, e tinăr" — au 
zis alții : „E centru turis
tic" ; ..Ba nu, e indus
trial" Și așa mai departe...

Nici una din păreri nu 
era greșită, dar o defini
ție completă, in citeva cu
vinte, nu s-a putut da. 
Nouă, de pildă, care ve
neam la Sibiu 
dealul Turnișor, 
părut că orașul

levard". Dar Sibiul tinâr, 
Sibiul turistic, cetate, in
dustrial, stațiune de odih
nă nu se vede bine de pe 
cornișa Turnișorului. Ori
cum, un oraș cu 131 000 de 
locuitori, cu un perimetru 
(construibil) de aproape 
3 000 ha, cu 537 de străzi 
și 1 100 ha de parcuri și 
păduri, cu sute de unități 
comerciale, 45 de unități 
sanitare, 5 facultăți, 42 de 
școli, 35 de grădinițe, 4 
case de cultură, cu teatru, 
muzee și cinematografe, 
cu aproape 200 de biblio
teci — merită din plin să 
fie văzut din apropiere. 
Să-l vedem, deci...
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DIVERS
Cine-i ajută ?

Tn ajutorul Județelor din su
dul țării, care au început (șl 
nu terminat) secerișul mal de
vreme, hunedorenii au trimis, 
la timpul potrivit, 25 de com
bine. In aceste zile, le-a venit 
și rindul hunedorenilor să fie 
ajutați la seceriș. încă din ziua 
de 4 august au sosit, intre al
tele, 2 combine de In Tulcea, 
pentru I.A.S. Mintia. Dar tot 
de atunci stau nefolosite, pen
tru că aparatele lor de tăiat au 
fost încărcate (de ce ?) in alte 
vagoane, care vagoane s-au ră
tăcit (incă un de ce ?) pe un
deva. prin țară. Cine le dă de 
urmă, este rugat să le îndrume 
urgent spre I.A.S. Mintia, care 
le așteaptă ca... piinea caldă.

Era trist, 
dar zîmbea

Pe șoseaua din Tiha Birgthi- 
lui (Bistrița-Năsăud) luneca lin 
autoturismul l-HR-515. La vo
lan — medicul A.Z. La un 
moment dat. a ațipit o clipă la 
volan. O clipă in care autotu
rismul a părăsit șoseaua, a in
trat in șanț, s-a izbit de un po
deț de beton, iar A.Z. s-a ales 
cu citeva răni si contuzii. După 
ce a primit primul ajutor de 
la un alt confrate. A.Z. a re
venit la locul accidentului. Era 
trist, dar zîmbea. Avea ți de 
ce. Devenise un caz de excep
ție^ După cum ne-au spus lu
crătorii de la serviciul de cir
culație al miliției. în 99 la 
d'n situațiile similare prin 
trecuse A.Z., conducătorii 
nu supraviețuiesc.

Descoperit 
după 5 ani

Tn anul 1969 s-a săvîrșit 
Reșița un furt neobișnuit : 
două lucrătoare de la magazi
nul alimentar din strada Mihai 
Viteazu, plecate să depună în
casările din ziua respectiva, in 
sumă de 33 000 lei. au fost a- 
costate de un individ necunos
cut. Fulgerător, acesta lc-a luat 
banii și a dispărut în noapte, 
întru cit n-a lăsat nici o urmă 
și nici n-a putut fi văzut din 
cauza întunericului și a iuțelii 
de mină, infractorul n-a putut 
fi prins. Părea un caz imposi
bil de rezolvat. Părea • pentru 
toată lumea, dar nu și pentru 
căpitanul de miliție Marin Ră- 
căreanu. După- îndelungi inves
tigații, el a reușit să-1 identi
fice pe infractor in persoana 
lui Ion Savin Spirchez, origi
nar din Brăila. Cind a fost 
depistat, a rămas uimit : „Zău 
că" și uitasem de..." O să-i adu
că aminte instanța.

Uitucul 
plătește

Mecanicul P. Aurel de la 
Stațiunea de mecanizare a agri
culturii din Gribou, județul 
Cluj, răspundea, între altele, ?ț 
de alimentarea tractoarelor și 
autovehiculelor cu motorină. La 
ultima alimentare, grăbindu-se 
să plece pentru a-și 
alte treburi, a uitat să închidă 
robinetul de la bazinul cu mo
torină. Cind s-a întors, era prea 
tirziu. Se scurseseră pe apa 
Simbetei nu mai puțin de 5 (MW 
litri motorină. Cineva, vazin- 
dti-i isprava și căutind să-l 
,,consoleze", i-a reamintit vor
bele din cunoscuta romanță 
precum că „și uitarea e scri- 
sd-n legile-omenești". O fi, dar 
pină una, alta, Aurel plătește. 
Unde-i lege, nu-i tocmeala.

Poznă cu

«ufd 
care 
auto

la

dinspre 
ni 6-a 

t___ _______ , _ pare o
stațiune de odihnă inun
dată de arbori și flori. E 
drept, un ochi mai atent 
de cunoscător al locu
rilor am fl putut observa, 
ori măcar bănui : spre 
stingă — pădurea de 
blocuri care 
laolaltă cartierele 
zianu și Țiglarilor, ca și 
coșurile înalte ale -
prinderilor care se

Cartierul „livezilor" 
cu străzi

bănui : 
pădurea 

alcătuiesc 
Tere
lntre- 

_________ ___ __ Inșl- 
ruie pe malurile Cibinului 
(Independența. Balanța, 
Flamura Roșie, fabrica de 
piese auto...) ; spre dreapta 
— altă pădure de blocuri, 
din cartierele Hipodrom I. 
II și III ; drept inainte — 
casa de cultură, vechiul 
turn al sfatului, marile și 
elegantele hoteluri „îm
păratul Romanilor" șl „Bu- <______

Cum am ajuns in cartie
rul Gara Mică, am început 
să căutăm strada Dudului. 
Am luat-o pe str. Vișinu
lui, am trecut pe aleea 
Nucului și... am încurcat 
drumul. Cineva, insă, ne-a 
spus că putem să găsim 
adresa căutată, numai dacă 
o luăm pe strada Mărului, 
ieșim in str. Părului, co
tim pe Cireșului și mer
gem inainte pină găsim 
str. Gutuiului. Pe urmă, o 
ținem tot inainte pe str. 
Prunului.

Ați observat, 
cartierul Gara 
străzile poartă 
numai nume de 
tîferi. De ce ? 
Ion Dumitrescu, inspector 
la consiliul popular muni-

desigur. In 
Mică toate 
numai și 
pomi fruc- 
Tovarășul

cipal, ne-a dezlegat enig
ma : „E o inițiativă a de- 
putaților și mai ales a de
canului lor de virstă, to
varășul Moise Timaru. Au 
hotărit să planteze pe fie
care stradă un anumit soi 
de pomi fructiferi, 6ă ră- 
mină pomii in amintirea 
anilor cind au trăit ei. Și 
au mai hotărit oamenii 
ceva : să renunțe la ser-’ 
viciile salubrității. Fiecare 
gospodar consideră partea 
de trotuar din fața casei 
lui ca pe o prelungire a 
propriei bătături. Și o în
grijește in consecință. Ima- 
ginați-vă cite economii se 
obțin de la bugetul primă
riei".

Ne-am înapoiat spre 
centru pe str. Caișilor !

Drum bun, Mihaela I
Era dimineață, în zori, și 

în Dumbrava Sibiului, cu 
stejarii șl gorunii ei fal
nici, domnea o liniște de 
catedrală. Nici o adiere, 
nici o șoaptă. Dar, deoda
tă, liniștea e făcută pul
bere. Zeci de glasuri, țipe
te și chiuituri țișnesc din- 
tr-o poiană, se izbesc de 
trunchiurile copacilor, ani
mă pădurea. Dăm curind 
de sursa larmei : o tabără 
de copil. Oprim din goana 
mare un pilc de prichindei 
care păreau cam de clasa 
a IlI-a, cel mult a IV-a, 
și întrebăm o fată :

— De prin ce colț de 
țară sinteți, măi copii ?

— De peste tot — răs
punse ea. Chiar și de aici

din Sibiu. Dar eu, care mă 
numesc Mihaela Tudor, 
sint din Olt, din comuna 
Morunglav. Noi pe aici 
sintem insă in trecere, că 
facerii circuitul României.

Am rămas pe ginduri. 
Undeva, intr-un carnet de 
reporter, notasem la pri
mărie o cifră. Zilnic, in

și ne-a făcut semne prie
tenești cu mina. I-am urat 
drum bun.

Un Sibiu, 
plus două Sibiuri!
N-am reușit sâ schim

băm o vorbă ca lumea cu

La Sibiu

Tn ce constă puterea de 
atracție a orașului ? Locu
rile negrăit de frumoase 
in centrul cărora e așezat 
Sibiul ? Serviciile turistice 
ireproșabile ? Muzeul artei 
populare — unul dintre 
cele mai interesante d n 
Europa ? Stațiunea Pălti
niș ? Gazdele susțin că 
„magnetul" e alcătuit din 
toate acestea laolaltă, dar 
să nu omitem muzeul 
Brukenthal, care e vizitat 

’ anual de peste 250 000 de 
(adică, de o 

de 
a

zin de înot =• 500 000 lei.
Trageți și dv. linie, șl a- 

dunați. Rezultatul e doar 
o mică parte din ceea ce 
au dat sibienii Sibiului.

vadul și i-au dat viață cu 
forțe proprii.

oameni 1 (adică, de 
populație de aproape 
două ori mai mare ca 
orașului vizitat !).

taberele de vară ale Sibiu
lui sosesc și pleacă 4—3
sute de copii, elevi și. ti
neri ucenici, 
discuția cu 
dor :

— Care va 
cel din Olt, 
României. Dar o să 
coste o avere I

— Ba nici un leu. Min- 
carea și cazarea sint ofe
rite de stat.

— Totuși, transportul...
— Nici transportul. Noi, 

în timpul școlii, la cercul 
micilor gospodari, am cro
șetat. am cusut, am făcut 
împletituri din pănuși de 
porumb și uite așa 
făcut rost de bani.

Se auzi un fluierat scurt 
și poruncitor. Se suna adu
narea. Curind, autocarele 
porniră in cursă. Mihaela 
a scos capul pe fereastră

Am reluat 
Mihaela Tu-
să zică voi, 

faceți turul 
vă

am

șeful agenției O.N.T, din 
Sibiu. Mașinile de scris 
răpăiau ca niște ciocane 
pneumatice : telexul, așij- 
derea — transmitea mesa
je din toată țara : „Un 
grup de 50 de turiști so
sește miine".......Vă rugăm
rezervați la hotelul Bule
vard"... „Cu trenul 222 so
sește, la ora... vă rugăm 
pregătiți motelul"...

Printre picături am pri
mit unele informații : ni
meni nu știe cu precizie 
ciți turiști români și stră
ini trec prin Sibiu. Pen
tru că mulți, foarte mulți, 
chiar din străinătate, vin 
cu corturi, alții stau in 
oraș doar o zi. Ceea ce se 
știe exact este doar faptul 
că toate suprafețele de ca
zare — hoteluri; moteluri, 
cabane, campinguri — sint 
folosite la maximum.

Acest oraș tînăr 
ți mîinile lui tinere!

Ne vom mărgini să aș- 
ternem pe hîrtie doar ci
teva cuvinte și cifre care 
demonstrează cit de drag 
le este sibienilor Sibiul, 
în ultimii cițlva ani, toată 
suflarea orașului, dar mai 
ales tineretul, a contribuit 
in timpul liber la înfru
musețarea și - • -
locurilor natale, 
em direct din ____
primăriei : Îndiguirea riu- 
lui Cibin pe o lungime de 
12 km “ 28 milioane lei 
(adică valoarea lucrării) ; 
regularizarea văii Săpunu
lui . =• 5 milioane lei ;
construirea patinoarului 
artificial •» 4
lei ; amenajarea 
stadioane <= 7 
Iei ; construirea

întinerirea 
Transcrl- 
rcgislrele

rnilioane 
a trei 

milioane 
unui ba-

Lipscanii Sibiului
Mai fuseserăm oaspeții 

Sibiului. Dar cu ani in ur
mă. Pe vremea aceea, 
piața din centru, cea de 
lingă Podul Mincinoșilor, 
era năpădită de depozite, 
de unități pentru mic 
gross, zăbrelite și încuiate 
cri lacăte grele. Ne-am 
abătut din nou prin acele 
locuri. Și, ce . să vezi ? 
Piața e de nerecunoscut. 
Cind am ajuns acolo, toc
mai era în toi un tîrg de 
oale, ulcioare și alte vase 
din ceramică... Tirg am 
zis ? Nu tirg, ci concurs 
la care participau vestiții 
olari din Horezu, Oboga, 
Obirșa și Rădăuți. Pe mar
ginea pieței nici urmă 
de... lacăte grele. Toate 
depozitele și maghernițele 
au fost refăcute din teme
lii și transformate in co
chete unități comerciale. 
Unitățile comerciale se țin 
lanț, ca pe Lipscani in 
București. Am întrebat un 
specialist de la munici
piu :

— De unde ați avut ati- 
ta bănet ca să refacețl o 
piață întreagă, sâ repuneți 
in circulație mii de metri 
pătrați din rețeaua comer
cială ?

— Comerțul, cooperația, 
toți cei interesați 8ă-și 
vindă produsele și-au ales

Cînta fanfara 
militară...

Cind am părăsit Sibiul, 
se-nsera. Ne-am abățut o 
clipă pe la Casa de cul
tură. Tovarășul Dorel Flo
rian, președintele consi
liului de conducerd al Ca
sei de cultură a sindicate
lor. ne-a anunțat din ca
pul locului : „Intenția
nQastră principală e să 
facem din casa de cultură 
casa întregii populații. 
Acest edificiu să fie real
mente public, să polarizeze 
interesul întregului oraș".

Ne plimbăm pe coridoa
re. La clubul economiștilor 
se discută aprins, la cel al 
filateliștilor se fac calcule, 
se privește cu lupa. Șahiș
tii sint numai ochi. Ami
cii munților iși pregătesc 
rucsacurile. Undeva se re
cită poezii. In sala de ex
poziții se înaintează cu ' 
pași de pislă. Popicăria e 
înțesată...

Din stradă, am aruncat 
o ultimă privire casei de 
cultură. Sus, pe terasă, am 
văzut perechi înlănțuite și 
am auzit cintînd > fanfara 
militară.

Da, intențiile celor care 
organizează manifestările 
de sub acoperișul casei de 
cultură sint pe calea 
bună.

Gheorqhe GRAURE 
Nlcolae BRUJAN

urmare
De la o vreme, din sectorul 

de servire al Anei Pozna, fac
tor poștal la Oficiul P.T.T.R. 
Deva, soseau tot mai des recla- 
mații șl sesizări privitoare la 
întirzlerea sau neprimirea, de 
către destinatari, a unor sume 
de bani pe care-i așteptau. 
Cercetările întreprinse au do
vedit că Ana Pozna făcuse o 
adevărată „poznă", însușindu-și 
17 009 lei, prin semnătură in 
fals pe mandate și însușirea 
contravalorii timbrelor pentru 
abonamentele de la Radio și 
TV. Pentru „pozna" sa. Ana 
Pozna a fost obligată să resti
tuie banii și a fost condamna
tă la 3 ani. Pentru „pozna" lor 
insă, controlorii care au contro
lat-o, chipurile, in perioada 
respectivă n-au fost controlați 
pină acum. Dar nici nu-i tim
pul trecut.

Nu toate 
urmele 
se șterg

Tudor Baba din 
a fost găsit decedat, 
unui incendiu violent, 
prinsese locuința. Din

Oltenița 
în urma 
care-i cu- 

,______ ____ ______ declarația
soției acestuia reieșea că T.B. 
venise acasă in stare de ebrie
tate și adormise cu țigara aprin
să. Organele de anchetă ale mi
liției nu s-au mulțumit însă cu 
această explicație. Cercetările 
au fost deosebit de erele din 
cauza incendiului care șter
sese urmele. Dar iată că rezul
tatul anchetei este altul decit 
cel declarat initial de soția de
cedatului. Probele sirinse la do
sar o învinuiesc pe aceasta de 
uciderea soțului, in complicitate 
cu un oarecare Dincă State. 
După săvirșirea faptei, cei doi 
au dat foc casei, spre a șterge 
urmele. Dar nu toate urmele 
s-au șters.

Rubrlcd redactată de
Petre POPA
șl corespondenții „Scînteii"
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VOM RĂSPUNDE MAJORĂRII RETRIBUȚIILOR
SPORIND BENEFICIILE ÎNTREPRINDERII! u

în județele din centrul și nordul țării

ÎMHl ÎNAINTAT IMPUNE
HUMA EAABNICA A SECEUWi

în Rtmorirra de puternică efervescentă creatoare, de muncă rodnică șl 
Buniat». caracteristică perioadei premergătoare marilor evenimente pollli
re dm acest an. in unitățile socialiste de stat și cooperatiste continuă să se 
desfAsnare adunările ccncrale ale oamenilor muncii. Expresie pregnantă a 
amnlulul proces de dezvoltare si adincire a democratismului socialist in 
' lata economică, adunările generale — for prin care clasa muncitoare,

oamenii muncii participă in mod organizat la conducerea activității cco- 
noinico-sociale — analizează activitatea si rezultatele din primul semestru, 
dezbat cu înaltă exigență o complexă problematică a producției, adoptă 
măsuri menite să asigure realizarea șl depășirea planului pe 1971, pregă
tirea temeinică a planului pc anul viitor — in vederea obținerii de noi 
și importante succese in înfăptuirea înainte de termen a cincinalului.

Din datele centralizate la ministerul de resort rezultă că griul a 
fost recoltat, pină ieri, 9 august, de pe 98 la sută din suprafețele cul
tivate in întreprinderile agricole de stat șl 81 la sută in cooperativele 
agricole. Prin urmare, lucrările se desfășoară pe ultimele 300 000 hec
tare. situate îndeosebi în centrul Transilvaniei șl nordul Moldovei. Cu 
prilejul raidului-anchctă organizat in cîteva din aceste județe, am cău
tat răspuns la întrebările :

Caracteristicile dominante ale adu
nării generale a oamenilâr muncii 
de la Combinatul de lianți și azbo
ciment din Bicaz au fost : deosebita 
satisfacție a colectivului față dc mă
surile luate de partid In vederea 
majorării retribuției oamenilor mun
cii. angajarea denari a cimentiștilor 
pentru înfăptuirea inainte de termen 
a sarcinilor ce le revin in acest cin
cinal. ca bază a realizărilor viitoare. 
Atit in darea de seamă, cit si in cu
vintul narticinanților la discuții, 
multi dintre ei muncitori, s-a rele- 
x At nresnant că noua majorare a 
Atribuției asigură colectivului de 
aici o creștere a veniturilor — pină 
la incheierca actualului cincinal — 
de peste 3 milioane Ici. Inginerul 
Vasile Manolache, directorul combi- 

•nuncitoril Cornel Ncagu. 
Valerian Bocaneea, Vasile Tascare — 
buni cunoscători al activității între
prinderii — au rrezentat adunării un 
Sir de calcule din care a rezultat că, 
in cadrul unității, există mari rezer
ve care, valorificate, pot asigura o 
producție suplimentară si beneficii 
suficiente pentru acoperirea fonduri
lor alocate de stat prin noua majo
rare a retribuției.

— Faptul că pînă acum am obți
nut. peste prevederile planului pe 
1974. o producție-marfă in valoare 
de aproape 12 milioane lei. concre
tizată in 11S00 tone ciment, 9 600 
tone var ș.a. — spunea în cuvintul 
său muncitorul Vasile Oprea — tre
buie să constituie pentru noi un. 
punct de referință spre o acti
vitate si mai rodnică in viitor, 
în prezent avem un avans in 
înfăptuirea prevederilor cincinalului 
dc aproape 3 luni și dispunem de 
toate condițiile pentru ca la jumăta
tea anului 1975 să raportăm îndepli
nirea integrală a sarcinilor actualului 
cincinal. Personal mă angajez să fac 
totul pentru ca secția mori de ciment 
in care lucrez și întregul nostru co
lectiv să-și onoreze cu cinste angaja
mentul de a produce peste prevede
rile planului pe 1974 o cantitate de 
31 000 tone ciment. Așa înțelegem 
noi. muncitorii, să răspundem grijii 
constante a partidului pentru creș
terea nivelului nostru de trai, pentru 
modul înțelept in care asigură dez
voltarea și înflorirea țării.

