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Masă oferită de tovarășul
Nicolae Ceaușescu

și tovarășa Elena Ceaușescu
in onoarea tovarășului Georges Marchais

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co-: 
munist Român, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., au ofe
rit, sîmbălâ la amiază, o masă în

onoarea tovarășului Georges Mar
chais, secretar general al Parti
dului Comunist Francez, și a so
ției sale, Liliane Marchais.

Au participat tovarășii Manea 
Mănescu, membru al Comitetului

Executiv al C.C. al P.C.R., cu so
ția, ți Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Masa s-a desfășurat intr-o at
mosferă de prietenie și solidarltat» 
frățească.

Acum, cînd pregătim panourile

de onoare ale muncii noastre
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
pe secretarul general al Confederației

FAPTE DE CINSTE, SUCCESE
Internationale a Sindieatelor Arabe

REMARCABILE ÎN MAREA ÎNTRECERE
r

Marea întrecere sclallstă pentru sporirea suplimentară a producției, pentru 
creșterea eficienței economice se află in plină desfășurare, in aiunul celei de-a 
XXX-a aniversări, in intimplnarea Congresului al Xl-lea al partidului, fiecare co
lectiv iși face un titlu de mindrie din a raporta indeplinirea angajamentelor asu
mate in întrecerea cin acest an jubiliar. Cum se îndeplinesc angajamentele asu
mate ? Cere sint noile cote ale întrecerii in întreprinderile care și-au realizat on- 

.-i-« . |Q acesîe ințrebâri desprinse din știrilegaiomentele ? lata răspunsuri concrete 
transmise de corespondenții „Scinteii".

Reșița : Intr-o telegramă adresată 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Comitetul 
județean Caraș-Severin al P.C-.R. rapor
tează succesele obținute de oamenii mun
cii din acest județ — români, germani, 
sirbi si de alte naționalități — sub con
ducerea organelor si organizațiilor de par
tid. in întrecerea socialistă in cinstea zi
lei de 23 August si a Congresului al Xl- 
lea al P.C.R. Subliniindu-se rezultatele 
bune din agricultură, in telegramă se a- 
rată că la Dăioase recoltele deoăsesc pre
vederile de plan. îndeplinind indicațiile 
dumneavoastră — se scrie în continuare.in 
telegramă — in anul 1974 producem le
gume pentru a acoperi integral necesită
țile județului, fața de numai 20 la sută, 
cit s-a realizat in 1970. iar la cartofi rea
lizăm 90 la sută din necesități, fată de 6 
la sută în 1970. Prin ridicarea producției 
de masă verde la hectar si o preocupare 
mai susținută fată de sectorul de creș
tere a animalelor avem in prezent cu 
183 000 mai multe ovine si 27 600 bovine 
decit in 1970 si vom continua să sporim 
efectivele intr-un ritm si mai înalt, astfel 
ca in anul 19< i 
vrări către stat 
■nul în curs.

In industrie, 
luni însumează 
cindu-se peste __ _________ .
portante produse necesare economiei na
ționale.

Exprimlnd cele mai calde mulțumiri 
conducerii partidului, tovarășului Nicolae 
Ceausescu pentru soriiinul acordat, in în
cheierea telegramei se scrie :

Sintem constienti că avem multe re
zerve atit in agricultură, cil și in indus
trie. Muncind mai bine, putem obține rea
lizări superioare si Comitetul județean de 
partid militează pentru o valorificare cit 
mai bună a potențialului material și uman 
de care dispune județul.

Vă asigurăm că vom face totul pentru 
a transpune in viată minunatul program 
de ridicare continuă a României socia
liste.

Gclnți ’ De aProaPe d°uă °r* a *ost 
depășit angajamentul asumat de oamenii 
muncii din județ in cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării patriei — 

X se arată intr-o telegramă a comitetului 
județean de partid adresată C.C. al

să dublăm fondul de li
la came si lapte fată de

denăsirile planului d° 7 
100 milioane lei. produ- 
prevederile de plan im-

P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Pină acum, in industria gâlăteană s-a rea
lizat suplimentar o producție de 222 mi
lioane lei. concretizată in 58 500 tone de 
otel. 40 570 tone laminate finite pline, 
26 000 tone cocs. 78 000 mp țesături ș.a.

BrCSOV I Respectindu-și cu fermi
tate cuvintul dat. colectivele de oameni 
ai muncii din industria județului Brasov 
si-au îndeplinit cu mult înainte angaja
mentele anuale la producția-marfă. creind 
astfel posibilitatea ca pe ansamblul in
dustriei să se realizeze, peste plan, pro
duse in valoare de aproape 240 milioane 
lei. Se prelimină realizarea pe ansamblul 
industriei județului a unei producții su
plimentare. pe primii patru ani. de 5.5 
miliarde lei față de prevederile inițiale ale 
cincinalului.

Alba : Folosind cu randament spo
rit mașinile, instalațiile si spațiile de pro
ducție. colectivele unităților industriale 
din județul Alba au înscris pină acum in 
bilanțul întrecerii o productie-marfă su
plimentară evaluată la peste 105 milioane 
lai. eeea .ee-reprezintă îndeplinirea si de
pășirea angajamentelor asumate în cin
stea celei de-a XXX-a aniversări a eli
berării patriei $i a Congresului al Xl-lea- 
al partidului. S-au realizat suplimentar 
600 tone utilaje pentru industria minieră 
si a materialelor de construcție. 2 000 tone 
produse sodice. 32 300 mp PFL. articole de 
porțelan ș.a.

o 104 milioane Ici beneficii peste plan 
an obținut colectivele de oameni ai mun
cii din industria hunedoreană. Numai la 
Combinatul siderurgic din Hunedoara, ca 
urmare a însemnatelor economii de ma
terii prime, materiale, energii și combus
tibil. s-au înregistrat 80 de milioane lei 
beneficii peste plan.

• La nivelul productivității muncii din 
anul 1975 lucrează acum minerii din ba
zinul minier Bâlan-Harghita. Sporind 
continuu productivitatea muncii, ei au 
extras peste planul la zi 180 000 tone mi
nereu de cupru.

La întreprinderea ..Electroaparataj" din Capitală, rezul
tatele de prestigiu obținute in întrecere se îmbogă
țesc zi de zi, angajamente^ asumate se realizează cu 
succes. în fotografie: citeva harnice muncitoare din 

secția de montaj contactoare și relee
Foto ; E. Dichiscanu

AMPLE MANIFESTĂRI
POLITICE SI CULTURALE
consacrate celei de-a XXX-a

aniversări a eliberării
ÎN PAGINA A IV-A

ZIUA MINERULUI
In LUMINA ACESTUI AUGUST SĂRBĂTORESC

Am pășit intiia oară In 
Valea Jiului, ca tinăr ga
zetar, in ziua de 2 iulie 
1949. întimplarea a vrut ca 
in aceeași zi să cunosc un 
om care să-mi rămină in 
minte pentru toată viața. 
Era un bărbat intre două 
virste. scump la vorbă și 
la zimbet. altfel tare bi
nevoitor : chiar din primul 
moment m-a invitat să-i 
fac o vizită în abataj (1a 
numai vreo două șute de 
metri sub pămint). „Acum 
vă rog să dați la lopată 
cinci minute, ca să vă fa
ceți o idee“... în aceeași zi, 
mi-a fost greu să mai tin 
stiloul in mină. Am reușit 
să notez doar următoarele 
pe o foaie de blocnotes : 
„S.P., 43 de ani, miner 
fruntaș, șef de echipă ; 
participant La greva de la 
Lupeni din 1929 ; Împușcat 
Ln spate, in clipa cind stri
ga : ..Aici sintem stăpini 
noi. care muncim ! Afară 
călăii S-a tirit printre 
cordoanele de jandarmi 
pină la poarta minei ; o fe
tită l-a ajutat să urce pe 
deal — apoi, l-a condus la 
o casă izolată : citeva luni 
■ stat ascuns, anchetatorii 
n-au reușit să-i dea de 
urmă ; la spital s-a pre
zentat abia in ziua de 23 
august 1944, ca să-i extragă 
glontele din spate. In ziua 
aceea, a libertății, nu mai 
era nici o primejdie pentru 
ș.p...:-

Aici a fost Valea Plinge- 
ril : au curs multe lacrimi, 
a curs slngele luptătorilor 
neinfricați. Dar. să se știe 
— niciodată .disperarea nu 
și-a făcut loc aici, ochii 
nu ș-au plecat. vorbele 
n-au putut fi înăbușite nici 
<« gloanțe. în cele mal

cumplite împrejurări, și 
n-au fost puține, oamenii 
Văii Jiului și-au păstrat 
demnitatea, cinstea. cre
dința intr-un viitor lumi
nos al celor ce muncesc. 
Cit de grele, de apăsătoa
re le-ar fi fost zilele, nici
odată nu s-au socotit ajunși 
la capătul puterilor. Va ră- 
mine ca o memorabilă pa
gină de istorie contempo-

înscrisă pe 
De multe

lozinca aceasta 
zidul casei lui. 
ori si-a zugrăvit casa de a- 
tunci. insă lbzinca aceasta, 
amintindu-i zilele unui e- 
fort suprem, zilele unui în
ceput de eră, a rămas ne
atinsă.

De-a lungul a treizeci de 
ani de libertate, minerii 
Văii Jiului au pășit neabă- 

in detașamentul de

Imagine din centrul orașului Vulcan

rană mișcarea pornită aici, 
Îndată după 23 August 1944, 
pentru mal mult cărbune, 
in condiții dramatice, cind 
oamenii incă erau marcat) 
de suferință : „Totul pentru 
front, totul pentru victo
rie !“ — aceasta era lozin
ca Văii Jiului și a întregii 
țări. După 30 de ani. un 
bătrin miner mi-a arătat

frunte al constructorilor so
cialismului din tara noas
tră. Crearea unor condiții 
de muncă și de viată tot 
mai bune a favorizat, de la 
an la an. creșterea ritmu
lui de extracție. In cadrul 
planurilor cincinale, fieca
re exploatare minieră din 
Valea Jiului a preluat sar
cini mobilizatoare de spo-

rire a producției. Aici s-au 
născut o seamă de iniția
tive valoroase, de 
pornit înflăcărate 
la întrecere către 
nerii din țară.

★
Un recensămint 

în primii ani de după răz
boi arată câ populația Văii 
Jiului se ridica la vreo 
35 000 de locuitori. Condiții
le grele de muncă și de 
viată — și apoi închiderea 
minei Vulcan și a unor sec
toare de la alte mine (con
secințe ale crizei economice 
de la începutul celui de-al 
patrulea deceniu) — i-au 
silit pe multi să-și caute 
rostul in altă parte. Valea 
Jiului n-a fost niciodată o 
lume Închisă. dimpotrivă 
cine venea aici era bine 
primit, insă veneau foarte 
putini. Mineritul se trans
mitea din tată in fiu ; era 
o lege nescrisă ca cei tineri 
să rămină aici și 6ă preia 
meseria bătrinilor și min- 
dria și dirzenia lor.

Si-acum, să notăm 
statisticile anului 
municipiul Petroșani 
prinzind toate 
miniere) — 150 000 
tori. Orașul Lupeni de azi 
anunță o populație ' 
cu cea a întregii Văi a Jiu
lui din primii ani de după 
război — 35 000 de locuitori. 
Au venit aici, incepind de 
prin 1948, an de an. tineri 
din toate colțurile țării. Ei 
au învățat mineritul, au în
temeiat familii, s-au sta 
tornicit aici pentru o viață. 
Demn de reținut este fap
tul că noii veniți s-au for
mat in spiritul tradițiilor 
revoluționare ale Văii Jiu-

k

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a pri
mit, sîmbătă la amiază, in stațiu
nea Neptun, pe Abdel Latif Bol
teya, secretarul general al Confe
derației Internaționale a Sindica
telor Arabe.

La întrevedere a participat to
varășul Mihai Dalea, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.. președintele Consi
liului Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor.

A luat parte, de asemenea, Ta- 
laat Targhlabi, directorul relații
lor internaționale din cadrul Se
cretariatului Confederației Inter
naționale a Sindicatelor Arabe.

Transmițînd salutul cordial al 
clasei muncitoare din țările arabe, 
Abdel Latif Bolteya a exprimat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cal
de mulțumiri pentru onoarea de a 
fi primit, pentru posibilitatea de a 
vizita România, de a cunoaște 
realizările obținute de poporul ro
mân în făurirea vieții sale noi, 
activitatea pe care o desfășoară 
sindicatele, aportul lor la dobîn- 
direa acestor importante succese în 
edificarea societății socialiste.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat conducerii 
confederației și clasei muncitoare 
din țările arabe cele mai bune 
urări de succes în activitatea pusă 
în slujba prosperității și bunăstării 
popoarelor 
Mijlociu.

în cadrul 
relevate cu 
porturi dintre România socialistă și 
statele arabe, raporturi care cu
nosc o evoluție mereu ascendentă, 
pe multiple planuri. S-a apreciat 
că un rol determinant în promo
varea acestor legături prietenești 
l-au avut vizitele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu într-o serie de 
țări arabe, întâlnirile și convorbi
rile cu șefi de state și cu alte per
sonalități arabe, acordurile și în
țelegerile încheiate cu acest prilej.

Secretarul general al Confederației 
Internaționale a Sindicatelor Arabe 
a evidențiat aportul României, al 
președintelui Nicolae Ceaușescu la 
realizarea destinderii în Orientul 
Mijlociu, în direcția instaurării 
unei păci drepte și trainice în a- 
ceastă parte a lumii. Abdel Latif 
Bolteya a exprimat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu înalta apreciere

din zona Orientului

convorbirii au fost 
satisfacție bunele ra-

a conducerii confederației, a tu* 
turor muncitorilor arabi pentru 
contribuția personală și grija deo
sebită manifestată față de rezolva
rea problemei palestinene, în con
formitate cu aspirațiile și năzuin
țele legitime ale poporului pales- 
tinean spre o viață liberă și inde
pendentă.

A avut loc, totodată, un schimb 
de vederi privind preocupările ac
tuale ale sindicatelor din România 
și țările arabe, relațiile de priete
nie și solidaritate militantă dintre 
aceste organizații. S-a evidențiat 
necesitatea folosirii, în continuare, 
a tuturor posibilităților existente 
pentru adîncirea pe mai departe a 
acestor relații, corespunzător inte
reselor poporului român și po
poarelor arabe, cauzei libertății, 
independenței naționale, progresu
lui, păcii și înțelegerii internațio
nale.

De ambele părți s-a reliefat ne
cesitatea ca oamenii muncii din 
țările arabe să acționeze și în vii
tor pentru găsirea unor căi de so
luționare grabnică, pe cale politică, 
a situației din Orientul Mijlociu.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească.

In ziarul de azi

Ritmurile 
cincinalului 
1976 -1980

MRiCULTUBfl
BOGATELE TRADIȚII 
ALE SOLIDARITĂȚII 

MILITANTE, 
REVOLUȚIONARE 

50 de ani de la crearea 
„Ajutorului Roșu" 

din România

® Rubricile noastre : Din 
instanță in fața opiniei 
publice, Faptul divers, 
Sport, De pretutindeni.

aici au 
chemări 
toți mi-

efectuat

vedere parțială a Combinatului chimic — Craiova
I

din 
1974 : 

(cu- 
îocalitățiie 

locui-

egală

Nicolae ȚIC
(Continuare In pag. a IlI-a)
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APROPIATA CONFERINȚĂ MONDIALĂ DE LA BUCUREȘTI

Rolul important al O.N.U.
in soluționarea

problemelor populației
Apropiata Conferință mondială a 

populației — eveniment politic in
ternațional de o deosebită amploare 
— reunește, pentru prima oară, din 
inițiativa și in organizarea O.N.U.. 
pe reprezentanții guvernelor din 
cvasiunanimitatea statelor lumii. în
suși acest fapt reflectă însemnătatea 
deosebită pe care comunitatea in
ternațională o acordă problematicii 
abordate de conferință — cea a 
populației.

în mod evident, problemele popu
lației și ale politicii populației, ca 
probleme care privesc insăși condi
ția umană, prezentul și perspecti
vele de viitor ale omenirii, prezintă 
cel mai viu interes pentru fiecare 
stat in parte și pentru Organizația 
Națiunilor Unite, ca for cu vocație 
universală căruia ii revin înalte 
răspunderi pentru destinele omeni
rii, pentru Înaintarea ei pe căile 
progresului și civilizației.

într-un sens larg, se poate spune 
că, de fapt, înseși obiectivele, 
sarcinile și preocupările Organizației 
Națiunilor Unite au permanenta 
misiune de a promova interesele 
populației globului. Astfel, asigu
rarea păcii — obiectiv fundamen
tal al O.N.U. — urmărește preîntâm
pinarea războaielor care pun in pri
mejdie insăși existența fizică a 
populației. Dezvoltarea economico» 
socială a statelor rămase in urmă — 
alt obiectiv major al activității 
O.N.U. — este în strinsă conexiune 
cu problemele populației, deoarece 
mijlocul radical de soluționare a 
diferitelor probleme pe care le ri
dică populația, inclusiv problema 
creșterii demografice, constă in ri
dicarea gradului de dezvoltare eco
nomică a statelor, in micșorarea și, 
in perspectivă, lichidarea decalaje
lor care le despart pe cele in curs

de dezvoltare de cele avansate. 
Dezarmarea — o altă preocupare, 
centrală ce revine O.N.U. — are. de 
asemenea, o legătură strinsă cu pro
blemele populației, deoarece opri
rea cursei înarmărilor ar face dis
ponibile uriașe fonduri care ar pu
tea fi alocate pentru necesități vi
tale ale populației globului.

Chiar și numai aspectele amintit* 
mai sus arată rolul extrem de im
portant ce revine Organizației Na
țiunilor Unite in rezolvarea proble
melor demografice, subliniază cu 
putere necesitatea unei ample anga
jări a acesteia în problematica 
populației. Conexiunea organică a 
problemei populației cu problemele 
majore ale epocii noastre, care stau 
in atenția O.N.U., este de altfel re
levată de secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, care a sub
liniat : „Populația, dezvoltarea, me
diul înconjurător alcătuiesc un tot 
important in construirea unei noi 
orînduiri sociale și economice, care, 
împreună cu menținerea păcii, con
stituie preocuparea majoră a gene
rației noastre".

în cadrul O.N.U., al organismelor 
sale specializate s-a desfășurat șl 
pină acum o activitate apreciabilă in 
domeniul demografiei. Momente 
importante ale acestei activități au 
fost conferințele mondiale ale popu
lației. care au avut loc la Roma (in 
1954) și la Belgrad (in 1965), confe
rințe ce și-au concentrat atenția mai 
mult asupra studiilor și cercetărilor 
de natură demografică. Ulterior, ca 
urmare a participării mai active a 
statelor membre, un șir de organis
me specializate ale O.N.U. —

1. RODESCU
(Continuare în pag. a V-a)

Este foarte straniu să te 
întorci, după ani mulți, in
tr-o zonă de care le-ai în
depărtat existențial. De pa
truzeci de ani am părăsit 
acea insulă de frumusețe și 
latinitate care iși poartă 
numele de la Olt, fluida 
spiță interioară a marii roți 
de ape a României, singu
rul riu căruia i s-a putut 
dedica o carte, scrisă cu 
fervoare de către un maes
tru al artei cuvintului cum 
este Geo Bogza.

Venit de la țară, dintr-un 
sat cu nume predestinat de 
Aurora, am cunoscut, la pa
tru ani, oamenii ulițelor 
de margine ale Craiovei. 
Niciodată părinții mei, ță
rani urbanizați, nu au pără
sit micile străzi care se în
vecinau cu cimpul și care 
purtau numele bătăliilor 
sau personajelor celebre 
din războiul de la 1877 : 
Opanez, Plevna, Maiorul 
Șonțu etc. în jocurile de 
pe maidane aveam drept 
tovarăși, cit de agili și is
teți, copiii nomazilor opriți 
din rătăcirile lor sub plo
pii mahalalelor craiovene. 
Eram profund Impresionat 
de numele lor fabuloase — 
Aristotel, Netinav, Riguna, 
Giamant sau Aripii.

ÎN ANUL JUBILIAR

Scriitori pe meleagurile natale
Jocurile copilăriei se pu

teau desfășura și pe cim- 
piile arse de un soare im
placabil. de dincolo de Fin- 
tinile Potbanița sau Izvoare

tovarăși credincioși. înain
tam de multe ori și spre 
nisipurile de la Rovine spre 
Ișalnița, fiind fericiți mai 
tirziu, la școală, să aflăm

năre. Recitam In extaz ver
surile divinului Mihai E- 
minescu : Dc din vale do 
Rovine... Făceam sărituri 
uriașe, parcă intr-un zbor

musețe și energie in
„ALBA CRAIOVA £S

și bătăliile impresionante 
ale flăcăilor mahalalelor 
iși ofereau drept trofeu 
suprem al victoriei sorbi
rea din apele vii ale aces
tor izvoare. Era primejdios 
să treci din zona străzii 
Sineasca spre strada Ama- 
radla, fără a fi însoțit de

însemnări de
Alexandru BAIACI

că în magicul, albul lor 
perimetru au avut loc lup
tele istorice dintre Mircea 
și turci, risipiți peste Du-

planat, lntr-o vastă, pără
sită carieră de nisip, in 
care, la aterizare, ne în
gropam pină la briu. Tot 
aci se rezolvau și duelurile 
copilăriei noastre inspirate 
de Alexandre Dumas. Am 
rătăcit Îndelung și sub plo
pii ulițelor noastre, care

erau insă cu ..soț" !, si am 
scris, sub tremurătoarea 
lor umbră tutelară, primele 
versuri, dar nu de iubire, 
ci patriotice.

Craiova anilor 
putuse să fie numită — 
blanche in cartea despre 
România a unui scriitor 
francez, izbit de albul zidu
rilor caselor românești. Era 
un oraș de 40 000 locuitori, 
dintre care unii se puteau 
plimba, duminical, pe alei
le celui mai romantic parc 
al țării. Era un oraș in 
care nu se intimpla aproa
pe nimic, ca în romanul lui 
Mihail Sadoveanu, sau, per
misă să fie apropierea, fără 
de nici o comparație, ca in 
versurile unui elev de li
ceu care declara, patetic; 
„Vezi, nimic nu s-a schim
bat / Au bătrânețe eternă 
orașele mici / Aceeași floră 
în crăpături de asfalt / Sta
tua ecvestră in piața de 
aici / Aceleași străzi mu
rind pe cruci / Aici e lo
cul marilor răscruci“ etc.

Eram elevi disciplinați 
la un liceu cu seculară tra
diție și cu unii profesori

acelora
ia

(Continuare in pag. a IV-a)
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Bogatele tradiții ale solidarității 
militante, ’ revoluționare
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încă de la apariția ci pe scena is

torici cu mai bine de un secol in 
urmă și apoi, neîntrerupt, pinâ la 
eliberarea țârii de sub dominația fas
cistă. in august 1944. mișcarea noas
tră muncitorească a avut de Înfrun
tat represiunile exercitate de clasele 
dominante, legislația antidemocratică 
și crunta prigoană polițistă, menim să 
înăbuș? lupta revoluționară a prole
tariatului. să lovească in organizații
le sale Dolif'ce și profesionale. în 
condițiile stării de asediu, aproape 
permanente in unele regiuni. m;i 
d--’ militanți ai mișcării muncitorii 
au fo«t arestați, schlngiuiți. judecați 
de tribunalele militare și con
damnați la ani grei de temniță, su
puși unui regim de exterminare firi- 
că și morală. In aceste imorejurâri. 
ajutorarea victimelor terorii dezlăn
țuite de forțele reacțiunll a devenit 
un Imperativ po
litic major, o par
te integrantă a 
luptei pentru eli
berare socială și 
națională.