Tot in această ordine de idei, mun
citor:: Vasile Popa si Aurel Tudoriu 
au subliniat, în cuvintul lor, că. des- 
chizind o largă perspectivă dezvoltării 
economico-sociale ,a țării noastre, 
proiectul de Directive ale Congresu
lui al Xl-lea al P.C.R. prevede creș
teri importante și pentru industria 
materialelor de construcții, că, din

anul viilor, aici, în zona Blcazulul, 
' a incepe construirea unei noi si mo
derne fabrici de ciment, investiție pe 
care colectivul combinatului se pre
gătește să o preia șl să o finalizeze in 
cele mni bune condiții. Dar sporirea 
producției trebuie să se bazeze in 
măsură crescindă pe ridicarea mai 
accentuată a productivității muncii,

obțincrca unei producții suplimenta
re de circa 200 tone ciment pe zi, la 
îmbunătățirea calității reviziilor teh
nice, aplicarea unor soluții construc
tive de mare randament la cuptoa
rele de var, aprovizionarea morilor 
de ciment cu elemente de măcinare 
de bună calitate și multe altele.

Prezent la adunarea generală, tova-

dind economiei naționale cantități 
tot mai mari de materiale de con
strucții pentru șantierele de inves
tiții.

1. CIT REPREZINTĂ SUPRAFAȚA NERECOLTATA DIN TO
TALUL CELEI CULTIVATE CU GR1U IN COOPERATIVELE 
AGRICOLE ?

2. CARE StNT CAUZELE RAMINERII
CERIȘ ?

3. CE SE ÎNTREPRINDE ÎN VEDEREA 
RIȘULUI ?

1N URMA LA SE-

INCHF.IERII SECE-

muncii în flux continuu — recol
tat, balotatul palelor, eliberarea te
renului — a fost extinsă in majo
ritatea cooperativelor agricole din 
județ, existlnd condiții ca, in cel 
mult 8—10 zile, această importantă 
lucrare să se Încheie. Aceasta cu 
ntit mai mult cu cit un număr de 
83 din cele 100 de combine „Glo- 
ria“, venite In ajutor cooperatorilor 
suceveni din județele Ialomița șl 
Buzău, au și intrat in lanuri, 
făcind să crească substanțial viteza 
de lucru la recoltare.

Adunarea de Ia Combinatul de lianți 
și azbociment din Bicaz

concomitent cu reducerea substanția
lă a cheltuielilor. Ca atare, vorbitorii 
au prezentat adunării generale pro
puneri prețioase menite să ducă la 
afirmarea plenară a valoroasei iniția
tive a colectivului de aici : „Produc
tivitate orară maximă, cu cheltuieli 
minime**.

— Dispunem de mari posibilități 
pentru reducerea cheltuielilor mate
riale — arăta inginerul Gheorghe 
Hanganu. Pină acum, noi ne-am an
gajat ca la fiecare tonă de ciment 
produs să reducem consumul de 
energie electrică cu un kilowat-oră. 
Rezultatele sint bune și ele confir
mă că. m anul viitor, putem econo
misi circa 600 000 m c gaz metan și 
2 milioane kWh energie electrică. 
Avem insă datoria, ca muncitori, teh
nicieni si ingineri, ca membri de 
partid, de a lua in continuare noi 
măsuri, pentru ca produsele noastre 
să fie realizate la un preț de cost cit 
mai scăzut, pentru a asigura econo
miei beneficii cit mai substanțiale.

Ce trebuie întreprins, în continua
re, astfel incit cele două mari eve
nimente istorice din anul 1974 să fie 
intimpinate cu noi succese in mun
că ? Pentru amplificarea rezultatelor, 
adunarea generală a oamenilor muncii 
a adoptat un temeinic și bogat plan 
de măsuri tehnico-organizatorice, în
tocmit in bună parte pe baza pro
punerilor făcute de către muncitori 
și de alți participant la dezbateri. 
Printre altele, se prevede creșterea 
ponderii cimenturilor superioare la 
43 la sută in ansamblul p.r?ți.ucției 
combinatului, îndeosebi pe* seama 
modernizării fluxului tehnologei i De 
asemenea, adunarea generală a hotă
rit să se treacă la generalizarea teh
nologiei de măcinare in circuit în
chis, utilizarea cu bune rezultate a 
sistemului desprăfuire, pentru

râsul Ștefan Boboș, prim-secrctar al 
Comitetului județean Neamț al P.C.R., 
a relevat in cuvintul său perspecti
vele minunate pe care le deschide 
României socialiste înfăptuirea pre
vederilor din proiectul de Directive 
ale Congresului al Xl-lea al parti
dului, faptul că recentele măsuri 
privind majorarea retribuției con
stituie o nouă dovadă a grijii parti
dului pentru creșterea continuă a 
nivelului de trai al întregului popor. 
Totodată, in numele comitetului ju
dețean de partid, primul secretar 
și-a exprimat convingerea că puter
nicul detașament al cimentiștilor 
din Bicaz va ști să se situeze și in 
viitor la nivelul unităților fruntașe,

★
Adunările generale ale oameni

lor muncii, care au avut loc in toate 
unitățile economice din județul 
Neamț — ni s-a spus la comitetul 
județean de partid — s-au soldat cu 
noi și importante angajamente pe 
linia sporirii contribuției acestui 
județ la efortul întregului popor 
pentru dezvoltarea continuă a eco
nomiei naționale. Pe baza resurse
lor dp care dispun, marea majoritate 
a unilăților, cum ar fi întreprinde
rea de țevi din Roman, I.F.E.T. 
Piatra Neamț, întreprinderea meca
nică „Ceahlăul", întreprinderea de 
tricotaje „8 Martie**, întreprinderea 
de hîrfie „Comuna din Paris**, în
treprinderea județeană de construc- 
ții-monlaj și altele, au hotărit să-șl 
majoreze angajamentele asumate in 
întrecere, în așa fel incit, pe ansam
blul județului, pînă la finele anului 
să se obțină în plus față de anga
jamentele inițiale o producție de 
peste 150 milioane lei. Este încă o 
dovadă a hotărîrii oamenilor mun
cii din județul Neamț de a face totul 
pentru realizarea înainte de termen 
a sarcinilor actualului cincinal.

de schimb șl a inter- 
întirziere a atelierelor

Ion RIANEA
corespondentul „Scînteli"

f FOTOCRONICA ,,SCiNTE!l“

ÎNTR-UN PERIMETRU AL MUNCII DE PRECIZIE
Colectivul noii întreprinderi de dispozitive, ștanțe, matrițe și scu

le așchietoare din Focșani se străduiește să obțină rezultate tot mai 
bune in producție in intimpinarea zilei de 23 August și a Congresului 
al Xl-lea al partidului. într-una din noile secții de producție, care 
va intra in curind in funcțiune cu avans însemnat față de termenul 
prevăzut, se execută in prezent ultimele verificări ale utilajelor mon
tate (fotografia din stingă). Frezorul Gheorghe Gadca, care. după 
aprecierea tovarășilor săi de muncă, este unul dintre muncitorii cei 
mai destoinici ai întreprinderii, realizează cu precizie frezarea scule
lor așchietoare (fotografia din mijloc). în alt sector al tinerei unități 
industriale focșănene, dotat cu utilaje la nivelul tehnicii superioare, 
se execută una din operațiile^ principale ale fluxului tehnologic in 
vederea creșteri# calitâțif 'scifreldr* fabricate (fotografia din drcâptel.

Foto : E. DICinSEANU

1. Mai sint de recoltat 31 000 hec
tare, ceea ce reprezintă 59 la sută 
din suprafețele cultivate in coope
rativele agricole.

2. Din cauza timpului nefavora
bil, in județul Mureș recoltarea ce
realelor păioase a început destul de 
tirziu, suprapunindu-se totodată se
cerișul orzului de toamnă, al or
zoaicei și griului. Chiar și în zilele 
însorite de la începutul lui august 
nu s-a putut lucra in ritm sus
ținut la seceriș din cauza terenului 
cu exces de umiditate, a lanurilor 
culcate și datorită sosirii cu în- 
tirziere a combinelor C12 trimise 
in județul Timiș.

3. La indicația comitetului jude
țean de partid, organele agricole 
au întreprins măsuri speciale pen
tru recuperarea răminerilor in 
urmă și încheierea grabnică a se
cerișului. Aproape in toate cele 169 
de cooperative agricole s-au con
stituit echipe de cosași și seceră- 
tori, iar combinele au fost diri
jate să lucreze grupat pe terenurile 
accesibile și in lanurile cu produc
ții mai mari. Datorită acestor mă
suri, in ultimele 4 zile au fost re
coltate 13 600 ha.

în multe unități unde organiza
țiile de partid au reușit să mobi
lizeze toată forța satului la seceriș 
și să se folosească deplin combinele 
prin prelungirea zilei de lucru și 
înlăturarea stagnărilor in lan, 
ritmul stabilit inițial a fost mult 
depășit. Astfel, in cooperativele a- 
gricole din Singer, Sâulia, Va
lea Largă, Nazna, Finațe, Pă- 
săreni, Gălățeni, Găiești, Trei 
Sate, Fintinele și în altele, sece
rișul griului este avansat și se va 
încheia in cursul acestei sâptămini.

Cu toate că în ultimele 3—4 zile 
timpul a fost frumos, in unele uni
tăți nu s-a realizat nici jumătate 
din viteza zilnică prevăzută. Cauza? 
Nu se respectă indicațiile date de 
direcția agricolă — combinele să 
lucreze cu prioritate in cele mai 
curate lanuri, nu se folosește inte- 

. grai ziua .de lucru și in unele 
locuri defecțiunile ivite nu se re
mediază operativ din cauza lipsei

unor piese 
vențlei cu _______ _ ________
mobile de depanare. Asemenea ne
ajunsuri au fost constatate înde
osebi in cooperativele agricole 
Apold, Cozma, Batoș, Logig, Măr- 
culeni, Lăscuț, Idiciu, Cuștelnic, 
Deag, Sard, Mirajului ș.a. Sint ne
cesare măsuri concrete pentru im
pulsionarea lucrărilor, astfel incit 
termenul prevăzut pentru încheie
rea recoltărilor să fie respectat 
toate cooperativele agricole.

in

SUCEAVA
1. Au mai rămas de recoltat 24 000 

hectare, adică 75 la sută din totalul 
suprafeței cultivate.

2. întirzierea este atribuită ploi
lor și temperaturilor scăzute care 
au determinat ca griul să ajungă 
la maturitate mal tirziu decit in 
alți ani.

3. Pe baza indicațiilor date de co
mitetul județean de partid au fost 
luate măsuri hotărite in vederea 
bunei organizări a muncii, folosi
rii la maximum a mijloacelor me
canice și manuale, in așa fel ca 
secerișul să se Încheie intr-un timp 
cit mai scurt. Cum se acționează 
in acest scop ? La cooperativa 
agricolă de producție din Bosanci, 
un număr de 4 combine „Gloria** 
și 9 combine C1 erau concentrate 
la lucru pe o tarla. Pină la prînz, 
aici s-a încheiat recoltarea orzului, 
după care toate combinele au 
intrat in lanul cu griu. Pentru e- 
vitarea staționărilor prelungite, da
torită eventualelor defecțiuni me
canice, unul din atelierele mobile 
ale S.M.A. a fost dus la fața locu
lui, astfel îneît asistența tehnică 
este asigurată operativ. Tot la con
centrarea combinelor pe tarlalele 
mai mari au recurs si cooperati
vele agricole de producție din Ve- 
rești, Udești, Ipotești și altele. Aco
lo unde nu se poate intra cu com
bina. datorită solului moale sau 
Imburuienirii culturilor, muncesc 
cosașii sau secerătorii. La coopera
tiva agricolă din Dumbrăveni, bună
oară, pentru urgentarea recoltării 
griului atî fost mobilizați aproape 500 
de cosași și secerători. Organizarea

1. Din cele 23 000 ha cultivate cu 
griu în cooperativele agricole au 
fost recoltate numai 8 000 ha. Deci 
mai sint de recoltat 15 000 hectare, 
adică 65 la sută.

2. „Faptul că în majoritatea uni
tăților terenul este incă moale sau 
imburuienat din cauza ploilor, o 
bună bucată de vreme au lucrat 
puține combine. De asemenea, o 
narte din combine au fost trimise 
In județul Arad. Sint principalele 
cauze care au condus la aceste 
intirzieri** — ne-a spus Ing. Mihail 
Tiller, directorul direcției agricole 
județene.

3. Acum se acționează hotărît 
pentru recuperarea răminerilor in 
urmă la seceriș.

In unitățile din zonele Mediaș, 
Apold, Slimnic, de pildă, viteza de 
înaintare sporește de la zi la zi — 
aceasta datorită în bună parte și 
transferului din alte județe a peste 
100 de combine „Gloria1*. întrucît 
in unele cooperative agricole de pe 
Valea Oltului și Valea Hirtibaciu- 
lui ritmul de lucru este nesatis
făcător, au fost organizate zeci și 
sute de echipe de cosași și sece- 
rători, care acționează pe parcelele 
mici și îmburuienate. Din zilele 
imediat următoare, in aceste zone 
urmează să intre eșalonat incă 40 
de combine redistribuite din mai 
toate unitățile consiliilor intercoo- 
peratiste Miercurea, Tirnava și 
altele. La Păuca, Axente Sever și 
altele, printre măsurile de ultimă 
oră amintim organizarea echipelor 
de asistență tehnică, dintre care 
unele sosite din județele Constanța 
și Dolj, majoritatea combinelor 
functionind la capacitatea maxi
mă de la primele ore ale dimine
ții. Există și unele neajunsuri. 
Astfel, la Sibiu, Șelimbăr, Șura 

- Mică, lucrul nu incepe decit tirziu. 
Multe S.M.A.-uri s? mai confruntă 
și acum cu greutăți provocate de 
lipsa pieselor de schimb. Abia a 
fost rezolvată problema curelelor 
trapezoidale. ,dar lipsesc cauciucu
rile mari pentru combinele C12.

Cavnicul
mai tinăr ca oricintl

— Cit de plastic nu- 
'' mește poporul nostru 
Vrice meserie : 
țară de aur !

bră- 
Prin 

prisma renumelui me
seriei — pe care de a- 
titea ori oamenii și-o 
transmit de la o gene
rație la alta — ei iși 
„forjează**, ca să zic 
așa, propriul sentiment 
de demnitate, dar și de 
mindrie pentru fru
musețea și faima loca
lității lor. Noi, cei din 
orășelul Cavnic, ai că
ror părinți si bunici au 
fost tot mineri, aici, 
așa gindim, îmi spune 
Dumitru Costinar, pre
ședintele comitetului 
sindicatului de la ex
ploatarea minieră.

Cavnicul este un 
oraș literalmente nou, 
cu arhitectura bro
dată de constructori 
intre dealuri acoperite 
cu păduri, cu ape iuți 
de munte, cu miros de 
flori și de ierburi. E 
un peisaj industrial 
viguros și in dezvolta
re, încercuit de o bo
gată vegetație monta
nă, sub geana brazilor 
maramureșeni.

Oamenii Cavnicului, 
din care mai mult de 
2 700 lucrează la ex
ploatarea minieră (in 
1932 numărul celor 
care munceau la mină 
era de 159) vor sărbă
tori in acest an șase 
veacuri de la începutul 
mineritului pe aceste 
meleaguri. Venerabila 
virată a brățării lor de 
aur se regăsește in 
plina tinerețe a urbei 
și in vrednicia mineri
lor, care in 1974 au 
obținut noi succese in 
marea Întrecere pen
tru realizarea mai de
vreme a actualului 
plan cincinal. Este un 
„buchet** de realizări 
demne de stimă, în
chinate, alături de toa
tă țara, celei de-a 
XXX-a aniversări a 
eliberării patriei și ce
lui de-al Xl-lea Con
gres al P.C.R., ca și 
apropiatei ..Zile a mi
nerului*-. Astfel, față 
de sarcinile la zi care 
le revin din prevederi
le inițiale ale planului 
cincinal, la mijlocul 
lunii iunie a.e. se con
semna la E.M. Cavnic 
un avans de 100 de 
zile ; pină la 1 august 
a.c. avansul a crescut

la 110 zile, iar pină la 
sfirșitul anului curent 
va fi de 120 de zile, 
ne spunea directorul, 
ing. Ion Ionescu. A- 
ceste realizări — 
raportindu-le la a- 
ceeași perioadă a anu
lui trecut — valoric 
sint superioare cu 7 la 
sută, in condițiile in 
care cheltuielile 
producție pe tona 
metal extras, 
plan, au fost 
nuate cu 1,1 la sută.

Galeriile subterane 
active de la Cavnic 
Însumează peste 60 de 
km. In anul trecut,

de 
de 

față de 
dimi-

In preajma

minerului"

aici s-a dat în funcțiu
ne magistrala subtera
nă Cavnic—Baia Sprie, 
In lungime de peste 
8 km. care realizează 
o legătură optimă a 
transportului minereu
lui la flotatia centra
lă. ..Cavnicul mărește 
producția** se intitula 
un articol publicat in 
săptăminalul „Colț de 
țară'*, din 23 noiem
brie 1947, care apărea 
la Baia Mare. Intr-o 
replică peste puntea 
timpului scurs, mi
nerii Cavnicului de azi 
declară : In 1974 vom 
crește productivitatea 
muncii valorice cu 240 
lei pe lucrător și vom 
reduce cheltuielile de 
producție cu peste 
500 000 lei. Ne vom 
depăși propriile anga
jamente !... Așadar, e- 
roica tradiție se regă
sește in munții Mara
mureșului in ecouri 
mereu amplificate de 
împlinirea angajamen
telor asumate de co
lectivele centralei in 
întrecerea socialistă 
din aeest an : de a da 
peste plan o producție

Traian CABOR 
Gheorghe PARASCAN 
Mrolae BRUJAN

valorică de peste 70 
milioane lei,‘de a ob
ține — față de rezul
tatul de anul trecut — 
o productivitate a 
muncii cu 3,59 la sută 
mai mare, in condițiile 
in care cheltuielile să 
fie cu aproape 40 mi
lioane lei mai mici.

...La Cavnic, brigă
zile minerilor se întrec 
cu sirg nu numai între 
ele, dar se intrec cu 
propriile lor succese. 
Sint 126 deținători ai 
titlului și steluței de 
fruntaș in întrecerea 
socialistă, dar in acest 
an pare-se că numă
rul lor va spori simți
tor. Intre ei, Ion Ne- 
grescu cu oamenii din 
brigada pe care o con
duce și-au creat la un 
moment dat faimă, 
realizind o viteză me
die lunară de 85 m li
niari la lucrările 
de deschidere. După 
exemplul acestor oa
meni harnici, o altă 
brigadă din sectorul de 
investiție, la inițiativa 
organizației de partid, 
s-a angajat să reali
zeze 115 m liniari la 
Înaintări. Alți mineri, 
ca Vasile Șomcutea- 
nu. Alexandru Ghețea, 
Nicolae Mureșan, Ion 
Toth, Francisc Volner, 
Danciu Gavril-Trestie. 
Gheorghe Bozai, și 
mulți alții incă (de 
fapt toți) s-au angajat 
să-și depășească zilnic 
planul.

— Altfel, fără între
cere și fără depășirea 
planului, nu-i obicei 
la noi, ne explică mi
nerul Augustin Mărieș, 
șef de brigadă in sec
torul doi, orizontul 
minus 150.

La plecarea de la 
mină, șeful de echipă 
Ion Toth ne spune :

— In ultimele luni, 
eu cu ortacii mei am 
obținut depășiri de 
pină la 15 la sută. Sfă- 
tuindu-ne noi așa, am 
găsit de cuviință ca in 
cinstea lui 23 August 
să dăm și mai mult, 
chiar pină la 20 la sută 
depășire,
- Și ?
— Păi... tăt anul o să 

fie așa !
— Noroc bun !