încă in secolul 
trecut, lupta pen- 
Iru apărarea vic
timelor măsurilor 
antimuncitorești a 
constituit o preo
cupare importantă a organizațiilor po
litice ale proletariatului român : sint 
cunoscute astfel viguroasele acțiuni de 
protest inițiate împotriva întemnițării 
j: expulzării unor cunoscuți militanți 
socialiști. în condițiile drasticelor ac
țiuni represive desfășurate de cla
sele dominante în perioada de avint 
revoluționar care a urmat primului 
război mondial a fost înființată, in 
septembrie 1920. din inițiativa Parti
dului Socialist și a Comisiei Generale 
a Sindicatelor. ..Crucea Roșie Socia
listă". care a organizat ample acțiuni 
de ajutorare materială, apărare mo
rală și juridică a militanților revolu
ționari arestați in urma grevei gene
rale din 1920. a pârtieipanților la con
gresul de constituire a P.C.R. impli
cați in procesul din Dealul Spirit. 
Ulterior. activitatea ..Crucii Roșii So
cialiste" a continuat sub alte denu
miri : Comitetul Central de ajutorare 
de pe lingă Comisia generală a sin
dicatelor. Comitetul Central de ajuto
rare al Partidului Comunist Român.

în pofida condițiilor aspre ale ile
galității in care a fost nevoit să ac
tiveze timp de două decenii. Partidul 
Comunist Român a acționat cu per
severentă in vederea perfecționării 
cadrului organizatoric necesar luptei 
pentru apărarea celor loviți de re
presiunile antidemocratice. In acest 
context s-a înscris înființarea, in vara 
anului 1924. a ..Ajutorului Roșu", or
ganizație de masă cu caracter politie, 
avind o structură proprie — Comitet 
Central, comitete regionale, raional-*, 
locale — și care iși desfășura in linii 
generale activitatea in condiții de 
conspirativitate. Dat fiind insă profi
lul și natura activității acestei orga
nizații, care impuneau largi acțiuni de 
masă, partidul a orientat „Ajutorul 
Roșu" spre îmbinarea formelor conspi
rative de activitate cu cele semilegale 
și legale. Ca rezultat al eforturilor 
Întreprinse in acest sens au fo^t în
ființate in diferite perioade o serie de 
comitete de apărare cu caracter le
gal: Comitetele de ajutorare de pe 
lingă Sindicatele Unitare. Comitetele 
de apărare a victimelor de la Lupeni 
(1929). Comitetele de ajutorare a

muncitorilor ceferiști (1933). Patro
najele populare. Comitetele de ajuto
rare a dcțlnuților antifasciști.

Sub permanenta îndrumare a Parti
dului Comunist Român, ,,Ajutorul 
Roșu" a desfășurat o intensă 
acțiune de propagandă In ve
derea mobilizării celor mal largi 
categorii de cetățeni In sprijinul 
militanților comuniști și democrați 
prigoniți de clasele dominante. 
Eroul acestor vaste campanii s-a 
vădit in nenumăratele petiții și me
morii cerlnd stingerea proceselor po
litice. in prezența la aceste procc c 
a sute de martori ai apărării care, in- 
fruntind toate opreliștile, depuneau in 
favoarea acuzaților, in puternicele 
greve și manifestații care cereau eli
berarea militanților clasei muncitoa
re. De asemenea, prin intermediul bi
roului său juridic. ..Ajutorul Roșu" a

50 DE ANI DE LA CREAREA 
„AJUTORULUI ROȘU“ DIN ROMÂNIA

organizat apărarea luptătorilor comu
niști și antifasciști in fața justiției 
burgheze, s-a îngrijit de procurarea 
mijloacelor financiare pe care le ne
cesita această activitate. Sprijinul ne
precupețit pe care masele largi l-au 
acordat acțiunilor întreprinse de ,.A- 
jutorul Roșu" reflecta deopotrivă sta
rea de spirit antifascistă și sentimen
tele democratice ale celor mai largi 
pături ale populației, autoritatea și 
prețuirea de care se bucura in rindu- 
rilc opiniei publice progresiste activi
tatea comuniștilor, a militanților 
revoluționari. Ajutoarele materia
le trimise colectivelor de deți
nuți politici în închisori au con
stituit un sprijin prețios pentru 
salvarea vieții celor întemnițați, a- 
vind in vedere condițiile de mizerie, 
teroare și subalimentație in care a- 
ceștia erau ținuți in mod deliberat.

Ca rezultat general al acti
vității P.C.R. de mobilizare a opi
niei publice progresiste depiocratice, 
patriotice, sub presiunea puternicelor 
acțiuni de solidaritate revoluționară 
la care participau sute de mii de oa
meni ai muncii de pe întreg cuprin
sul țării, ca și a protestelor venite 
din partea organizațiilor muncito
rești. a cercurilor progresiste din 
străinătate, chiar și guverne dintre 
cele mai reacționare au fost nevoite, 
în unele cazuri, să anuleze anumite 
măsuri represive, sâ dispună rejude- 
carea unor procese — printre care cel 
intentat in 1933—1934 conducătorilor 
eroicelor lupte ale ceferiștilor și pe
troliștilor — să acorde in 1922 și 1929 
amnistii unor categorii de deținuți 
politici, să accente ameliorarea tem
porară a regimului din închisori. Tot
odată. se cuvine subliniat că am
ploarea luptei antifasciste a maselor 
a intirziat adoptarea de către cercu
rile guvernante a unor măsuri ultra- 
reacționare, de represiune in masă.

Sub îndrumarea P.C.R.. in întreaga 
activitate a ..Ajutorului Roșu", ca și 
a organizațiilor premergătoare s-a 
manifestat pregnant spiritul solida
rității internaționaliste. Aceste orga
nizații au participat activ la acțiunile 
în sprijinul militanților revoluționari.

ai mișcării muncitorești din diferite 
țări, victime ale prigoanei și terorii 
reacțiunii : amintim intre acestea ac
țiunile pentru salvarea militanților 
sindicali Sacco șl Vanzetti (1927), 
pentru salvarea luptătorilor revolu
ționari Imre Sallai și Sandor Filrst, 
victime ale represiunilor horth.vf.to 
(1932). acțiunile In sprijinul celor 
arestați in urma insurecției muncito
rești din Viena și a insurecției din 
regiunea Asturia-Spania (1934). ..Aju
torul Roșu" a desfășurat o largă acti
vitate in apărarea victimelor terorii 
dezlănțuite în Germania după instau
rarea hitlerismului și in mod deose
bit pentru salvarea din ghearele na
zalilor a lui Gheorghi Dimitrov șl 
Ernst Thnlmann.

în condițiile istorice determinate de 
instaurarea dictaturii militaro-fhscis- 
te în România, apoi de Împingerea 

țării în războiul 
hitlerist și. în a- 
celași timp., in 
spiritul orientă
rii strategice și 
tactice a Partidu
lui Comunist Ro
mân pe linia fău
ririi unei largi 
coaliții a tuturor 
forțelor naționa
le antifasciste, a- 

tribuțiile ..Ajutorului Roșu" au fost 
preluate de o nouă organiza
ție, Apărarea Patriotică, chema
tă să desfășoare pe un front mai 
larg lupta pentru sprijinirea vic
timelor dictaturii fasciste și războiu
lui hitlerist, spre a împiedica, prin 
toate mijloacele, sporirea numărului 
acestor victime. Noua organizație 
a adus o contribuție substanțială la 
a'ragerea a noi categorii de cetățeni 
în mișcarea de rezistență antifascistă.

După victoria insurecției naționale 
antifasciste armate din august 1944, 
Apărarea Patridtică a participat activ 
la toate marile campanii politice ini
țiate de P.C.R., evidențilndu-se cu 
deosebire in mobilizarea maselor in 
vasta acțiune patriotică de sprijinire 
a războiului antihitlerist, desfășurată 
sub lozinca „Totul pentru front, to
tul pentru victorie!". în același timp, 
se cuvine relevat aportul remarcabil 
al Apărării Patriotice la aplicarea 
măsurilor inițiate după eliberarea ță
rii pentru ajutorarea celor care au 
suferit de pe urma terorii fasciste, a 
văduvelor și orfanilor de război, pre
cum și abnegația cu care militanții 
organizației s-au dăruit acțiunii de 
salvare a populației înfometate și în
deosebi a copiilor din regiunile care 
au avut de suferit de pe urma marii 
secete din 1945—1946.

La începutul anului 1948 — cind 
poporul român, condus de Partidul 
Comunist Român, a pășit intr-o nouă 
etană a dezvoltării sale istorice, cind 
vindecarea .rănilor pricinuite de război 
era in curs și avea loc procesul de 
consolidare a regimului democrat- 
popular — sarcinile Apărării Patrio
tice au fost preluate de diferite in
stituții de stat.

în istoria mișcării noastre munc'to- 
rești, ..Ajutorul Roșu" și Apărarea 
Patriotică au înscris file memorabile, 
care vor vorbi întotdeauna despre' 
curajul și dirzenla cu care militanții 
revoluționari au știut să înfrunte 
prigoana si teroarea reacțiunii. des
pre solidaritatea lor militantă in 
Înota pentru triumful cauzei celor ce 
muncesc.

Dr. Olimpiu MATICHESCU

August la Mamaia,

Tinerii preiau ștafeta 
muncii comuniste

STENOGRAMA UNEI DISCUȚII LA
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Recent, la Piatra Neamț s-au intilnit cîțiva comuniști „veterani" 
ce au participat la construirea hidrocentralei Bicaz și tineri care lu
crează azi in ultramodernele întreprinderi din Săvinești și Roznov. 
Discuțiile — ilustrind permanența spiritului revoluționar — au fost 
tot timpul luminate de insuflețitorul tablou al prezentului și viitorului 
pe care le prefigurează proiectul de Directive.

— Zilele acestea am trecut din 
nou prin locul unde am început, in 
1952, munca pe șantier, la „tunel- 
intrare" — povestea, cu acea sfăto- 
șenie moldovenească ce face din 
veac farmecul oamenilor de pe a- 
ceste meleaguri, comunistul Ion O- 
nofreî, fost cindva brigadier la Bi
caz, azi electrician la Combinatul de 
fire sintetice Săvinești. Știți — a- 
dăugă el — noi, cei care am fost 
părtași la tot ce s-a înfăptuit atunci, 
obișnuim să revenim din cir.d in 
cind pe locurile unde am Învățat 
abecedarul revoluției prin muncă și 
construcție, intiia școală a inltecc- 
rii. Comuniștii — profesorii noștri 
— ne-au determinat un entuziasm 
lucid, cu capul pe umeri, nu cu 
fruntea-n nori, un clan disciplinat, 
căci fără ordine și disciplină nu e 
cu putință nu să miști munții din 
loc. dar nici măcar un mușuroi.

— Ați putea să ne spuneți — in
terveni unul dintre tinerii partici
pant! la masa rotundă — in ce con
sta acel entuziasm lucid și prin ce 
se manifesta ?

— Pentru mâne. ehtuziasm lucid și 
conștient insemnnă două lucruri : in 
primul rind. să faci tot ce-ti stă in 
putință ca sâ realizezi la termen și 
cit mal bine sarcinile trasate și an
gajamentele ce ți le-ai asumat : in 
al doilea rind. să nu dai înapoi din 
fața greutăților, sa le înfrunți cu ho- 
tărîre și dirzenie și. în felul acesta, 
să le înlături din calea ta. Asta m-a 
învățat școala Bicazului ! Mi-aduc 
aminte de momentele cind s-au ivit 
in tunel infiltrații de ape freatice

care puneau în primejdie munca 
noastră de pină atunci. Fără nici un 
fel de mobilizare deosebită, urmind 
pilda comuniștilor de lingă noi. am 
rămas in tunel zile și nopți, poate o 
săptămină, poate mai mult, nu mai 
mi-aduc aminte, și am muncit, ui- 
tind de odihnă, mîncind pe sponci, 
la consolidarea pereților tunelului. 
Firește, astăzi nu mai sint de în
fruntat dificultățile de atunci...

— Totuși — iși spune părerea tl- 
nârul comunist Ion Piencscu, opera
tor chimist Ia Combinatul de îngră
șăminte chimice Roznov — și astăzi 
acest entuziasm lucid, această neîn

IMAGINI DIN ALBUMUL EDILITAR AL TĂRII

D:n noua arhitectura o orașului Focșani: stingă : hotelul „Unirea" (arhitect L, TurbocS); dreapta : autogara (arhitect Elena Fratlal
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fricare în fața obstacolelor și greu
tăților reprezintă, după părerea mea. 
componente indispensabile ale atitu
dinii înaintate, comuniste fată de 
muncă. Același elan revoluționar a 
stat și stă, după părerea mea, și la 
baza strădaniilor depuse de între
gul nostru popor pentru înfăptuirea 
actualului cincinal înainte de ter
men, după cum tot el va chezășui, 
sint sigur, traducerea în viață a 
sarcinilor atit de frumoase, care-ți 
merg la inimă, din luminosul pro
iect de Directive ale Congresului al 
NI-lea. Deși lucrăm la instalații per
fecționate. și avem de-a face cu ta
blouri de comandă automatizate, ne
prevăzutul ne pune și pe noi la în
cercare, iar înfruntarea trează și cu
rajoasă a neprevăzutului e, după 
mine, cea mai bună verificare a po
tențialului moral al omului comunist. 
Nouă, unor tineri, abia ieșiți de pe 
băncile școlii profesionale, ni s-au 
dat pe mină instalații de milioane. 
Comuniști ca inginerii Miner Gabor 
și Adrian Cărăbeț, ca maistrul Ion 
Savin, ca muncitorul specialist Sever 
Lupașcu ne-au deprins din prima zi, 
prin vorba lor inimoasă și fapta lor 
plină de dăruire, cu ideea că spiritul 
revoluționar înseamnă, in primul 
rind. spirit de răspundere, capacita
tea de a acționa in orice moment, 
Li locul tău de muncă, ca șl cum de 
tine depinde totul.

Discuția s-a întrerupt pentru cî- 
teva minute, deoarece printre cei de 
față au început să circule niște de
cupaje din ziare și fotografii îngăl
benite de vreme. Ce se intimplase ? 
Foștii „bicaziști" scoseseră din adin- 
cul buzunarelor, ca pe niște relicve 
cu dragoste păstrate, aceste mărturii 
— uneori naive, dar cu atit mai emo
ționante — ale participării lor la 
marea construcție. Din cele mai mul
te fotografii zimbeau grupuri de bă
ieți și fete, vinjoși și veseli, in veș
minte de brigadieri, uniți parcă prin- 
tr-un indescriptibil fluid lăuntric.

— O lecție de neuitat pe care am 
deprins-o acolo, pe șantier — se su
prapune pe acest fundal „fotografic" 
glasul tovarășului Constantin Cozma, 
fost brigadier la baraj, astăzi mais
tru „amecist" la Combinatul de fire
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sintetice din Săvinești — este aceea 
a spiritului tovărășesc, a solidarității 
frățești, care se bazează pe principiul: 
„unul pentru toți, toți pentru unul". 
Aceasta însemna înainte de orice în
credere și respect reciproc, apoi dis
ciplină liber consimțită. Spirit tovără
șesc însemna întrajutorare în munca 
sau, cum ii mai spuneam noi, „sen
timentul umărului". Adică, știam că 
umăr la umăr cu tine se află un to
varăș gata să-ți vină in sprijin dacă 
se ivește vreo greutate. La un mo
ment dat. un cirlig de la o sonetă 
pentru bătut palplanșele s-a rostogo
lit în apa Bistriței. Un buldozerist, 
tinăr și el. Ion Rodan, s-a aruncat 
In apă să-1 scoată. Curentul puternic 
era să-l zmulgă dir. loc și să-1 inece. 
Am sărit atunci toți după el și nu 
numai că l-am salvat de la o moarte 
sigură, dar am izbutit să aducem la 
mal ?i piesa aceea grea...

— Eu sint din fundul lacului — 
interveni pe neașteptate o tinărâ 
care tăcuse pină atunci, inginera 
Georgcta Chele. de la Centrul de 
cercetări al Combinatului de fire 
sintetice din Săvinești.

Toți și-au întors uimiți fata spre 
această fată subțirică și timidă.

— Nu vă mirați — ținu ea să pre
cizeze. Intr-adevăr, fac parte din fa
miliile de strămutați de la Buhal- 
nița. de pe fundul actualului Iac de 
acumulare. Pentru mine, deci, tradi
țiile Bicazului au o anumită rezo
nanță. mai deosebită poate decit 
pentru alții din generația mea. Eu 
cred că spiritul revoluționar s-a 
perpetuat din generație in generație, 
că el reprezintă o atitudine definito
rie și pentru noi, cei de astăzi : ni 
l-au transmis comuniștii.mai virstnici 
care lucrează împreună cu noi la 
Săvinești. printre alții și tovarășii 
Onofrei și Cozma. întrajutorarea 
ne-a dat posibilitatea, bunăoară, 
nouă, tinerilor cercetători, să ne a- 
ducem din plin contribuția la elabo
rarea unui nou procedeu vizîn.d îm
bunătățirea calității melanei. $i noi, 
la rindul nostru, ii ajutăm pe cei 
mai tineri, de exemplu pe tinerii 
muncitori din uzină să-și termine cu 
succes studiile la liceu sau la dife
rite școli tehnice. După părerea mea, 
nici o generație nu are dreptul să 
lase in urma ei mai puțin decit a 
primit... Pentru generația mea e lim
pede ca lumina zilei ce vom lăsa în 
urma noastră : tot ceea ce e Înscris 
în Directivele partidului pentru vii
torii cinci ani, ca șl tot ce se pre
vede a fi înfăptuit pină in 1990. Acest 
adevăr trebuie înrădăcinat mai adine 
în conștiința tuturor generațiilor, dar 
mai ales a celor ce preiau astăzi 
ștafeta.

Fără Îndoială, n-am putut cuprin
de, in rindurile de față, decit o infi
mă parte din bogăția de idei care au 
fost împărtășite la această masă’ ro
tundă. O idee insă a străbătut ca 
un fir roșu tot ce s-a spus in acea 
după-amiază a unei intilniri vii din
tre ieri și azi : că entuziasmul re
voluționar in muncă, dăruirea și pa
siunea, întrajutorarea și exigența re
prezintă un puternic, indestructibil 
liant moral intre generațiile de con
structori ai României socialiste.

Victor BÎRLĂDEANU 
Ion MANEA 
corespondentul „Scinteii"

ifaptul] 
I DIVERS) 
! Era ascuns !

sub pălărie
I Dumitru Eremia. motopompist I 
Ila cooperativa agricolă din Co- I 

mana, județul Constanța, și-a ■ 
luat intr-o zi la cimp și pe cei I 
doi copii ai săi. în timp ce-și |

I vedea de treburi, unul din co- 
| pii, cel mai mic, in virstâ de 
I doi ani și jumătate, a dispărut. 
. Tatălui, speriat, i-a încolțit m 
| minte gindul că s-ar fi putut 
| ineca In canalul de aducțiune a 
1 apei din apropiere și a alergat 
I intr-un suflet in comună. să

ceară ajutorul sătenilor. Au să- I 
rit imediat 60 de oameni, care, I 

Iln numai o jumătate de oră, au • 
secat tot’ canalul. Dar copilul 
tot n-a fost găsit. Atunci, oa
menii au început să-1 caute 
inrin lanul de floarea-soarelui.

Idee inspirata : l-au găsit stind 
cuminte, și ferindu-se de soare

| la umbra unei pălării de... floa-
I rea-soarelui. •!

4 000
■ si la Galati
{ Scriam, in ziarul nostru de 
Ijoi, că in orașul Ploiești au 

venit pe lume, in acest an, 
4 000 de copii. Iată că nici Ga- 
lațiu I nu se lasă mai prejos :

Ila 7 'august s-a înregistrat aici 
tot al 4 000-lea nou născut. Se 
numește Marcela Drăguș. Tatăl

Iei — muncitor la combinatul 
siderurgic, mama — țesătoare. 
O precizare : in 1973, al 4 000- 
lea gălățean a venit pe lume

I abia la sfirșitul lunii octom- 
j brie.

| „Curaj11...
| de Văleni

Nicolae Grigore. șofer la u-

Initatea de mecanizări și trans- . 
porturi construcții forestiere I 
Ploiești, s-a prezentat la exa- I 
Imenul de conducere auto pentru 
o categorie superioară. Cind s-a 
așezat la volan să pornească

Ipe traseu, in proba practică, 
ofițerul de miliție de lingă el a 
rămas stupefiat. Dinspre Gri-

Igore adia un miros specific țui
cii de Văleni de Munte.

— Stop ! Pune frina — l-a 
spus ofițerul. Cum de te-ai

I gindit să te prezinți la examen 
după ce ai consumat alcool ?

— Am consumat, nu zic, dar

Iasta numai așa, ca să am mai 
mult curaj.

Intr-adevăr, curat...' curaj să 
te prezinți la un examen de

I conducător auto — și încă pen
tru o categorie superioară — 
cu țuica-n nas.

I Un urs ocolit 
| de vânători

® Din • insteța. în fața opiniei publice ® Dm instanță în fața opiniei publicej
------------------------------------------------------ !

Termenul 
salvator

ne-ați cerut... Vrem acum să vă mulțumim 
pentru sfatul dumneavoastră... A fost bun 
termenul de gindire acordat, ne-a fost de 
mare folos. Altfel eram gata să facem o 
prostie...

— Tovarășe președinte, nu se poate, e 
prea mult ! .

— Dați-ne un termen mai scurt ; altfel 
pierdem timpul de pomană, noi tot ne-am 
hotârit.

— Oameni buni, nu sc poate. Așn pre
vede legea și, apoi, socotesc eu, e tocmai 
timpul necesar să vă mai gindiți la ceea 
ce am discutat. Motivele invocate sint co
pilărești. nu vă dați seama ?!

Secvența de mai sus am surprins-o in 
urmă cu dteva luni, in cabinetul vicepre
ședintelui Judecătoriei sectorului 6. Cei 
doi tineri, care solicitau insistent un ter
men de judecată scurt veniseră in fața 
magistratului cu o cerere de divorț. Moți*; 
vul ? Spicuim din cererea soției : „La nici 
trei luni de zile de la căsătorie, soțul a 
venit acasă indispus șl a aprins lumina și 
radioul, sub pretextul că vrea să citească 
si să asculte muzică : consider că prin ati
tudinea sa și-a Încălcat grav obligațiile 
morale ce le avea fată de mine".

Urmărisem tactul și calmul cu care ju
decătorul a stat de vorbă cu cei doi. in- 
cercind să-i facă să înțeleagă... puerilita
tea motivului. Atunci n-au vrut să-1 înțe
leagă. Intimplâtor. l-am zărit zilele trecute 
așteptind in fața cabinetului aceluiași ma
gi-trat. Am intrat odată cu el. Se impăca- 
serâ si veniseră să-și retragă cererea.

— Ne-am impăcat la vreo săptămină 
după ce am fost la dumneavoastră, expli
că foria reclamantă.

— Mă bucur, dar de ce n-ați venit de 
atunci ?

— Am zis să venim la termen, cum
K_________ .________

„Sufletistul" 
vindea 
slujbe

De la un timp, in rindul unor lucrători 
ai I.C.S. Alimentația publică Oradea. în
cepuse să circule un zvon ciudat pe seama 
lui loan Letea, șeful biroului de personal. 
Se spunea că e un băiat „sufletist”, care 
poete face și desface orice post mai acă
tării in întreprindere. Dacă vreun lucrător 
dorea să fie mutat mai „la centru" sau 
cineva tinjea dună un loc mai ..curățel" in 
schema respectivei întreprinderi, n-avea 
d cit să i se adreseze lui Letea — bineîn
țeles cu discreție ! — și să-i promită că va 
fi „recunoscător". Serviciul prompt era in 
jur de 1 000 de lei. in funcție de importan
ta cererii.

Iatâ-1 pe vinovat in fața instanței :
— ...Recunosc, unii mi-au dat bani, insă 

nu știu cu ce scop. E vina'mea că i-am 
primit, dar m-am gindit să nu-i jignesc 
dacă i-aș fi refuzat pe loc. Voiam să-i ina- 
poiez mai tirziu...

N-a mai apucat. Zvonul făcuse destulă 
zarvă, iar unii dintre cei ce promiseseră 
sâ fie „recunoscători" s-au dovedit a nu 
ș'i să aprecieze „delicatețea" cu care I. L. 
ii scutura de parale. Recent, fostul șef de 
personal a fost condamnat la 3 ani și 8 
luni închisoare.

A fdeut 
ordine... 

de minus 
180 000 de lei

— Onorat tribunal, am fost transferat la 
Felix tocmai ca 6ă fac ordine in acest 
restaurant.

Pledoariile și argumentele... verbale ale 
lui Vladimir Bokor, fost șef de unitate la 
restaurantul „Internațional" din Eăile 
Felix, in fața Tribunalului județean Bihor 
sint de-a dreptul impresionante : s-a zbă
tut sâ mulțumească clienții. a impus dis
ciplină in rindurile personalului etc. etc. 
Numai că documentele organelor de ur
mărire penală veneau să-1 contrazică nu 
prin vorbe, ci prin probe materiale : in 
mai puțin de șase luni, fostul șef de uni
tate, împreună cu complicii săi au sustras 
aproape 180 000 lei din tejgheaua localului. 
Așa înțelesese el să facă ordine ! Proce
deul ? Decontarea produselor vindute la 
barul unității prin... bonuri de masă, care 
erau valabile ca acte legale de decontare 
doar pentru secția bucătărie.

— Știți, m-am mai abătut citeodată de 
la prescripțiile legale, dar n-o făceam de
cit pentru ca turiștii să se simtă bine... 
Pentru atmosferă — încearcă V. B. să-și 
încropească o nouă apărare.

Cit de mult îl preocupau pe V. B. inte
resele turiștilor (și „atmosfera" 1) s-a vă
zut. Acum urmează ca instanța să-i facă, 
pentru faptele iui. decontul IeRal da ri

goare. Mai rămine totuși o chestiune de 
lămurit : in toată această perioadă, pe la 
respectivul restaurant s-au perindat mai 
multe controale contabile de la O.J.T. Bi
hor : nimeni n-a observat neregulile, deși 
acestea erau bătătoare la ochi, chiar și 
pentru un profan in materie... Așteptăm 
răspunsul de la O.J.T. Bihor.

Altruism 
la „mica 
ciupeală"

— Avem mulți dușmani. Altfel n-am fi 
ajuns aici...

De ce să fi avut mulți dușmani soții 
Dumitru și Ioana Barcău ? Nu-și serveau 
ei — in calitate de gestionari la bufetul 
din comuna Bulbucata, județul Ilfov — 
clienții cu promptitudine? Tocmai ei, care 
făcuseră „orice", numai să fie clienții 
mulțumiți ? Inclusiv aducerea unor sorti
mente de țigări care nici nu intrau in 
aorovizionarea obișnuită a bufetului ?... 
Cită nerecunoștința !

Numai că altruismul lor, convertit în 
termenii Codului penal, se cheamă abuz 
In serviciu contra intereselor persoanelor 
și speculă. Fiindcă țigările introduse frau
dulos in gestiune — pe lingă faptul că 
erau vindute „pe sprinceană" — aveau și 
prețul rotunjit binișor : 2—4 lei de fiecare 
pachet. Drept pentru care instanța — Ju
decătoria Buftea — a dispus condamnarea 
soților Barcău la cite 8 luni Închisoare.

P.S. La termenul soluționării procesului, 
soții Barcău (judecați in stare de libertate)

nu s-au prezentat, in instanță, întrucit dum
nealor — așa cum este inserată „motiva
rea" lor in sentință — ar fi din București 
și nu... de la fură, adică din Bulbucata. 
Dacă-i așa, de ce aceeași „noblețe" nu i-o 
fi 'împiedicat, să cumpere ieftin din Bucu
rești și să vindă scump la Bulbucata ?

Din caietul 
grefierului

IDe mai multă vreme, un urs 
uriaș iși face de cap pe raza 
comunei Berivoi, județul Bra-

Ișov. Din cind in cind, apare pe 
neașteptate și atacă cirezile și . 
turmele cooperativei agricole. I

IBa, de citeva ori. a dat iama I 
și prin gospodăriile cetățenilor. ■ 
Pină acum, bilanțul victimelor I 
se ridică la 35 de oi și 4 porci. | 

IDar se pare că e un bilanț in
complet. deoarece nu se cunosc I 
încă toate victimele. In comu- / 
nâ și in satele vecine se găsesc 
mulți vinători gata să intervi- . 
nâ, dar nu intervin. Și nu in- I 
tervin pentru că nu au apro- | 
bare să-1 răpună pc Moș Mar- 
tin pină cind acesta n-o ră- | 
pune atitea oi și atiția porci I 
incit să ajungă la o pagubă I 
de... 60 000 lei. Acesta este ui- ■ 
timul cuvint al celor de la Oco- I 
Iul silvic-Făgăraș. Chiar ulti- | 
mul cuvint ? p

Schimbare 
de macaz

i După ce Intrecuse măsura cu I 
’ băutura. Silvestru Grigoraș. din | 
I Frasin-Suceava, se întorcea a-
I casă pe trei cărări. Cum era I 
I întuneric beznă, ca să nu dea I 
Iprin gropi, s-a gindit să-și facă I 

rost de un felinar. De unde ? ■ 
Prin apropiere nu se afla nici I 
o gospodărie. Undeva, in de- | 
părtare, zări pilpiind o lumină.
Era felinarul unui macaz din I 
stația C.F.R. Frasin. „Ia te ui- I 
tă ce noroc pe capul meu !" 1 
Cind să pună mina pe felinar, i 
Grigoraș a simțit că pune cine- I 
va mina pe el. Erau cei doi | 
acari din stație, care i-au 
schimbat fi lui macazul. Spre I 
miliție. j

Ca Eremia...
„Recunosc că am pătruns prin efracție 

în locuința părții vătămate, dar, in ce pri
vește suma de 4 000 lei găsită acolo, rog să 
se țină cont că n-am luat decit 2 400. adică 
atita cit imi trebuia pentru unele cheltu
ieli, restul lăsindu-1 mai departe la dispo
ziția stăpinului casei...".

(Hoțul mărinimos — Nour Constan
tin din Bacău, str. Temeiului nr. 47)

„Mi-am făcut un vast proces de con
știință șl am ajuns la concluzia că faptele 
mele sint fără scrupule, ceea ce mă deter
mină ca in fața instanței să-mi fac pre
zenta autocritică și mă angajez că in viitor 
voi fi mindru de mine, in sensul că n-am 
să mai cheltuiesc cite 400—500 lei pe seară 
la diverse baruri, ci voi fi mult mai cum
pătat...".

(„Autocritica" lui Neagu Șerban din 
București, str. Radu Constantin nr. 
23)

Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE

Pentru a sustrage 16 000 lei 
din bufetul „Goranu" — Rm. 
Vilcea, Măriei Eremia nu i-au 
trebuit decit trei luni, cit a 
funcționat ca gestionară. Și 
după cele 3 luni, o dată suma 
făcută, a mai pierdut citeva 
minute. Minute in care a scris 
un bilețel către prieteni și cu- 
noscuți pe care-i anunța, negru 
pe alb, precum că luase hotă- 
rirea de a se arunca in valea 
Oltului, „ca să nu mai ajung 
să trăiesc rușinea faptelor me
le". Si Maria Eremia s-a a- 
runcat, dar in... Valea Ursului. 
Numai că Valea Ursului nu 
este o vale cu apă de inecat, 
ci un motel de toată frumuse
țea, unde Maria Eremia a în
cercat să-și piardă urma, dar 
a nimerit-o ca Eremia cu oiș
tea, pentru că organele de mi
liție au „pescuit-o", și abia de 
acum încolo urmează să intre.., 
la apă.

Rubrlcâ redactata de
Petre POPA
șl corespondenții „Scinteii'
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Concomitent cu dezvoltarea in ritm înalt a industriei, agricultura — ramură de 
bază a economiei naționale — va cunoaște o nouă si puternică înflorire in viitorul 
cincinal. PRODUCȚIA GLO3ALĂ AGRICOLĂ VA CREȘTE IN PERIOADA 1976- 
1980 CU 25-34 LA SUTĂ FAȚĂ DE MEDIA ANILOR 1971-1975, asigurind satisface
rea cerințelor de consum ale populației cu produse agroalimentare, aprovizionarea cu 
materii prime a industriei alimentare și ușoare, crearea de disponibilități pentru export.

CEREALELE
Proiectul Directivelor Congre

sului ol Xl-leo al P C R prevede 
o creștere substanțiala a pro
ducției de cereale, in perioada

1976—1980, media anuală la 
producția de cereale va fi de 
18—20 MILIOANE de tone. Ce

Înseamnă aceasta ? O produc
ție dublă fațd de media anilor 
1956—1960.

Media anuală a producției de cereale (în tone)
• 1956-1960: 9,2 milioane

® 1961-1965: 10,9 milioane

• i966-i97o: 12,7 milioane
. -jg_2Q mj|ioane

Creșterea recoltelor medii la hectar (în kg)
Baza tehnico-materială

Produsul/perioada 1966—1970

Crîu 1 650

Porumb 2 230

Floarea-soareiui 1 400

Sfeclă de zahăr 19 240

1976-1930

3 000-3150“
3 500-3 800
2 000-2140

34 000-36 000

Pentru dezvoltarea agricultu
rii se vor aloca Investiții din 
fondurile statului șl ale coope
rativelor agricole insumind 
peste 90 MILIARDE LEI, in ve
derea dotării acestei ramuri cu 
noi mașini și utilaje, extinderii

chimizării și realizării progra
mului național de irigații șl îm
bunătățiri funciare, urmărin- 
du-se Intensificarea procesului 
de transformare a producției 
agricole intr-o variantă a mun
cii Industriale.MECANIZAREA

1960 1970
Suprafața arabilă 
pe un tractor fizic!ha) 222 91

1973 1980

83 76

Ponderea zootehniei 
în totalul producției agricole

ZOOTEHNIA
în perioada 1976—1980, o 

creștere mai accentuată va 
cunoaște zootehnia. Ponderea 
zootehniei va ajunge la circa 
40 la sută din totalul produc
ției agricole. Față de anii

1971—1975, producția de carne 
in viu va crește cu 34—46 la 
sută, de lapte de vacă cu 
49—59 la sută, producția de 
ouă cu 30—40 la sută (in anul 
1980), iar producția de lină — 
cu 21—36 la sută.

PRODUCȚII MEDII IN 1930

Legumicultura
Legumicultura se va dezvolta 

in viitorul cincinal pe cale in
tensivă. cea moi mare parte 
din producția de legume-marfd 
realizindu-se in ferme speciali
zate, care vor dispune de un 
nivel ridicot de mecanizare. în 
perioada 1976—1980, producția 
de legume la culturile in cimp 
va crește cu 36—42 la sută 
față de anii 1971—1975. Pro
ducția se va diversifica, vor fi 
realizate soiuri valoroase, asi- 
gurindu-se satisfacerea deplină 
o cererii populației. Fiecare ju
deț iși va organiza baze legu
micole pentru nevoile proprii 
de consum.

Pomicultura și viticultura
Va crește cu 36—43 la sută 

producția de struguri și fructe, 
in acest scop, la cele 780 000 
hectare plantații de vii și pomi 
se vor adăuga alțele, organi
zate in sistem intensiv, unde 
toate lucrările vor fi executate 
mecanizat în dezvoltarea po
micultură se va acorda o deo
sebită atenție extinderii nucului 
și duzilor. Va continua să 
crească ponderea soiurilor de 
viță de vie de mare productivi
tate pentru struguri de masă 
si vinuri superioare, vo spori 
capacitatea de depozitare și 
condiționare a vinului.

Flamele tehnice
în concordanță cu nevoile e- 

conomiei. se va dezvolto cul
tura plantelor tehnice. Față 
de anii 1971—1975. in viito
rul cincinal producția va creș
te cu 41—49 la sută la sfecla 
de zahăr, cu 6—17 la sută la 
floarea-soarelui, cu 136—152 la 
sută la inul pentru fibră, cu 
111—123 la sută la soia șl cu 
28—33 la sută la cartofi. Con
cludent pentru atenția ce se a- 
cordă extinderii plantelor tex
tile este faptul că. pentru pe
rioada 1976—1980, se prevede 
realizarea unei producții medii 
anuale de 300 000—320 000 tone 
in pentru fibră.

CHIMIZAREA
îngrășăminte chi
mice (kg substanță 
activă Ia hectar ara
bil, vii șl livezi)

I960 1970 1973 1930

Produsul
în întreprin
derile agrico

le de stat

în cooperati
vele agricole 
de producție

lapte de vacă
(litri) 3 300-3 500 2 200-2 400

lină (kC) 4-4,5 3,3—3,7
ouă (bucâ(i) 200-240 130-210

7,2 57 69 250-280

IRIGAȚIILE
1960 1970

Suprafața irigată '
(în milioane ha) 0,20 0,73

1973

1,25

1930

3

Ca rezultat al modernizării 
zootehniei, va crește ponderea 
producției realizate in unități 
de tip Industrial, in totalul pro
ducției animale, după cum ur
mează : in întreprinderile a- 
gricole de stat — 70 la sută la 
carne de porc, 90 la sută la 
carne de pasăre și 99 la sută 
la ouă; in cooperativele a- 
gricoie — 63 la sută la carne

de porc, 42 la sută la carne de 
pasăre și 60 la sută la ouă.

Baza furajeră se va dez
volta prin aplicarea in conti- 
nucre a măsurilor pentru ame
liorarea celor 4,4 milioane hec
tare de pășuni și finețe natu
rale, extinderea culturilor de 
plante furajere valoroase, in 
special lucernă, trifoi, soia și 
sfeclă furajeră ; va fi dezvoltată 
industria de furaje combinate.

y
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ADUNAREA GENERALĂ A OAMENILOR MUNCII, DESFĂȘURATĂ IN SPIRITUL EXIGENȚEI 
Șl RESPONSABILITĂȚII MUNCITOREȘTI, A DEZBĂTUT Șl ADOPTAT

Măsuri pentru buna gospodărire 
a întreprinderii

Adunarea generală a oamenilor 
muncii de Ia întreprinderea de ma- 
șini-uneltc și agregate din Capitală 
a avut loc intr-un moment de coti
tură in munca și activitatea colec
tivului de aici, intr-o atmosferă de 
puternică însuflețire determinată de 
prevederile proiectului de Directive 
ale Congresului al XI-lea și de re
centele măsuri de majorare a retri
buției celor care lucrează în indus
tria construcțiilor de mașini. Despre 
ce cotitură este vorba ? Practic, 
pentru prima dată de cițiva ani în
coace, colectivul acestei mari între
prinderi bucureștene nu a mai obți
nut asemenea realizări cum sini cele 
din primul semestru a.c., cind planul 
a fost îndeplinit și depășit la marea 
majoritate a indicatorilor. în pri
mul semestru al acestui an s-a rea
lizat o producție-marfă cu 45 La su
tă mai mare decit in aceeași peri
oadă a anului trecut ; fizic, compa- 
nnd aceleași perioade, s-au fabricat 
in plus 111 mașini-unelte. in condi
țiile asimilării unor noi tipodimen- 
siuni și produse. Planul de beneficii 
a fost depășit cu 3 milioane lei. 
ceea ce arată că preocuparea pen
tru eficiență a constituit un obiec
tiv principal ai activității economice.

Succesele obținute nu au fost de 
natură să mulțumească colectivul 
întreprinderii, ci. dimpotrivă, au 
dovedit că există reale posibilități 
pentru a obține rezultate și mai 
bune. Acest lucru s-a desprins cu 
putere din ampla și exigenta dezba
tere in adunarea generală, din fie
care intervenție a participanților. 
Vorbitorii au analizat în spirit cri
tic și autocritic neajunsurile din 
propriile lor sectoare de activitate, 
au evidențiat noi rezerve de spori
re a producției, de creștere a efi
cienței economice. Lăcătușul Miha- 
lache Hornea, de la secția agregate, 
de pildă, releva că amplasarea ac
tuală a secției, care separă in hale 
diferite sectorul de uzinaj de cel de 
montaj, este nejudicioasâ. Cerințele 
integrării producției impun un flux 
continuu, un control permanent și 
legături neîntrerupte pe tot parcur
sul procesului de producție. S-ar 
evita, astfel, o serie de întreruperi 
neprevăzute. La fel, o mai bună a- 
provizionare ar asigura ritmicitatea 
producției. Dacă aceste două mari 
probleme ar fi rezolvate, timpul de

lucru ar putea fi mai rațional fo
losit, iar producția ar crește.

— Ne angajăm să realizăm planul 
secției pe acest an la 15 noiembrie 
cel tirziu, a spus ing. Nicolae Pes- 
caru. șeful secției roți dințate. Avem 
posibilitatea ca peste o lună sâ în
cepem prelucrarea unor piese pen-! 
tru producția din anul viitor. Desi
gur. ar fi de dorit ca unele proble
me organizatorice sau sociale să fie 
încă de pe acum soluționate, pen
tru ca și in continuare să lucrăm 
cu tot potențialul productiv.

La întreprinderea 
de mașini-unelte 

și agregate din Capitală

Răspunsul conducerii întreprinde
rii nu a intirziat, el a fost dat chiar 
in cursul adunării generale. Ing. 
Teodor Gorceag. directorul între
prinderii și director general ad
junct al centralei, a dispus pe 
loc ca. neintirziat, să fie lansate in 
producție comenzile certe pentru a- 
nul 1975 și ca secția de agregate șă 
execute pentru o altă unitate din 
cadrul centralei o serie de roți din
țate. A fost formulat, totodată, an- 
gajamentul conducerii centralei de 
a se preocupa de soluționarea tutu
ror celorlalte probleme ridicate.

Mai mulți vorbitori au subliniat 
răspunderea ce revine întregului co
lectiv pentru mai buna folosire și 
întreținere a utilajelor și sculelor. 
Ing. Constantin Ionescu, din cadrul 
sectorului mecanoenergetic. a ac
centuat importanța dezvoltării sec
torului de autoutiiări. care poate sâ 
rezolve mai bine o serie de proble
me de dotare a întreprinderii. Pen
tru aceasta nu este nevoie de alt
ceva decit de un colectiv de proiec
tare, care să asigure documentația 
necesară. Dar. a rc-levat vorbitorul, 
esențial este ca mașinile și utilajele 
de care dispunem să le folosim mai 
bine, le întreținem cu cea mai

mare grijă, așa cum prevăd norme
le tehnice. Preluind această idee, 
ing. Nicolae Crăciun, șeful secției a- 
gregate, a combătut superficialitatea 
cu care se execută unele reparații de 
către sectorul 'mecanoenergetic. In 
continuare, vorbitorul s-a referit la 
perfecționarea relațiilor de cooperare 
dintre diferite sectoare de fabrica
ție. ca și dintre întreprindere și alți 
colaboratori din afară. „Conducerea 
întreprinderii trebuie să fie mai fer
mă, să pretindă unităților colabora
toare să-și respecte contractele, a 
cerut șeful secției agregate. Ne lip
sesc o serie de piese turnate și for
jate"

Ca for suprem de conducere a ac
tivității întreprinderii, adunarea ge
nerală a adoptat un cuprinzător pro
gram de măsuri tehnice și organi
zatorice, care trebuie aplicate pentru 
înfăptuirea și depășirea planului pe 
acest an la toți indicatorii, precum 
și pentru pregătirea temeinică a pla
nului pe anul viitor. Oamenii mun
cii și-au spus cu competentă și răs
pundere cuvintul in problemele e- 
sențiale ale producției și arr hotărit 
in comun asupra celor mai potrivite 
soluții. Din cuvintul participanților 
au fost reținute numeroase propu
neri valoroase menite să îmbunătă
țească, in continuare, activitatea eco
nomică. Astfel, ing. Viorel Lascu a 
relevat necesitatea constituirii unei 
formații specializate pentru activita
tea de ..service", a unei mai bune 
organizări a controlului tehnic de 
calitate : lăcătușul Andrei Gheor- 
ghe a propus îmbunătățirea dotării 
tehnice a atelierului de construcții 
metalice. In scopul creșterii calității 
produselor. Au fost formulate multe 
alte propuneri, care au dovedit ma
turitatea șl adînca chibzuință cu 
care colectivul întreprinderii se pre
ocupă de problemele de fond ale 
activității viitoare.

In acest cadru, mulți dintre vor
bitori au subliniat că. in ce privește 
întreprinderea lor, prevederile din 
proiectul de Directive sint pe deplin 
realizabile, iar oamenii muncii de 
aici sint hotăriți să-și aducă din plin 
contribuția la infâptuirea sarcinilor 
ce revin construcțiilor de mașini- 
unelte in viitorul cincinal.

Cornellu CÂRLAN

Vedere din secția țevi a întreprinde
rii metalurgice din lași

Tractoarele românești se exportă 
in peste IO de țâri

întreprinderile Centralei in
dustriale de tractoare si ma
șini agricole exportă în acest 
an peste 28 000 tractoare in mai 
mult de 70 de țări din Europa, 
Asia, Africa și America. Astfel, 
eficiența economică a acestor 
produse — realizate in sute de 
variante, conforme utilizărilor 
din agricultură, industrie și de 
pe șantiere de construcții — a 
sporit cu 23 la sută față de anul 
1973.

Râspunzindu-se solicitărilor, a 
fost completată in toate țările 
importatoare rețeaua de „ser- 
vlce“-uri pentru întreținerea și 
repararea tractoarelor de fabri
cație românească, iar pe zone 
geografice au fost organizate 
centre de aprovizionare cu ma
teriale și piese de schimb. In 
cadrul acestor „service“-uri lu
crează actualmente 300 de ingi
neri, tehnicieni, și muncitori 
bine pregătiți, cu experiență.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

lui, al cinstei și.al dragostei 
de muncă. Iată de ce ni
meni nu face deosebire azi 
intre — sâ zicem așa — 
băștinași și noii veniți . 
toii sînt oamenii Văii, cu 
datorii și drepturi egale. 
Creșterea pbpulației — de 
la 35 090 la 150 000 de lo
cuitori a fost impusă de 
amploarea lucrărilor între
prinse in anii socialismu
lui in bazinul carbonifer al 
Văii Jiului. Vechile exploa
tări — Lupeni. Petriîa. A- 
ninbasa etc. — au cunoscut o 
dezvoltare impetuoasă. A 
fost redeschisă mina Vul
can In același timp. pe 
harta Văii Jiului au apă
rut exploatări noi : Uricani, 
Dîlja, Paroșeni. precum șt 
minele Livezeni (sector ai 
minei Dilja) și Burbălcni 
(sector al minei Lupeni).

N-am mai recunoscut V- 
ricanii din urmă cu 25 de 
ani. (De fapt, ce-ar fi de 
recunoscut ? Era un sat ri
sipit — acum se anunță un 
oraș modern).

Un muzeu al mineritului 
te-ajută să-ți faci o ima
gine asupra evoluției unel
telor de care s-au folosit 
oamenii in decursul a o 
sută de ani de cind se ex
trage cărbune din aceste 
locuri — precum și asupra 
condițiilor de muncă. Tir- 
năcopul, roaba și lopata e- 
rau cindva unelte de bază. 
Caii, se știe, au devenit 
și ei unelte, trăgeau vago- 
netele cu cărbune. Condu
cător de cai era prima 
treaptă in meseria de mi
ner... Oameni și cai in Va- 
lea Jiului. Oamenii mai 
ieșeau la soare după ter
minarea schimbului. Caii 
— numai cind li se-apropia 
sfirșitul. Soarele insă nu-1 
mai vedeau. Am prins mo
mentul cind se scoteau caii 
din mină. Orbi-toți. orbi.