Sever UTAN

După cum s-a anunțat, printr-o telegramă adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către Comitetul municipal București 
al P.C.R., oamenii muncii din Capitală, in frunte cu comuniștii, au ra
portat zilele trecute îndeplinirea angajamentului de a realiza peste plan, 
in cinstea aniversării eliberării ' ' ‘
1 miliard Ici.

patriei, o producție industrială de

Asigurind un ritm viguros de creș
tere a producției industriale, care — 
asa cum s-a subliniat la Plenara co
mună a C.C. al P.C.R. și Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale a României, din 27—29 iu- i:_ _.r i .. unor

înde
plinirea înainte de termen a cinci
nalului actual, colectivele unităților 
din Capitală au căutat soluții la o se
rie de probleme de importantă e- 
conomică maximă : calitatea superi
oară a produselor, costuri mai reduse, 
eficientă mereu mai ridicată. Este 
meritul organizației de partid a mu
nicipiului București, 
tilor de a fi sădit 
colectivelor 
cii cerința 
cit oricind, 
de mărirea __ _____ ... ___ .
a se asigura sporirea eficienței 
competitivității

lie — stă ia baza obținerii 
rezultate de prestigiu in

rile sectorului 2. unde în primul se
mestru din acest an au fost asimi
late in fabricația curentă 115 pro
duse si 18 noi tehnologii ; unitățile 
Centralei industriale de materiale si 
mașini electronice, in care produsele

turi mai reduse — au sporit com
petitivitatea produselor realizate și, 
implicit, participarea întreprinderilor 
industriale din București la schim
burile comerciale Internationale ale 
României, sarcinile anuale de export 
ale unităților economice din Capita
lă, în primii trei ani și jumătate al 
cincinalului, fiind depășite cu pesto 
420 milioane de lei valută.

S-a afirmat tot mai puternic, si pe 
acest tărîm al activității economice, 
rolul organelor sl organizațiilor de

prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale a României, preocupări
le in aceste domenii trebuie să 
fie intensificate. Colectivele de oa
meni ai muncii, organizațiile de 
partid au de îndeplinit, in acest scop, 
sarcini majore, reliefate cu tărie la 
cele două consfătuiri cu activul de 
partid și de stat — din activitatea 
de comerț exterior și. respectiv, din 
centralele industriale și întreprinderi 
— cu prilejul cărora tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a trasat un cu-

Colectivele muncitorești din Capitala în lupta pentru

comuniș- 
constiinta 
ai mun- 
mult de-

al 
__ în 

de oameni 
că azi, mai 
nu se mai poate vorbi 
producției in sine fără 

și 
mărfurilor, fără a 

rezolva problemele înnoirii si mo
dernizării produselor, ridicării per
formanțelor lor tehnice, economice, 
funcționale si estetice, fără o con
tinuă si intensă preocupare pentru 
economisirea materiilor prime si ma
terialelor, pentru amplificarea pro
ductivității muncii si reducerea pre
țului de cost.

Corespunzător unei asemenea gln- 
diri economice înaintate, cultivată si 
dezvoltată prin munca politico-edu- 
cativă si organizatorică desfășurată 
de organele și organizațiile 
partid, rezultatele consemnate ... 
domeniul îmbunătățirii laturilor ca
litative ale activității productive sint 
bune. Astfel, in anul trecut, volu
mul produselor noi si modernizate 
a fost de două ori mai mare decit 
cel realizat in 1971, la sfirșitul pri
mului semestru a.c. volumul acesto
ra reprezentind peste 43 la sută din 
totalul producției. In acest fel. pre
vederile inițiale ale cincinalului pen
tru 1975, la acest important capitol de 
plan, au fost de pe acum depășite. 
Este — incă de pe acum — o garan
ție certă că. In unitățile economice 
ale Capitalei, unul din obiectivele 
esențiale prevăzute în planul cinci
nal 1976—1980 — și anume creșterea 
substanțială a gradului de tehnicita
te șl de calitate a producției, va fi 
îndeplinit in mod exemplar. Sint de 
remarcat, in acest sens, intreprinde-

de 
în

îndeplinirea cincinalului în patru ani și jumătate
1

n centrul preocupărilor

EFICIENTA PRODUCȚIEI

proiectare și învățămintul superior, 
Ia nivelul sectoarelor, centralelor, în
treprinderilor industriale si al insti
tutelor de cercetări si proiectări, au 
fost efectuate analize critice ale pro
duselor si tehnologiilor depășite, sta- 
bilindu-se, totodată, procesele de fa
bricație care, in funcție de specifi
cul unităților, se impun a fi ge
neralizate, ca și produsele ce nece
sită a fi modernizate, ori să intra 
in fabricație. Ca rezultat al aces
tei activități laborioase. au fost 
elaborate soluții *pentru asimilarea 
suplimentară in fabricație, în peri
oada 1974—1975, a încă 250 tehnologii 
Si peste 1 000 de produse noi. Valo
rificarea acestor posibilități impune 
insă ca organizațiile de partid, con
siliile si comitetele oamenilor mun
cii să ia măsuri hotârite in scopul 
eliminării oricăror deficiențe, cu atit 
mai mult cu cit numai în acest an 
s-a prevăzut să se aplice în plus, față 
de planul inițial, 70 de tehnologii 
noi și modernizate și să se asimileze 
în fabricație peste 300 de produse 
noi. Acțiunea fermă a organizațiilor 
de partid trebuie să vizeze toate u- 
nitătile, dar mai ales pe acelea in 
care introducerea in fabricație a noi
lor produse și tehnologii decurge lent, 
in ritm necorespunzător. Se cuvine 
semnalat, in această ordine de idei, 
că dintre cele 38 de prototipuri de pro
duse noi realizate si omologate de 
Institutul de cercetări electronice in 
"" -1273 au ' '

fabricația 
iar la

noi și modernizate dețin, în pre
zent, două treimi din valoarea pro
ducției globale ; întreprinderea 
mașini electrice. întreprinderea de 
radiatoare, unitățile Centralei con
fecțiilor și multe altele.

în nas cu sporirea gradului de 
tehnicitate a produselor, in între
prinderile bucureștene a fost inten
sificată acțiunea privind reducerea 
continuă a costurilor producției. Așa 
se explică faptul câ cheltuielile 
la 1 000 de lei producție-marfă sc 
diminuează simțitor — numai in pri
mul semestru din acest an realizîn- 
du-se economii la prețul de cost de 
peste 53 milioane lei —• că in pri
mii trei ani și jumătate ai cin
cinalului productivitatea muncii a 
crescut cu peste 30 la sută. Pe a- 
ceastă bază sigură — producție mai 
multă, de calitate mal bună, cu cos-

de
partid — de la municipiu și sectoa
re pină la întreprindere — rolul mun
cii politice pentru intărirea hotărîrii 
fiecărui muncitor, inginer, conducă
tor al procesului de fabricație de a 
contribui la realizarea unor produse 
„de vlrf" sub aspect tehnic și econo
mic. Pentru că orice înnoire tehnică, 
orice procent „smuls** prețului de cost • 
cere — pe lingă creativitate — pa
siune. spirit de dăruire, profundă 
Înțelegere a importanței pe care o 
are pentru economia națională obți
nerea unor rezultate superioare in 
domeniile calitative ale activității de 
producție.

Exigentele față de calitate, perfor
mantele tehnice si costurile de fa
bricație alo produselor sint însă tot 
mai mari și, de aceea, așa cum s-a 
arătat și la recenta Plenară comună 
a C.C. al P.C.R. «1 Consiliului Su-

prinzător program de acțiune, a 
subliniat cu deosebită claritate rațiu
nile pentru care calitatea, nivelul 
tehnic si costurile produselor trebuie 
să constituie, in continuare, pentru 
fiecare conducător din economie, pen
tru fiecare om al muncii, obiective 
primordiale. Drept urmare, îndepli
nirea prevederilor planului cincinal 
cu sase luni mni devreme, in con
diții de maximă eficientă economi
că. pune și pe mai departe, cu a- 
cuitate. în fața organizației de partid 
a Capitalei, problema abordării cu 
înaltă responsabilitate a laturilor ca
litative ale întregului proces de pro
ducție.

In lumina acestor sarcini prio
ritare, din inițiativa și sub în
drumarea comitetului municipal de 
partid, cu sprijinul unor cadre de 
•peclalitate din industrie, cercetare.

perioada 1971—1973 
similate in 
numai 21 ;
de cercetări și proiectări pentru 
mașini-unelte și agregate, din 13 
prototipuri omologate, pină in pre
zent au fost asimilate numai două. 
Intrucit realizarea inainte de ter
men a actualului cincinal consti
tuie o bază trainică in vederea 
înfăptuirii prevederilor cincinalului 
1976—1980, este desigur necesar ca 
organizațiile de partid, dc sindicat 
și U.T.C., consiliile de control mun
citoresc și comisiile pe domenii de 
activitate să intensifice și mal 
mult munca politico-educativă pen
tru creșterea responsabiiităț’i in 
muncă a fiecărui lucrător, valorifi
carea superioară a tuturor rezervelor 
existente și gospodărirea judicioasă a 
mijloacelor materiale si bănești afla
te in administrarea întreprinderilor, 
pentru prevenirea oricăror forme de 
Indisciplină și dc risipă, pentru forma
rea unei puternice opinii de masă, in 
scopul creșterii eficienței întregii ac
tivități economice.

fost a- 
curentă 

Institutul

fost asimilate numai două.

actualului cincinal consti-

Dan MATEESCU
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Opțiunea istorică a P.C.R. in august 1944: CALEA INSURECȚIONALĂ
O privire analitică asupra eveni

mentelor care au schimbat, acum trei 
decenii, cursul istoriei României a- 
rată că marele act revoluționar din 
august 1944 a fost posibil, intr-o mă
sură determinantă, datorită largului 
consens national la care s-a aiuns in 
privința telului fundamental ur
mărit în acea etapă dramatică 
pentru existenta României — sfă- 
rimarea regimului fascist, redo- 
bindirea deplinei independente fi 
suveranități naționale. Acest larg 
consens era rodul nu numai al matu
rizării unor condiții obiective priel
nice. ci si al eforturilor diverselor 
forte sociale si grupări politice, in 
primul rînd ale Partidului Comunist 
Român.

Experiența Istorică a demonstrat 
că pentru marile înfăptuiri na
ționale sau sociale definirea clară a 
obiectivelor se cere îmbinată cu pre
cizarea căilor, metodelor, mijloacelor 
adecvate, urmată de aplicarea lor 
corespunzătoare. Această corelație 
s-a manifestat într-un sens deplin 
pozitiv in răsturnarea produsă prin 
voința poporului român cu treizeci 
de ani in urmă.

Orientarea spre o largă 
mișcare de masă. Ast,el- 
deosebi de la începutul anului 1944, 
paralel cu intensificarea efortu
rilor perseverente pentru reali
zarea unui larg front national 
antihitlerist. Partidul Comunist Ro
mân, supunînd unei profunde ana
lize realitățile interne si externe, 
a ajuns la concluzia că izbăvi
rea tării si salvgardarea intereselor 
naționale cer ca înlăturarea domi
nației fasciste să se facă ne cale 
Insurecțională, prin acțiunea energică 
a forțelor interne.

Aceasta a reprezenta* o opțiune 
fundamentală a partidului, singura 
care putea. In împrejurările date, 
să imprime evenimentelor un curs 
corespunzător atit intereselor ime
diate. cit si celor de perspectivă ale 
poporului român, aspirațiilor sale 
spre libertate, spre profunde schim
bări înnoitoare.

Se $tie că utilizarea forței în con
fruntarea politică poate îmbrăca di
verse forme, intre care „puciul*4, 
„lovitura de stat*4 etc., — respectiv 
acțiunea unor cercuri înguste, care 
pun masele in fața faptului împli
nit, efectuînd îndeobște transmite
rea frânelor statului din posesia 
unui grup al claselor exploatatoare 
In a altui grup de aceeași natură 
socială.

Partidul comunist a înțeles că în 
situația in care se afla poporul ro
mân, trebuind să înfrunte concomi
tent doi adversari — dictatura fas
cistă și ocupația de fapt exercitată 
de Germania hitleristâ — soluția unui 
puci sau a unei lovituri de stat ar 
fi fost ineficientă. Intr-adevăr, ocu
pantul hitlerist, cu forța de care dis- 
puriea — efective militare importante, 
organele SS. serviciile de spionaj și 
represiune ale Wehrmachtului — ar 
fi lichidat rapid orice acțiune de 
acest fel, orice încercare de consti

tuire a unul guvern care i-ar fi 
opus o cit de mică împotrivire. 
Doborârea regimului fascist cerca 
utilizarea forței armate, conjugată cu 
totala încordare a energiilor națio
nale, cu activizarea maselor popu
lare celor mai largi.

Clarviziunea perspecti
vei Istorice. Ace!la nu repr** 
zenta un considerent tactic, do 
conjunctură. Pentru comuniști era 
limpede concluzia : dacă schim
barea profundă, radicală ce se 
impunea in politica României s-ar 
realiza doar printr-o acțiune de 
Înlăturare a echioei guvernamen
tale operată la virf, s-ar fi obținut 
In cel mai bun caz ca in România 
să fie restabilite stările de lucruri 
antebelice. Dar. Partidul Comunist 
Român avea in 
vedere, odată cu 
deplina reușită a 
insurecției, în
treaga perspecti
vă a evoluției e- 
vcnimentelor, care 
să ducă la trans
formarea pro
fundă, structura
lă. a însăși natu
rii orinduirii de 
stat, la eliberarea națională, cit și la 
eliberarea socială, ceea ce presupunea 
a!ragerea maselor celor mai largi 
la lupta revoluționară. Si. numai 
prin organizarea unei mișcări insu
recționale cu o participare largă de 
masă se asigurau condițiile activi
zării politice a celor mai largi și 
mai diverse categorii sociale, trans
formării ulterioare rapide a insu
recției intr-o vastă mișcare revolu
ționară a întregului popor, în mă
sură să ducă la înlăturarea vechilor 
rinduieli burghezo-moșierești, la 
făurirea unei societăți a libertății și 
dreptății sociale. Metoda de ieșire 
din impas preconizată de comuniștii 
români era prin esența ei revoluțio
nară, bazindu-se pe cea mai largă 
atragere a ponorului la întreaga ac
țiune politico-militară menită să asi
gure eliberarea țării.

In promovarea acestei concepții, 
partidul a trebuit să Învingă șovăie
lile sau subterfugiile liderilor parti
delor burgheze care, chiar după ce 
au format împreună cu Partidul 
Comunist Român Blocul Național 
Democratic și și-au însușit obiecti
vele propuse de P.C.R., au ezitat 
aproape pină in ultimul moment 
să accepte soluția insurecției, au 
căutat să reducă acțiunea de răs
turnare a dictaturii fasciste la un 
puci sau o revoluție de palat, temin- 
du-se de antrenarea maselor pe 
arena social-politică, de înarmarea 
lor. de declanșarea avintuluî lor re
voluționar. S-a vădit și de această 
dată vechea temere a claselor ex
ploatatoare : dacă poporul ia armele 
in mîinî. unde se va opri și care va 
fi soarta orinduielilor sociale anti
populare?

Apare concludent în acest sena 
faptul că într-un raport înaintat in 
iulie 1944 forurilor guvernante de 

un serviciu secret de Informații se 
constata câ, deși s-a perfectat un n- 
cord de colaborare intre opoziția bur
gheză și „extrema stingă", există de
osebiri esențiale în modul de abor
dare a realității, „comuniștii urmă
rind crearea frontului democratic ca 
o organizație de luptă imediată și e- 
fcctivă împotriva conducerii și po
liticii actuale a României, pe cind 
național-țârănlștii și liberalii privesc 
crearea frontului democratic drept 
pregătirea unei formule de guverna
re in momentul cind situația internă 
se va schimba fundamental, sub pre
siunea evenimentelor militare".

Continuitatea și consec
venta pozițiilor partidului. 
Opțiunea P.C.R. pentru calea insu
recțională decurgea în mod fireso 

din poziția șl rolul său ca forță re
voluționară. de avangardă, a clasei 
muncitoare, a poporului, ea a fost 
încununarea logică a poziției avute 
de comuniști în întreaga perioadă 
premergătoare războiului. Este știut 
că P.C.R. a militat consecvent pen
tru unirea tuturor forțelor democra
tice spre a se ridica un baraj în ca
lea fascismului. Hotărirea comuniști
lor de a apăra cu orice preț inde
pendența națională și integritatea te
ritorială a României și-a găsit o mi
nunată expresie in elanul patriotic 
cu care in împrejurările dramatice 
create de invazia săvirșită de Ger
mania hitleristâ in Cehoslovacia ei 
s-au declarat gata să apere „cu 
arma in mină independența Româ
niei. dacă țara noastră va fi silită să 
ducă un război național, de a- 
pârare contra imperialismului fas
cist". Partidul a organizat marea de
monstrație antifascistă de la 1 mai 
1939, ca și impunătoarele acțiuni de 
protest din septembrie 1940 împotri
va dictatului de la Viena, a cerut 
înarmarea poporului care să fie ast
fel in măsură să respingă agresiunea 
hitleristâ.

După ce s-a instaurat dictatura 
fascistă și țara a fost angrenată In 
funestul război hitlerist, fiecare luare 
de poziție a P.C.R. conținea în mo
dul cel mai explicit ideea luptei ac
tive, necruțătoare, a caracterului 
dăunător al oricărei pasivități și ex
pectative, a necesității de a hărțui 
dușmanul fascist prin lovituri neîn
cetate incă înaintea încleștării finale. 
„Comuniștii trebuie să se pună in 
fruntea maselor largi pentru organi
zarea și conducerea luptei pentru re
vendicările lor zilnice cele mai ar
zătoare și pentru legarea acestei lupte 
cu lupta de dezrobire națională a po
porului român împotriva ocupanților 

germani ți a lacheilor lor trădători 
dc țară" — se arăta încă in circulara 
din 8 iulie 1941 a C.C. al P.C.R. In 
același sens, platforma-program a 
P.C.R. din 6 septembrie 1941 preciza : 
„împiedicarea producției de război, 
a transportului de munițiuni, arme 
și armate pentru asupritorii singeroși 
ai poporului român, pentru războiul 
lui Hitler, lupta cu arma în mină îm
potriva armatei lui Hitler e datoria 
fiecărui patriot român''. După 
crearea Blocului Național Democrat, 
comentînd declarația sa programa
tică, „România liberă" ilegală sub
linia la 10 august 1944 : ..Toate gru
pările politice de opoziție — toate 
forțele vii de rezistență națională — 
au înțeles că momentul acțiunii, dacă 
trece acum, nu va mai fi regăsit nici
odată /.../ Dar atita nu e de ajuns /■■■! 
Un program politic nu este nimic 

dacă nu este un program de luptă 
și dacă nu se traduce imediat in 
fapt".

Pentru îmbinarea acțiu
nii factorilor interni ți in
ternaționali. P C R s a 
ridicat insă nu numai opțiunea între 
acțiunea insurecțională de masă si 
lovitura de palat preconizată de 
cercurile politice burghezo-moșierești. 
ci si a alegerii fundamentale intre 
acțiunea revoluționară proprie a po
porului pentru autoeliberare in con
dițiile internaționale favorabile — si 
dezrobirea prin desfășurarea cursu
lui general al războiului, prin ofen
siva forțelor coaliției antifasciste — 
în cadrul cărora. a$a cum este bine 
cunoscut, rolul hotăritor l-a avut U- 
niunea Sovietică — prin infringerea 
si prăbușirea Germaniei hitleriste. In 
temeiul acestei opțiuni, partidul a 
respins ideea așteptării pasive, s-a 
pronunțat pentru îmbinarea acțiunii 
factorilor interni și factorilor inter
naționali ; au fost depășite concepții 
șovăielnice, între care aceea că 
o acțiune insurecțională ar peri
clita cadrele partidului. îndeosebi 
cele din închisori și lagăre a- 
flate la discreția organelor re
presive. Și, intr-adevăr, nu este 
greu de văzut că o orientare de acest 
fel nu ar fi dus decit la demobili
zarea și slăbirea forțelor antifascis
te. ar fi decepționat masele, ar fi 
afectat rolul partidului ca forță 
conducătoare, prestigiul său în fața 
națiunii, ar fi frinat dinamizarea și 
^activizarea revoluționară a păturilor 
jargi ale popprului.

Și dimpotrivă, faptul că P.C.R. s-a 
orientat ferm spre acțiunea distinc
tă a poporului, a forțelor armate șl 
maselor populare, că. in condițiile o- 

fenslvcl victorioase a Armatei Sovie
tice. a celorlalte forte ale coaliției 
antihitleriste, a organizat acțiu
nea Insurecțională proprie, n per
mis doborirea mai devreme a re
gimului fascist ; întărirea poziției 
conducătoare a partidului în dezvol
tarea evenimentelor sociale ; crește
rea autorității sale In fața poporului 
ca exponent demn și credincios al 
Intereselor fundamentale ale aces
tuia ; murirea legăturii dintre partid 
și popor ; creșterea încrederii po
porului in capacitatea sa de a ac
ționa cu succes sub conducerea 
partidului, de a se elibera și a-și 
făuri o viață nouă ; declanșarea unor 
vaste energii revoluționare, factor 
hotăritor pentru desfășurarea victo
rioasă ulterioară a revoluției popu
lare.

In același timp este neîndoielnic 

că prin organizarea insurecției, prin 
amplele sale consecințe militare și 
politice pentru desfășurarea războiu
lui a sporit considerabil contribuția 
adusă de România la cauza generală 
antifascistă, la infringerea Reichului 
nazist, creindu-se astfel premise su
perioare pentru îmbunătățirea statu
tului internațional postbelic al țării.

Premisa alăturării Româ
niei la coaliția antifascistă. 
Imperativul acțiunii insurecționale 
decurgea, de asemenea, din concep
ția partidului că, in interesul suprem 
al tării, cotitura radicală ce se im
punea in politica statului român nu 
trebuia să se mărginească la ieșirea 
din războiul hitlerist. ci urmărea ca 
simultan România să se alăture efec
tiv efortului de război al Națiunilor 
Unite. Ca si opțiunea insurecțională, 
nici această orientare nu a repre
zentat o improvizație de moment, ci 
fusese continuu urmărită de P.C.R., 
cu clarificările si precizările dictate 
de evenimente, incă de la începutul 
războiului. Astfel, in circulara ci
tată, din 8 iulie 1941. se pre
coniza : „încetarea războiului con
tra Uniunii Sovietice. Pace și 
luptă comună cu Uniunea Sovieticii 
Anglia, Polonia, Iugoslavia, Cehoslo
vacia, cu țările democratice și cu 
toate popoarele iubitoare de libertate 
împotriva hitlerismului cotropitor. /.../ 
Alungarea din țară a ocupanților 
hitleriști". Ulterior, formula întoarce
rii armelor avea să fie expres formu
lată : „înrolarea în detașamente de 
patriot! și întoarcerea armelor împo
triva ocupanților germani șl trădăto
rilor de țară" — eră una din chemă
rile lansate in „România liberă" ile
gală din 15 aprilie 1943.

Atunci cind, la cumpăna anilor 

1943—1944, partidul a trecut la acțiuni 
practice de pregătire a insurecției, el 
a întrevăzut legătura indisolubili 
dintre obiectivul participării țării la 
războiul antihitlerist $1 ridicarea 
armată de masă ce trebuia 6ă consti
tuie actul inițial al acestei partici
pări. De aici orientarea de a pregăti 
instrumentele specializate de forță 
cu care să fie înfăptuită cotitura 
avută in vedere. In acest scop, 
în luna aprilie 1944, partidul a tre
cut la constituirea — pc baza unității 
muncitorești — a formațiunilor pa
triotice de luptă, afirmindu-sc ca sin
gura forță politică capabilă să fău
rească, in condițiile războiului, ale 
terorii fasciste, un organism militar 
propriu. Această măsură era, de ase
menea, expresia ifnbinării strinse, in 
strategia Partidului Comunist Ro
mân, a telurilor Imediate cu cele 

de perspectivă. 
Căci propria for
ță militară a Par
tidului Comunist 
era menită nu 
numai să acțione
ze pentru dobori
rea regimului fas
cist, ci și să slu
jească și in evo
luția ulterioară a 
situației Interne, 

să confere maselor populare instru
mentele necesare pentru a-și susține 
voința și a-și promova eficace inte
resele.

Totodată, pe baza studiului atent al 
realităților sociale, P.C.R. a ajuns la 
concluzia că deplasările produse in 
poziția forțelor de clasă, in starea de 
spirit a populației și a armatei, gra
vitatea primejdiei ce plana asupra 
patriei punind sub semnul întrebării 
și viitorul instituției militare, creau 
condiții favorabile ca, spre deosebire 
de alte insurecții, armata să fie atrasă 
in întregul ei în acțiunea națională 
antifascistă, fără să se recurgă la dez
articularea oștirii, la separarea cadre
lor de comandă de masa ostașilor. 
Semnificativ pentru această orientare 
este manifestul C.C. al P.C.R. din 
22 martie 1944 : „Către comandanții 
de mari unități, către generalii, ofi
țerii și soldații armatei noastre. /.../ 
Interesul suprem național cere ca 
România /.../ să întoarcă armele îm
potriva nemților, dușmanii comuni 
ai Națiunilor Unite și ai României. 
Numai astfel salvăm viitorul țării, al 
poporului, al armatei /.../ Armata e 
chemată să joace un rol de frunte. 
Antonescu trebuie doborît. Pentru 
aceasta armata trebuie să se unească 
cu toți patrioții. Nici o clipă nu e de 
pierdut".

Acțiunea propagandistică de masă 
desfășurată de P.C.R. în armată a 
fost însoțită de stabilirea unor legă
turi organizatorice conspirative cu 
generali și ofițer! patrioți atrași la 
pregătirea insurecției. După mărturi
sirile lor. ei au'fost profund impre
sionați ■ de patriotismul Și clarviziu
nea comuniștilor, și-au biruit in pro
cesul conlucrării prejudecăți Inculca

te de educația burgheză, au apreciat 
profund seriozitatea, minuțiozitatea 
cu care comuniștii au urmărit Îm
binarea laturii politice cu cea militară 
a pregătirilor insurecționale, aplicația 
deosebită a partidului comunist de a 
aborda problemele militare. Mulți 
dintre aceștia, contlnuind să colabo
reze cu comuniștii in fazele ulterioare 
ale procesului revoluționar, s-au si
tuat de partea forțelor democratice 
în marile bătălii sociale care aveau 
să ducă, la 6 martie 1945, la instau
rarea primului guvern democratic din 
istoria României și ulterior la conso
lidarea puterii populare.

0 strălucită confirmare.
Desfășurarea evenimentelor a dat 
o strălucită confirmare istorică opțiu
nii P.C.R. pentru insurecție. Tocmai 
pe baza acestei opțiuni a fost obți
nută victoria epocală de acum trei 
decenii, care a schimbat radical 
soarta poporului român și a avut 
importante repercusiuni asupra în
tregii desfășurări a războiului, con
tribuind simțitor la scurtarea dura
tei lui. După cele 8 zile in care, prin 
lupte crincene, grupările militare 
hitleriste din zonele sudice, centrale 
și vestice ale României fuseseră . / 
zdrobite șl capturate de unitățile 
armatei române in cooperare cu for
mațiunile patriotice, populația Bucu- 
reștiului a făcut o primire triumfă
toare, cu flori și aclamații, vitezelor 
trupe sovietice, care intrau în Capi
tala eliberată prin acțiunea forțelor 
Insurecționale.

Ca initiator și organizator de frun
te al insurecției, Partidul Comunist 
Român a devenit, în mod firesc, 
centrul de raliere a forțelor demo
cratice. patriotice, și-a putut înde
plini cu deplin succes rolul de con
ducător al luptei de eliberare națio
nală și socială.

însemnătatea orientării P.C.R. 6pre 
calea insurecțională s-a vădit in 
întreaga desfășurare ulterioară a 
procesului revoluționar. Tocmai ca
racterul revoluționar al acestui curs 
al partidului a creat condiții pentru 
a ridica pe o treaptă superioară lupta 
de eliberare in perioada următoare.

Soluția ridicării armate de masă a 
dobindit astfel. într-un moment hotă
ritor pentru destinele țării, trăsătu
rile unui act epocal de autodetermi
nare națională. Poporul nostru n-a 
acceptat să fie spectator pasiv în 
încleștarea care viza soarta șl viito
rul său, ca și al omenirii. Cotitura 
istorică din august 1944 a marcat 
începutul revoluției populare, al unej 
crescinde dinamizări a energiilor na-, 
ționale continuată pe curba ascen
dentă a revoluției și transformărilor 
ce au dus la România socialistă de 
azi.

General maior 
Eugen BANTEA 
Director al Centrului de studii 
și cercetări de istorie șl teorie 
militară al Ministerului 
Apărării Naționale____ _____ J

MANIFESTĂRI ÎN CINSTEA 
ZILEI DE 23 AUGUST

Sub genericul „30 de ani de adinei 
prefaceri in județul Arad", cabine
tul județean de partid a organizat 
în mai multe instituții, întreprin
deri și localități din municipiu și 
județ un simpozion, la reușita că
ruia și-au dat concursul lectori și 
conferențiari ai cabinetului. Astfel, 
la Ineu. Curtici, Nădlac, întreprin
derea de vagoane, întreprinderea 
textilă U.T.A. etc., în fața a sute 
de participanțl au fost prezentate 
temele : „Insurecția națională anti
fascistă armată din august 1944 — 
moment epocal in întreaga istorie 
a României", „Dezvoltarea econo- 
mico-socială a județului Arad in 
cele trei decenii care au trecut de 
la eliberarea țării" etc. Grupul de 
lectori și conferențiari ai cabinetu
lui județean de partid urmează să 
organizeze asemenea acțiuni și in 
localității» Pincotă, Lipova, Sebiș,

Recentele meciuri din „Cupa Davis* 
eu mis din nou cu acuitate problema 
creșterii unor tineri jucători capabili 
să Dreia la momentele oportune șta
feta din mîinile tenismaniior noștri 
consacrati si s-o poarte cu cinste 
mai departe la întrecerile internațio
nale de prestigiu. Tenisul nostru, și 
reprezentanta lui cea mai autoriza
tă. echipa României pentru „Cupa 
Davis". ș;-a creat de-a lungul ultimi
lor ani o reputație mondială solidă, 
întemeiată ne un șir de rezultate 
foarte onorabile. reputație care a 
contribuit substanțial la afirmarea 
sportului românesc in lume. De 
aceea, reprezentanții lui s-au bucurat 
de multă simpatie si atentie din 
partea amatorilor de sport de la noi 
din tară, iar popularitatea acestei 
ramuri a crescut considerabil, in spe
cial in rindurile copiilor și tinere
tului.

Totuși, această ambiantă extrem de 
propice dezvoltării tenisului national 
ca sport de masâ si de performantă 
nu A-a tradus, așa după cum ar fi 
fost normal, in apariția unui gruo 
de jucători cu perspectivă din sinul 
căruia că fie promovate pină la 
formația reprezentativă talentele au
tentice. Care să fie cauzele acestei 
stări de lucruri negative ? N-avem 
In tară si în București. terenuri. 
..condiții" ? Nu le place copiilor și a- 
dolescentilor acest sport care se nu
mește tenisul ? Trebuie să spunem 
din capul locului că in privința în
zestrării materiale nici o ramură nu 
a beneficiat de un spor atit de ma
siv si de rapid, chiar spectaculos. 
Numai in București, unde cu ani in 
urmă existau doar citeva zeci de te
renuri. se numărau in 1973 peste 130; 
acum, in august 1974, sint 211. iar 
pină la încheierea acestui an se va 
atinge cifra de 300 !.

Zilele trecute, insotindu-1 ne AL 
Lăzărescu. secretar general al F.R.T.. 
am vizitat patru dintre principalele 
baze ir. cadrul cărora se pregătesc 
si sportivi pentru performantă. Cu 
acel prilej am înregistrat incă o măr
turie — dacă mai era nevoie — a 
interesului pentru practicarea tenisu
lui. Intr-o Întreagă după-amiază 
n-am văzut nici un teren liber | 

la întreprinderile de strunguri. 
„Tricoul roșu", Combinatul de pre
lucrare a lemnului din Arad și al
tele. (Constantin Simion).

La Biblioteca municipală Brăila 
s-a deschis recent o expoziție cu 
tema „August *44 — piatră de ho
tar in literatura română". Cele 4 
secții : de poezie, proză, dramatur
gie, critică și istorie literară eta
lează cele mai valoroase creații ale 
literaturii de după 23 August 1944. 
(Mircea Bunea).

Teatrul „V. I. Popa" din Birlad 
a organizat la Vaslui, in cinștea 
celei de-a XXX-a aniversări a eli
berării patriei și a celui de-al 
XI-lea Congres al partidului săptă- 
mina teatrului românesc. Manifes
tarea a debutat cu piesa „Cititorul 
de contor" de Paul Everac. Au ur

mai mult. In parcul „23 August", pe 
aleile asfaltate din jurul bazei de 
tenis si al stadionului, multi copii se 
jucau cu rachete autentice sau im
provizate. Iar doi ucenici loveau 
mingea cu rachete metalice. sufi
cient de aspectuoase, de fabricație... 
proprie ! In capătul celălalt al ora
șului, la „Tenis Club București" din 
sectorul 7. pe cele șase terenuri as
faltate. puse gratuit la dispoziția co
piilor. perechile ocupau toate spatiile 
de joc, iar numeroși copii stăteau 
pe de lături, la rind ! Hotărit lucru, 
nu Înzestrarea materială, nici masa 

Tenisul nu se învață „după televizor"
Cine preia, de la maeștri, racheta performanței?celor ce joacă sau doresc să practice 

acest sport sint cauze care pot fi 
luate in considerare cind discutăm 
despre lipsa unor elemente de per
spectivă largă in tenisul de perfor
mantă. Dimpotrivă, atit dotarea in 
creștere rapidă, cit și numărul prac- 
ticantilor 6e înscriu drept temeiuri 
pentru apariția performerilor. fapt 
care ne face automat să căutăm 
motivele stagnării in altă parte.

Să începem cu baza I.E.A.B.S. din 
parcul „23 August" (3 terenuri in 
1973. 6 in prezent, 12 pină la sfârși
tul anului in curs. 13 la primăvara 
viitoare). Se antrenează aici tenis- 
mani de la Școala sportivă nr. 2 și 
de la institutul de construcții. Intil- 
r.im la lucru cu elevii pe un vechi 
maestru, antrenorul Gheorghe Cob- 
zuc. E angajat „cu ora" si n-are de
cit citeva luni de activitate la acest 
centru. Gheorghe Cobzuc si Al. Lă
zărescu cad repede de acord : din 
actualele efective ale centrului nu 
rezultă nici un element căruia să i 
6e prevadă perspectiva la nivel re
prezentativ. Motivul ? — îi întreb. 
..Explozia" de interes pentru tenis, 
Ln 6pedal in rindurile generațiilor 

mat premiera pe țară „Coriolan 
Secundus" de Mihail Sorbul, co
media muzicală „Ochiul babei" de 
George Vasilescu (după Ion Crean
gă), premiera „Speranța nu moare 
în zori" de Romulus Guga. In a- 
ceastă seară la închiderea săptă- 
minii va fi prezentată piesa „Ma
ma" de D. R. Popescu (L. Crăciun).

La Piatra Neamț a fost deschisă 
o expoziție județeană jubiliară sub 
genericul „Omagiu anului XXX". 
Făcind o retrospectivă a marilor 
transformări survenite in acest 
județ in cei 30 de ani care au tre
cut de la eliberare, expoziția oferă 
un prilej de a cunoaște aspectul 
inedit al participării oamenilor din 
această parte a țării la Înfăptuirea 
politicii partidului de edificare a 
socialismului (Ion Manea).

foarte tinere, ne-a surprins complet 
nepregătiti din punctul de vedere al 
cadrelor, al instructorilor — imi răs
punde Gh. Cobzuc. Și continuă : co
piii învață tenisul „după televizor", 
cum simte fiecare să tină racheta și 
să lovească mingea ; distracția e 
mare, e drept, timpul se petrece in 
mod foarte plăcut, dar astfel nu pot 
apărea tenismani de performantă. 
Consult o listă — in București sint 
numai 21 de antrenori si vreo 60 de 
instructori pentru mii. multe mii de 
tineri tenismani și... 300 de tere
nuri !

Tată, deci, unul dintre motivele 
stagnării, de aici decurgind si obli
gația presantă a organelor sportive : 
calificarea, in București si in țară, 
a unui număr corespunzător de in
structori spre a face față „exploziei", 
dirijind-o cu folos pentru viitorul 
performantei.

Totuși, cei 21 de antrenori șl 60 
de instructori nu pot contribui mai 
substantial la creșterea jucătorilor de 
elită ? Ne aflăm acum in fata altui 
vechi maestru. A. Schmidt, antrenor 
principal la- clubul „Progresul". Lu
crează la centru de dimineață pină 
se inserează. Din 96 de jucători cu
prinși in grupe, in majoritate copii 
și juniori, specialiștii acordă cre
dit, in șir descrescind ca vir- 
stă : Mihal Tăbăraș — 18 ani. Ma
rian Mlrza — 17 ani. Andrei Dirzu 
și Ion Iovănescu — 15 ani. Silvan 
Niculescu — 14 ani. Sub suprave
gherea antrenorilor, ei se pregătesc 
aproximativ 5 ore pe zi. Părerea lui
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„ROMÂNIA-FILM" prezintă: „FLUTURII"

O producție a studiourilor poloneze. Regia : Janusz Nasfeter. Cu : Jolanta Bohdal, 
llona Stawinska, Mieczyslaw Czechowicz.

A. Schmidt : Timpul de lucru al 
antrenorului de tenis n-ar trebui șă 
se calculeze in ore, ci in „zi-lumi- 
nă“ : cit e vremea prielnică, antre
norul de tenis trebuie 6ă folosească 
integral ziua pină la inserare : te
nisul e un joc cu partener : pentru 
copilul talentat, principalul partener 
de joc. care-1 și instruiește, e toc
mai antrenorul. Al. Lăzărescu : Re
gulile. generale pentru antrenorii din 
toate sporturile, prevăd 20 de ore 
antrenament pe săptămină. restul 
normei fiind acoperit de alte acti
vități : aceasta nu corespunde cerin

țelor muncii antrenorului de tenis si 
niqi nu constituie pentru el un sti
mulent ; il facem funcționar : ar tre
bui ca C.N.E.F.S. să ne aprobe reguli 
și norme aparte, specifice tenisu
lui.

Iată incă o concluzie care se des
prinde din situația actuală a tenisu
lui nostru : chiar cu efectivul actual 
de tehnicieni ar fi posibil să se ob
țină un randament sporit pentru per
formantă dacă reglementarea activi
tății lor ar fi adaptată specificului 
acestei profesiuni din tenis.

La centrele vizitate — „23 Au
gust". „Progresul", „Tenis Club 
București" (unitate interesantă prin 
organizare, ca și prin felul in care 
se imbină preocupările pentru teni
sul de agrement cu cele privind 
creșterea copiilor și juniorilor) și „Di
namo" (club cu pepinieră foarte pro
ductivă ln latura tenisului feminin) 
— s-au născut discuții despre ne
cesitatea modificării sistemului corn- 

pctlțional intern, în sensul apropierii 
lui dc formulele aplicate in tenisul 
mondial. Părerile converg înspre for
me specifice și adaptabile condițiilor 
noastre. Rezumindu-le, Al. Lăzăres
cu ajungea la următoarele soluții po
sibile : in scopul pregătirii si creș
terii tenismaniior noștri juniori, ti
neri si seniori pentru confruntările 
internaționale, ar trebui, cu ajutorul 
C.N.E.F.S. și al organelor sportive 
locale, să organizăm întrecerile de 
performantă in două modalități noi 
— pe de o parte, turnee în circuit 
de orașe, poate săptăminal la anu

mite niveluri ; pe de alta, o cupă na
țională in sistem „Cupa Davis", la 
care să participe echipele reprezen
tative ale unor orașe si ale unor clu
buri. Considerind competiția drept 
forma superioară a pregătirii si an
trenamentului. subscriem ideilor de 
mai sus. așteptind ca forurile spor
tive in drept să ia măsurile cuve
nite.