In condițiile mecanizării 
transportului in subteran, 
prima treaptă in meseria 
de miner este cea de vago
netar (presupunind. firește, 
o calificare la locul de 
muncă și o instruire la 
cursurile de șcurtă durată). 
Pentru celelalte trepte (c- 
tape) — ajutor de miner, 
miner — se cere școală. O 
școală profesională din Lu
peni pregătește mecaniza- 
tori-mineri. care să poată 
face față unei tehnici a- 
vansate. Trebuie precizat 
că Valea Jiului de azi are 
numeroase forme de învă- 
țămint pentru Însușirea 
meseriei de miner, de teh

nician. de inginer — de 
la cursurile de scurtă du
rată. școli profesionale, li
cee cu profil industrial, la 
Institutul minier (care și-a 
aniversat de curînd 25 de 
ani de la înființare), cu- 
prinzind acum și o secție 
de subingineri. Aici se 
muncește și se învață con
tinuu. Modernizarea mine
lor. mecanizarea multor 
lucrări din subteran au fă
cut să scadă efortul fizic 
și să crească efortul inte
lectual : de-aici, nevoia de 
instruire.

Minele Văii Jiului fuse
seră concepute duoă un

manometre portative. Iar 
la Lupeni funcționează o 
statie telegrizumetrică de 
control automat. Pină la 
sfirșitul anului 1974 vor be
neficia de astfel de stații 
și exploatările Petrila, Uri- 
cani. Paroșeni.

Prognoza pentru anul 
1935. privind creșterea 
populației : municipiul Pe
troșani — 180 000 locuitori. 
Cu alte cuvinte, o nouă e- 
tapă de extindere și mo
dernizare a barinului car
bonifer. Oamenii cu care 
am discutat — mineri, in
gineri, activiști de partid, 
sociologi — au credința că

Ziua
minerului

sistem neeconomic, care nu 
asigură o exploatare inten
să. in vederea satisfacerii 
nevoilor de cărbune. Ast
fel. după 1950 s-a trecut la 
resistematizarea minelor, 
s-au săpat puțuri noi. au 
fost introduse instalații noi 
de extracție de mare capa
citate. Extinderea abataje
lor frontale, cu tăiere me
canizată, generalizarea 
transportului mecanizat, ar
marea metalică la multe 
din sectoarele bazinului 
carbonifer au creat con
diții bune de muncă și au 
condus la sporirea pro
ducției de cărbune. Demn 
de menționat este faptul că 
utilajul necesar pentru sus
ținere In abataje și pe ga
lerii a fost produs de în
treprinderea de utilaj mi
nier din Petroșani. Apoi : 
toate minele au fost do fo
te cu stații de alimen
tare cu apă potabilă. 
Toate minele au fost dotate 
cu stații de ventilație. 
Creșterea gradului de secu
ritate a muncii in sub
teran este, de asemenea, o 
realizare dintre cele mai 
importante : a sporit con
trolul la toate exploatări
le. au fost introduse detec
toare automate de metan.

această etapă a șl Început 
in 1972, după vizita de lu
cru a secretarului general 
al partidului in Valea Jiu
lui. Azi se depun in con
tinuare serioase eforturi 
pentru transpunerea in 
viată a indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la întâlnirile cu minerii — 
și aș stărui asupra cîtorva : 
sporirea producției de căr
bune cocsificabil prin ex
tinderea lucrărilor de ex
tracție, introducerea de noi 
utilaje care să micșoreze 
efortul fizic și să crească 
ritmul de extracție — și a- 
poi. construirea de mașini 
și utilaje proprii, la între
prinderea de utilaj minier, 
adecvate condițiilor din 
Valea Jiului. Incepind din 
1974 (datorită noilor ame
najări. extinderii), între
prinderea va produce peste 
3 475 tone utilaj pe an. în
treprinderea de preparare a 
cărbunelui cocsificabil de 
la Lupeni cunoaște mari 
prefaceri. Au fost experi
mentate noi complexe de 
susținere mecanizată în a- 
bataje (complexe de fabri
cație românească). Rezulta
tele sint încurajatoare, a- 
cum se depun eforturi pen
tru Îmbunătățirea parame
trilor. La Vulcan «-au

construit grinzile pășitoare 
(pentru abataje) — și care, 
de asemenea, au trecut de 
stadiul experimental cu 
succes.

După cum vă amintiți, 
prețioasele indicații ale se
cretarului general al parti
dului s-au referit, deopo
trivă, cu severitate și la 
crearea unor condiții mai 
bune de viață pentru mi
nerii Văii Jiului. A fost in 
discuție plinea, să fie pii'ne 
bună. Aș nota acum doar 
atit : toate magazinele d® 
desfacere a pîinii din mu
nicipiul Petroșani au dis
poziție să nu pună in vin- 
zare ftnici măcar o bucată 
de piine care nu corespun
de cerințelor. Aproviziona
re satisfăcătoare in toata 
magazinele alimentara. 
Deci, se poate. Grija pen
tru oamenii Văii Jiului mai 
înseamnă și locuințe. S-au 
construit aici, din fondul 
de stat, 26 000 apartamente. 
Numai in anul acesta vor 
fi date In folosință 1287 a- 
partamente. Mai înseamnă 
grija față de om : cămine 
și cantine. Toate minele 
din Valea Jiului au azi că
mine și cantine (la canti
ne : mincarea consistentă, 
la un preț rezonabil). Mai 
înseamnă : indemnizații d® 
instalare pentru noii veniți. 
Mai inseamnâ : retribuții 
sporite pentru efortul de
pus. Decretul Consiliului 
de Stat îi așază pe mineri 
la loc de frunte, in ce pri
vește majorarea retribuții
lor, I-am văzut in acel® 
zile pe oamenii Văii Jiului 
citind și discutind decretul, 
bucurindu-se : vor trăi mai 
bine ; vor munci mai bine. 
Mai înseamnă grija față d® 
om : program redus, de lu
cru.

Am regăsit fanfarele Văii 
Jiului in plină repetiti® 
pentru Ziua minerului. 
Nu-i de conceput Valea 
Jiului fără aceste fanfare. 
Vor cinta toate, cu forță, 
să se-audă pină departe. Și 
va fi mare veselie și pe
trecere. Ziua minerului, a 
veseliei și a petrecerii, 
înseamnă și comemorarea 
eroilor căzuți la Lupeni in. 
1929. Anul acesta 6e îm
plinesc 45 de ani de la 
marea grevă. Ii sărbătorim 
pe eroi cu un moment de 
reculegere, cu coroane de 
flori — și cu toate fanfa
rele Văii. Am ajuns azi la 
zilele visate de eroii luptei 
pentru libertate și un trai 
omenesc. Pentru «ocialism.
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Vernisajul expoziției Miine se deschide

30 DE ANI DE ÎNFLORIRE A ARTEI ROMÂNEȘTI

„30 de ani de la eliberarea României
Decada cărții

de sub dominația fascistă”
La Muzeul de istorie sl Republi

cii Socialiste România, simbătă s-a 
deschis expoziția jubiliară ..30 de ani 
de la eliberarea României de sub 
dominația fascistă".

l:i'criindu-se in larga suită de roa- 
nifestări dedicate aniversării victoriei 
insurecției armate naționale antifas
ciste $i antiimDerialiste din august 
1944. expoziția redă, prin documente 
și mărturii originale, aspecte ale 
luptei poporului român, in frunte cu 
comuniștii. împotriva fascismului. în
fățișează marile realizări obținute de 
oamenii muncii, sub conducerea 
partidului, in opera de edificare a 
noii societăți in țara noastră.

La festivitatea de inaugurare a ex
poziției au participat tovarășii 
Gheorghe Cioară. Gheorghe Pană, 
Ștefan Voitec. Cornel Burtică, mem
bri ai C.C. al P.C.R.. conducători ai 
instituțiilor centrale și organizațiilor 
obștești, vechi militanți ai mișcării 
muncitorești din țara noastră, oameni 
de știință și cultură, •generali și ofi
țeri superiori, activiști de partid, un 
numeros public.

Cuvintul de deschidere a fost rostit 
de tovarășul Ion Popescu-Puțuri. 
membru al C.C. al P.C.R.. directorul 
Institutului de studii istorice si so- 
cial-politice de pc lingă C.C. al 
P.C.R.

Evocind însemnătatea istorică a 
momentului de răscruce din August 
1944. vorbitorul a subliniat că cei 
30 de ani care au,trecut de la acea 
zi, înscrisă cu litere de aur in ana
lele istoriei poporului român, repre
zintă o perioadă de împliniri majore. 
In acest răstimp, sub conducerea 
partidului, s-au realizat idealurile 
multiseculare ale neamului, năzuin
țele celor mai îndrăzneți militanți 
pentru libertate și dreptate socială, 
pentru suveranitate și independență 
națională, aspirațiile eroicei noastre 
clase muncitoare, în frunte cu co
muniștii. ale întregului popor român.

Asistenta a vizionat apoi expoziția.

Documentele reunite in prima sa 
parte prezintă momente dc seamă 
aie luptei antifasciste desfășurate in 
România pentru apărarea indepen
dentei naționale si integrității terito
riale In anii 1933—1940. In acest 
context sint relevate, intre altele, 
importanța marilor bătălii revoluțio
nare nle proletariatului român, con
dus de partid, din ianuarie—februa
rie 1933, viguroasele acțiuni ale ma
selor populare sub lozincile frontului 
popular, marile demonstrații 
hitleriste de la 1 Mai 1939. 
meroase exponate oglindesc ampla 
activitate politică -2 '1___ L
P.C.R. pentru atragerea la mișcarea 
de rezistență a tuturor categoriilor 
sociale si forțelor politice ale țării, 
a armatei, pentru doborirca regimu
lui de dictatură militaro-fascistă, 
pentru ieșirea țării din războiul hi- 
tlerist.

O largă suită de documente redă 
amploarea acțiunilor militare din 
timpul insurecției. înfățișează lupta 
eroică a întregului popor pentru 
zdrobirea truDelor hitleriste de pe 
teritoriul țării. Sint expuse, de ase
menea, materiale referitoare la par
ticiparea armatei române, alături de 
armata sovietică, pe frontul antihi
tlerist, marile jertfe ale poporului 
nostru in lupta pentru victoria de- 
Dlină asupra fascismului. Sint ilus
trate apoi aspecte ale luptei revolu
ționare care a dus la instaurarea, la 
6 martie 1945. a primului guvern de
mocratic din istoria tarii și astfel 
la instituirea puterii revoluțio- 
nar-dcmocratice a muncitorilor și 
țăranilor, iar in 1947 la proclamarea 
republicii — act de o excepțională 
importanță istorică, care a consfințit 
instaurarea deplinei suveranități a 
poporului in România.

Expoziția relevă însemnătatea Con
gresului al IX-lea al P.C.R. ca mo
ment de cotitură in viata partidului 
si statului nostru, reliefează rolul 
celui de-al X-lea Congres si al Con-

anti- 
Nu-

desfășurată de

ferinței Naționale ale partidului, care 
au marcat trecerea la edificarea so
cietal ii socialiste multilateral dez
voltate.

Prezentlnd dezvoltarea si realizările 
economiei naționale in anii construc
ției socialiste, se ilustrează 
plicind creator la condițiile 
ale României învățătura 
leninistă, valorificind pe un 
perior propria experiență. ____  „
făcut din industrializarea socialistă a 
tării obiectivul central al politicii sale 
economice. Exponatele oferă o ima
gine cuprinzătoare a marilor suc
cese obținute in toate ramurile in
dustriale, ca și in dezvoltarea armo
nioasă a tuturor zonelor țării, in a- 
gricultură, in dezvoltarea științei și 
invățămintului. in înflorirea artei și 
culturii, in ridicarea continuă a ni
velului de trai al celor ce muncesc.

Ultima parte a expoziției este con
sacrată politicii externe a României 
socialiste, de dezvoltare si întărire a 
prieteniei, alianței frățești și colabo
rării multilaterale cu toate țările so
cialiste. de cooperare pe multiple 
planuri cu țările in curs de dezvol
tare. de lărgire a relațiilor cu toate 
statele, indiferent de orinduirea lor 
social-politică, pe baza respectării 
independentei și suveranității națio
nale. egalității in drepturi, neames
tecului in treburile interne si avan
tajului reciproc. In acest context 6e 
evidențiază contribuția fundamenta
lă. de mare insemnătate principială 
si practică, a tovarășului Nicolae 
Ceausescu la elaborarea si înfăptui
rea acestei politici, la Întărirea ra
porturilor de solidaritate si colabo
rare tovărășească cu partidele co
muniste si muncitorești, de extindere 
a relațiilor de colaborare cu parti
dele socialiste si alte forțe politice, 
de spriiinire a mișcărilor de elibe
rare națională, de promovare a uni
tății tuturor forțelor revoluționare 
progresiste si antiimperialiste.

(Agerpres)
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Rimnicu-Vilcea
VILCEA. (Corespondentul 

' *. Sub gene- 
„Județul Vilcea pe coordo- 

socialismului in anul celei 
XXX-a aniversări a elibe- 
patriei", la Rm. Vilcea a 
loc o sesiune de comuni- 
și referate, la care au 
parte activiști 

stat, conducători de

RM.
„Scinteii". Ion Stanciu). 
ricul 
natele 
de-a 
rării 
avut 
cari 
luat 
de , -------------- — ..... ------
deri și instituții, muncitori fruntași 
in producție, cadre didactice, nume
roși alți invitați. In cadrul ședinței 
inaugurale, tovarășii Petre Dănicâ, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Vilcea al P.C.R.. Ștefan Voicu, 
redactor-șef al revistei „Era socialis
tă". prof. univ. dr. docent Dumitru 
Berciu. precum și cercetători științi
fici au prezentat expuneri asupra 
semnificației istorice și social-poli
tics a insurecției naționale anti
fasciste din august 1944. asupra e- 
fectelor sociale ale industrializării in 
zonele rurale din județul Vilcea și 
asupra importanței cercetărilor ar
heologice din județul Vilcea din ul
timele trei decenii pentru problema 
continuității poporului român.

aniversări
la Rm. 

sesiune de
la 
de partid și 

intreprin-

• La Ploiești

Slujitori și iubitori ai scenei s-au 
Întâlnit simbătă seara, in sala din 
str. Al Sahîa a Teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra", cu prilejul fazei 
finale a Festivalului dramaturgiei 
românești, manifestare artistică ini
țiată și organizată de Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste, in cin
stea marii sărbători de la 23 Au
gust. început cu citeva luni In ur
mă. festivalul a constituit o amplă 
trecere in revistă a celor mai reu
șite spectacole realizate in ultimele 
două stagiuni cu piese inspirate din 
lupta dirzâ. condusă de partid, a 
poporului nostru pentru eliberare so
cială și națională, din realitățile noi 
ale țării, din marile transformări ale 
societății. ale conștiinței oame
nilor. Un juriu alcătuit din 
personalități de frunte ale vie
ții noastre teatrale a vizionat in 
acest răstimp 39 de reprezentații, cu 
33 de piese românești, purtind sem
nătura a 29 de dramaturgi. Dintre 
acestea au fost selecționate zece 
spectacole, ce vor fi prezentate, sea
ră de seară, pină la 20 august, pe 
scenele din Capitală, in cadrul fazei 
finale : „Puterea și Adevărul" de Ti
tus Popovici (Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra"). „Intr-o singură seară" 
de Iosif Naghiu (Teatrul Național 
„Vasile Alecsandri" din Iași), „Ci-

titorul de contor" de Paul Everac 
(Teatrul Maghiar din Sf. Gheorghe), 
„Simbătă la Veritas" de M. R. Iaco- 
ban (Teatrul Giulești), „Munții", 
dramatizare de Maria Bratei a roma
nului „Plecarea Vlașinilor" de Ioana 
Postelnicu (Teatrul de Stat din Si
biu), „Matca" de Marin Sorescu 
(Teatrul Mic), „Un fluture pe lam
pă" de Paul Everac (Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale"). „Strada în
gerilor șchiopi", dramatizare 
romanul „Maimuța plingătoare" 
Balint Tibor (Teatrul Maghiar 
Cluj). „Passacaglia" de Titus 
povici (Teatrul Dramatic din _ 
Mare), „Piticul din grădina de vară" 
de D. R. Popescu (Secția română a 
Teatrului de Stat din Tg. Mureș).

înaintea spectacolului inaugural. 
Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al 
C.C.E.S., președintele juriului festi
valului, a evocat cele trei decenii de 
viață nouă a teatrului românesc, 
a arătat că prezentul festival, 
reunind cele ’ mai bune spec
tacole, constituie un omagiu adua 
de teatrul românesc gloriosului ju
bileu al eliberării patriei. Vorbitorul 
a urat succes deplin colectivelor par
ticipante la această manifestare de 
relief a vieții noastre culturale.

(Agerpres)

Ieri «-au desfășurat la Ploiești lu
crările unei sesiuni omagiale de co
municări sub genericul „30 de ani de 
dezvoltare a Prahovei pe coordona
tele revoluției și edificării socialis
te". Sesiunea a fost deschisă de to
varășul Ion Catrinescu, prim-secre- 
tar al Comitetului județean de partid 
Prahova, cu comunicarea : „P.C.R.
— inițiatorul și conducătorul insu-, 
recției naționale antifasciste armate 
din august 1944“. Generalul de ar
mată In rezervă C. Vasiliu-Rășcanu, 
fost comandant al Corpului 5 terito
rial. care a acționat in Prahova in 
perioada insurecțională, a prezentat 
apoi comunicarea : „Insurecția vic
torioasă din august ’44 pe Valea 
Prahovei". Alți vorbitori au adus 
noi mărturii edificatoare privind 
participarea largă a maselor de oa
meni ai muncii la insurecția din 
august 1944.

PITEȘTI

Expoziție republicană Pe plastică
La Pitești a avut loc simbătă ver

nisajul expoziției de artă plastică 
..Tineretul — factor activ in con
struirea societății socialiste multila
teral dezvoltate", organizată de Co
mitetul Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist și Uniunea artiștilor 
plastici. '

Expoziția reunește lucrări de pic
tură. grafică și sculptură realizate de 
peste 150 de tineri artiști plastici din 
Întreaga tară, care prezintă, cu mij
loace de expresie specifice, lupta e- 
roică a comuniștilor, a ponorului 
pentru libertate națională și socială, 
aspecte din viata și munca tineretu
lui. contribuția sa la edificarea so-

cietătii socialiste multilateral dez
voltate in patria noastră.

Pentru înalta tinută artistică și 
conținutul angajat al lucrărilor pre
zentate. C.C. al U.T.C. a acordat pre
mii. Pentru pictură au fost distinși : 
Cornel Antonescu. Sorin Ilfoveanu, 
Nicolae Maniu și Gheorghe Pantelie, 
pentru grafică — Maria Dimulescu- 
Nițâ, Victor Feodorov și Wanda Mi- 
huieac. iar pentru sculptură — Cos- 
tel Badea. Cornel Comaroschi și Elod 
Kocsis. Premiile Uniunii artiștilor 
plastici au fost acordate lui Zamfir 
Dumitrescu — pentru pictură, Simo- 
nei Runcan — pentru grafică și Iul 
Neculai Păduraru — pentru sculp
tură. (Agerpres)

(Urmare din pag. I)
excepționali, care ne-au pu
tut învăța despre continua 
muncă și onestitate. Cu
noșteam ecourile procesu
lui comuniștilor de la Cra
iova și citeam Cuvintul li
ber. calchiind versuri pro
testatare prin care ne pro
puneam ..sâ-1 luăm pe to
varășul Dumnezeu in mină" 
și să-1 facem să se recu
noască in elementul . pri
mordial al cărbunelui ’$i in 
esența umană. Eram can
dizi ca 'oți adolescenții 
lumii și păstram fluiditatea 
care se poala modela In ti
pare. Am avut fericirea de 
a ne fi aflat în fața unor 
tipare care dimensionau 
pentru o lume mai bună.

Aceasta a fost, in amin
tire, Craiova, ..la blanche", 
în urmă cu decenii, orașul 
patriarhal. Cine ar mai pu
tea recunoaște astăzi ve
chea cetate, încărcată de 
istorie! De pe înălțimea 
copleșită de arte care este 
promontoriul Casei Băniei 
ț. al Bisericii SL Dumitru, 
vederea spațiază pină la 
colinele arcuite florentin, 
între care curge nul cu va
luri fremătind de amintiri 
ale Jiului. Ca nestemata 
unui inel, centrul istoric 
este Înconjurat de albul pe
rimetru al zidirilor noi. care 
au incindt fi zona urbană

ți locuitorii «ăl. Craiova 
trăiește astăzi intr-o efer
vescență creatoare copleși
toare sub impulsul celor 
peste două sute de mii de 
locuitori. Craiova cea albă 
a căpătat toate culorile 
curcubeelor marilor com- 
bustiuni-

La Ișalnița. pe cărările

atol de albastru și verde, 
in concentrata aglomerare 
citadină. Craiova liceului 
adolescenței are astăzi o 
universitate dinamică spiri
tual, cu rezultate impor
tante in domeniul contem
poran al științelor aplicate 
— Craiova are o editură, 
iar Teatrul Național nu
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copilărici 
ridicat cele

pierdute ale 
noastre, »-au .. _ 
douăzeci de uriașe creuzete 
a'.e celor mai moderne uzi
ne pe care le cunoaște 
chimia. Termocentrala ve
cină consumă zilnic un 
munte de cărbune, pentru 
a-și transmite enormele 
pulsații electrice In arte
rele marelui oraș. Pe con
ducte uriașe coboară, su
pusă forței gravitației, apa 
vie a munților. Fintina 
Jianu, părăsit izvor al co
pilăriei trecute, este astăzi 
centrul unei mirifice gră
dini botanice, cercetată cu 
profund interes de savanți 
străini. Parcul iși poartă 
vetusta splendoare, ca un

este numai o mindrie arhi
tectonică. ci șl culturală a 
craiovenilor contemporani.

Au fost și sint desigur 
reporteri înzestrați care au 
consemnat și consemnează 
in aceste zile. încărcate de 
frumusețe și energie, toate 
descătușările creatoare ale 
oamenilor Craiovei, ale 
orașului al cărui nume este 
purtat acum de produsele 
sale industriale pe toate 
meridianele lumii. Oame
nii aceștia minunați știu să 
fie mereu activi, să se 
bucure intens de trăire. Ei 
sint nâscuți sub un cer mai 
profund albastru, medite
ranean. ei sint tipuri solare. 
In aceste zone nu se in-

groapă vița de vie și poate 
creșțe castanul dulce. Aci 
se vorbește cu perfectul 
6implu, transmitere directă, 
ereditar filologică de la 
strămoșii latini. Nunțile 
durează ca In basme, zile 
întregi, iar 
considerată 
mioritică cu natura. Dacă 
bunicile noastre mai puteau 
sufla in becul electric ca 
in lampa cu gaz, pentru a-1 
stinge, atunci cind veneau 
la oraș, să-și vadă feciorii, 
astăzi, in satele lor, ne
poții răsucesc cu dezinvol
tură butoanele televizoare
lor pentru căutarea in eter 
a marilor spectacole spor
tive. De la Craiova și pinâ 
la satele in care ne-am 
născut se întind acum pan
glici de asfalt, ridicate in
tr-o singură noapte, ca 
punțile poveștilor. Pe aces
te benzi de circulație rapi
dă călătoresc, însetați de 
lumină și de frumusețe, a- 
ceia care vor să șteargă 
deosebirea dintre sat și 
oraș, dintre țăran și ingi
nerul agronom.

Pe harta nouă a țării so
cialismului in mers, alba 
Craiova este un exemplu 
de mindrie și de încredere 
in forțele oamenilor, dez
lănțuite de Înaltul ideal 
al partidului, constructorul 
viitorului cel mai uman po
sibil.

moartea este 
o comuniune

Ediția din acest an a „Decadei căr
ții românești" se află, asemenea a tot 
ceea ce se realizează in aceste zile 
In întreaga tară, sub semnul cinstirii 
sărbătorești a zilei eliberării și a a- 
propiatei deschideri a forumului su
prem al comuniștilor. In cele zece 
zile, intre 12—21 august, cartea va 
polariza incă o dată, așa cum de alt
fel ne-am obișnuit in aceste ultime 
decenii, atentia a milioane de oameni 
iubitori ai lecturii, va stimula cău
tarea si găsirea celor mai bune căi 
dc sporire a interesului pentru lec
tură, de cultivare, prin mijlocirea 
cuvintului scris, a înaltelor idealuri 
umaniste ce animă societatea noas
tră.

Drumul parcurs de activitatea edi
torială si de difuzare a cărții in a- 
ceste trei decenii este edificator pen
tru marele efort care a transformat 
tara noastră într-una din primele 
țări din lume in ceea ce privește 
numărul de cărți la milion de locui
tori, Citeva date sint suficiente pen
tru a sublinia uriașul nas Înainte 
realizat in acest domeniu, semnifi
cativ indice al gradului de cultură 
si civilizație modernă in care s-a în
scris ireversibil tara noastră. Față 
de primii ani de după eliberare, se 
publică de cinci ori mai multe ti
tluri. iar tirajul a crescut de aproape 
trei ori. In ultimii 25 de ani s-au 
publicat 80 637 titluri intr-un tiraj 
total de 1 381 340 000 exemplare. în 
contextul acestei expansiuni edito
riale nemaiintilnite in trecut se re
marcă prodigioasa acțiune de tipă
rire a literaturii social-politice, cu 
deosebire a operelor fundamentale 
ale marxism-leninismului, a docu
mentelor de partid și de stat care 
jalonează întreaga noastră dezvolta
re. De un mare interes, in acord cu 
dezvoltarea accelerată a tării, se 
bucură cartea tehnico-științifică. care 
prin cele aproape 180 dc milioane 
exemplare satisface solicitările spo
rite ale unei mase tot mai mari de 
cititori. Să amintim marele interes 
pentru cartea beletristică, tirajele u- 
riașe acordate operelor clasicilor 
noștri, interesul major pentru edita
rea cărții pentru copii și tineret, a 
manualelor școlare și universitare, a 
traducerilor din literaturile lumii. 
Succese remarcabile s-au înregistrat 
si in editarea literaturii in limbile 
naționalităților conlocuitoare. în a- 
cest sfert de veac s-au publicat pes
te 11 000 de lucrări, insumind aproa
pe 55 milioane de exemplare.

Cartea a devenit un instrument de 
seamă in opera de edificare a socie
tății noastre. Caracterul de masă al 
producției editoriale se îngemănează 
cu posibilitățile nelimitate de acces 
la lectură, cu grija înzestrării și în
treținerii unei rețele de biblioteci 
publice răspindite in întreaga tară. 
Acești ani au transformat cartea in
tr-un factor de civilizație si 
deschis, in spirit democratic, 
păturilor sociale.

Actuala „Decadă a cărții 
nesli" va fi marcată de acțiuni și 
manifestări care cuprind întregul te
ritoriu. Expoziții de cărți in fiecare 
iudeț. manifestări organizate in bi
blioteci. in tabere pionierești, in sta
țiunile de odihnă, acțiuni de difuzare 
a cârtii in întreprinderi și instituții, 
intilniri ale editorilor si scriitorilor 
cu cititorii vor constitui tot atitea 
prileiuri de răspindire a cuvintului 
tipărit, de sporire a interesului pen
tru lectura de calitate.

Directivele Congresului 
al XI-lea cu privire la 
următorul plan cincinal, 
liniile directoare ale 
dezvoltării cconomico-so- 
ciale cu o perspectivă ce 
atinge anul 1990, citite cu 
mare interes mal ales 
acum, in pragul aniversării 
a 30 de ani de la elibe
rare, subliniază cu deosebi
tă forță rolul imens 
și decisiv pe care partidul 
nostru l-a avut și 11 are 
In politica do emancipare 
și bunăstare a poporului, 
afirmată continuu in patria 
noastră.

Lucrind cu rivnă, ală
turi de ceilalți oameni ai 
muncii din țara noastră, 
pentru realizarea progra
mului partidului. artiștii 
plastici din România nu 
înfăptuiri demne de re
marcat, menite să înscrie 
cu cinste in piatră și pe 
pinză gloria clasei mun
citoare românești, concep
ția novatoare a partidului 
nostru, rolul său social-is- 
toric in făurirea noii 
Românii, activitatea sa glo
rioasă.

Arta noastră a făcut vl- 
guroși pași înainte, vizind 
o dezvoltare armonioasă a 
întregii creații, a artei de 
for public, inclusiv a ramu
rilor care privesc estetica 
vieții cotidiene. Atît maeș
tri consacrați, precum și 
reprezentanți ai tinerei ge
nerații au adus o contribu
ție prețioasă la îmbogățirea 
patrimoniului național. Ex
pozițiile consacrate Semi
centenarului partidului 
(1971), Conferinței Națio
nale a Partidului Comunist 
Român (iulie 1972), celei 
de-a XXV-a aniversări a 
proclamării republicii, co
memorării luptelor ceferiș
tilor și petroliștilor din 
1933, precum și cea de
dicată anului revolu
ționar 1848 au dus Ia reali
zări remarcabile, ilustrind 
adeziunea artiștilor plastici 
la politica partidului. Ope
rele lui Dumitru Ghiață,
Alexandru Ciucurencu, 
Henri Catargi. Aurelia
Ghiață, Gheza Vida, Ion 
Irimescu, Vasile Kazar, Ion 
Musceleanu, Aurel Ciupe și 
altora au fost prezente in 
semnificative retrospective. 
Ion Jalea, Kovacs Zoltan, 
Ion Vlasiu. Naum Corces- 
cu, Constantin Ponovici și 
Paul Vasilescu ridică 
cuprinsul țării, alături_
mulți alții, noi lucrări de 
for public, creatorii și suc
cesele fiind nenumărate, de 
la ansamblul omagial de la 
Blaj pină la fintina monu
mentală de la Constanta. 
Prezențe remarcabile in 
expozițiile noastre au fost 
și Corneliu Baba. M. H. 
Maxy. Catul Bogdan, Kos 
Andras. Ligia Macovei, Bo
ris Caragea, alți nenumă- 
rați artiști generației

pe 
de

cultură 
tuturor

româ-

E. VASILESCU

EXPOZIȚIE LA BRAȘOV
BRASOV (Corespondentul „Scln- 

teii", Nicolae Mocanu). — In sala 
coloanelor a Casei armatei din Bra
șov s-a deschis expoziția jubiliară 
,,30 de ani ai României socialiste". 
La deschidere au participat tovarășul 
Virgil Trofin, prim-secretar al co
mitetului județean de partid și pre- 
șadintele Consiliului popular ju
dețean Brașov, membri ai birou
lui și comitetului județean de 
partid, ai consiliului popular jude
țean, activiști de partid și de stat, 
numeroși oameni ai muncii. Expozi
ția oferă o amplă retrospectivă a 
evenimentelor care au dus la declan
șarea insurecției naționale antifascis
te din august 1944, a transformări
lor care au avut loc in țara noastră, 
și in mod deosebit in județul Bra
șov In cei 30 de ani care au trecut 
de la eliberarea României.

medii, precum șl o excelen
tă pleiadă de tineri extrem 
de lalenlațl din București 
și din județe.

Acum, la trei decenii de 
la eliberarea patriei și in 
cinstea celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Co
munist Român, artiștii 
plastici din România în- 
timpină prin 27 de expozi
ții județene, manifestări 
numeroase la sate și o 
amplă expoziție multidis- 
cipllnară la București a- 
ceste evenimente memora
bile, dragi inimilor noastre, 
în acest context, artistul 
este chemat, la o înaltă res
ponsabilitate politică și ce

ne, galerii dc artă șl ate
liere de creație. Cele 178 
ateliere, dintre care 92 in 
București șl 86 in județe, 
cele 16 magazlne-galerii 
din județe și cele 4 In 
București, in fine, cele 8 
săli de expoziție In jude
țe și 6 în Bucureșțl con
stituie o bază de afirmare 
a artei plastice românești, 
care se dovedește eficien
tă și corespunzătoare 
județe și incă in curs 
dezvoltare In București.

Construirea combinatu
lui Fondului plastic și a- 
gonția de publicitate Artis 
sint realizări incontesta
bile, care au făcut să exis-

ARTA
PLASTICA

însemnâri de
Brâduf COVALIU, 

președintele Uniunii artișilor plastici

tățenească în actul său 
creator. Acționind pentru a 
dezvolta in rindurile comu
niștilor, ale tuturor artiștilor 
responsabilitatea ideologi
că și civică, vom angaja și in 
viitor cu și mai mare avint 
toate forțele intr-o acțiu
ne artistică continuă, care 
să dea viață valențelor noi 
ale politicii culturale ro
mânești, exprimării vieții 
și a realităților revolu
ționare din patria noastră, 
întăririi păcii intre po
poare.

Pentru noi, artiștii, se 
deschid largi perspective, 
avind in vedere multiplele 
îndatoriri ce ne revin in 
domeniul creației și impli
cațiilor artei, ale creativi
tății in făurirea noii socie
tăți. Sintem pentru o artă 
care să fie parte integran
tă a societății, care să cu
prindă in marile-i elanuri 
îndatoririle estetico-edu- 
catlve, să contribuie .din 
plin la afirmarea și întă
rirea continuă 
muncitoare, la 
multilaterală a 
tății umane.

Concepția novatoare față 
de artă, față de ridica
rea culturală a maselor s-a 
întruchipat in modul ge
neros și conștient in care 
partidul a vegheat la rea
lizarea unor ansambluri de 
săli de expoziție, magazi-

a clasei 
împlinirea 
personali-

in 
de

te toate premisele pentru 
o repartiție și o cuprinde
re armonioasă a acțiunilor 
plastice pe o largă arie in 
județele țării. Expoziții 
festive și bienale de pictu
ră, sculptură, grafică, artă 
decorativă și scenografie 
organizate de Consiliul 
Culturii și Educației Socia
liste și Uniunea artiștilor 
plastici, în colaborare cu 
U.G.S.R. și U.T.C., au con
stituit anual și in majori
tatea cazurilor evenimente 
de neuitat. Galeria „Apol
lo", una dintre cele mai fru
moase și active galerii din 
București, bine cunoscută 
și in străinătate, ne-a fost 
repartizată la însăși ini
țiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la penultima 
conferință pe țară a artiș
tilor plastici, conturin- 
du-se perspectiva creării și 
altor noi galerii de 
in București.

Toate acestea ne-au obli
gat profund, toate acestea 
au făcut din orice artist 
român un luptător con
știent pentru o societate 
nouă, socialistă, pentru o 
societate a transformărilor 
revoluționare, in care artis
tul se poate exprima și 
împlini ca om și ca artist.

Avem fericitul prilej de 
a aplica limbajul și prin
cipiile plasticii la esența 
fundamentală. a dezvoltă-

artă

rii noii societăți socialiste, 
a poporului român. Arta 
noastră nu este numai des
criere, este înfăptuire u- 
mană și umanistă. Arta 
noastră este un produs al 
publicului, prin faptul că 
este un produs al avintu- 
lui revoluționar, al desfă
șurării unul avint continuu, 
ca sens al artei, ca miș
care continuă șl semnifi
cativă. Noi nu pictăm șl 
sculptăm prlntr-un rol 
prestabilit, noi acționăm ca 
membri ai societății. Noi 
sintem fiii societății socia
liste șl arta noastră ii este 
din plin consacrată, ca o- 
magiu, dar și ca o realitate 
vie, ca spiritualitate a su
flului artistic românesc. 
Nimeni dintre noi nu con
sideră arta „de natură sa
cră". Sintem și vom fi oa
meni ai artei — căci nă
zuința noastră cea mai su
blimă este de a fi „oa
meni", oameni deplini, con- 
știenți de rolul și munca 
ce-o avem de înfăptuit in 
noua societate, societatea 
r soluționară, socialistă, in 
drum spre comunism.

Peste 1 000 de expoziții 
organizate in ultimii 6 ani 
in țară, circa 200 expoziții 
peste hotare și incă 200 
participări au făcut ca as
tăzi pictura, sculptura, gra
fica. artele decorative și 
unele realizări ale sceno
grafilor noștri să constituie 
o realitate vie, o prezență 
viguroasă, o legătură con
tinuă și diversificată intre 
creator și public, intre cul
tura noastră și alte reali
tăți artistice.

Anul acesta, 12 documen
tări colective și simpozioa
ne antrenează un număr 
impresionant de artiști de 
la Suceava la Constanța, 
de la Galați și Tulcea, la 
Baia Mare. In județele tă
rii s-au deplasat și sint 
in curs de plecare pe șan
tiere, in acțiuni combinate, 
unele realizate cu con
cursul C.C. al U.T.C.. 1300 
de artiști. Țara întreagă 
este un vast șantier, de pe 
care artiștii nu lipsesc. 
Toate sălile de expoziții 
și magazinele din Bucu
rești și județe se pregă
tesc pentru marele jubileu 
al țării, pentru marele e- 
veniment : Congresul al 
XI-lea al partidului.

Nu pot să închei fără a 
mulțumi partidului, con
ducerii sale, personal to
varășului secretar gene
ral. pentru atenția și dra
gostea cu care ne-au încon
jurat, pentru cuvintele cal
de și aprecierile adresate', 
pentru intilnirile pline de 
roade, care au însuflețit 
continuu activitatea noas
tră. Vom 
slujitori ai 
te, ai unei 
bucuriei de 
rii omului.

fi întotdeauna 
artei socialis- 
arte închinate 

ferici-
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pentru tineret

Pelsaț nou in vechea așezare Baia Mare
PROGRAMUL II

Istorie, 
culturii

Glasul 
antifas-

- emi- 
tlnerl 
popu-

PROGRAMUL I

8.30 Gimnastica pentru toți.
8,40 Cravatele roșii.
9.30 Film serial pentru copil : 

Daktari.
10,00 Viața satului.
11,15 Ce știm șl ce nu știm des

pre...
11,45 Bucuriile muzicii.
12,20 Vals imperial — de Johann 

Strauss. Interpretează Filar
monica din Viena.

12,30 De strajă patriei.
13,00 Album duminical... cu vederi 

marine.
15,05 Magazin sportiv • Campio

natele Internaționale de lupte 
ale României » „Trofeul To
mis'* la volei feminin: Româ
nia — Ungaria.

16,50 Drumuri In 
vibrant al 
clste.

17,10 Film serial 
„Cireșaril".

18,00 Floarea din____________ __  grădină 
siune-concurs pentru 
interpreți de muzică 
Iară.

19,00 Lumea copiilor.
19,30 Telejurnal • Săptămlna po

litică Internă șl internaționa
lă in Imagini.

20,00 Reporter '74.
20,15 Film artistic : „Puiul". Pre

mieră pe țară. Film realizat 
de regizorul Clarence Brown 
după romanul scriitoarei 
Marjorie Kinnan Rawlings, 
distins cu Premiul Pulitzer.

22,20 Telejurnal • Sport,

« Filarmonica „George Enescu" 
și Teatrul de operetă (In parcul 
Muzeului „George Enescu" și al 
Uniunii compozitorilor din Calea 
Victoriei 141) : Spectacol de sunet 
și lumină „Ml-am slujit țara", de
dicat marelui muzician român 
George Enescu — 20.
• Teatrul Național București (sa
la mare) : Oameni și șoareci — 
19,30 (sala mică) : Trei frați ge
meni venețleni — 19,30.
• Teatrul Național „V. Alecsan
dri'' din Iași (în sala Comedia a 
Teatrului Național) : Intr-o sin
gură seară (in cadrul „Festivalu
lui dramaturgiei românești") — 
19,30.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra'' (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : într-o singură seară
— 19,30.
• Teatrul de operetă (la Arenele 
romane) : Contesa Marltza — 20.
o Teatrul Mic (la Teatrul de 
vară Herăstrău) : Viața e ca un 
vagon — 20.30.
e Teatrul „Nottara" (sala Stu
dio) : Piticul din grădina de vară
— 19.
• Teatrul Giulești : Simbătă la 
Veritas — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Au 
fost odată un băiat și o fată — 
19,30.
a A.R.I.A. (la Teatrul de vară „23 
August") : Spectacol extraordinar 
susținut de ansamblul folcloric 
„Doina Bucureștiului" șl Marga
reta Plslaru — 20.
o Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : O fată imposi
bilă — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Pardon... 
scuzați... bonsoar ! — 19,39, (gră
dina Boema) : Un băiat de za
hăr... ars ! — 20.

• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Punguța cu doi 
bani — 11.
S Circul de stat : Spectacol sus- 

nut de Circul Mare din Moscova
— 10; 19,30.

cinema
• Roman vesel : VICTORIA — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Cel mai bun om pe care 11 cu
nosc : LUMINA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• 36 de ore : SCALA — 8,45;
11,15; 13.45; 16,15; 10.45; 21,15,
BUCUREȘTI — 8,45; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, la grădină — 20, 
GRADINA DINAMO — 20.

Fără un adio : PATRIA — 9.30; 
11.45; 14; 16,15; 18.30; 20.45, FES
TIVAL — 9,15; 11,30; 13,30; 16;
18,30; 21, la grădină — 20. 
o Apartamentul: CAPITOL —9,30; 
12; 15,30; 18; 20,30, la grădină — 
2ț>.
q Urmărește-mă î CASA FILMU
LUI — 10; 12,15; 15,45; 18; 20,15, 
FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
13,15: 20,30.
© Duelul : VIITORUL — 15,30; 18; 
20,15.
© Contesa Walewska : CENTRAL
— 9,30; 12; 14,45; 17,30; 20.15, LIRA
— 15,30; 18; 20,30, la grădină — 
20,15.
0 Țara Iul Sannikov : BUCEGI
— 16; 18,15, la grădină — 20.15, 
dhumul sării — 15,30; îs; 20.15.

19,30, 
--------- --------------- ------ ------- 18,45, 

MODERN — 9; 12,15; 16; 19,15, la 
grădină — 20, GRADINA LUCEA-

o» Tunurile din Nava'rone : 
ROVIAR — 9; 12,30; 16;
GLORIA — 9; 12,15; 15.30;

FARUL — 20,15, GRADINA ''"'TI
TAN — 20.
• Frații Jderi : POPULAR — 
15.30; 19.
• Vandana : EXQELSIOR — 9; 
12,30; 16; 19,30, TOMIS — 9; 12,15;

15.45; 19, la grădină — 20,15. ME
LODIA — 9; 12,30; 10; 19,30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 0.45.
© Mary Poppins : DOINA — 11,30; 
15,30; 19.
• Un comisar acuză : UNIREA — 
15,30; 18, la grădină — 20,15.
© 50 090 de dolari recompensă : 
GRI VITA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
• Fata care vinde flori : CRÎN- 
GAȘI — 16; 18,30.
G Duel pe autostradă : BUZEȘTI
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, la grădi
nă — 20. MIORIȚA — 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18; 20,15.
o Joe Limonada : MOȘILOR — 
15,30; 18. la grădină — 20,15.
o Șapte păcate : DACIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLA
MURA — 9; 11; 13,15; 15,45; 18;
20.15, GRADINA AURORA — 20.
a Dc bunăvoie și nesilit de ni
meni : RAHOVA — 16; 18; 20.
© Afacerea Dominlcl : VOLGA — 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 13; 20.
O Ciclul : FERENTARI — 15,30; 
19.
e Apașii : ARTA — 15,15; 17,30; 
19,45 la grădină — 20,15.
e Cnltty-Chltty, bang-bang: GIU
LEȘTI — 15,30; 19, COTROCENI
— 14; 16.45; 19.30.
© Legenda lui Rustam : PROGRE
SUL — 15,30; 18; 20,15.
G La est de Java : PACEA — 
15,30; 18; 20,15.
o Plimbare in ploaia de primăva
ră : FLOREASCA — 15,30; 18;
20,30.
e> Cat Ballou : MUNCA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.
O Ceața : MUNCA — 20.
© Inamicul public nr. 1 : FLA- 
CARA — 15,30; 18; 20,15.
o Luminile orașului ’
— 15,30; 18; 20,15.
O Păcală : GRADINA VITAN —
20.15.
O Ce drum să alegi t ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15.
A Valea : CLUBUL UZINELOR 
REPUBLICA — 14; 16; 18; 20.

10,00-11,45 Matineu simfonic. Luna 
culturii muzicale românești. 
Omagiu celei de-a XXX-a a- 
nlversărl a eliberării.

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

20,30 Luna culturii muzicale româ
nești.

21,20 File noi la o cronică veche.
21,35 Trinom cinematografic. Pro

ducții ale studioului „Al. 
Sahia".

22,05 „Numele tău* 
romanțe.

seară de

LUNI, 12 AUGUST 1974

PROGRAMUL I

16.30 Emisiune în limba maghiară. 
19,00 Muzică populară.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Avanposturi ale științei șl 

tehnicii românești (I).
20.30 Din recitalurile Festivalului 

național de muzică ușoară 
Mamaia ’74.

20,45 Roman foileton : „Jurnalul 
doctorului Flnlay".

21.30 Revista llterar-artlstlcă TV.
22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

COSMOS

17.30 Telex.
17,35 Avanpremiera săptămlnil.
17,45 Luna culturii muzicale ro

mânești.
17,55 Film artistic : „Eolomea". 

Producție a studiourilor ci
nematografice din R.D.G.

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

Daktari.
20.30 Viața economică a Capitalei.
20,50 Luna culturii muzicale ro

mânești.
21.20 Drumuri In istorie.
21,40 Reluări la cererea telespec

tatorilor.
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Excelenței Sale
Domnului N1COLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
PRIMIRE LA PRIMUL MINISTRU Cronica zilei

In numcl, poporului și al Guvernului Revoluționar al Forțelor Ar- 
r”!p ale Perului, mulțumea cJlduros Excelenței Voastre pentru cor
dului mesaj de felicitare pe care a|i binevoit să ni-1 transmiteți cu 
prilejul aniversării noastre naționale.

Cu cea mai înaltă considerație,

AL GUVERNULUI

General de divizie
JUAN VELASCO ALVARADO

Președintele Republicii Peru

Plecarea delegației Partidului
Socialist Portughez

Simbătă. 10 august. tovarășul 
Manea Mâncscu, prim-ministru nl 
guvernului, a primit pe MAtyâs 
Timar, vicepreședinte a) Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Ungare, președintele părții țârii sale 
in Comisia mixtă guvernamentală 
româno-ungară de colaborare econo
mică. aflat in tara noastră cu ocazia 
lucrflrilor celei dc-a Xl-a sesiuni a 
comisiei.

La primire a luat parte tovarășul 
Tlie Verdeț, președintele Consiliului 
Contrai de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și Sociale.

Cu acest prilej s-a exprimat satis
facția fotă de evoluția colaborării 
economice dintre Republica Socialistă

România si Republica Populară Un
gară. relevindu-se posibilitățile exis
tente pentru amplificarea in conti
nuare a acesteia pe multiple planuri, 
in special in domeniile cooperării 
Industriale. S-a apreciat că in cursul 
lucrărilor recentei sesiuni a comisiei 
mixte au fost stabilite măsuri con
crete menite să accelereze acțiunile 
viitoare de colaborare și cooperare, 
atit in domeniul producției indus
triale. cit si in ce privește activitatea 
tchnico-știintifică a organelor și or
ganizațiilor do profil din cele două 
Uri.

întrevederea s-a desfășurat infr-o 
atmosferă cordială, do deplină prie
tenie si înțelegere reciprocă.