★
Situația tenisului bucureștean nu 

diferă sensibil de ceea ce se petre
ce in alte numeroase localități. Din 
datele pe care le deține conducerea 
F.R.T. rezultă că in multe orașe 
există un interes și o atentie ase
mănătoare fată de acest sport și fată 
de înzestrarea lui materială : dar, 
totodată, și o insuficientă in cadre 
tehnice, chiar mai accentuată. In 
timp ce se amenajează numeroase te
renuri. in timp ce crește afluxul 
tinerilor spre noile baze, numărul de 
antrenori și instructori rămîne dis
proporționat de mic. Sint astăzi în 
Întreaga tară 183 de antrenori ca
lificați, dintre care lucrează efectiv 
pentru performanță... 52 J
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Desigur. C.N.E.F.S. și organele sale 
locale, federația de specialitate tre
buie să pună la punct planul de ca
lificare a unui număr de antrenori 
si instructori corespunzător cu cerin
țele tenisului de masă si de perfor
mantă. Totuși, raportind lucrurile la 
interesul manifestat de tineret si la 
cerințele dezvoltării tenisului ca sport 
popular, activității acestor organe 
trebuie să i se alăture si alte Insti
tuții și organizații interesate. Re
amintim că in momentele foarte 

.prielnice dezvoltării tenisului — mo
mente generate de succesele presti
gioase ale tenismaniior noștri in 
„Cupa Davis" și în alte turnee In
ternationale — organizațiile de stat 
si obștești cu atribuții in sport, pre
cum și presa, radioteleviziunea, ci
nematografia au contribuit la popu
larizarea tenisului, la răspîndirea lui 
printre copii și tineret. In special, 
organizațiile U.T.C. inițiaseră fruc
tuoase acțiuni pentru amenajarea de 
terenuri simple prin munca patrio
tică a tineretului. precum si con
cursuri reușite printre proaspeții a- 
matori de tenis. Astăzi, cind sint mai 
mult decit oricind necesare atit gri
ja gospodărească pentru întreținerea 
și utilizarea judicioasă a terenurilor, 
cit si preocuparea pentru calificarea 
instructorilor care să-i învețe ne co
pii si tineri cum se joacă tenisul, or
ganizațiile U.T.C., mai ales acelea 
din scoli, organizațiile de pionieri, 
asociațiile studențești trebuie să-și a- 
ducă pe mai departe prețioasa lor 
contribuție la amenajarea de noi te
renuri, la îngrijirea și folosirea ra
țională a acestora, la organizarea 
sistematica a concursurilor locale, 
dar si în privința asigurării cadre
lor de Instructori. Multi dintre pro
fesorii de educație fizică, foștii șpor- 
tivi sau chiar unii dintre tenismani! 
in activitate, pot fi îndrumați să se 
califice ca instructori. Si astfel, unde 
sint terenuri, șl copii, să fie de față 
și instructorii. Iar, ne această cale, 
să se creeze o reală bază de masă 
centru performanța internațională ln 
tenia. _j

.Valerlu MIRONESCU

SPORT
între 11 și 18 august

Ștafeta sportivă 
omagială

Duminică, 11 august, din cind.' 
orașe ale țării — Timișoara, Satu- 
Mare, Baia Mare, Suceava și Bo
toșani — se va da plecarea in șta
feta omagială „A XXX-a aniversare 
a eliberării României și Congresul 
al XI-lea al P.C.R.". Echipele de 
ștafetă, formate din alergători, ci
cliști. motocicliști, călăreți și auto- 
mobiliști vor străbate in drum spre 
București toate județele. După 
cum am fost informați ieri la 
o conferință de presă, organizată de 
Consiliul municipal pentru educație 
fizică și sport, ultimele schimburi 
vor sosi in Capitală duminică 18 au
gust la ora 18, primirea ștafetei 
avind loc pe stadionul Republicii in 
cadrul unei ample manifestări poli
sportive. Astfel, începind de la ora 
15 și pină la ora 19 se vor desfășura 
întreceri demonstrative de judo, 
lupte, box, gimnastică, ciclism, atle
tism, precum și două meciuri de 
fotbal : Rapid — C.S.U. Brașov ti 
Autobuzul — Metrom Brașov.

Volei feminin
„TROFEUL T0MIS"

La Constanța au continuat vineri 
Intilnirile competiției feminine de 
volei pentru „Trofeul Tomis". La ca
pătul unui meci spectaculos, echipa 
Cubei a învins cu 3—2 (15—7, 17—Î9, 
15—12, 15—17, 15—11) reprezentativa 
țării noastre. Astăzi, de la ora 17. au 
loc alte două partide : Cuba—Ceho
slovacia și România—Ungaria.

în citeva rînduri
TENIS. — In turul al doilea al 

concursului de la Indianapolis, Ilia 
Năstase l-a învins cu 6—2, 6—3 pe 
Freddie McNair (S.U.A.). Intr-o par
tidă pentru turul al treilea, suedezul 
Bjorn Borg l-a învins cu 6—4, 6—3 
pe spaniolul Juan Gisbert.

FOTBAL t Azi, la Galati, 
primul meci al noului 

campionat
Noua ediție a campionatului cate

goriei A de fotbal va începe astăzi 
cu desfășurarea meciului dintre noua 
promovată F.C. Galați și C.F.R. Cluj. 
Jocul va incepe la ora 17. Studioul 
de televiziune va transmite desfășu
rarea acestei intilniri. Celelalte par
tide ale etapei vor avea loc dumi
nică de la ora 17 după următorul 
program : Dinamo — F.C.M. Reșița 
(stadionul Dinamo), U.T. Arad —
Jiul, Universitatea Cluj — Universi
tatea Craiova, F.C. Constanța — p.
F.C. Argeș, Sportul studențesc —
Steagul roșu (stadionul Steaua), 
A.S.A. Tg. Mureș — Steaua, Olimpia 
Satu Mare — Politehnica Iași.

Duminică de la ora 16,50 stațiile 
noastre de radio vor transmite aspec- . 
te de la aceste meciuri.
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Sesiunea a Xl-a a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-ungare 

de colaborare economică
La 9 august s-a semnal la Bucu- 

ref i protocolul sesiunii a Xl-a a 
Comisiei mixte guvernamentale ro
mâno-ungare de colaborare econo
mică.

La lucrările sesiunii, delegația ro
mâna a fost condusă de Iile Vcrdeț. 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al C C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Central de Conti ol 
Muncitoresc al Activității Economico 
5i Sociale, președintele părții române 
in comisie, iar delegația ungară — de 
Mâtyâs Timar, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele păr
ții ungare in comisie.

în cadrul sesiunii s-au analizat re
zultatele obținute, constatindu-se cu 
satisfacție că sarcinile stabilite la 
sesiunea anterioară și la intilnirile 
președinților celor două părți in 
comisie au fost Îndeplinite. Astfel, 
in perioada scursă de la sesiunea 
a X-a a comisiei s-au încheiat con
venții și contracte pentru o serie de 
acțiuni de cooperare și specializare 
In producție in domeniile industriei 
de autovehicule, mașinilor-unelte, 
industriei chimice și în alte domenii. 
S-a lărgit și adincit colaborarea și 
cooperarea economică șl tehnico- 
științifică directă intre organele și

Județele Timiș și Gorj 
au terminat recoltatul
Țăranii cooperatori, mecanizatorii 

si lucrătorii din întreprinderile a- 
gricolc de stat din județul TIMIȘ 
au încheiat, la 9 august, cam
pania de recoltare a cerealelor Dâ- 
ioase de pe suprafața de aproape 
200 000 ha. In telegrama adresată 
de Comitetul județean Timiș al 
P.C.R.. cu acest prilej. Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân. tovarășului Nicolae Ceausescu, 
se spune : Ca urmare a intensei 
munci politice și organizatorice 
desfășurate de organele si organi
zațiile de partid, care a determi
nat o largă mobilizare a energiei, 
priceperii si hărniciei tuturor ță
ranilor cooperatori, mecanizatori
lor. lucrătorilor din I.A.S. si spe
cialiștilor — români, germani, ma
ghiari. sirbi si de alte naționalități 
— județul Timiș a obținut cea mai 
mare producție de cereale Dăioase 
din întreaga istorie a acestor locuri. 
răsDunzind astfel cu însuflețire la 
Înflăcărată dumneavoastră chema
re ca anul jubiliar 1974 să devină 
un an record in producția agri
colă.

In această activitate un rol deo
sebit l-a avut sprijinul acordat de 
conducerea partidului si statului în 
mai buna dotare cu mașini si u- 
tilaje. in aprovizionarea cu îngră
șăminte chimice si erbtcWo. 'pre
cum si repartizarea’~dm alte'îu* 
dete a uneit.nmpnrta’-.te- forte me
canice în campania de recoltare — 
sprijin pentru care vă adresăm, 
mult stimate tovarășe Nicolae 

organizațiile cu profil similar din 
cele două țâri.

De asemenea, comisia a stabilit 
măsuri concrete menite să accelere
ze finalizarea acțiunilor de cooperare 
pentru care sint in curs tratative, 
precum și găsirea de noi obiective 
de cooperare și specializare In ve
derea dezvoltării mai accentuate a 
cooperării economice româno-ungare 
pe perioada 1976—1980. Asemenea 
m'-uri se refera la extinderea coope
rării in domeniile construcțiilor de 
mașini, industriei chimice, industriei 
metalurgice, transporturilor și tele
comunicațiilor.

l i domeniul schimburilor comer
ciale dintre cele două țări au fost 
convenite căile și mijloacele necesare 
pentru dez. voi tarea lor armonioasă și 
echilibrată in anul 1975 fi pe peri
oada următoare.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
Intr-o atmosferă cordială, de deplină 
prietenie și înțelegere reciprocă.

★
Seara. însărcinatul cu afaceri ad- 

interim al R. P. Ungare la București, 
Imre Farkas, a oferit o recepție în 
onoarea parlicipanților la lucrările 
sesiunii.

(Agerpres)

Ceausescu, cele mai vii mulțumiri, 
recunoștința noastră fierbinte.

Oamenii muncii din agricultura 
timiseană dedică din toată inima 
aceste succese ale campaniei agri
cole de vară marilor evenimente 
ale anului 1974 — cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei de 
sub dominația fascistă si Con
gresul al Xl-lea al partidului.

*
Tot ieri, au terminat recoltatul 

griului pe întreaga suprafață si în
treprinderile agricole de stat si 
cooperativele agricole de producție 
din județul GORJ. Raportînd acest 
succes Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceausescu, Comite
tul județean Gorj al P.C.R. scrie in 
telegrama adresată cu acest prilej : 
însuflețiți de minunatele perspec
tive jalonate de proiectele Progra
mului partidului si Directivelor Con
gresului al Xl-lea. cooperatorii si 
mecanizatorii, cadrele de specialiști, 
toti lucrătorii din agricultura gor- 
janâ isi intensifică eforturile în 
vederea continuării si grăbirii ce
lorlalte lucrări de sezon spre a 
smulge Dămintului roade tot mai 
bogate.

Asigurăm conducerea partidului, 
ne dumneavoastră, iubite toWrîfei*- 
Nicolae Ceausescu, că *vom'- face te- " 

'tui pentru înlănțuirea ■pniftlcitc 
partidului. pentru înflorirea si dez
voltarea meleagurilor noastre, a 
patriei socialiste.

Excelentei Sale
Domnului V. V. GIRI

Președintele Republicii India
NEW DELHI

La cea de-a 80-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere am 
deosebita plăcere de a vă adresa cele mai calde urări de sănătate și 
fericire personală.

Folosesc acest prilej pentru a-mi reafirma convingerea că relațiile 
bune de prietenie și conlucrare multilaterală statornicite între Republica 
Socialistă România și Republica India se vor dezvolta pe mai departe 
in spiritul convorbirilor pe care le-am avut împreună la București, in 
cursul anului trecut, ceea ce corespunde intereselor și aspirațiilor po
poarelor român și indian, cauzei păcii, securității și colaborării interna
ționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Pentru felicitările pe care Excelența Voastră ml le-a adresat cu 
ocazia Zilei naționale elvețiene, vă exprim, în numele Consiliului Federal, 
mulțumirile mele călduroase. La rindul meu, vă trimit cele mai bune 
urări de fericire personală și de prosperitate pentru viitorul poporului 
român.

ERNST BRUGGER
Președintele federal 

al Confederației Elvețiene

SECRETARUL GENERAI SI DIRECTORUL EXECUTIV Al 
CONFERINȚEI MONDIALE A POPULAȚIEI 

AU SOSII EA BUCUREȘTI
Vineri după-amiază au sosit in Ca

pitală Antonio Carrillo Flores, secre
tar general al Conferinței mondiale 
a populației, și Ralph Townley, di
rectorul executiv al Conferinței mon
diale a populației.

Pe aeroportul Otopeni au venit In 
întâmpinare Mircea Malița. secretar 
general al Comitetului național ro
mân pentru pregătirea Conferinței 
mondiale a populației. Ion Datcu, 
ambasador, reprezentantul permanent

Sosirea primarului orașului Bagdad
La invitația primarului general al 

Capitalei, Gheorghe Cioară, vineri 
după-masă a sosit in București Ibra
him Mohamed Ismail, primarul ora
șului Bagdad.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
oaspetele a fost întâmpinat de tova
rășii Gheorghe Cioară. Silvestru Vir- 
tosu, secretarul Comitetului executiv 
al Consiliului popular al municipiu
lui București, de funcționari superiori 
din M.A.E.

Au fost prezenți Ahmad Hussein 
Al-Samarrai. ambasadorul Republicii 
Irak la București, și membri ai am
basadei. 

Simpozion consacrat aniversării a 50 de ani de la crearea 
organizației „Ajutoriil RoșiT

vremea

al României la O.N.U., alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți Sayed Abbas 
Chedid, directorul Centrului de infor
mare al O.N.U., și Bhagirathiin R. 
Devarajan, reprezentantul Programu
lui Națiunilor Unite pentru Dezvol
tare in România.

A fost de față Armando Cantu Me
dina. ambasadorul Statelor Unite ale 
Mexicului in țara noastră.

(Agerpres)

în cursul după-amiezii oaspetele a 
făcut o vizită la Consiliul popular al 
municipiului București, unde s-a in- 
tilnit cu tovarășul Gheorghe Cioară, 
si cu membri ai Comitetului execu
tiv al consiliului popular municipal, 
în timpul întrevederii, desfășurată 
intr-o atmosferă cordială, a avut loc 
un schimb de opinii privind activita
tea celor două municipalități.

în continuare, primarul general al 
Capitalei a oferit un dineu, la res
taurantul Hanul lui Manuc. in onoa
rea primarului orașului Bagdad. •

Cronica zilei ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ECUADOR

Ministrul afacerilor externe al Ro- 
publicii Socialiste România, Gcorgo 
Macovoscu, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului relațiilor ex
terne al Republicii Ecuador, Antonio 
Jose Lucio Paredes, cu ocazia celei 
de-a 183-a aniversări a proclamării 
independenței țării sale.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovoscu, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului relațiilor ex
terne al Republicii Columbia. Inda- 
lecio Lievano Aguirre, cu ocazia nu
mirii sale in această funcție.

*■
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Nicolae Ghcnea a fost numit in cali
tate de ambasador extraordinar șl 
plenipotențiar al Republicii Socialis
te România in Republica Federativă 
a Braziliei.

★
Vineri. 9 august, s-a întors In 

București delegația P.C.R., condusă 
de Nicolae Mihai, membru al C.C. 
al P.C.R.. care. Ia invitația Partidu
lui Socialist Desturian. a făcut o vi
zita de prietenie in Tunisia. Dele
gația P.C.R. a fost intîmpinatâ la 
aeroport de tovarășul Ion Savu, 
membru al C C. al P.C.R.. de acti
viști de partid.

★
Vineri după-amiază a sosit la 

București Basil Franklin Boit, am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Noii Zeelonde în Republi
ca Socialistă România.

t V
PROGRAMUL I

fl.00 O viață pentru o Idee : Ni
colas Copernlc.

9,25 Teatrul scurt : ,,Noapte fier
binte" de Livta Ardelean. 
Scenariu distins cu men
țiune la concursul organi
zat de Radiotelevizlunea ro
mână — ediția 1972.

10,10 Muzică populară : „Praho
va, apă zglobie" — melodii 
muntenești cu Irina Logîiin 
și Benone Sinulescu.

10.30 Teleclnemateca. Un mare 
cineast : Lindsay Anderson. 
„Viața sportivă" — produc
ție a studiourilor cinema
tografice engleze.

10.30 Telex.
16,35 Muzică populară : O Inter

pretă a cintecului musce- 
lean — Ana Pinaru.

16.45 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.

17,00 Fotbal : F.C. Galați — C.F.R. 
Cluj. Prima etapă a noului 
campionat național — divi
zia A. Transmisiune directă 
de la Galați.

13.45 Tinerii șl muzica lor... la 
Constanța.

19.15 Publicitate.
19,20 moi de seri : Povești din că

limară.
19.30 Telejurnal » Raportul țârii 

la marea întrecere.
20,00 Avanpremieră. 
20.05 Teleonciclopedia.
20.45 Film serial : „Un August 

In flăcări". Scenariul : Eu-
’ gen Barbu, N. Mihail. Epi

sodul R — „Arhive secrete".
21.40 Teleiurml a Sport.
32,00' In'ilhlrea <L' !a ora ț0,.‘, Ma- 

gâztn^muiical-distractiv.’

Excelentei Sale
Domnului

GUILLERMO
Președintele Republicii Ecuador

QUITO

Cea de-a 165-a aniversare a proclamării Independenței țârii dum
neavoastră îmi oferă plăcuta ocazie să transmit Excelenței Voastre și 
poporului ecuadorian, în numele poporului român, al guvernului și al 
meu personal, cele mat cordiale felicitări și urări de fericire și prospe
ritate.

îmi amintesc cu multă plăcere de vizita pe care am făcut-o în fru
moasa dumneavoastră țară, la amabila invitație pe care mi-ați adresat-o; 
folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că perspectivele 
deschise de convorbirile prietenești și rodnice pe care le-am purtat vor 
contribui la dezvoltarea, pe multiple planuri, a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre țările și popoarele noastre.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Ziua de 10 august 
1809 a rămas înscrisă 
ca o dată memorabilă 
in istoria Ecuadoru
lui și a Americil his
panice : pentru prima 
dată o Iară latino-a- 
mericană isi proclama 
Independenta.

Țară situată la Ecua
tor. de unde provine 
și numele, a avut insă 
dc înfruntat de-a lun
gul anilor imense 
greutăți datorită do
minației mononoluri- 
lor străine. Anul a- 
cesta. sărbătoarea zi
lei naționale are ioc 
în climatul determi
nat de schimbările d!n 
viața politică și eco
nomică a țării. ini
tiate de guvernul con
dus de Guillermo Ro- 
driguez Lara. instalat 
Ia putere în februarie 
1972. Răspunzînd as
pirațiilor naționale, 
politica actuală a gu
vernului ecuadorian 
urmărește lichidarea 
subdezvoltării ecnnr- 
miee oe calea valori
ficării in interes pro
priu a resurselor ță
rii. A fost elaborat un 
plan cincinal de dez
voltare (1973-1977) vi- 
zind electrificarea ță

rii, construirea unor 
întreprinderi de pre
lucrare a metalelor și 
rafinare a țițeiului, în
făptuirea unei refor
me agrare. Ample 
perspective pentru di
versificarea economiei 
au fost deschise prin 
descoperirea. unor 
mari rezerve petro
lifere. în 1967. după 
îndelungate prospec
țiuni in zona junglei 
amazonice, a erupt 
frimul puț de petrol.

n prezent, extracția 
de „aur negru" este 
de 250 000 de barili 
pe zi, iar rezervele de 
petrol sint apreciate 
la 760 milioane de 
tone. De o deosebită 
imoortanță pentru ac
celerarea progresului 
țârii sîr.t măsurile în
treprinse de noul gu
vern privind îngrădi
rea activității firme
lor străine șl apăra
rea intereselor eco
nomiei naționale.