Slmbătă dimineață, Ibrahim Moha
med Ismail. primarul orașului 
Bagdad, a făcut o vizită la Comite
tul pentru Problemele Consiliilor 
Populare, unde a avut o Intllnire cu 
tovarășii Vasile Bumbăcoa șl loan 
Tudor, vicepreședinți ai comitetului.

în cursul întrevederii s-a efectuat 
un schimb de păreri asupra unor 
aspecte ale sistematizării și al altor 
probleme de ordin urbanistic.

în aceeași zi. oaspetele a 
Sala polivalentă din Parcul 
tului. cartierul Titan, Ateneul 
8i Teatrul National.

vizitat 
tlnere- 
Român

★
dimineața, Vasile , . 
ministrului afacerilor ex- 

Franklin 
și 
în

Glisa,

£
DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

R. S. CEHOSLOVACĂ NoUO
tinerele a Bratislavei

Simbătă dimineața a părăsit Capi
tala delegația Partidului Socialist 
Portughez, condusă de Tito de Mo- 
rais. Drim-secretar național al P.S.P.. 
membru al Consiliului de conducere 

membru fondator al partidului, 
care, la invitația C.C. al P.C.R.. a fă
cut o vizită de prietenie in tara 
noastră.

La plecare, oe aeroportul Otoneni. 
delegația a fost salutată de tovarășii

Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R. Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. Ghizela Vass. 
membru al C.C. al P.C.R.. Constan
tin Vasiliu. adjunct de sef de secție 
la C.C. al P.C.R., Constantin Petre, 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R.

Slmbătă 
adjunct al 
terne, a primit pe Basil 
Bolt, ambasadorul extraordinar 
plenipotențiar al Noii Zeelar.de 
Republica Socialistă România, in le
gătură cu 
scrisorilor

apropiata prezentare a 
sale de acreditare.

(Agerpres)

a reprezentanților autorităților competente din
transporturi maritime

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 12, 

13 si 14 august. In țară : Vreme ușor 
instabilă, cu cerul variabil. Vor că-

dea averse locale de ploaie. mai 
frecvente in nordul țârii, precum și 
in zona de deal și de munte. Vint 
potrivit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse intre 8 și 18 grade, iar 
maximele între 20 și 30 de grade. In 
București : Vreme ușor instabilă, cu 
cerul variabil. favorabil ploii de 
scurtă durată, la începutul interva
lului. Vint.potrivit. Temperatura ușor 
variabilă.

între 5 și 10 august, la București 
a avut loc prima reuniune a Comi
siei mixte româno-egiptene a repre
zentanților autorităților competente 
din transporturi maritime din cele 
două țări.

Cele două părți au convenit asupra 
unor înțelegeri privind înființarea 
de linii regulate de navigație mari
timă intre România și Egipt, agentu- 
rarea navelor in porturi, aprovizio
narea vaselor si a altor probleme 
de interes reciproc. înțelegerile con
venite fac obiectul unui protocol, 
semnat, simbătă dimineață, la Bucu
rești. Din partea română, protocolul 
a fost semnat de Marin Măroiu, ad-

îunct al ministrului transporturilor 
si telecomunicațiilor, iar din partea 
egipteană de Mahmoud Fahmi. pre
ședintele Organizației generale egip
tene pentru transporturi maritime.

în aceeași zi au fost semnate mai 
multe contracte intre Navrom-Con- 
stanța și societăți egiptene de trans
port maritim.

★

Delegația egipteană, condusă de 
Mahmoud Fahmi. a avut convorbiri 
cu Traian Dudaș. ministrul transpor
turilor și telecomunicațiilor, și alți 
membri al conducerii ministerului

(Agerpres)

★
a părăsit Capitala delega- 

Socletății de Cruce Roșie din 
” condusă de Janos

Hantos, secretar general al societății, 
care, la invitația Consiliului Național 
al Crucii Roșii Române, a făcut o vi
zită in |ara noastră. în timpul șederii 
sale, delegația ungară a fost primită 
de general-colonel Mihai Burca, pre
ședintele Consiliului Național al Cru
cii Roșii.

Simbătă 
ila : 
R.P. Ungară.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu, a primit o telegramă 
de mulțumiri din partea șefului De
partamentului politic federal, Pierre 
Greber, pentru felicitările adresate 
cu prilejul Zilei naționale a Elveției.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORTvSPORTrȘPORT

începe noul campionat SUCCESUL TINERELOR

de fotbal GIMNASTE ROMÂNCE

Ștafeta sportivă omagială ,.A 
XXX-a aniversare a eliberării Româ- 
r..si și Congresul al Xl-lea al P.C.R.**. 
organizată de C.N.E.F.S. și organiza
țiile obștești și de stat cu atribuții 
în sport, pornește astăzi spre Capi
tală din două dintre cele cinci puncte 
inițiale. și anume Satu-Mare și Baia 
Mare. Din Satu-Mare. traseul stră
bate orașele Cărei. Oradea, Arad. 
Deva. Aibă Iulia. Sibiu. Rm. Vilcea, 
Pitești, Găești. Titu. Traseul care are 
drept punct de plecare capitala ju
dețului Maramureș trece prin Zalău, 
Cluj. Dej. Bistrița, Reghin. Tg. Mu
re?. Gheorghieni. Miercurea Ciuc, 
Sf. Gheorghe. Brașov. Rucăr, Tirgo- 
viste $i Ploiești.

Miine. luni 12 august, se va da 
c’.ecarea și pe traseele care încep de 
la Timișoara și Botoșani, iar la 
14 august vor porni echipele din 
Suceava. După ce vor străbate toate 
județele tării, echipele de ștafetă — 
formate din atleți. cicliști, motoci- 
ri'ști. călăreți, automobiliști — vor 
sosi la 18 august la București, unde 
— așa cum am mai anunțat — vor 
fi primite la ora 18 pe stadionul 
Republicii in cadrul unei largi ma
nifestări polisportive.

Meciurile primei etape în București și în țară 
în avanpremieră televizată: F.C. Galati-C.F.R. Cluj 
0-2

Astăzi are loc prima etapă a cam
pionatului diviziei A. ediția 1974— 
1975. La București se dispută parti
dele Dinamo — F.C.M. Reșița (stad. 
Dinamo, arbitru : M. Rotaru din 
Iași) și Sportul studențesc — Stea
gul roșu (stad. Steaua, arbitru : 
X. Cursant din Ploiești). La Arad, 
U.T.A. — Jiul (arbitru : C. Dinulescu 
— București) ; la Rm. Vilcea, Chi
mia — Politehnica Timișoara (arbi
tru : C. Ghiță — Brașov) ; la Cluj, 
,.U“-Universitatea Craiova (arbi
tru : Gh. Limona — București) ; 
la Constanța. F.C. Constanța — F.C. 
Argeș (arbitru : C. Bărbulescu) ; la 
Tg. Mureș. A.S.A. — Steaua (arbi
tru : V Topan — Cluj) ; la Satu- 
Mare. Olimpia — Politehnica Iași 
(arbitru : R. Stincan — București). 
Toate meciurile incep la ora 17.

Ieri, la Galați. în avanpremiera 
etapei, intr-un meci televizat in 
direct, proaspăta promovată F.C. 
Galați a pierdut cu 2—0 (0—0) in
fața echipei clujene C.F.R. Un joc 
submediocru și anost ; ambele punc
te au fost înscrise de Moga (min. 71 
și 90).

*
încep și campionatele 
si C. In seria intii a

Tot astăzi 
diviziilor B „. ... ........   _
diviziei B sînt interesante de urmă
rit meciurile fostelor divizionare 
A — F.C. Petrolul, care joacă in de
plasare cu Oțelul Galați, și S.C. 
Bacău, de asemenea, pe teren ad
vers, cu C.F.R. Pașcani. în seria a 
Il-a. Rapid joacă cu Metalul Dro- 
beta Tr. Severin, pe terenul acesteia 
din urmă, iar Progresul întilnește, 
de la ora 11. pe stadionul Republi
cii, echipa S.N. Oltenița.

ÎN „CUPA PRIETENIEI*'

î ITE RI RI
La Brașov (16—18 august) vor avea 

loc finalele pe țară — atletism și 
popice — pentru tinerii din între
prinderi și instituții din categoria 
pină la 30 de ani : Ia Tg. Mureș 
(23—25 august), finalele de atletism, 
handbal, popice pentru tinerii din 
coqn-'-ntia meșteșugărească : la Cra
iova -/t—27 august), finalele de atle
tism. iândbal. oină și trintă : la 
București (30—31 august), finalele la 
atletism si judo pentru tinerii din 
Ministerul de Interne.

POLO : Programul 
campionatului european

Azi, în București, „Crosul eliberării**
înAstăzi, de la ora 9 dimineața. 

Piața Expoziției va avea loc o mare 
manifestare sportivă bucurc-șteana. 
„Crosul eliberării**. Vor participa cite 
700—800 de tineri din fiecare sector, 
alergătorii fiind impărțitL in patru 
categorii după criterii de virstă. Tot 
duminică. In toate sectoarele bucu- 
restene vor avea loc numeroase con
cursuri sportive de masă la fotbal, 
handbal, volei, popice, tenis de cimp. 
tenis de masă, inot și atletism.

Campionatul european de nolo pe 
apă va începe la 18 august la Viena 
cu participarea echipelor Ungariei, 
U.R.S.S.. Iugoslaviei. Italiei. Româ
niei. Olandei. Spaniei și R. F. Ger
mania. In cursul zilei de ieri a fost 
stabilit programul complet al meciu
rilor. Echipa României va juca in 
ordine cu Italia (18 august). Ungaria 
(19 august). Spania (20 august). 
Iugoslavia (21 august), U.R.S.S. (23 
august). Olanda (24 august) și R. F. 
Germania (25 august). în grupa pen-, 
tru stabilirea clasamentului de la 
locurile 9—16 vor evolua : Anglia. 
Polonia. Austria. Belgia. Bulgaria, 
Franța, Suedia și Cehoslovacia.

BOX : Iugoslavii Benes 
și Pariov, sovieticii Kuznetov 

și Solomin participă 
Ia campionatele mondiale

Săptămina aceasta. în capitala 
R.P.D. Coreene, Phenian, a avut loc 
tradiționalul concurs internațional de 
gimnastică ..Cupa prieteniei**. Orga
nizat excelent de către gazde, acest 
concurs, care se adresează celor mai 
promițătoare dintre tinerele gimnaste, 
s-a bucurat de participarea sportive
lor din România, R.P.D. Coreeană (cu 
două formații), Bulgaria, Cehoslova
cia, Cuba, R. D. Germană. Polonia, 
Ungaria și U.R.S.S. întrecerea pentru 
echipele feminine a fost ciștigată de 
formația României (184 puncte), ur
mată de cele ale R.P.D. Coreene 
(182,80 p.) și R. D. Germane (182 p.).

Echipa noastră a fost formată din 
Nadia Comaneci. Teodora Ungureanu, 
Georgeta Gabor, Iuliana Marcu, Ma
ria Cojanu și Gabriela Săbădiș, toate 
eleve la binecunoscutul liceu din ora
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, liceu 
unde gimnastica se găsește la loc 
de cinste. De remarcat că Nadia 
Comăneci s-a accidentat chiar înain
tea primei probe („solul**) și n-a 
putut lua startul ceea ce a constituit 
un serios handicap pentru echipa 
noastră. Datorită îngrijirii medicale 
urgente a concurat insă la probele 
următoare pe care le-a și ciștigat 
cu notele cele mai mari ale întrece
rii (sărituri — 9,50 ; paralele — 9,55; 
birnă — 9,40), fapt ce a permis totuși 
echipei noastre să recupereze și să 
ciștige concursul. Comportarea ex
cepțională a Nadiei Comăneci a fost 
subliniată in presa din R.P.D. Co
reeană, ziarul de sport din Phenian 
publicindu-i biografia și fotografia.

★
Sub egida Consiliului Culturii și 

Educației Socialiste, simbătă seara a 
avut loc, in Sala mică a Palatului 
Republicii, concertul de gală a for
mației orchestrale a Conservatoru
lui din Loja — Ecuador, condusă de 
Edgar Palacios. Concertul, care a 
coincis cu sărbătorirea Zilei națio
nale a Republicii Ecuador, a cuprins 
muzică din folclorul acestei țări și 
al altor popoare latino-americane.

La manifestare au asistat Dumitru 
Ghișe, vicepreședinte al C.C.E.S., 
oameni de artă și cultură, un nu
meros public.

Au fost prezenți Gonzalo Paredes 
Crespo. însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Republicii Ecuador la 
București, și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Cu acest concert, artiștii din 
Ecuador inaugurează turneul in țara 
noastră, turneu ce va dura pină la 
2 septembrie. In continuare, forma
ția va mai putea fi ascultată in sta
țiunile de pe 
mari orașe, 
Cluj, Oradea,

Bratislava. centrul 
politic și administra
tiv al Slovaciei, iși 
deapănă istoria de 
multe secole ; o isto
rie despre care-țl 
vorbesc vechile edifi
cii si cartiere ale ora
șului. Poți rătăci ore 
Întregi pe străzile în
guste prin care, odi
nioară, abia putea 
trece o caleașcă. în 
piața Primăriilor, tre
cătorul poate, de ci
teva ori pe săptămină, 
sâ asculte concerte 
de „muzică de turn". 
Din inaltul turnului 
primăriei vechi, un 
grup de instrumen
tiști interpretează pie
se de muzică veche, 
scrise anume In acest 
scop. Iubindu-și atit 
de mult trecutul, 
cuitorii ~ 
făuresc, 
propriile 
istoria nouă a orașu
lui : îl netezesc ridu
rile lăsate de trecut, 
ii pompează in artere 
energie regeneratoa
re. „Media de virstă 
a populației orașului 
nostru este de 32 de 
ani — ne spunea vice- 
primarul. ing. Ar- 
nost Golier. O ca
pitală tinără. cu lo
cuitori tineri. Bra
tislava este un pu
ternic centru universi
tar : ea concentrează 
58 la sută din studen
ții din Slovacia, adi
că vreo 25 000 de ti
neri. Numărul cadre
lor didactice universi
tare actuale 11 între
ce ne cel al studenți
lor de odinioară. Ca și 
in celelalte orașe din

Cehoslovacla, în Bra
tislava s-a construit 
mult in anii socialis
mului : peste 60 000 de 
locuințe, față de nu
mai 29 000 cit au con
struit vechile regimuri 
in aproape o 
late de secol 
1915).

în micile șl 
iele văl din 
colinară a orașului so 
dezvoltă cartiere noi 
— Kutily, Rovnicc,

jumă- 
(1900—

îngus- 
partea

1NSEMNARI 
DE CĂLĂTORIE

RUGBI

în meciul derbi al turneului in
ternational de rugbi de la Moscova, 
echipa Grivița Roșie din București a 
terminat la egalitate 6—6 (3—0) cu 
selecționata cluburilor din U.R.S.S. 
Din nou. cel mai bun îucâtor al e- 
chipei române a fost Si mi on.

ACTUALITATEA LA TENIS

litoral și in citeva 
printre care Brașov, 
Arad, Timișoara.

★
Zilei naționale a Re- 

lnsărcinatul cu
Cu prilejul 

publicii Ecuador, 
afaceri ad-interim al acestei țări la 
București. Gonzalo Paredes - Crespo, - 
a rostit simbătă seara o cuvintare 
la posturile noastre de radio și tele
viziune.

(Agerpres)

Conferința international
a

___  .... lo-
Bratislavci 

totodată, cu 
lor miini

Podvornice 
aglomc- 

turn
Zaluhy, 
Kramare — 
rări de blocuri 
sau in terase.

Partea plană a 
șului este și ea — 
sărată cu șantiere. Ori 
încotro îți Întorci pri
virea vezi brațele înal
te ale macaralelor. La 
tot pasul te intimpi- 
nă terenuri recent de
gajate prin demolări. 
Vechile îngrămădiri 
de case, arterele con
torsionate și strimte 
îmDiedicau' „respira
ția" orașului, ștrangu
lau cursul normal al 
circulației. De aseme
nea. a fost nevoie de 
spațiu și pentru noile 
edificii : elegantul pod 
de peste Dunăre, noul 
sediu al radiodifuziu
nii. studioul cinemato
grafic, diferitele in
stitute de invătămint 
superior, institute de 
cercetări, noua clădire 
a televiziunii ș.a. A-

R. D. GERMANĂ

ora- 
pre-

coastă amplă acțiune 
de modernizare a o- 
rasului se înfăptuiește 
cu grilă, pentru a șe 
cruța, pe cit posibil, 
clădirile valoroase, din 
punct de 
ric și 
„Centrul 
orașului 
Intact", 
Interlocutorii

Dar, adevăratul cen
tru vital al orașului, 
inima care-i dă vi
goare și tinerețe, este 
industria. Bratislava 
este. In primul rînd, o 
cetate a chimiei, re
prezentată de cele mai 
diverse unități. A- 
ceasta explică de ce, 
anual, aici se organi
zează lirgul internațio
nal INCHEBA. Ul
timul născut al indus
triei chimice din Bra
tislava este „Matador", 
unitate In care se rea
lizează o largă gamă 
de produse. In aprilie 
a inccput construcția 
unei uzine de automo
bile ,.Skoda** de di
mensiuni mijlocii. Nu 
pot fi trecute cu ve
derea nici întreprin
derile producătoare de 
aparate de radio, ma
șini de calculat, apa
ratură acustică etc. 
Institutele de cerce
tări științifice acțio
nează pentru ca 
producția industrială 
a Bratislavei, dezvol
tarea ei pe plan eco- 
nomico-social să țină 
pasul cu evoluția spre 
progres a Întregii Re
publici Socialiste Ce
hoslovace.

vedere Isto- 
arhitectorjlc. 
istoric 

va
ne

al 
rămîne 
asigură 
noștri.

Rodlca ȘERBAN

Inițiative multiple
cu un obiectiv unitar

de 
in 
a 

Germane o con-

preocupare 
actualitate 
economică

Federația unională de box a selec
ționat. in vederea campionatelor 
mondiale de la Havana, următorii 11 
Dugiliști in ordinea categoriilor (de 
la semimuscă la grea) : Judin, Za- 
sipko. Toroziar.. Kuznețov, Solomin, 
Kazarian. Beresiuk, Klimanov. Ris- 
kiev. Korotaiev, Gorstkov. Nu a fost 
introdus in formație campionul olim
pic si european, „mijlociul** Lemeșev.

★
La campionatele lumii de la Ha

vana. Iugoslavia va fi reprezentată 
de 5 boxeri : Z. Pala (pană). M. Be
nes (semimijlocie). D. Vujkovici 
(mijlocie), M.' Pariov (semigrea) fi 
Z. Milici (grea).

VOLEI : Echipa Cubei 
ciștigătoarea 

„Trofeului Tomis"
Aseară, la Constanta, a luat sfirșit 

turneul international feminin de vo
lei pentru „Cupa Tomis’*. Echipa 
României a inVins cu 3—1 (11—15, 
15—8. 15—8, 15—8) reprezentativa Un
gariei. iar Cuba a întrecut cu 3—1 
(15—9. 15—12, 13—15, 15—6) forma
ția Cehoslovaciei. Competiția a fost 
cistiga'tă de echipa Cubei, urmată de 
selecționatele* României. Cehoslova
ciei. Bulgariei și Ungariei.

In zilele de 9 și 10 august a.c. a 
avut loc ședința Comitetului de or
ganizate a Conferinței internațio
nale a tineretului pe problemele 
populației, ale cărei lucrări vor în
cepe duminică dimineața in aula 
Universității București.

Reuniunea de la București, 
se înscrie 
prilejuite 
populației, 
un amplu 
toare la procesele demografice, 
întărirea rolului activ al tineretului 
in dezbaterea și soluționarea pro
blemelor fundamentale ale contem
poraneității.

care 
in cadrul manifestărilor 
de Anul mondial al 
iși propune să realizeze 

schimb de păreri privi
ta

O 
mare 
viața 
R. D. . .......... ............
stituie gospodărirea cit 
mai judicioasă a for
ței de muncă si a 
mijloacelor materiale 
și financiare.

Sporurile de pro
ducție prevăzute in a- 
cest an și in anii ur
mători urmează a fi 
realizate, in primul 
rind, prin ridicarea 
gradului de eficiență 
a economiei națio
nale. Astfel, în pla
nul de stat pe anul 
1974 se prevede ca 
prin aplicarea tot 
mai largă in produc
ție a cuceririlor teh- 
nico-științifice și prin 
sporirea productivită
ții muncii in industrie 
să se economisească 
aproximativ 100 mili
oane de ore-mun- 
că. La rindul lor, con
sumurile de materii 
prime și materiale 
urmează să fie redu
se cu 2,5 pină la 3 la 
sută. în același timp, 
se prevede ca in ur
mătorii ani două 
treimi din creșterea 
planificată a produc
ției industriale să se 
realizeze fără cheltu
ieli suplimentare de 
energie electrică.

Pentru a răspunde 
acestor cerințe, colec
tivele întreprinderilor 
de pe tot cuprinsul 
R. D. Germane des-

fășoară o amplă În
trecere sub lozinca *. 
„Fiecare marcă, fie
care oră de muncă, 
fiecare gram de mate
rial — cit mai eficient 
folosite**. Iar această 
întrecere este cu atit 
mai însuflețită cu cit 
1974 — anul unei e- 
tape importante in 
realizarea actualului 
cincinal — este și anul 
celei de-a 25-a ani-

CORESPONDENȚA 
DIN BERLIN

versări a întemeierii 
R. D. Germane.

Startul în întrecere 
l-au dat combinatul 
metalurgic „Umform- 
technik** din Erfurt, 
Combinatul de con
strucții de locuințe 
din Berlin, Combina
tul Monsator din 
Schwarzenberg, care 
produce aparate elec
trice pentru uz casnic, 
și întreprinderea de 
construcții metalice 
din Hildburghausen.

Cele patru unități 
productive — ne spu
nea Horst Heintze, 
membru al prezidiu
lui și secretar al Con
siliului Central al Fe
derației Sindicatelor 
Libere Germane — au 
o deosebită pondere in 
economia țării. De

aceea, angajamentele 
lor au in întrecerea 
socialistă valoarea u- 
nor jaloane și pentru 
celelalte colective de 
muncă din R.D.G.

In prezent tot mal 
multe colective de în
treprinderi raportează 
rezultatele bune obți
nute pe frontul larg 
al luptei pentru efi
ciență. Astfel. între
prinderea de bază a 
Combinatului de ma
șini poligrafice din 
Leipzig a realizat 
pentru turnătoria sa o 
nouă instalație, care 
sporește productivita
tea muncii cu 200 la 
sută ; colectivul uzi
nei „Hartha" din Ber
lin a elaborat noi re
zolvări tehnice șl 
tehnologice in con
struirea de cazane te
lescopice cu aburi, ceea 
ce va duce la noi eco
nomii de materiale și 
la o scădere globală a 
prețului de cost de 
800 000 de mărci.

Am amintit aici doar 
citeva din numeroa
sele fapte și acțiuni 
care definesc Însufle
țirea și aptitudinile 
creatoare ale oame
nilor muncii din Re
publica Democrată 
Germană, voința lor 
de a face față cu cin
ste sarcinilor atit de 
ample și complexe ale 
actualului cincinal.

C. VARVARA

(Urmare din pag. I)

Turneul internațional de tenis de 
la Indianapolis a continuat cu ulti
mele partide ale optimilor de finală 
In care românul Ilie Năstase l-a în
vins cu 6—0, 6—1 pe australianul 
Dick Crealy. Alte rezultate : Got
tfried (S.U.A.) — Van Dillen (S.U.A.) 
6—3. 6—2 : Ramirez (Mexic) — 
Amaya (S.U.A.) 7—6, 3—6, 7—6 ; 
Connors (S.U.A.) — Pohmann.
(R.F.G.) 6—2. 6—1. In sferturile de 
finală se vor juca următoarele par
tide : Năstase-Ramirez ; Connors- 
O. Parun ; Vilas-Orantes ; Gottfried- 
Borg.