România urmărește 
cu multă simnatie e- 
forturile depuse de 
poporul ecuadorian 
pentru consolidarea in
dependenței naționa
le, pentru progres e-

P. C. din Argentina sprijină programul 
de reconstrucție națională

BUENOS AIRES 9 (Agerpres). - 
Partidul Comunist din Argentina 
sorijină apelul președintelui tării. 
Maria Este’a Martinez de Peron. în 
f irn . .... ,2 Soborului argentinian 
să‘* Ip5r,.;.riue' la arriule acțiuni dC' te- 
conjțț.ructie națională, să susțină ” gu
vernul in liiDta împotriva sabotaju
lui si a speculei în domeniul apro
vizionării — au făcut cunoscut mem
brii unei delegații a partidului in 
cadrul unei recente intîlniri cu mi
nistrul de interne. Ben’.to Llambi.

edrepiățesc. pentru că este 
•ofund al meu, dar luci- 
tatea, chiar atacată de 
:ntimente, mă obligă la 
ște adevăruri.
Nu vreau să-i dezvălui 
irerile vremii de odini- 
ră. sint foarte* cunoscute, 
■t asemeni durerilor din 
lelalte orașe ale țării : 
aime economice și so
aie. neghiobii politice, 
uncă grea și mai ales o 
•siguranță violentă. Dans
antă. din cauză că orașul 

avea o structură, un ax, 
re să-i confere persona
je. care să-i prevadă si 
-i întipărească dezvolta-
i, care in ultimă instanță 
•i rezolve însăși problema 
praviețuirU.
lindindu-mă acum, rezis- 
:ța lui din vremurile ace- 

de restriște, mi se pare 
miracol. Oare cum răz- 

iu oamenii ? Cum putea 
supraviețuiască un oraș 
25 090 de locuitori, a 

•ui avere „modernă" se 
npunea din 2 mori, o 
>ricâ de ulei și o fabrică 
vată ? Mai erau câteva 

liere, gara și loturile a- 
r-ole din jurul orașului 
e ie aduceau oamenilor

general de brigadă
A. RODRIGUEZ LARA

conomic și social. Ași 
cum se știe, intre 
România și Ecuador 
s-au statornicit șl se 
dezvoltă legături de 
prietenie și colabora
re in domenii tot mai 
variate. Un moment 
de o deosebită însem
nătate in evoluția po
zitivă a acestor relații 
l-a constituit vizita 
întreprinsă anul tre
cut. de președintele 
Nicolae Ceaușescu in 
Ecuador, la invitația 
președintelui acestei 
țâri. Convorbirile care 
au avut loc cu acest 
prilej, Declarația so
lemnă comună sem
nată de cei doi pre
ședinți — document de 
o amplă semnificație 
internațională — cele
lalte acorduri si înțe
legeri au evidențiat 
dorința comună de a 
da un nou impuls re- 
la'iilor de prietenie și 
colaborare româno- 
ecuadoriene,, spre bi
nele ambelor popoa
re. corespunzător in
tereselor luptei iniDO- 
triva imnerialismului, 
cauzei păcii si înțele
gerii internaționale.

G. B.

Referlndu-se Ia mesajul adresat 
națiunii de șeful statului, organul de 
presă al P. C. din Argentina. ..Nues- 
trQ.rPșUbra**.. subliniază necesitatea 
IntăMritcWMtâiii'de-acțiune a mase
lor pooulare-M.o-'la orașe si sate «tub 
cQhducdrfefâ clasei muncitoare, pentru 
apărarea intereselor si drepturilor 
obținute si continuarea programelor 
initiate de guvern in diverse sec
toare.

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA I

EXTRAGEREA I : 84 89 35 57 77 36 
31 63 26.

EXTRAGEREA a Il-a : 14 10 56 16 
17 90 3 24 45.

AGEREA DIN 9 AUGUST 1974

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 
984 859 lei din care 333 014 lei re
port.

' La Timișoara

I UN NOU OBIECTIV ) 
INDUSTRIAL I

TIMISOARA (Corespondentul 
„Scînteii1*. Cezar Ioana). La 
Timișoara a început să pro
ducă un nou obiectiv indus
trial : întreprinderea de pre
fabricate pentru încălțăminte 
„Pretim". După cum ne spune 
inginera Adriana Girleanu. di
rectoarea unității, in secțiile și 
atelierele de producție de aici 
va fi realizată, la scară in
dustrială. o variată gamă de 
tocuri cu capace, branțuri și rame 
din mase plastice, tălpi, ștai
furi si branțuri clasice. pinzâ 
impregnată și alte materiale uti
lizate la confecționarea încăl
țămintei. Prin intrarea în func
țiune a acestei noi întreprinderi, 
dotată cu mașini și instalații de 
ridicată comp exitate tehnică, se 
asigură introducerea unei teh
nologii moderne de fabricație in 
sectorul Încălțăminte, menită să 
conducă la sporirea simțitoare 
a productivității muncii si la 
îmbunătățirea in continuare a 
calității produselor.

PERSONALITATEA ORAȘULUI
L’rmare din pag. D

A apărut „REVISTA ECONOMICĂ'1 nr. 8/1974
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Numărul revistei se deschide 
cu editorialul : „Proiectul (ic 
Directive ale Congresului al 
Xl-lea al partidului. Perspecti
vele strălucite ale progresului 
social-economic al României". 
La rubrica ECONOMIE NA
ȚIONALA se publică articole
le : „Expresia forței creatoare 
și a energiilor unei națiuni stă- 
Pine pe destinul ei" (STERE 
GIOGA), „Opțiuni fundamen
tale ale dezvoltării economice 
și sociale in viitorul cincinal 
(1976—1980)“ (V. PORUMBES- 
CU), „Un program de înflorire 
multilaterală a României socia
liste" (GEORGE STERESCU), 
„Aprovizionarea tehnlco-mate- 
rială. Colaborarea dintre furni
zori și beneficiari în vederea 
incheierii contractelor economi
ce pe termen lung" (dr. D. 
FUNDĂTURĂ), „Sintezc-ana- 
lizc. Promovarea, statornicirea 
și apărarea principiilor echita
bile in relațiile economice in
ternaționale. Corespondența
concepției românești cu cerin
țele progresului cconomico-so- 
cial general" (dr. MARIA PO
PESCU), „Dezvoltarea relațiilor 

parcă numai disperări. Ce 
bine că noi visam pe vre
mea aceea și aveam o casă 
în care să dormim și să 
mincărn, nu prea pe sătu
rate. dacă e să fim drepți ! 
Cit de desnădăjduit era 
orașul meu fără amintirile 
mele !

Nu mă pot gindi acum ce 
s-ar fl intimplat cu el in 
condițiile unei Moldove 
..tradiționale**, inerte, con
damnată Ia înapoiere. Din 
fericire, în anii construc
ției socialiste, Birladul a 
urmat calea Întregii Moldo
ve, a întregii țări, a fost 
cuprins în acțiunea viguroa
să și lucidă de moderniza
re și fortificare, prin im
plantarea înțeleaptă, in 
fiecare oraș, a unor mari 
grupuri industriale. Rezul
tat al politicii partidului 
de industrializare socialistă, 
de făurire a unor temelii 
puternice pentru Întreaga 
dezvoltare economica, so
cială, culturală. Ce în
seamnă aceasta pentru 
Birlad. pentru toate ora
șele Moldovei, numai noi, 
cei care am trăit în ase
menea orașe, lipsite de per
sonalitate, putem ști și 
simți.

Tată dar, orașul meu, cel 
frumos doar prin amintiri, 
cum are astăzi o structură, 
un ax, in jurul căruia gra
vitează toate elementele 
propășirii sale. Acest ax, 
uzina de rulmenți și cele
lalte fabrici care au răsă
rit sau care 8-au dezvol
tat in ultimii ani, înseamnă 
pentru oraș mai intii și 
întii viață, și apoi conti
nuitate, și apoi viitor. Tre
cutului său secular i s-a 
fixat un viitor luminos. 
Birladul nu va rămine doar 
în istorie ca o dovadă a 
continuității românești in 
această parte a lumii (800 
de ani de existență atestată 
documentar înseamnă pen
tru Moldova cea pirjolită 
și galopată o eternitate D.ci 
trăiește in geografia pre
zentului românesc, in eco
nomia și cultura româ
nească, in dinamica socie
tății noastre socialiste. Mai 
mult. Birladul și-a ciștigat 
in sfirșit o personalitate. 
Sferele, cilindrii și conurile 
de oțel produse de fabricile 
lui ii duc numele in zeci 
de țări ale lumii și își 
găsesc locul precis in cele 
mai complicate și mai di
verse mecanisme modeme.

Vineri a avut loc in Capitală un 
simpozion organizat de Academia de 
stiinte sociale si politice si Institu
tul de studii istorice si sociai-Doliti- 
ce consacrat împlinirii a 50 de ani 
de la crearea organizației „Ajutorul 
Roșu" din România.

economice externe ale Români
ei" (ION PĂȚAN), ..Partener 
activ in diviziunea internaționa
lă a muncii" (prof. dr. ALE
XANDRU PUIU). Rubrica 
CONDUCERE ȘI ORGANIZA
RE cuprinde articolul „Condu
cere integrată in producția avi
colă" (ION MANEA). în con
tinuare, la rubrica TEORII- 
IDEI sint prezentate articole
le „Impactul industrializării a- 
sitpra structurii de clasă" (prof, 
univ. CONST. IONESCU, EM. 
GOLDSTEIN), „Amortismente
le și uzura morală a fondurilor 
fixe" (prof. ing. EM. FLORES- 
CU), „Teorii economice in con
flict : „fiscalismul" împotriva 
„monetarismuluf" (conf. univ. 
C. BICIII). în continuare, ru
brica ECONOMIE MONDIALA 
cuprinde articole : „în strategia 
lichidării decalajelor economice 
— obiective ale cooperării in
ternaționale pentru accelerarea 
progresului" (VICTOR ALDEA), 
„Foarfecele preturilor interna
ționale" (GHEORGHE NTSTOR), 
„Piața monetară Internațională", 
„Decalaje in producția mondia
lă de oțel".

Marele tonic — indus
tria — a dus in acești 30 
de ani la dublarea popu
lației orașului, la apariția 
unor noi instituții cultu
rale, pedagogice, speciali
zate, la afirmarea unui oraș 
modern. întinerit, mindru 
de tradițiile sale și încre
zător in viitorul lui, la 
transformarea orașului des- 
nădăjduit de altă dată in
tr-o veritabilă capitală a 
văii B’rladului, așa cum l-a 
înregistrat trecutul, așa 
cum il va primi viitorul.

Din cei 800 de ani a 
căror Împlinire coincide 
fericit cu jubileul celor 
trei decenii de libertate a 
țării, fără să ignorăm 
nici un an al acestor multe 
secole, fără să ne ascundem 
emoția adincâ pentru e- 
roismul din atiția ani din 
aceste opt secole, din cei 
800 de ani ai celui mai 
vechi ora? al Moldovei, 
trebuie să lăudăm cu toate 
inimile și cu toată Inima 
acești ultimi 30 de ani. ai 
marilor prefaceri socialiste, 
care se revarsă ca o co
roană, ca o explozie de 
flori binemeritate pe dru
mul încărcat de istorie al 
celor opt secole.

Simpozionul a fost deschis de prof, 
dr. docent Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Academiei de știinte so
ciale si nolitice. care a vorbit despre 
semnificația politică a „Ajutorului 
Roșu**.

Au fost prezentate apoi comunică
rile : ..Ajutorul Roș i'* — organizație 
de masă creată si condusă de P.C.R.'*. 
de prof. Barbu Zaharcscu : ..Lupta 
organizației ..Ajutorul Roșu" din 
România, sub conducerea P.C.R., 
pentru sprijinirea victimelor terorii 
fasciste oe Dlan internațional (1933— 
1940)“, de dr. Gh. Adorian ; „Solida
ritatea internațională cu delinuții do- 
Iitici comuniști si antifasciști din 
România", de dr. Olimpiu Matichescu.

La simpozion au participat foști 
membri ai organizației „Ajutorul 
Roșu", activiști de partid si de stat, 
cercetători din domeniul științelor 
sociale.

(Agerpres) I

In intimpinarea Conferinței 
mondiale a populației

(Urmare din pag. I)

logice și afilieri internaționale, cer
cetători și specialiști. In acest fel, ti
neretul. care in zilele noastre, parti
cipă tot mai activ la viața economi
că, social-poiitică națională șl inter
națională, va avea posibilitatea să 
dezbată modalitățile de creștere a 
contribuției tinerei generații la so
luționarea problemelor populației în 
concordanță cu Înaltele cerințe de 
progres economic $1 social, de 
libertate, independență. pace și 
colaborare intre popoare. Tema 
generală a conferinței — „Tine
retul și populația" va fi dezbătu
tă in cadrul a trei comisii : „Tine
relul. populația și dezvoltarea so- 
clal-economică", „Tineretul, popu
lația, resursele și mediul înconjură
tor", „Tinerelul, populația, familia 
și bunăstarea".

Următoarea manifestare, menită să 
asigure o participare activă a re
prezentanților presei la lucrările 
conferinței, va fi colocviul ziariști
lor, care va întruni, in perioada 15— 
17 august, 150—200 ziariști din toa
ta lumea. în acest cadru sd va rea
liza o largă informare in legătură cu 
problemele care vor fi dezbătute 
la Conferința mondială a populației 
Totodată, vor fl puse in discuție, in 
cadrul unor ședințe de lucru, dife
rite teme legate de problematica 
ponulatiei. cum ar fi de oildă 
„Populația și dezvoltarea soclal-eco- 
nomică", „Populația și resursele na
turale**, „Politica demografică", ,,A- 
șezări omenești : urbanizare și popu
lație" etc. Personalități marcante 
vor prezenta o serie de comunicări 
pe aceste teme.

„Tribuna populației", ale cărei lu
crări urmează să se desfășoare in
tre 18 și 30 august la Facultatea de 
drept din București, constituie una 
din activitățile paralele, de cea .mai 
mare însemnătate, ale Conferinței 
mondiale a populației. Concepută 
ca un larg forum internațional cu 
caracter ncguvemamenlal, ea va da 

Ieri In țară : Vremea n devenit Insta
bilă in Banat. Crișana, Maramureș, 
nordul șl centrul Olteniei, nord-vestul 
Munteniei, nordul $! vestul ?.loldovei. 
unde cerul s-a Înnorat treptat și au 
căzut ploi temporare care au avut și 
caracter de averse însoțite de descăr
cări electrice. In celelalte regiuni, vre
mea r fost i.n general frumoasă. Viatul 
a suflat slab plnă la potrivit, cu in
tensificări locale In zonele de munte. 
Temperatura aerului la ova 14 oscila 
Intre 17 grade la Ocna Șugatag șl 31 de 
grade ia Giurgiu și Turnu-MASurele. Tn 
București : Vremea a fost călduroasă, 
cu cerul mai mult senin. Spre seară, 
cerul s-a înnorat. Vtntul a suflat slab 
Temperatura maximă a fost de 32 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 11, 
12 și 13 august. In țară : Vreme In ge
neral instabilă, cu cerul temporar noros. 
Vor cădea averse de picnic, mai frec
vente în nordul țării șl In zona de deal 
șl de munte. Vînt moderni. Minimele 
vor fi cuprinse Intre 0 sl 18 grade, iar 
maximele intre 18 șt 28 de «rade. In 
București : Cer temporar noros. Va 
ploua sub formă de averse. Vînt mo
derat. Temperatura ușor variabilă.

posibilitatea celor circa 600 reprezen
tanți ai organizațiilor neguverna
mentale cu statut consul ta* iv la 
O.N.U., oameni de știință, specialiști 
din diferite domenii dt aetivita e 
să dezbată multiple aspecte ale 
problematicii populației. Ea va des
fășura un amplu program de lucru 
— 3 ședințe plenare. 39 dezbateri 
pe secțiuni, mese rotunde, proiecții 
de filme și altele — cu scopul de 
a informa și influența opinia publi
că mondială și de a formula puncte 
de vedere ce vor fi prezentate Con
ferinței mondiale a ©oon’atJei. Gri 
din teme va fi, de pildă, poziția și 
statutul fdmeii in raport cu popu
lația, temă ce .se va dezbate cu par
ticiparea reprezentantelor femeilor 
din lumea întreagă.

între LI și 17 august va avea loc 
seminarul do an!ro->ologie. core ’•;» 
prilejui, specialiștilor români și stră
ini — dintre care majoritatea din 
țările In curs de dezvoltare — să 
dezbată consecințele social-culturale 
legate de politica demografică.

Și copiii, viitorul omenirii, vor fi, 
lntr-un anumit fel, prezenți in a- 
ceastă suită de activități. Expoziția 
internațională de desene pe tema 
„Familia mea" va fi inaugurată in 
ziua de 21 august a.c. in foaierul 
noii săli a Teatrului Național dîn 
București. Și tot în acest nou lăcaș 
de cultură va avea loc un mare 
spectacol de gală cu participarea 
unor reputați artiști români și stră
ini — spectacol a cărui prezentare 
va fi făcută de Peter Ustinov. Am
bele manifestări vor fi organizate 
de către Comitetul Național Român 
pentru U.N.I.C.E.F. în parcul de 
lingă Opera Română va fi ampla
sară o expoziție organizată de către 
Organizația Mondială a Sănătății : 
un model de dispensar rural pentru 
țări in curs de dezvoltare.

Se Intenționează, de asemenea, ca 
In perioada 20—28 august să aibă 
loc dezbateri asupra artelor folclo
rice ca valori de comunicare și edu
cație in problemele populației.

Comemorarea bombardamentului 
atomic de la Nagasaki

TOKIO 9 (Corespondentă de la 
Paul Diaconul. — Orrșul Nagasaki a 
comemorat, vineri. 29 de ani de la 
bombardamentul atomic in care și-au 
pierdu*, viața aproape 100 009 de oa
meni. Peste 12 000 de persoane, in
clusiv reprezentanți ai diferitelor or
ganizații pacifiste japoneze, au parti
cipat la manifestările desfășurate in 
memoria victimelor bombardamentu
lui atomic de la 9 august 1915. Șeful 
Secretariatului cabinetului. Susumu 
Nikaido. a dat citire unui mesaj a-

INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE

Fisuri în citadela apartheidului
Fisuri in citadela apartheidului — Republica Sud-Africană ? Sem

ne de slăbire a atitudinii seareqaf -oniste ? Frămintările din societatea 
sud-africană — greve ale oiuncltorllor, manifestații studențești ș.a. 
— intim legate de persistența monstruoasei politici oficiale de „dez
voltare separată a raselor" își găsesc o expresie elocventă și In di- 
sensiunile ivite, in ultimul timp, chiar in rindurilc partidului național 
de guvernâmint, promotorul principiilor rasiste. Situația este astfel 
înfățișată de cotidianul american „international-- Herald Tribune" ;

în Africa de Sud începe să se con
tureze ia sinul partidului nation-.il. 
aflat la putere, o confruntare tot mai 
ascuțită intre elementele conserva
toare si cele de nuanță mai mode
rată. E greu de apreciat evoluția 'Vi
itoare a acestei dispute interne, dar 
se pare că se lărgește continuu dis
tanta dintre cei care doresc perpe
tuarea apartheidului, sub aceeași 
formă inflexibilă, și alții care se pro
nunță perțtru o abordare mai ou<iri 
rigidă a problemei rasiale. Unul din 
susținătorii cei mai aprigi ai onticii 
conservatoare este Andries Treur- 
nicht. deputat in parlament.- recent 
el lansind o suită de atacuri contra 
tendințelor liberale din cadrul par
tidului national.

Disensiunile s-au ivit duoă ultime
le alegeri generale din primăvara a- 
cestui an, prin care partidul național, 
promotor Înverșunat al teoriei „dez
voltării separate a raselor'*, a rămas 
la putere, pentru a șaptea legislatură 
consecutiv din 194&. O parte din pre
sa partidului a initlat, pe neaștep
tate. o campanie vizlnd adoptarea u- 
nor reforme liberale in diverse sfere. 
O problemă centrală în dezbatere a 
fost aceea a segregației rasiale in 
domeniul sportului si. in general, a- 
titudinca albilor fată de populația de 
culoare. în faot. nu era dus în dis
cuție fundamentul politicii oficiale 
segregaționiste. care a dus. printre 
altele, ta crearea bantustanelor — 
marile rezervații destinate negrilor. 
Grupul cu vederi mai liberale su
gera numai ca așa-numiții „colored" 

dresat oartlcipantilor de către orimul 
ministru al Japoniei. Kakuei Tanaka. 
Primarul orașului Nagasaki. Yoshi- 
tâke Morotani, a lansat un apel pen
tru pace, in care cheamă la realiza
rea dezarmării nucleare.

ta aceeași zi, la Nagasaki au con
tinuat lucrările Conferinței interna
ționale împotriva bombelor atomice 
si cu hidrogen, organizată de Consi
liul iar.onez împotriva bombelor ato
mice si cu hidrogen — Gensuikyo.