In proba de dublu bărbați, pere
chea Ilie Năstase (România). Jimmy 
Connors (S.U.A.) fi-a calificat pen
tru sferturile de finală, invingind cu 
6—4, 7—6 cuplul Ball, Keldie (Aus
tralia).

in sferturile de finală ale probei

Chris Evert 
cu 6—0, 6—1

de simplu femei. 
(S.U.A.) a eliminat-o 
pe Virginia Ruzici (România).

★
ROMA 10 (Agerpres). — După cum 

transmite agenția A.N.S.A.. intr-o 
scrisoare adresată președintelui Fe
derației internaționale de tenis, fe
derația italiană de specialitate a fă
cut cunoscut că este inoportun 
meciul dintre echipele Italiei și Re
publicii Sud-Africane (semifinalele 
interzonale ale „Cupei Davis**) să se 
dispute la Johannesburg. Echipa 
Italiei propune ca intilnirea să aibă 
Ioc pe un teren neutru.

Potrivit știrilor transmise de agen
țiile de presă, echipele Indiei și 
U.R.S.S. au anunțat că vor refuza 
să in’ilnească formația Republicii 
Sud-Africane in eventualitatea unei 
Lnale cu această echipă.

ca

FILME DE SCURT-METRAJ PE ECRANELE CAPITALEI
Patria, Favorit : Aparenta

nemișcare a unui transatlantic ; 
Aurora. Scala, Feroviar : Oțelă- 
ria la ora ciberneticii : Capitol, 
Festival : Vechi capitale ale pa
triei ; București. Excelsior : 
După’ 16 ani : Central, Miorița : 
Ritmuri românești ; Lumina : 
Muguri neîmpliniți : Doina : 
Cerbul ; Casa Filmului : Al
brecht Duror : Grlvița : Meser.a 
luminii : înfrățirea : Pădurile
viitorului : Toate apele duc la 
Ciunget ; Buzești : A fost odată 
ca niciodată : Dacia : Revista 
premierelor V : Bucegi : La în
ceputurile vieții : Unirea : Po
vestea se povestește ; Lira, Giu-

Iești : România, țara mea ; Dra
mul Sării : Poetul și natura ; 
Ferentari, Pacea : Cintec pentru 
veveriță ; Cotroceni : Napul s-a 
întors la iepuraș ; Cringași : 
Mari succese ale ecranului ; Me
lodia : Oameni de milioane ; 
Floreasca : De la lume aduna
te ; Volga : Geometrie ascunsă ; 
Viitorul : Manuscrise emines
ciene ; Victoria, Gloria, Mo
dern : Elicea ; Moșilor : In fie
care luni și joi : Popular : Pie
tre și măslini ; Munca : Porum
beii și fanfara ; Cosmos : Mun
că nu glumă : Tomis : Foamea 
de energie : Flacăra : Dimineți 
in parcul „Lomonosov** i

UNESCO. O.N.U.D.I., P.N.U.D.,
U.N.I.C.E.F.. O.I.M., O.M.S.. F.A.O. 
— au adoptat, pe rind. rezoluții in 
care cuprindeau idei valoroase in 
sfera problemelor populației. A 
fost creat Fondul Națiunilor Unite 
pentru activități privind populația 
(F.N.U.A.P.), al cărui mandat inclu
de îndatorirea de a sprijini progra
mele respective din sistemul O.N.U., 
precum și cele aflate in seama unor 
organizații internaționale neguver
namentale. Asistența acordată de 
F.N.U.A.P.. care cuprinde' peste 600 
de proiecte in 78 de țări ale lumii, 
vizează, ca obiectiv principal, aco
perirea unor stringente nevoi ale țâ
rilor in curs de dezvoltare ce doresc 
să desfășoare activități demografice 
de natură a contribui la progresul 
lor social si economic.

Ca o încununare a acestor efor
turi, anul 1974 a fost declarat de 
către O.N.U. „Anul mondial al 
populației**, iar. in cadrul său. ca 
eveniment central — „Conferința 
mondială a populației" de la Bucu
rești. in care se vor dezbate, la ni
vel guvernamental, problemele 
populației. în pregătirea acesteia, au 
avut loc pe toate meridianele glo
bului, sub egida O.N.U., ample ac
țiuni, intre care înființarea co
misiilor naționale de demogra
fie. organizarea de seminarii și 
simpozioane, ample consultări re
gionale (la San Jose, Bangkok, 
Addis Abeba, Damasc și Geneva), 
editarea unor cărți, studii și lucrări 
de specialitate, emisiuni de timbre, 
expoziții, filme și programe de tele
viziune etc. S-a realizat astfel un 
important fond politic și documen
tar de cea mai mare utilitate pen
tru desfășurarea conferinței mon
diale. inclusiv „Planul de acțiune 
cu privire la populația lumii**, care 
constituie proiectul documentului 
principal ce urmează a fi definiti
vat și aprobat de conferință. Fireș
te. și in acest cadru va trebui să se 
manifeste acea -trăsătură care ține 
de esența activității O.N.U.. și anu
me. luarea in considerare a opinii
lor ti intereselor tuturor participan-

ților. pe baza respectării principiilor 
egalității in drepturi, suveranității, 
neamestecului in treburile interne, 
concomitent cu efortul perseverent 
spre armonizarea eforturilor și coo
perarea națiunilor.

Ținindu-se scama de ceea ce s-a 
realizat pină acum, de experiența po
zitivă acumulată in rindul state
lor membre și al opiniei publice 
mondiale, se afirmă convingerea că 
O.N.U. este chemată să-și amplifice 
acțiunile și să-și sporească eficien
ta in problemele privind populația, 
ca și in genere in toate problemele

internațională. „Acordăm un rol 
deosebit organismelor internaționale. 
Organizației Națiunilor Unite — sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
considerind că acestea, și in primul 
rind O.N.U., trebuie să aibă o con
tribuție mai importantă in soluțio
narea problemelor internaționale. 
Este în Interesul tuturor popoarelor 
și. in primul rînd, al popoarelor . 
mici și mijlocii ca această organi
zație să fie cit mai viabilă. De tăria 
și forța ci depind, in marc măsură,, 
soluționarea problemelor internațio
nale. continuarea cursului spre des-

ale vieții internaționale. Este con
vingerea fermă a României că O.N.U. 
și organismele sale specializate, cu 
sprijinul și aportul tuturor statelor 
membre, pot și trebuie să-și aducă 
o contribuție mai eficace la rezol
varea efectivă a problemelor popu
lației, la adoptarea unor măsuri de 
natură să asigure crearea unor con
diții superioare de trai pentru toți 
locuitorii acestei planete, concomi
tent cu eforturile destinate instau
rării și consolidării unui climat de 
pace, încredere și colaborare intre 
țări și popoare.

Rolul important al O.N.U
in soluționarea problemelor populației

care privesc interesele fundamen
tale ale comunității umane. Această 
convingere decurge din faptul că 
realitățile lumii contemporane, im
perativul păcii și securității, muta
țiile intervenite in direcția creșterii 
forțelor progresului și păcii, impac
tul revoluției tehnico-ștlințifice' fac 
să se accentueze interdependența 
dintre națiuni, impun ca o necesi
tate obiectivă schimburile de valori 
materiale și spirituale, cooperarea 
largă intre națiuni. Tocmai aseme
nea postulate și cerințe majore im
pun creșterea rolului O.N.U. ca in
strument de promovare a telurilor 
Păcii, legalității internaționale, coo
perării, pentru soluționarea marilor 
probleme ce confruntă lumea de azi. 

în această privință. România so
cialistă s-a afirmat, după cum se 
știe, ca o promotoare activă a ce
rinței de a se asigura creșterea ro
lului |i eficienței O.N.U. in viața

tindere, asigurarea independenței 
tuturor statelor lumii**. In concor
danță cu aceste principii, țara noas
tră a luat inițiativa rezoluțiilor pri
vind „Creșterea rolului Organizației 
Națiunilor Unite in menținerea și 
consolidarea păcii șl securității in
ternaționale. in dezvoltarea colabo
rării intre toate națiunile, in pro
movarea normelor de drept inter
național In relațiile dintre state** — 
rezoluții cărora li s-au raliat, in ca
litate de coautoare. zeci de țări, și 
care au fost adoptate in unanimi
tate la ultimele sesiuni ale Adunării 
Generale a O.N.U.

Se poate considera că reco
mandările. conținute in aceste re
zoluții --*■ '
fertil 
pentru
O.N.U. ... _________  _________
reale ale populației, in strinsă legă
tură cu celelalte probleme arzătoare

iși pot găsi un teren 
de aplicare și în eforturile 
a face să crească rolul 
in soluționarea problemelor

Astfel. O.N.U. este chemată să-și 
orienteze eforturile nu spre aspectele 
cantitative, marginale ale problemelor 
populației, ci spre cele hotăritoare. 
spre măsurile destinate să ducă la 
accelerarea dezvoltării economice și 
sociale, la lichidarea decalajelor ce 
despart țările în curs de dezvoltare 
de țările industrializate. In acest 
sans, are o mare importantă să se 
aducă la îndeplinire programele 
privind „deceniul dezvoltării**, pre
cum șl noi programe ale căror o- 
biective prioritare prevăd mai multe 
locuri de muncă, școli, spitale și la
boratoare, dispariția treptată a să
răciei, foametei și ignoranței de pe 
două treimi din suprafața planetei, 
asistență tehnică internațională, 
transformarea comerțului mondial in
tr-un instrument de sprijinire efici
entă a procesului dezvoltării națiu
nilor rămase in urmă din punct de 
vedere economic. Ește necesar ca in

cadrul O.N.U. să se acționeze mai in
tens pentru eliminarea tuturor feno
menelor negative care frinează coo
perarea internațională si pen
tru statornicirea unei ordini e- 
conomice noi, bazată pe rapor
turi mai echitabile de schimb, 
oe respectul fată de dreptul su
veran al fiecărei țări de a dispune 
de propriile resurse naționale, de 
a-și organiza viața potrivit propriei 
sale dorințe. Este in interesul popu
lației globului ca Națiunile Unite 
să joace un rol mai important in 
stimularea cooperării între state in 
domeniul științei și tehnologiei — un 
prilej bine venit in această privință 
fiind intrunirea. sub egida O.N.U., 
în 1978—1979. a unei conferințe mon
diale pentru știință și tehnologie în 
slujba dezvoltării — așa cum a 
preconizat țara noastră.

Desigur că o acțiune mai viguroasă 
a O.N.U. petru ca tratativele de dez
armare să fie îndreptate spre făga
șul realizărilor practice, efective ar 
face ca in acest fel să se elibereze 
fonduri imense, a căror utilizare ar 
putea aduce schimbări radicale In 
îmbunătățirea condițiilor de existență 
ale populației. Interesului general 
i-ar răspunde și concentrarea efor
turilor O.N.U. in direcția accelerării 
procesului de lichidare a colonialis
mului, noilor națiuni independente 
deschizindu-li-se largi orizonturi 
spre dezvoltare in toate domeniile, 
asigurindu-se astfel și rezolvarea 
problemelor privind populația.

Este ferma convingere a opiniei 
publice din țara noastră că apro
piata conferință internațională con
sacrată problemelor populației va 
contribui la creșterea rolului 
O.N.U., la afirmarea ei ca instru
ment din ce in ce mai eficace in în
deplinirea înaltei misiuni pe care 
i-au încredințat-o popoarele. Con
secventă principiilor ce stau la te
melia politicii sale externe, Româ
nia este hotărită să-și aducă In con
tinuare contribuția sa activă la în
făptuirea obiectivelor O.N.U., la 
Întărirea rolului, eficientei șl auto
rității sale in realizarea țelurilor de 
pace și prosperitate ale omenirii.

Zeelar.de
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CU PRILEJUL INSTALĂRII

NOULUI PREȘEDINTE AL S. U. A.

Excelcnfei Sale GERALD FORD
Președintele Statelor Unite ale Americii

Cu ocazia preluării înaltei funcții de președinte al StRtelor Unite 
ale Americii. doresc să vă exprim, in numele poporului român, al Gu
vernului Republicii Socialiste România și al meu personal, calde feli
citări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire pentru 
dumneavoastră, de pace și prosperitate pentru poporul american 
prieten.

Acordăm o înaltă apreciere cursului ascendent al relațiilor dintre 
România și Statele Unite ale Americii. care în ultimii ani au cunoscut 
o extindere puternică in domeniile politic, economic, tehnico-științific. 
Un rol deosebii in stimularea și dezvoltarea raporturilor de colaborare 
dintre Republica Socialistă România și Statele Unite ale Americii l-au 
avut vizitele și convorbirile purtate la nivel înalt și îndeosebi înțele
gerile convenite cu prilejul vizitei pe care am efectuat-o în tara dum
neavoastră in cursul anului trecut

îmi amintesc cu multă plăcere convorbirile pe care le-am avut cu 
dumneavoastră în timpul vizitei mele în Statele Unite ale Americii. 
Am deplina încredere că vom continua dialogul și conlucrarea fruc
tuoasă pe care le-am avut cu președintele Nixon și vom acționa îm
preună pentru consolidarea și adincirea relațiilor generale dintre 
România și Statele Unite ale Americii. pentru explorarea și valorifica
rea multiplelor posibilități de amplificare a raporturilor româno-ame- 
ncane în folosul reciproc al popoarelor și țărilor noastre, al cauzei pă
cii și cooperării internaționale.

Totodată, îmi exprim convingerea că și in viitor țările noastre vor 
colabora împreună pentru promovarea cursului spre destindere, pentru 
rezolvarea pe cale pașnică a problemelor internaționale, cu participarea 
egală a tuturor statelor, in conformitate cu interesele tuturor popoare
lor, pentru statornicirea unui climat de pace, securitate și înțelegere 
între popoare, pentru o lume mai dreaptă și mai bună.

Cu sinceră prietenie,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Ședința guvernului american
WASHINGTON 10 (Agerpres). — 

La Washington a avut loc. simbătă 
duoă-amiază. prima ședință a gu
vernului american sub conducerea 
președintelui Gerald Ford, care a 
fost consacrată, in principal, exami
nării diferitelor aspecte ale tranzi
ției de la fosta administrație la cea 
nouă. Pe agendă au figurat, de a- 
eemenea, efectuarea unui tur de o- 
rizont asupra situației internaționa
le. un accent special fiind pus pe 
evoluția problemei cipriote si exa
minarea unor chestiuni de ordin e- 
conomic intern. Președintele Ford — 
transmit agențiile de presă — a ce-

WASHTNGTON. — Fostul pre
ședinte al Statelor Unite ale Ameri
cii, Richard Nixon, a decla
rat presei, la sosirea in localitatea 
San Clemen le. unde se află reședin
ța sa particulară : „Intenționez să 
continui să lucrez pentru pace. In
tenționez să continui să acționez 
per‘ru fericirea si bunăstarea tării 
n- 'astre“. .Jncheindu-mi o misiune 
— a sdus Richard Nixon — nu în
deamnă câ mă voi mărgini să stau 
în acest loc minunat,, care este Ca
lifornia, fără a face nimic".

★

WASHINGTON. — Apreciind, in 
cadrul unei conferințe de presă or
ganizate la New York, că ..declara
ția președintelui Ford, in sensul că 
intenționează să continue politica 
care a permis realizarea păcii, este 
foarte importantă" — secretarul ge
neral al Partidului Comunist din 
S.U.A., Gus Hall, a subliniat, tot
odată. că politica de îndepărtare de 
„războiul rece" in direcția destin
derii încordării internaționale re
flectă o realitate obiectivă, precum

ECOURI INTERNAȚIONALE
MOSCOVA. — Comentind aspectele 

destinderii actuale din viata inter
națională. ziarul sovietic ..Izvestia" 
scrie : In prezent, cind R. Nixon și-a 
anunțat demisia din postul de pre
ședinte, lideri de frunte din S.U.A. 
declară că linia spre destindere va fi 
continuată si menținută. Liderul ma
jorității democrate in Senat, M. 
Mansfield. a spus că el va continua 
să acționeze in interesul asigurării 
sprijinului din partea ambelor par
tide pentru actuala linie politică ex
ternă. Liderul republicanilor in Se
nat, H. Scott, a arătat că această 
linie a ambelor partide prezintă ..o 
uriașă însemnătate pentru noi si pen
tru întreaga lume".

„Deci, relevă ziarul sovietic, e- 
xistă toate temeiurile să se tragă 
concluzia că mutațiile petrecute in 
ultimii ani în politica externă a 
S.U.A. reflectă procesele de adincime 
ce se desfășoară in interiorul aces- ț 
tei țări. Aceasta înseamnă că forțele 
motrice obiective care le-au provocat 
vor acționa ai pe viitor".

LONDRA. — Fostul ministru bri
tanic al afacerilor externe, Alee Dou- 
glas-Home, a adus un omagiu politi
cii externe promovate de fostul pre
ședinte, căruia — a spus el — „ță
rile occidentale îi datorează mult. 
Președintele Nixon și-a lăsat marca 
personală asupra relațiilor internațio
nale fi poate revendica importante 
succese realizate in cursul ultimilor 
ani. Politica sa externă a fost o po
litică de reconciliere : el și-a asumat 
răspunderea de a înlătura barierele 
care separau China de țările occi
dentale, a modificat orientarea po
liticii americane in Orientul Apro
piat, permițind lui Henry Kissinger 
să stabilească o încredere nouă Intre 
Statele Unite și conducătorii arabi, 
a pus bazele păcii in această zonă".

VARȘOVIA. — în comentariu! 
„Schimbarea de la Casa Albă", 
„Trybuna Ludu" scrie, între altele î 
In politica sa externă, Nixon a ac
ționat ca un realist. Această politică 
s-a bucurat de sprijinul marii majo
rități a societății americane, ca și al 
conducerii celor două partide — de
mocrat și republican. Din declarația 
președintelui Ford, făcută imediat 
după demisia lui Nixon, reiese că el 
intenționeaLZă să continue această 
politică.

„Se poate spera — Încheie „Try
buna Ludu" — că demisia lui 
R. Nixon, determinată de cauze in
terne, nu va genera schimbarea 

rut tuturor șefilor de departamente 
să-si păstreze portofoliile cel puțin 
pentru perioada de tranziție, a că
rei durată este apreciată la citeva 
săotămini.

După ședință. Gerald Ford s-a in- 
tîlnit cu membrii Consiliului Secu
rității Naționale.

★
Gerald Ford, noul președinte al 

Statelor Unite, a procedat Ia o pri
mă numire, desemnindu-1 pe Jerald 
Terhorst in funcția de secretar de 
presă și purtător de cuvint al Ca
sei Albe. Terhorst, care este ziarist 
de profesie, succede in această func
ție luj, Ronald Ziegler.

și sentimentele opiniei publice din 
Statele Unite.

Mesaj adresat 
premierului grec

ATENA 10 (Agerpres). — Amba
sadorul american la Atena a înmi- 
nat primului ministru al Greciei, 
Constantin Caramanlis, un mesaj 
din partea lui Gerald Ford, in care 
noul președinte al Statelor Unite 
subliniază că recenta criză din Ci
pru a pus in pericol stabilitatea 
politică din răsăritul Mării Medite- 
rane. ..Știu că sinteți de aceeași 
părere cu mine că păstrarea calmu
lui și o comportare moderată sint 
esențiale. Vă asigur că sintem hotă- 
riți să vă sprijinim pe orice cale". 
..Doresc, de asemenea, să subliniez 
că principiul de bază al administra
ției mele il va constitui continuita
tea politicii inițiate de președintele 
Nixon" — se arată in mesajul a- 
mintit.

cursului politicii externe, care co
respunde înseși intereselor Statelor 
Unite, intereselor destinderii și păcii 
In lume".

KUWEIT. — Ministrul afacerilor 
externe al Kuweitului, Sabah Al Ah
mad Al Jaber, și-a exprimat regretul 
față de demisia președintelui Richard 
Nixon — „omul care a înțeles, pină 
la urmă, cauza popoarelor arabe". 
„Sperăm — a spus ministrul kuwei- 
tian — că noua politică americană, 
aflată sub președinția lui Gerald 
Ford, va fi o continuare a politicii 
pe care Richard Nixon a urmat-o, 
inaintea sa".

BONN. — Helmut Kohl, președin
tele U.C.D., vicepreședinte al Bun- 
desratului. care îndeplinește func
țiile președintelui R.F. Germania pe 
perioada in care acesta se află în 
concediu, a mulțumit, în numele 
președintelui Walter Scheel, lui Ri
chard Nixon pentru „contribuția lui 
personală la stringerea legăturilor 
dintre S.U.A. și R.F.G., la menține
rea păcii in Europa și la încheierea 
acordului cvadripartit asupra Berli
nului occidental".

ROMA. — Șeful grupului liberal 
din senatul italian, Manlio Brosio, a 
declarat că regretă în mod sincer 
demisia președintelui Nixon, subli
niind „priceperea exemplară și se
riozitatea cu care el a tratat proble
mele internaționale".

PRAGA. — Intr-un comentariu 
publicat de ziarul ,,Pravda", din 
Bratislava, se subliniază câ „de nu
mele lui Nixon sint legate impor
tante schimbări in viața internațio
nală". „Pașii întreprinși de guvernul 
american in frunte cu președintele 
Nixon in domeniul politicii externe 
au fost și sint aprobați de marea 
majoritate a politicienilor din S.U.A. 
și, în primul rind, de poporul ameri
can".

TUNIS. — Ziarul „La Presse", co
mentind demisia președintelui Ni
xon, scrie că opinia publică interna
țională va păstra despre acesta 
„amintirea omniprezentă a omului 
care a luat decizii de anvergură, 
printre care dezangajarea militară 
in Vietnam, deschiderea către R- P. 
Chineză, destinderea ți cooperarea 
cu U.R.S.S. și reconcilierea cu țările 
arabe".

„Hotărirea Conferinței de la Nagasaki"- o chemare la interzicerea completă a armelor nucleare
TOKIO 10 (Corespondență de la 

Paul Diaconu). — A 20-a Conferință 
internațională împotriva bombelor 
atomice si cu hidrogen, organizată de 
Consiliul japonez împotriva bombelor 
atomice și cu hidrogen — Genșuikyo, 
și-a încheiat lucrările sesiunii de la 
Nagasaki. A fost adoptat un docu
ment intitulat „Hotărirea Conferinței 
de la Nagasaki", care cheamă la or
ganizarea do acțiuni pentru înche
ierea unui acord international in

Conferința tripartită asupra Ciprului
GENEVA 10 (Corespondență de la 

C. Vlad). — In cursul zilei de sim
bătă au continuat activitățile con
ferinței tripartite asupra Ciprului. 
La consultările care au avut loc in-

Declarația secretarului general al O.N.U.
GENEVA 10 (Agerpres). — Secre

tarul general al O.N.U., Kurt Wald
heim. a apreciat, intr-o scurtă confe
rință de presă organizată, simbătă. 
la plecarea sa din Geneva, că situa
ția militară din Cipru este mai bună, 
in timo ce situația politică continuă 
să rămină dificilă. ..Luptele au în
cetat. Din acest punct de vedere, si
tuația in insulă s-a ameliorat".

El a atras atenția asupra necesi
tății ..găsirii unui compromis, pen
tru ca actuala Conferință de la Ge
neva in problema Ciprului sâ se în
cheie printr-un acord asupra ’princi-

*
NICOSIA 10 (Corespondență de la 

Ion Badea). — In timp ce la Geneva, 
ca și in Cipru, se depun eforturi sus
ținute pentru aplanarea și găsirea 
unei soluții politice pentru criza ci
priotă, organizația EOKA-II, impli
cată în lovitura de stat de la 15 iu
lie. comite noi acte teroriste pe 
insulă.