(n.r. — sub această titulatură sînt 
cv.Drinsi indieni, pakistanezi, metiși, 
alte naționalități, cu excepția negri
lor) să fie integrați pe baze egale in 
sistemul politic sud-african. dominat 
d-* albi. Conservatorii au intervenit 
insă energic, onunîndu-se oricărei 
initiative de acest gen.

Grupul reformiștilor s-a pronunțat 
si pentru unele măsuri In favoarea 
negrilor, relativ minore, dar grăi
toare in felul lor. cum ar fi suspen
darea interdicției de-a călători în 
autobuze separate — nrovocind, de 
asemenea, riposta indîrjită a conser
vatorilor. Aceștia, de altfel, au pro
pus convocarea unui așa-zis... con
gres al poporului, „pentru a-si ex
prima neliniștea fată de curentele 
liberale infiltrate în viața sud-afri- 
canilor".

Fără îndoială, premierul John 
Vorster are si el un cuvint de spus. 
Or. intr-o declarație recentă, pre
mierul a criticat violent pe cei care 
manifestă preocupări pentru o anu
me „strategie integraționistă“. acu- 
ztndu-i de lipsă de patriotism. Unii 
observatori au văzut în aceasta un 
avertisment la adresa reformiștilor 
— de a nu se lansa în inițiative chi
purile nesăbuite. Vorster ar dori u- 
nele schimbări, dar asa cum le con- 
ceoe el — neesențiale, care 6ă nu 
afecteze citușl de Duțîn supremația 
albilor. Va reuși premierul, dată fiind 
situația actuală, să împiedice vrajba, 
dacă nu chiar sciziunea, în rindurila 
partidului național ?
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Schimbări in conducerea administrației de stat a S. U. A. VIZITA MINISTRULUI DE EXTERNE

Demisia președintelui Richard Nixon Al ROMÂNIEI IA PEKIN DE
WASHINGTON 9 (Corespondentă 

d-? la C. Alcxandroaie). — Pre
ședintele Statelor Unite. Richard Ni
xon. si-a anunțat in cursul nopții 
de joi spre vineri, demisia, in ca
drul unui discurs radiotelevizat.

Făcind o rc-rospectlvâ a activită
ții sale In calitate do șef al Casei 
Albe șj explicînd rațiunile care au 
stat la baza adoptării acestei decizii, 
președintele Nixon a declarat :

„în toate hotăririle pe care le-am 
luat in viața mea publică, am incer- 
cat totdeauna să fac ceea ce era 
mhi bine pentru țară. De-a lungul 
perioadei lungi și dificile a cazului 
Watergate. am apreciat că era de 
datoria mea să perseverez, să fac 
toate eforturile posibile pentru a 
duce pină la capăt mandatul pentru 
care m-ați ales.

în ultimele clteva zile însă a de
venit evident că nu mai am o bază 
politică suficient de puternică in 
Congres pentru a justifica conti
nuarea acestui efort. Atit timp 
cit a existat o astfel de bază, am 
considerat cu tărie că era necesar 
ca procesul constituțional să fie 
dus la încheierea sa. că a proceda 
altfel ar constitui o lipsă de fideli
tate față de spiritul acestui proces 
dificil și un precedent punind in 
pericol stabilitatea pentru viitor. 
Dar, odată cu dispariția acestei baze, 
consider, acum, că scopul constitu
țional a fost servit și nu mai este 
nevoie ca procesul să fie prelungit1'.

Arătind in continuare că „intere
sul țârii trebuie întotdeauna să fie 
pus înaintea oricăror conslderațiuni 
de ordin personal". președintele a 
spus : „Din discuțiile pe care le-am 
avut cu lideri ai Congresului și cu 
alți conducători, am ajuns la con
cluzia că din cauza afacerii Water
gate s-ar putea să nu mai am spri
jinul Congresului, pe care l-aș con
sidera necesar pentru susținerea

unor hotâriri foarte dificile șl pen
tru înfăptuirea sarcinilor acestei 
funcții, așa cum o cer interesele 
națiunii".

Mai departe, Richard Nixon a 
afirmat că „America arc nevoie de 
un președinte caro să-i consacre tot 
timpul său și de un Congres care să-i 
consacre tot timpul său. in special 
in acest moment, cu problemele pe 
care le întimpinfim acasă șj in străi
nătate. A continua să lupt, de-a lun
gul lunilor ce vor veni, pentru cau
za mea personală ar absorbi aproape 
complet timpul și atenția atit ale 
președintelui, cit și ale Congresului, 
intr-o perioadă in care întreaga 
noastră atenție trebuie să se concen
treze asupra problemei mari a păcii 
in afară si a prosperității, fără in
flație, in interior".

„Ca atare, a spus Richard Nixon, 
voi demisiona din funcția de pre- 
s -dinte, vineri, la amiază. Vicepre
ședintele Ford va depune jurămintul 
ca președinte la aceeași oră, in ace<t 
birou". „Predind această funcție 
vicepreședintelui, a adăugat vorbito
rul. o fac cu conștiința deplină a 
dificultății răspunderii ce va cădea 
pe umerii săi miine și. deci, a în
țelegerii. răbdării și cooperării de 
care va avea nevoie din partea 
întregii Americi. Prcluind aceasta 
responsabilitate, el va merita aju
torul și sprijinul nostru, al tu
turor. Privind spre viitor, primul 
lucru esențial este să începem să 
tămăduim rănile acestei națiuni, 
să depășim resentimentele și di
vizările din perioada recentă și să 
redescoperim acele idei comune, care 
stau la baza puterii și unității noas
tre ca popor mare și liber. Acțio- 
nind in acest fel. sper că voi grăbi 
începutul acestui proces de tămă
duire. atit de imperios necesar In 
America".

„Așadar, a menționat Richard

Nixon, să ne unim acum, pentru a 
afirma acel angajament comun și 
pentru a-1 ajuta pe noul nostru 
președinte să reușească in sarcina 
sa, spre binele tuturor americanilor. 
Voi părăsi acest birou cu regretul 
de a nu-mi fi încheiat mandatul, 
dar cu recunoștință pentru privile
giul de a fi servit in calitate de pre
ședinte al vostru In cursul ultimilor 
cinci ani și jumătate".

Relevind reușitele administrației 
în această perioadă, președintele a 
subliniat : „Acești ani au constituit 
o perioadă importantă a istoriei tării 
noastre și a lumii. Am pus capăt 
celui mai lung război pe care l-a 
cunoscut America. Dar. pentru a asi
gura o pace durabilă in lume, obiec
tivele care trebuie atinse sint incă și 
mai cuprinzătoare, și mai grele... 
Am deschis porțile care, timp de un 
sfert de secol, s-au ridicat intre Sta
tele Unite și Republica Populară 
Chineză. Trebuie să fim siguri, 
acum, că o pătrime din populația 
lumii, care trăiește in Republica 
Populară Chineză, va fi și va cămine 
nu dușmanii, ci prietenii noștri...

In Orientul Mijlociu, 100 de mili
oane de oameni din țările arabe, 
dintre care multi ne.-au considerat 
dușmani timp de aproape 20 de ani, 
ne privesc acum ca pe prieteni ai 
lor. Trebuie să continuăm să edifi
căm această prietenie, astfel incit 
pacea să se poată instaura, in cele 
din urmă, in Orientul Apropiat, și 
leagănul civilizației să nu devină 
mormîntul ei.

Am deschis noi relații cu Uniu
nea Sovietica. Trebuie să continuăm 
să dezvoltăm și să extindem aceste 
relații noi, astfel incit cele două țâri 
să trăiască împreună in cooperare, 
și nu in confruntare.

In întreaga lume — in Asia. Africa, 
America Latină. Orientul Apropiat 
— există milioane de oameni care

trăiesc In sărăcie, In condiții de 
foamete. Trebuie să menținem drept 
țel al nostru trecerea de la produc
ția de război la lărgirea producției 
pentru pace, astfel incit oamenii de 
pretutindeni de pe acest pămint să 
poată, in sfirșit, să spere ca gene
rația copiilor lor, dacă nu generația 
noastră, să aibă cele necesare pentru 
o viață decentă".

In încheierea discursului sau, pre
ședintele Richard Nixon a declarat : 
„Voi continua să lucrez pentru ma
rile cauze cărora m-am dedicat de-a 
lungul anilor, ca reprezentant in 
Cameră, ca senator, ca vicepre
ședinte și ca președinte, pentru 
cauza păcii, nu numai.pentru Ame
rica. dar pentru toate țările, pentru 
prosperitate, dreptate și posibilități 
de afirmare pentru întregul nostru 
popor. Există o cauză care se pla
sează deasupra tuturor, căreia m-am 
devotat și căreia ii voi fi devotat cit 
voi trăi. Cind am depus prima 
dată jurămintul ca președinte, in 
urmă cu cinci ani și jumătate, 
mi-am luat angajamentul sfint 
să-mi consacru serviciul, energia și 
întreaga înțelepciune pe care o pot 
avea cauzei păcii între națiuni. Am 
făcut tot ce-am putut, in z.ilele care 
au trecut de atunci, pentru a fi 
credincios acestui angajament. Ca 
rezultat al acestor eforturi, sint con
vins că omenirea este un loc mai si
gur azi nu numai pentru poporul 
Americii, ci și pentru popoarele tu
turor țărilor și că toți coniii noștri 
au șanse mai bune de a trăi in pace 
decit de a pieri in război. Aceasta, 
mai mult decit orice, este ceea ce 
am sperat să realizez cind am nă
zuit spre președinție. Aceasta, mai 
mult decit orice, este ceea ce sper 
că va constitui moștenirea’ pe care 
v-o las vouă, țării noastre. în mo
mentul in care părăsesc președinția".

• Dineu oferit in onoarea 
R. P. Chineze

PEKIN 9 (Corespondentă de la 
Iile Tecuță). — Ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, aflat 
într-o vizită oficială de prietenie in 
R.P. Chineză, a oferit la Pekin un 
dineu in onoarea ministrului de ex
terne chinez. Ci Pin-fei.

La dineu au participat Ciao Kuan- 
hua și Yu Clan, adjunct! ai minis
trului de externe, ministrului comer
țului exterior, Li En-ciu, vicepre
ședinte al Asociației de prietenie a 
poporului chinez cu străinătatea, și 
alte persoane oficiale. A fost prezent 
Nicolae Gavrilescu, ambasadorul ță
rii noastre la Pekin.

In cursul dineului — care s-a des
fășurat intr-o atmosferă cordială, 
prietenească — George Macovescu 
și Ci Pin-fei au rostit alocuțiuni. 
. Mulțumind pentru ospitalitatea cu 
care oaspeții români au fost intim- 
pinați pretutindeni in timpul vizitei 
in R.P. Chineză, ministrul de ex
terne român a relevat faptul că în
trevederile avute au fost rodnice și 
s-au desfășurat intr-un spirit tovă
rășesc, de deplină stimă și înțele
gere reciprocă, prilejuind o amplă 
și profundă trecere in revistă a evo
luției mereu ascendente a colaboră
rii multilaterale dintre România și 
China, evidențiind noi posibilități de

ministrului de externe al

le-continuă adincire și dezvoltare a 
gâturilor frățești dintre țările noas
tre.

La rlndul său, Ci Pin-fei a sub
liniat utilitatea amplului și profun
dului schimb de păreri In 
mele „ —-----
de actuala vizită a ministrului 
externe român — pentru aprofunda
rea cunoașterii reciproce și continua 
întărire a relațiilor de colaborare 
prietenească între partidele, țările și 
popoarele noastre. In acest context, 
ministrul de externe chinez a rugat 
pe ministrul de externe român ca. 
la întoarcerea în patrie, să transmi
tă poporului român urările poporului 
chinez pentru a obține neîncetat suc
cese tot mai mari in construcția so
cialistă, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, in frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

In încheierea alocuțiunilor lor, cel 
doi miniștri de externe au toastat 
pentru noi succese în opera de con
struire a socialismului in România și 
China, pentru prietenia trainică din
tre cele două partide, țări și popoare, 
în sănătatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu. in sănătatea președinte
lui Mao Tzedun. a celorlalți condu
cători de partid și de stat români 
și chinezi.

.........„....,........... ... proble- 
de Interes comun — prilejuit.... .....

• Dineu oferit de șeful statului cambodgian

instalarea noului președinte al Statelor Unite, Gerald Ford
WASHINGTON 0 (Agerpres). — 

Vineri, Richard Nixon și-a prezentat 
oficial demisia din funcția de pre
ședinte al Statelor Unite ale Ameri
cii. Scrisoarea de demisie a fost re
misă secretarului de stat. Henry 
Kissinger, care a transmis-o lideri
lor Congresului. A avut loc o scurtă 
ceremonie, in cursul căreia fostul 
președinte a rostit o alocuțiune de 
rămas bun. fiind ovaționat de cei 
prezenți. Apoi, salutat de Gerald 
Ford, de membrii cabinetului și de 
alte oficialități, Richard Nixon a pă
răsit Casa Albă, indreptindu-se spre 
San Clemente (California).

In cadrul unei ceremonii solemne, 
desfășurate vineri după-amiază la 
Casa Albă. Gerald Ford a depus ju- 
rămintul in funcția de președinte al 
Statelor Unite ale Americii, devenind

al 38-lea șef de stat american. „Jur 
solemn, a spus el, să îndeplinesc cu 
loialitate sarcina de președinte al 
S.U.A., să fac tot ce-mi stă in putere 
pentru a păstra, a proteja și apăra 
Constituția S.U.A.".

în alocuțiunea pronunțată după 
depunerea jurămîntului, Gerald Ford 
a declarat că își asumă președinția 
S.U.A. „in circumstanțe extraordi
nare, cum nu au mai fost incă cu
noscute niciodată de către americani. 
Este un moment al istoriei care ne 
tulbură spiritele și ne rănește inimile 
— a spus el. în consecință, consider 
că prima mea datorie este de a 
stabili un contact fără precedent cu 
compatrioții mei".

Gerald Ford a anunțat că inten
ționează să ceară, lunea viitoare, 
președintelui Camerei Reprezentan
ților și președintelui ad-interim al

Senatului privilegiul de a apărea in 
fata Congresului, pentru a împărtăși 
vechilor săi colegi și întregului popor 
american ideile sale asupra ordinii 
de priorități a problemelor națiunii 
și de a le cere părerea în această 
chestiune. „Cu toate că acest an e- 
lectoral a intrat deja intr-o fază a- 
vansată — a declarat președintele 
Ford — nu există o altă modalitate 
de a merge inainte decit împreună".

După ce s-a angajat să fie „un pre
ședinte al tuturor americanilor". Ge
rald Ford a promis popoarelor și 
guvernelor țărilor prietene — cxpri- 
mîndu-și speranța că această no
țiune înglobează întreaga lume — o 
căutare neîntreruptă și sinceră a 
păcii. In context, el a adus un omagiu 
fostului președinte Richard Nixon 
pentru eforturile depuse in această 
direcție.

Cîteva date biografice
Gerald Ford s-a născut ia 74 |tlli« 

1913, in orașul Omaha (Nebraska). 
A urmat studiile secundare la 
Grand Rapids (statul Michigan), in- 
scriindu-se, apoi, la Facultatea de 
drept a Universității Yale, unde 
și-a luat licența in 1941.

Un an mai tirziu, după ce a 
exercitat scurtă vreme avocatura, 
s-a angajat in marină, in serviciu 
activ, in flota din Pacific. A fost 
demobilizat in 1946. cu gradul de 
căpitan de rangul III (căpitan de 
corvetă). In același an iși deschide, 
la Grand Rapids, un cabinet de

avocatură. în această perioadă iși 
începe și activitatea politică, aefi- 
vind — in spiritul tradiției familiei 
— în cadrul Partidului Republican, 

în 194S, Gerald Ford a fost a’es 
pentru prima dată membru al Ca
merei Reprezentanților din partea 
unui district al statului Michigan. 
Ulterior, mandatul i-a fost reînnoit 
de 12 ori cu majorități cuprinse in
tre 60 și 70 la sută din voturi.

în 1963 a fost ales in funcția de 
„whip“ — organizator al grupului 
parlamentar al republicanilor din 
Camera Reprezentanților (a doua

funcție după cea de lider al grupu
lui). în 1965 a devenit lider al 
grupului parlamentar republican 
din Camera Reprezentanților.

La 12 octombrie 1973, după demi
sia lui Spiro Agnew, președintele 
Richard Nixon l-a numit in func
ția de vicepreședinte al Statelor 
Unite. în același an. la 27 noiembrie 
— Senatul., iar la 6 decembrie — 
Camera Reprezentanților l-au con
firmat in acest post.

Gerald Ford este căsătorit din 
anul 1948 și are patru copii.

WASHINGTON. — După anunța
rea demisiei președintelui Richard 
Nixon, vicepreședintele Gerald 
Ford a făcut o declarație în care a 
arăta! : „Cred că aceasta este una 
din perioadele cele mai dificile și 
mai triste pe care le-am trăit vreo
dată. Cred că președintele Statelor 
Unite a făcut unul dintre cele mai 
mari sacrificii persdnale pentru țară 
și a luat una dintre cele mai lăuda
bile decizii personale in numele 
nostru, al tuturor americanilor, prin 
hotărirea de a demisiona din func
ția de președinte al Statelor Unite.

Am avut prilejul să fiu martor, in 
decursul unei perioade de aproxi
mativ 25 de ani. al unei politici ex
terne care, în ultimii cinci ani, a fost 
cit se poate de fructuoasă in ce pri
vește realizarea păcii — pentru noi 
toți, și plină de speranțe — pentru 
restul lumii. Este o politică despre 
care cred că poate asigura menține
rea păcii in lunile și anii viitori. Pot 
afirma, fără nici o ezitare sau re
zervă, că politica prin care s-a rea
lizat pacea și s-au pus pilonii pentru 
pace va fi continuată in viitor, in 
măsura in care acest lucru depinde 
do mine, -ca președinte al Statelor 
U nite“.

După ce a relevat că Henry 
Kissinger va fi secretar de stat și 
sub noua administrație, Gerald Ford 
a declarat că politica de construire 
de piloni ai păcii, dusă sub pre
ședinția lui Nixon, trebuie conti
nuată și ea va fi continuată.

PEKIN. — Norodom Sianuk. șeful 
statului cambodgian, președintele 
F.U.N.C., a oferit, la Pekin, un di
neu în onoarea ministrului afaceri
lor externe al României.

In cursul dineului, care 8-a des
fășurat intr-o atmosferă . cordială, 
prietenească, ministrul de externe 
român a transmis, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, un mesaj 
de salutări și urări de sănătate șe
fului statului cambodgian, reafir- 
mind solidaritatea poporului român 
cu lupta dreaptă a poporului cam
bodgian pentru înfăptuirea drepturi
lor sale sacre la cucerirea indepen
denței și suveranității de stat.

La rîndul său, Norodom Sianuk a 
adresat un călduros mesaj de urări 
de sănătate, fericire și succese în 
muncă președintelui Nicolae 
Ceaușescu, precum și urări de 
noi succese poporului român în con
strucția socialismului, in întimpina-

rea măreței sărbători a celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării Româ
niei de sub dominația fascistă.

La dineu au participat, de ase
menea. Sarin Chak, ministrul de ex
terne al Cambodgiei, si ambasadorul 
României la Pekin.

★
Penn Nouth. primul ministru al 

Guvernului legal de Uniune Națio
nală al Cambodgiei. președintele Bi
roului Politic al C.C. al F.U.N.C., a 
primit pe ministrul de externe ro
mân, cu care a avut o întrevedere 
cordială si prietenească. în cursul 
convorbirii care a avut loc cu acest 
prilej au fost discutate aspecte ale 
relațiilor prietenești dintre Republi
ca Socialistă România si Cambodgia.

De asemenea. George Macovescu, 
a avut o cordială întrevedere cu 
Sarin Chak. ministrul afacerilor ex
terne al Cambodgiei.

•O INEDITĂ LUCRARE 
DRAMATICĂ.In cursul unor 
cercetări privind istoria orașului 
vest-german Wuppertal, istori
cul Michael Knieriem, conducă
tor al casei memoriale „Frie
drich Engels" din acest oraș, a 
descoperit, după cum s-a mai 
anunțat, proiectul, necunoscut 
pină acum, al unei piese a ma
relui ginditor revoluționar, ma
nuscrisul fiind bogat ornamen
tat cy desene originale ale au
torului. In legătură cu aceasta, 
presa internațională aduce amă
nunte suplimentare. Piesa, pur- 
tind titlul „Cola di Rienzi", tra
tează un subiect foarte indrăgit 
în acea vreme și care putea en
tuziasma un tinăr de 20 de ani, 
cit avea Engels Ia dala încercă
rii sale dramatice : acțiunea 
revoluționară a unul tribun 
popular din Italia secolului al 
XrV-lea care a reușit, pentru o 
scurtă perioadă, sâ transforme 
Roma papală într-un stat liber, 
plătind însă cu viața aceasta 
încercare temerară. Se știe că 
primele încercări beletristice 
ale marelui filozof datează din 
anii săi de liceu, cind a reușit 
chiar să-și facă un nume in lu
mea literară sub pseudonimul 
Friedrich Oswald. Cit privește 
manuscrisul găsit la Wupperțal, 
autenticitatea sa a fost certifi
cată de către cercetătorii Insti
tutului de marxism-leninism din 
Berlin și ai Institutului, de is
torie socială din Amsterdam.

DE ME• TUNEL
TRO PRIN GHEAȚĂ, 
în timpul săpării unuia din 
noile tuneluri ale metroului din 
Leningrad, constructorii au in- 
tilnit în cale albia unui fluviu 
subteran care a curs în urmă cu 
200 milioane de ani la suprafață. 
Pentru a învinge acest obstacol 
natural, fluviul subteran a fost 
înghețat cu ajutorul unor son
de prin care s-a pompat o so
luție specială. In monolitul de 
gheață astfel format va fi forat 
tunelul, care va fi izolat in așa 
fel îneît apa să nu poată pă
trunde în galeriile metroului.

ECOURI INTERNAȚIONALE
ROMA. — Președintele Italiei, Gio

vanni Leone, a adresat lui Richard 
Nixon un mesaj in care declară : 
„în momentul in care părăsiți pre
ședinția Statelor Unite ale Americii, 
doresc să evoc contribuția dv„ in 
acești ultimi ani bogați in eveni
mente și decisivi pentru soarta lumii, 
la menținerea păcii internaționale și 
la accentuarea speranțelor in instau
rarea unei ere caracterizate printr-o 
cooperare din ce in ce mai amplă și 
mai rodnică intre toate popoarele".

Secretarul național al Partidului 
Democrat Creștin din Italia, Aminto- 
re Fanfani, a declarat că „amintirea 
marii contribuții personale pe care 
Nixon a adus-o la realizarea păcii 
in Vietnam și in Orientul Apropiat, 
precum și la destinderea interna
țională in general, invită la o ati
tudine plină de respect".

LONDRA. — „Primul ministru al 
Marii Britanii dorește să-și exprime 
omagiul față de interesul personal 
pe care Richard Nixon l-a manifes
tat continuu pentru dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și colaborare in
tre cele două țări" — se arată in
tr-un comunicat al premierului Ha
rold Wilson, care iși exprimă con
vingerea că acest proces va conti
nua.

OTTAWA. — Primul ministru al- 
Canadei. Pierre Elliott Trudeau, a 
declarat că il consideră pe fostul pre
ședinte Richard Nixon un om de stat 
„a cărui politică a fost binefăcătoare 
pentru Canada si bună, in ansamblul 
ci, pentru lume".

ANKARA. — Primul ministru 
al Turciei. Biilent Ecevit, a de

clarat că ..Richard Nixon și Gerald 
Ford s-au aflat la originea apropierii 
intre țările noastre, ceea ce s-a do
vedit a fi util pentru pacea in regiu
ne și in lume. Sint convins că a- 
ceastă tendință va fi continuată".

TOKIO. — Purtătorul de cuvint 
al guvernului japonez a declarat 
că „Richard Nixon a adus con
tribuții valoroase la pacea șl prospe
ritatea lumii, prin acțiunile sale po
zitive de politică externă, contribuind 
la deschiderea dialogului cu țările so
cialiste". El a depus, de asemenea, 
mari eforturi pentru Întărirea rela
țiilor prietenești și de cooperare in
tre Japonia și S.U.A. și a jucat un 
mare rol in soluționarea probleme
lor politice și economice în suspen
sie dintre cele două țări, inclusiv in

retrocedarea Okinawei. „Cu ocazia 
a mntării demisiei sale, a declarat 
purtătorul de cuvint, dorim să ne ex
primăm din nou respectul și consi
derația fată de realizările președin
telui Nixon".

HELSINKI. — Ahti Karjalai- 
ne.n, ministrul afacerilor externe 
al Finlandei, a avut cuvinte de 
apreciere la adresa realizărilor in 
domeniul politicii externe ale preșe
dintelui Nixon, care „a pus capăt 
războiului din Vietnam și a contri
buit, în general, la reducerea tensiu
nilor internaționale". Ministrul fin
landez a exprimat speranța că demi
sia președintelui Nixon nu va afecta 
lucrările Conferinței pentru securita
te și cooperare in Europa.

• Convorbire cu Li Sien-nien, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P. C. Chinez

Li Sien-nien, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepremier al Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, a pri
mit, la 9 august, pe George Maco
vescu. A avut loc o convorbire, des
fășurată intr-o atmosferă cordială, 
prietenească, in timpul căreia au fost 
discutate aspecte ale dezvoltării re
lațiilor frățești si de colaborare mul
tilaterală înțre cgle două partide, 
țări si popoare.

In cursul întrevederii, ministrul de 
externe român a transmis, din par
tea tovarășului Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, un călduros me
saj de salutări si urări de sănătate 
tovarășilor Mao Tzedun, președintele 
C.C. al P. C. Chinez. Ciu En-lai. pre
mier al Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, celorlalți conducători de 
partid si de stat chinezi.

Exprimînd mulțumiri pentru mesa
jul adresat. Li Sien-nien a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, din 
partea președintelui Mao Tzedun și 
a celorlalți conducători chinezi, un 
cald salut tovărășesc, urări de sănă-

tate. de succese în activitatea consa
crată dezvoltării socialiste a Româ
niei.

La întrevedere au participat, din 
partea chineză, Ci Pin-fei, ministrul 
afacerilor externe, iar din partea ro
mână. ambasadorul țării noastre în 
R. P. Chineză.

La încheierea vizitei, ministrul ro
mân a exprimat mulțumiri pentru 
o«ui!alltațea prietenească. pentru 
sentimentele călduroase cu care a 
fost întîmpinat pretutindeni, pentru 
rodnicele convorbiri nurtate.

George Macovescu l-a invitat pe 
ministrul afacerilor externe chinez, 
Ci Pin-fei. să facă o vizită oficială 
d*> prietenie în tara noastră. Invi
tația a fost acceptată cu plăcere.

★
Vineri. George Macovescu a pără

sit Pekinul. La plecare, ministrul ro
mân a fost salutat de Ci Pin-fei și 
de alte persoane oficiale chineze.

Pe aeroport a fost prezent, de a- 
semenea. Sarin Chak. ministrul afa
cerilor externe al Cambodgiei.

Au fost de fată membrii ambasa
dei române.

atena MĂSURĂ LEGISLATIVĂ VIZiND RESTABILIREA.

ATRIBUȚIILOR PUTERII POLITICE

SIXTINĂ
Șapte ani de 

a necesitat 
a-

• CAPELA 
RESTAURATĂ.
muncă migăloasă ____
restaurarea Capelei Sixtine, 
cest sanctuar al plasticii renas
centiste ce adăpostește mărturia 
geniului lui Michelangelo. Botti
celli. Perugino, Signorelli și 
Ghirlandaio. Frescele celebre 
strălucesc din nou in splendoa
rea lor inițială, culorile și-au 
recăpătat prospețimea sporind 
expresivitatea picturilor. Pro
cesul reîntineririi- celebrei cape
le nu a fost lipsit de surprize : 
in cursul lucrărilor au fost des
coperite titlurile latinești necu
noscute pină acum ale 
fragmente de frescă.

unor

• O LANGUSTĂ CU
RIOASĂ, pe numele ei știin
țific „Palinurus Vulgaris", ce 
trăiește in apele adinei ale Me- 
diteranei, a scăpat pină acum 
de ochiul indiscret al savane
lor. Pentru a o putea studia, 
cercetătorii francezi au construit 
un acvariu special, care repro
duce mediul ei natural. Prime
le cercetări asupra crustaceului 
au scos la iveală faptul că în
trunește caracteristici totalmen
te opuse, aparținind atit never
tebratelor, dar, lucrul cel mai^ 
curios, și vertebratelor ! Oarr.-’i 
nii de știință iși pun întrebarea 
dacă nu cumva se află în fața 
unei forme de trecere, care să 
proiecteze o lumină nebănuită 
asupra evoluției pe scara zoolo
gică.

ATENA 9 (Corespondență de la Ion 
Badea). — In urma unei intilniri de 
lucru care a avut loc intre președin
tele Phaedon Ghizikis și primul mi
nistru Caramanlis, la Atena a fost 
dat publicității un decret-lege cu 
privire la reorganizarea, competen
tele și componența Consiliului Su
prem ăl Apărării Naționale, precum

Opinia publică din țara noastră, 
ca si din numeroase alte state ale Ju- 
mii. a luat cunoștință de demisia pre
ședintelui S.U.A.. Richard Nixon, cu 
sent.mente de real regret — tinind 
seama de contribuția pe care acesta 
a adus-o la promovarea unor reorien- 
târi in politica externă americană, 
la afirmarea cursului spre destin
dere. la dezvoltarea relațiilor de co
laborare prietenească intre Româ
nia și S.U.A

Desigur, schimbările intervenite 
in conducerea administrației de stat 
a S.U.A. constituie o problemă in
ternă a poporului american, singu
rul in drept să se pronunțe și să 
aprecieze temeiurile și modalitățile 
ei de soluționare. In același timp, 
prin prisma implicațiilor lor 
internaționale. este normal ca 
schimbările petrecute să fie pri
vite cu deosebit interes și in 
afara Statelor Unite. în acest con
text. este remarcat faptul că. în
deosebi in cursul ultimilor ani. in 
politica externă a administrației de 
stat a S.U.A condusă de președin
tele Nixon s-au manifestat o se
ne de aspecte pozitive — tră
sături de luciditate și realism po
litic. exprimate prin tendințele de 
trecere de la „politica confruntărilor" 
la aceea a tratativelor, de abordare 
r.ouă a problemelor vieții internațio
nale. pomindn-se de la recunoaște
rea realităților, a proceselor poziti
ve care au loc in lume. Acestea 
si-au găsit expresie intr-o 6erie 
de pași concreți spre dezvol
tarea dialogului internațional, nor
malizarea raporturilor interstata
le. intensificarea si multiplicarea re
lațiilor cu țările socialiste, solutio
narea pe calea negocierilor a unor 
probleme internaționale litigioase, 
corespunzător cerințelor întăririi pă
cii in diferite zone ale globului.

Așa cum este cunoscut, această 
penoada a marcat un șir de progre

se remarcabile și în ceea ce privește 
dezvoltarea reiațiilor de colaborare 
dintre România și Statele Unite. 
In această evoluție ascendentă, un 
rol de cea mai mare însemnătate 
l-au avut contactele fructuoase la 
cel mai înalt nivel desfășurate in 
cursul ultimilor ani între cele două 
state.

Ca un moment de însemnătate is
torică in raporturile dintre România 
socialistă și S.U.A. s-a înscris vizi-

ale vieții politice americane, inclu
siv cu Gerald Ford, pe atunci vicepre
ședinte desemnat, contactele cu liderii 
Camerei Reprezentanților și ai Sena
tului, ai principalelor partide politi
ce — toate au oglindit sentimentele 
de prietenie si considerație de care 
se bucură tara noastră in opinia pu
blică americană, dorința comună de 
a se dezvolta relațiile de colaborare 
in diferite domenii intre cele două 
state, potrivit intereselor bilaterale,

Ceausescu — ca relațiile dintre 
România si Statele Unite, intre două 
târî cu orinduiri sociale diferite și 
deosebite ca mârime. după cum bine 
știți. să constituie, dacă se poate spu
ne așa, un exemplu de felul cum se 
poate colabora, pornind de la princi
piile de egalitate și respect reciproc. 
Am dori ca istoria să poată spune : 
iată două popoare — un popor 
mare, altul mai mic — care, in con
diții grele, au știut să conlucreze și

Continuarea orientărilor pozitive 
în politica externă americană — 

cerință a destinderii internaționale 
ț 5

ta efectuată la sfirșitul anului trecut 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
Statele Unite, care a deschis noi si 
ample perspective in dezvoltarea re
lațiilor bilaterale de colaborare si 
prietenie. de înțelegere si a- 
propiere între popoarele român 
si american, mafeind. totodată, un ja
lon important în evidențierea căilor 
de democratizare a relațiilor inter
naționale, de edificare a unei lumi 
mai bune și mai drepte. Primirea 
plină de căldură ce a fost rezervată 
președintelui României socialiste de 
către populație. întilnirile și convor
birile de lucru desfășurate într-o am
biantă cordială cu președintele 
S.U.A.. cu alte personalități marcante

ca și Imperativului major al contem
poraneității — intensificarea cooperă
rii intre toate țările, indiferent de 
șistemul lor social-politic.

O puternică temelie a dezvoltării 
acestor relații a statornicit-o Decla
rația comună, care, exprimind de
zideratul intensificării relațiilor 
româno-americane in multiple dome
nii. a stabilit, in mod ferm, princi
piile de bază ale raporturilor reci
proce — principiile suveranității si 
independenței naționale, egalității in 
drepturi, neamestecului in treburi
le interne, nerecurgerii la forță sau 
amenințarea cu forța, avantajului re
ciproc si respectului mutual. „Am 
dori — declara președintele Nicolae

să contribuie la așezarea relațiilor pe 
o bază mai dreaptă si mai bună".

în urma demisiei lui 'Richard 
Nixon, in funcția de președinte al 
Statelor Unite a trecut, potrivit pre
vederilor constituționale. Gerald 
Ford — personalitate remarcabilă a 
vieții politice americane.

Așa cum este bine cunoscut, în 
prezent omenirea continuă să fie 
confruntată cu multiple probleme de 
cea mai mare însemnătate. Este de
zideratul viu al popoarelor ca_ în 
viața internațională să fie continuat 
cursul spre destindere, securitate și 
colaborare, să so evite orice mani
festări ale politicii de forță, să se 
asigure soluționarea problemelor 11-

tigioase pe calea tratativelor, să se 
depună eforturi de către toate sta
tele pentru respectarea normelor de 
legalitate internațională, a voinței 
fiecărui popor de a-și orindui viața 
așa cum dorește.

In aceste condiții, poporul român 
iși exprimă speranța că in politica 
externă a S.U.A. vor continua să se 
afirme și să se amplifice acele tră
sături cu caracter pozitiv manifestate 
în ultimii ani, se va 
și adinei cursul spre 
dere, ' ’ J ’
tre state — și că. în ________
raporturile româno-americane 
cunoaște și de acum inainte 
continuă dezvoltare. Iată 
opinia publică din tara 
tră salută cu satisfacție 
rația noului președinte. ___
Ford, prin care acesta subliniază că 
va continua „acțiunea și politica lui 
Richard Nixon pentru pacea mon
dială". Nutrim convingerea că. in acest 
spirit, noua administrație americană 
va acționa si ne mai departe in di
recția extinderii pe toate planurile a 
legăturilor de colaborare dintre 
România și S.U.A., că se va asigura 
o cale largă pentru fructificarea po
sibilităților de intensificare a rela
țiilor economice, tehnico-știintifice, 
culturale, fără restricții si discrimi
nări. intre cele două țări si ponoare, 
inclusiv conlucrarea în vederea so
luționării constructive a problemelor 
internaționale actuale.

In ce o privește, România este 
hotăritâ să acționeze in continuare 
pentru dezvoltarea mereu ascenden
tă a bunelor raporturi dintre cele 
două țări, pentru aplicarea în via
ță a Declarației comune, a celorlal
te documente și acorduri de colabo
rare Încheiate cu guvernul american, 
considerind că aceasta răspunde atit 
intereselor celor două popoare, cit 
și intereselor destinderii șl securi
tății internaționale, statornicirii unei 
păci trainice în întreaga lume.

și Ia competențele ministrului apără
rii și ale comandamentului forțelor 
armate, menit — după cum se relevă 
oficial — să consolideze prevederile 
actului constituant de la 1 august a.c. 
prin care a fost repusă in vigoare 
constituția din 1952.

Noul decret-Iege asigură revenirea 
la raporturile guvern-conducerea ar
matei stabilite de constituția care era 
in vigoare înaintea loviturii de stat 
din 1967. întreaga presă ateniană re
levă că noul decret constituie o mă
sură legislativă foarte importantă 
pentru restabilirea atribuțiilor puterii 
politice in Grecia.

• CABLU SUBMARIN. 
Cel mai mare cablu telefonic 
submarin, care va lega conti
nentul european de Marea Bri- 
tanie. capabil să asigure 4 000 
de convorbiri simultan, va fi dat 
în folosință in aprilie 1977. Noul 
cablu va avea o lungime de a- 
proape 100 de kilometri și se va 
întinde intre golful englez St. 
Margaret și localitatea belgiană 
Veurne.

ani, se va menține 
cursul spre destin- 

colaborare și încredere in- 
acest cadru, 

vor 
o 

de ce 
noas- 
decla- 
Gerald

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT
La Beirut s'au desfășurat lu- 

crările celui de-al doilea Congres al 
Uniunii Generale a Femeilor Pales- 
tinene la care au participat, ca invi
tate, delegații din 29 de țări. Din 
România a fost prezentă o delegație 
condusă de Maria Bobu, membră a 
Biroului Consiliului Național al Fe
meilor. Maria Bobu a rostit o cuvin- 
tare, în cadrul lucrărilor, in care a 
adresat un salut călduros din partea 
femeilor din țara noastră, urări de 
succes in activitatea organizației, ca 
o expresie a sentimentelor de prie
tenie și solidaritate militantă ale în
tregului popor român cu cauza dreap
tă a poporului palestinean.

Guvernul Suediei 8 anun- 
țat vineri recunoașterea diplomatică 
a Republicii Guineea-Bissau. Intr-o 
declarație făcută la Stockholm, mi
nistrul de externe suedez, Sven An
dersson a salutat hotărirea guvernu
lui Portugaliei privind recunoașterea 
dreptului la independență al popoare
lor din coloniile portugheze africane.

Experjii statelor mem
bre ale O.P.E.C. (Organizația 
Țărilor Exportatoare de Petrol) au 
căzut de acord, la reuniunea de la 
Viena, asupra principiilor unui fond 
de sprijinire a țărilor In curs de dez
voltare care au avut de suferit de pe 
urma crizei petroliere. Fondul va per-

mite realizarea. în special, a unor 
proiecte economice în statele respec
tive.

Un program de dezar- 
mold *n opt Puncte» susceptibil 
„să contribuie la prevenirea prolife
rării armelor nucleare", a fost pro
pus de senatorul american Edward 
Kennedy. între altele, el sugerează 
crearea de noi zone denuclearizate, 
după modelul celei din America La
tină, in alte regiuni ale lumii cum 
ar fi, de pildă. Orientul Apropiat șl 
Oceanul Indian. E. Kennedy s-a de
clarat, de asemenea, pentru adopta
rea de noi măsuri de dezarmare nu» 
cleară de către U.R.S.S. și S.U.A., 
inclusiv „încetarea rapidă si efecti
vă a experiențelor nucleare".

Senegalul și Cuba BU h°- 
tărit să stabilească relații diploma
tice la nivel de ambasadă, cu înce
pere de la 9 august, s-a anunțat ofi
cial la Dakar.

Un UViOn aPartinînd Națiuni
lor Unite, care efectua o cursă In
tre Beirut si Damasc, s-a prăbușit 
vineri, pe teritoriul sirian, a anun
țat un purtător de cuvint al O.N.U. 
Cel patru membri ai echipajului uf,, 
cinci persoane aflate la bord, el-au 
pierdut viața.
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