Imediat după formarea noului ca
binet de miniștri de către președin
tele interimar, Glafkos Clerides — in 
care au fost incluse numai persona
lități din afara partidelor — grupuri 
înarmate ale EOKA-II au ieșit pe 
străzile Nicosiei și ale altor orașe 
cipriote, au tras focuri de armă și au 
provocat noi victime omenești. La 
Limasol și Larnaca ele au atacat și 
Ocupat clădiri publice, au format pa
trule care, timp de citeva ore. au 
terorizat populația. Acțiunile acestei 
organizații, puse in afara legii de gu
vernul ales al Ciprului, nu au încetat 
decit atunci cind noul comandant al 
Gărzii Naționale, generalul Eftimios 
Caraiannis. a dat ordin forțelor din 
subordine să intervină.

anglia Proiecte pentru 
introducerea impozitului 

pe avere
LONDRA 10 (Corespondență de la 

N. Plopeanu). — Joi, guvernul bri
tanic a publicat, simultan, două do
cumente — „Cartea verde" și „Car
tea albă" — prin care, pentru prima 
dată, se propune oficial introducerea 
in Anglia a impozitului pe avere și 
a celui pe donații.

Explicînd sensul măsurilor pro
mise — care vor intra in vigoare 
după dezbaterea și aprobarea lor de 
către parlament — ministrul finanțe
lor. Denis Hcalfey, a spus că, din 
momentul venirii la putere, laburiștii 
au fost „ferm hotărîți să realizeze o 
distribuție mai echitabilă a venituri
lor". Guvernul — a precizat el — este 
hotărit să-i ajute pe cei care sint in 
dificultate, in timp ce „bogății vor 
trebui să facă unele sacrificii". După 
cum se menționează in „Cartea 
verde", in Anglia 5 la sută din popu
lație deține mai mult de jumătate 
din bogăția națională ; din această 
categorie, numai un procent dispune 
de aproape 30 la sută din totalul 
avuției țârii. Spre deosebire de alte 
țări occidentale, unde asemenea im
pozite sint stabilite de la un nivel 
mai scăzut al veniturilor — a arătat 
Denis Healey — impozitul pe avere 
prevăzut de „Cartea verde" va începe 
de la un venit de 100 000 de lire. „In 
acest caz — a spus ministrul finan
țelor — el va afecta mai puțin de unu 
la sută din populația adultă". Pentru 
a se preveni încercările de evaziune 
sub forma efectuării dc donații, 
„Cartea albă" introduce un impozit 
asupra acestora.

Primele reacții față de intențiile 
guvernului de a introduce impozitul 
pe avere și pe donații sint diferite. 
In timp ce mișcarea laburistă și sin-’ 
dicală iși exprimă satisfacția, apre- 
ciindu-1 ca un ..inceput de dreptate 
socială", cercurile de afaceri iși ma
nifestă dezacordul față de inițiativele 
guvernamentale.

agențiile de presă transmit:
Un nou decret de amnis

tie în Grecia. Guvernul grec, 
prezidat de Constantin Caramanlis, 
a adoptat o nouă măsură pe linia 
eforturilor de normalizare a situației 
din tară. Un decret publicat simbătă 
amnistiază deținuții politici și per
soanele condamnate pentru activități 
desfășurate in perioada războiului 
civil din 1945—1949, Decretul este 
aplicabil atit celor aflați in stare de 
detențiune in Grecia, cit si celor 
condamnați in contumacie și care 
trăiesc, in prezent, in străinătate.

La funeraliile solemne 
de la Bologna ale v|c,lmelor 
atacului neofascist cu bombe care a 
avut loc asupra expresului „Itali- 
cus“ au participat președintele Ita
liei, Giovanni Leone, președintele 
Consiliului de Miniștri, Mariano Ru
mor. reprezentanți ai parlamentului, 
șefii principalelor partide politice 
din Italia și ai celor trei centrale 
sindicale — C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L. 
Papa Paul al VI-lea a trimis un 
mesaj in care a condamnat „actele 

vederea Interzicerii complete a ar
melor nucleare si pentru unificarea 
mișcării pacifiste.

La lucrările sesiunii de la Nagasaki 
a Conferinței Genșuikyo au partici
pat peste 5 500 delegați japonezi și 
din alte țări, precum și reprezentanți 
ai unor organizații internaționale.

Conferința Genșuikyo continuă Săp- 
tâmina viitoare printr-o serie de ma
nifestări organizate la Okinawa.

tre miniștrii de externe ai Greciei, 
Turciei și Marii Britanii au parti
cipat. de asemenea, și reprezentanții
Republicii Cipru. Glafkos Clerides 

și Rauf Denlctaș.

piilor". Dacă acest lucru nu va fi 
obtinut. „situația se va agrava" — a 
adăugat Waldheim.

Referindu-se la întrevederile pe 
care le-a avut cu reprezentanții co
munităților cipriote greacă și turcă 
— Glafkos Clerides si. respectiv, 
Rauf Denktas — secretarul general 
al O.N.U. a subliniat că ele i-au 
permis să înlăture neînțelegerile a- 
sunra rolului forțelor O.N.U. din Ci
pru. „Aceste forte fac tot posibilul 
pentru a ajuta părțile interesate, 
fiind clar că ele nu favorizează pe 
nimeni" — a spus el.

★
Noile manifestări teroriste ale 

EOKA-II au fost motivate prin „ne
mulțumirea" conducătorilor săi față 
de faptul că au fost lăsați în afara 
noului guvern cipriot.

Continuarea activității complotis
te a grupurilor înarmate ale EOKA-II 
este condamnată cu vehemență de 
opinia publică cipriotă, de presă și 
dc toate forțele politice legale din 
insulă, care cer insistent guvernului 
să ia măsuri ferme și imediate pen
tru dizolvarea definitivă a acestor 
grupuri și lichidarea terorii si vio
lenței.

COMBATEREA ȘOMAJULUI ȘI INFLAȚIEI
— preocupare principală în țările Pieței comune —

Comisia Pieței comune a dat publicității la Bruxelles un raport 
asupra actualei conjuncturi economice a C.E.E.. în care se relevă că 
principala preocupare a „celor nouă*4 este de a combate accentuarea 
șomajului și a inflației.

Referindu-se la această preocupa
re și comentind graficele și infor
mațiile asupra conjuncturii in 
C.E.E. publicate la Bruxelles, agen
ția France Presse menționează :

„Principalele caracteristici ale si
tuației conjuncturale in Europa „ce
lor nouă", la începutul verii 1974, 
sint : o orientare a producției in
dustriale spre expansiune, extinde
rea șomajului in aproape toate țări
le membre și menținerea in conti
nuare a inflației. Creșterea mode
rată a producției industriale se da- 
torește unor cauze diferite de la o 
țară la alta. In Franța, de pildă. — 
unei creșteri modeste a cererii in
terne și a debușeurilor externe, iar 
in Germania federală — unei spo
riri accentuate a cererii externe, 
dublată insă de o stagnare pe piața 
internă.

Extinderea șomajului rămine preo
cuparea majoră in țările C.E.E., im-

încălcări ale Acordului de la Paris 
asupra Vietnamului

HANOI 10 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvint al M.A.E. al R. D. 
Vietnam a dat publicității, la 9 au
gust, o declarație in care se arată 
că avioane americane dc tip „SR-7F" 
au încălcat, recent, spațiul aerian al 
R. D. Vietnam, survolind, in cadrul 
unor zboruri de recunoaștere, zonele 
orașelor Hanoi și Haiphong, precum 
și alte regiuni nord-vietnameze. Sub
liniind că asemenea acțiuni constituie 
o încălcare gravă a suveranității 
R. D. Vietnam și a prevederilor 
Acordului de la Paris asupra Viet
namului, declarația cere încetarea 
imediată a zborurilor americane de 
recunoaștere deasupra teritoriului 
R. D. Vietnam — informează agen
ția V.N.A.

★
O nouă încălcare a Acordului de 

la Paris asupra Vietnamului a fost 
comisă de aviația saigoneză în ziua 
de 7 august, prin bombardarea ora
șului sud-vietnamez Bu Dop și a 
unui sat din nordul acestei locali
tăți. Raidul aviației saigoneze a pro- 

barbare de terorism". Victimele ata
cului neofascist au fost conduse pe 
ultimul drum de circa 70 000 de per
soane.

Guvernul japonez a »ubIi- 
cat. vineri, „Cartea albă" asupra 
economiei, raport anual privind evo
luția economiei nipone in exercițiul 
financiar precedent și direcțiile pre
vizibile ale politicii economice in 
exercițiul financiar viitor. Docu
mentul stabilește drept caracteristică 
a evoluției economice in anul fiscal 
1973 „boomul inflaționist", concreti
zat printr-o creștere fără prece
dent a prețurilor.

Franța, Portugalia și 
Spania ParticiPa» începind de luna 
trecută, la o acțiune comună de 
combatere a holerei — precizează un 
buletin al Organizației Mondiale a 
Sănătății.

Parlamentul italian a a- 
doptat forma finală a textului unei 
legi prin care limita apelor terito

Ministrul afacerilor externe al României 
a sosit la Teheran 

întrevedere cu primul ministru al Iranului, 
Amir Abbas Hoveyda

TEHERAN 10 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, George Maco- 
vescu, a sosit, la 10 august, la Te
heran, intr-o vizită oficială la invi
tația ministrului de externe iranian, 
Abbas Aii Khalatbarl.

In cursul aceleiași zile, ministrul 
român a fost primit de primul mi
nistru al Iranului, Amir Abbas Ho
veyda.

Escala la
ISLAMABAD 10 (Agerpres). — Mi

nistrul afacerilor externe al Româ
niei, George Macovescu, a făcut, vi
neri, o escală la Islamabad.

La aeroport, ministrul român a 
fost întîmpinat de Aziz Ahmad, mi
nistrul de stat al apărării și afaceri
lor externe al Pakistanului.

Au fost prezenți ambasadorul ro
mân la Islamabad, Lucian Petrescu, 
și membri ai ambasadei.

Vineri seara, ministrul de stat al
• VACCIN CONTRA

MENINGITEI. - Poa,a ■*

Manifestări consacrate 
sărbătorii naționale a României

HELSINKI 10 (Agerpres). — în 
cadrul acțiunilor organizate în Fin
landa pentru marcarea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării Româ
niei de sub dominația fascistă, la 
Helsinki a avut loc vernisajul expo
ziției de fotografii „România la a 
XXX-a aniversare", precum și al unei 
expoziții de cărți și discuri româ
nești. Sint. de asemenea, prezen
tate un stand turistic și de artizanat 
românesc, precum și o serie de lu
crări grafice aparținind unor pio
nieri și școlari români.

în cuvintul de deschidere a expo- 

preună cu menținerea inflației pre
țurilor. In Franța și Italia, situația 
pare să se stabilizeze, in timp ce in 
R.F.G. numărul șomerilor crește în 
mod deosebit ca urmare a deterio
rării situației din industria de au
tomobile și din construcții. Ca o 
măsură provizorie, deocamdată, a 
fost oprită intrarea muncitorilor 
străini in trei state ale C.E.E. : Ger
mania federală, Danemarca și Fran
ța.

în studiul său, comisia europeană 
de la Bruxelles — menționează 
A.F.P. — constată că tensiunile in
flaționiste s-au menținut foarte ac
tive in C.E.E. in luna iunie. In 
ceea ce privește creșterea prețurilor 
la mărfurile de consum, se înregis
trează o relativă acalmie in R.F.G., 
Olanda și Luxemburg, dar un ritm 
deosebit de rapid in celelalte țări 
membre ale Pieței comune".

vocat populației din zonele atacate 
importante pierderi de vieți omenești 
și de bunuri materiale.

Eliberarea unor prizonieri 
saigonezi

VIETNAMUL DE SUD 10 (Ager
pres). — După cum informează a- 
genția de presă „Eliberarea^, Comi
tetul popular din provincia sud-viet- 
nameză Quang Nam, călăuzit de po
litica umanitară și de clemență a 
Frântului Național de Eliberare și a 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud, a 
eliberat, recent, 30 de militari saigo
nezi capturați în zonele Duc Phu, 
Nong Son și Trung Phuoc. Militarii 
astfel eliberați au denunțat proce
deele perfide utilizate de adminis
trația saigoneză pentru a-i angaja in 
activități contrare intereselor popu
lației sud-vietnameze.

riale ale Italiei este extinsă de la 6 
la 12 mile marine, informează agen
ția A.N.S.A. Noua lege va intra in 
vigoare după publicarea ei în Bule
tinul oficial.

Banca Centrală a Uru-
^UUyulUÎ a anunt-at devalorizarea
monedei țării, peso-ul, cu 5,8 la sută 
față de cursul de schimb in vigoare 
Înainte de 9 august

Guvernul finlandez a «- 
cunoscut, oficial, vineri, Republica, 
Guineea-Bissau ca stat independent, 
a anunțat ministrul afacerilor exter
ne al Finlandei, Ahti Karjalainen.

Marile concerne amerl- 
Can6 »GeneraI Motors" și „Ford“ 
au anunțat că prețurile la automo
bilele tip 1975 vor fi majorate, în 
medie, cu 7—8 la sută față de mo
delele acestui an.

întrevederea, la care au participat 
ministrul de externe iranian, precum 
și Alexandru Boabă, ambasadorul 
României la Teheran, s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Primul ministru Amir Abbas Ho
veyda a Teținut la dejun pe oaspe
tele român.

în cursul aceleiași zile, a avut loc 
o convorbire Intre miniștrii de ex
terne ai celor două țări.

Islamabad
apărării șl al afacerilor externe a 
oferit un dineu în onoarea tovară
șului George Macovescu, la care au 
participat Aii Arshad, adjunct al mi
nistrului de externe, și alte persona
lități oficiale pakistaneze.

Cu acest prilej, cei doi miniștri 
s-au întreținut, intr-o atmosferă prie
tenească, efectuind un schimb de pă
reri cu privire la relațiile bilaterale 
și la unele probleme internaționale 
actuale.

ziției. rostit de viceprimarul capita
lei Finlandei, Pentti Pusa, a fost 
relevată evoluția pozitivă pe multi
ple planuri a relațiilor bilaterale 
româno-finlandeze. Ambasadorul 
României la Helsinki, Constantin 
Vlad, a evocat, in continuare, sem
nificația evenimentului de la 23 Au
gust 1944 in dezvoltarea politică, eco
nomică și culturală a României so
cialiste, precum și evoluția mereu 
ascendentă a raporturilor dintre 
România și Finlanda.

La vernisaj au participat reprezen
tanți ai M.A.E., Ministerului Culturii 
și altor instituții centrale, șefii unor 
misiuni diplomatice acreditați în 
Finlanda, conducerea Asociației de 
prietenie Finlanda—România, oa
meni de cultură, ziariști, un nume
ros public.

★
LIMA — La Biblioteca Națională 

din Lima s-a deschis, sub auspiciile 
Institutului național de cultură, ex
poziția „Cartea românească". Expo
ziția a fost inaugurată in prezența 
directorului general executiv al In
stitutului național de ctiltură, Ar
mando Sanchez Malaga, care a pre
zentat-o drept un simbol al priete
niei poporului român față de po
porul peruan și un mijloc de adin- 
cire a cunoașterii reciproce a celor 
două popoare. Poetul român Vasile 
Nicolescu a evocat condițiile de care 
se bucură cultura în țara noastră, 
a prezentat poezia românească ca 
mesager al patriotismului, păcii ii 
colaborării dintre popoare.

La festivitate au fost prezenți pre
ședintele Asociației naționale a 
scriitorilor și artiștilor din Peru, 
scriitori, poeți, cadre universitare, 
un numeros public. Au luat parte 
ambasadorul României la Lima, 
Mircea Nicolaescu, membri ai corpu
lui diplomatic.

ANGOLA UNITĂȚI 

SPECIALE DE SECURITATE 
ÎMPOTRIVA ACTIVITĂȚILOR 

EXTREMISTE
LUANDA 10 (Agerpres). — Potri

vit informațiilor difuzate de agen
țiile de presă, starea de tensiune din 
capitala Angolei — Luanda — conti
nuă să persiste ca urmare a activită
ții teroriste desfășurate de elemen
tele de extremă dreaptă din rindurile 
populației albe, care încearcă să îm
piedice procesul de transferare a pu
terii reprezentanților populației a- 
fricane din Angola. în ultimele 24 
de ore — relatează agenția France 
Presse — în urma acestor acțiuni au 
fost ucise alte patru persoane, iar 
38 au fost rănite. Din cauza acțiu
nilor teroriste dezlănțuite de ele
mentele extremiste in ultimele trei 
zile, relevă agențiile de presă, în 
capitala Angolei 14 persoane au fost 
ucise și peste 100 rănite.

în încercarea de a pune capăt a- 
cestei activități, autoritățile milita
re din Angola au creat unități spe
ciale de securitate și au arestat pes
te 180 de persoane, inclusiv cîteva 
elemente care au inițiat și au parti
cipat la acțiunile teroriste.

CAMBODGIA

Acțiuni 
ale forțelor 
patriotice

PNOM PENH 10 (Agerpres). - 
Forțele de eliberare cambodgiene au 
continuat și in cursul zilei de vineri 
să lanseze rachete asupra obiective
lor lonnoliste din orașul Pnom 
Penh. în perimetrul acestor poziții, 
bombardamentele din ultimele zile 
ale patrioților khmeri au provocat 
daune considerabile.

In aceeași zi, intr-o zonă 6ituatâ 
la aproximativ 10 kilometri nord de 
capitala cambodgiană. forțele patrio
tice au respins încercările trupelor 
lonnoliste de a redobindi controlul 
asupra unor poziții strategice pier
dute recent. O altă regiune inx care 
s-au Înregistrat vineri, pe teritoriul 
cambodgian, angajamente militare 
importante a fost aceea din jurul 
orașului Kompong Seila, aflat la 
sud-vest de Pnom Penh, zonă în 
care trupele regimului lonnolist sint 
supuse de peste două săptămini ata
curilor neîntrerupte ale patrioților 
khmeri.

Dl PRETUTINDENI

• DISPARIȚIA LUI... 
WILHELM TELL. ™ aur, 
la origine Helvetia, este un oraș 
din statul Indiana (S.U.A.). în
temeiat de emigranți elvețieni. 
Și-a luat numele după acela al 
legendarului conducător al re
voltei prin care Elveția s-a eli
berat, in 1308. de sub jugul 
etrâin. Imortalizată in versuri 
prin clasica dramă a lui Schil
ler. în muzică — prin opera Iul 
Rossini, figura lui Wilhelm Tell 
urma să-șl găsească o consa
crare contemporană in bronz. 
Sculptorul american Donald Ea
gle a realizat un grup statuar, 
infățișindu-l pe erou tintind cu 
arcul mărul de deasupra capu
lui fiului său. Dar, pe drumul 
de la atelier la piața centrală 
din Tell City, unde urma să fie 
instalată, statuia a dispărut. 
Mai exact, a fost furată îm
preună cu camionul ce o trans
porta din fața motelului, unde 
poposise peste noapte. Comen
tind faptul, ..Tribune de Ge
neve" scrie cu ironie :.,Wilhckn 
Tell n-a pierdut nimic din for
ța lui de simbol. Chiar și in 
bronz, nu lipsesc încercările de 
a-1 face să dispară".

nu sintem departe de ziua în 
care va fi posibil să prevenim^;
— și, deci, să eliminăm defini
tiv. așa cum s-a întîmplat și cu 
poliomielita — una dintre cele 
mai periculoase maladii infec- 
tioase, care face anual mii de 
victime in întreaga lupie : me
ningita — afirmă experții Orga
nizației Mondiale a Sănătății 
(O.M.S.). După ce au studiat 
mii de date și rapoarte referi
toare la cele mai recente cer
cetări efectuate aproape pretu
tindeni in lume, experții O.M.S. 
au anunțat că un nou vaccin 
împotriva meningitei a, dat re
zultate incurâjatoare in Egipt 
și In Sudan, țări unde această 
maladie a fost eliminată treptat 
datorită vaccinării populației. 
Noul vaccin a fost realizat in 
laboratoarele „Institutului Ma- 
rieu" din Lyon, și a fost înde
lung experimentat înainte de 
folosirea lui. A fost posibil, de
clară experții, să se constate i- 
mediat eficacitatea profilactică 
a noului vaccin ațit în cazuri 
endemice, cit și de epidemie, 
deoarece nu s-a înregistrat nici 
un caz de îmbolnăvire printre 
cele 70 000 de persoane vaccina
te în cursul experiențelor.

• CĂDERI DE ZĂPA
DA IN BOLIVIA. - ca- 
pitala Boliviei, orașul La Paz, 
situat la 3 600 metri altitudine, 
este complet izolată, ca urmare 
a condițiilor atmosferice și mai 
ales a căderilor masive de ză
padă — relatează agenția France 
Presse. Aeroportul internațional 
âl capitalei a fost închis trafi
cului, iar restul căilor de co
municații — blocate.

• EXPOZIȚIE HAYDN. 
La Eisenstadt. capitala landului 
Burgenland, s-au intilnit ex- 
perți austrieci și străini pentru 
a pregăti o expoziție dedicată 
renumitului compozitor Josef 
Haydn și epocii sale. Născut in 
landul vecin. Austria, de Jos. 
Haydn a condus și dirijat mul ți 
ani orchestra palatului princiar 
din Eisenstadt. Cele două lan
duri și-au propus să coopereze 
pentru ca expoziția, care ur
mează să fie deschisă in 1977 la 
Viena, să ofere o imagine cit 
mai cuprinzătoare.

• EXPERIMENT ÎNCU
NUNAT DE SUCCEf 
Expediția soților Papazov, ..:i- 
neri oameni de știință din Var
na — despre care s-a mai scris 
la această rubrică — s-a în
cheiat cu succes. Doncio și Iu- 
lia, care au întreprins, potrivit 
programului „Plancton", traver
sarea oceanului, de la Gibral
tar, .prin insulele Canare, pină 
in Cuba, au sosit cu mica lor 
ambarcațiune la destinație. Ei 
au efectuat cercetări psinofizio- 
loglce pe o temă de mare ac
tualitate : supraviețuirea în caz 
de naufragiu, dacă subiecții 
dispun doar de jumătate din 
rația obligatorie de apă potabi
lă și se alimentează timp de 
multe zile cu plancton și cu 
hrana furnizată de ocean. Exa
menul medical la care au fost 
supuși soții Papazov a relevat 
că starea lor fizică este bună, 
deși în cele peste două luni de 
zile, cit a durat expediția lor, au 
pierdut — împreună — 26 kg 
în greutate.

• PREVEDERE SALU
TARA. Reclama pentru dul
ciuri e permisă la televiziunea 
olandeză numai dacă, in tim
pul citirii textului, in imagine 
apare — neapărat ! — și o pe
riuță de dinți.

• SACAGII ONORI
FICI. Sacagiul marocan, cu pi- f 
torescul său costum, care stir- 
nește curiozitatea turiștilor pe 
străzile orașelor și ulițele sate
lor. are de Înfruntat in ultima 
vreme o concurență care-i 
pune sub semnul întrebării me
seria. Aproape pretutindeni sint 
instalate conducte de apă po
tabilă, iar lichidul proaspăt este 
preferat in locul celui transpor
tat in burdufuri din piei de ca
pră. Chiar dacă utilitatea acestei 
meserii dispare, sacagiii mai păs
trează o anumită funcție. In po
por ei sint numiți „aducători 
de noroc", căci cine transporta 
apă spre cei Însetați era socotit șl 
depozitar al norocului. Contind 
pe simpatia opiniei publice, și 
a... turiștilor, sacagiii au cerut 
să fie lăsați să se plimbe în 
continuare pe străzi cu tradi
ționalele burdufuri și să pri
mească o pensie onorifică. Soli
citarea este în studiul Ministe
rului Turismului.
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