
PROLETARI bIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! Salutat de tovarășul Nicolae Ceausescu, 
ieri si-a încheiat vizita in tara noastră 

tovarășul Georges Marchais
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Luni după-amiazâ, tovarășul 
Georges Marchais, secretar general 
al Partidului Comunist Francez, 
șl-a încheiat, vizita pe care a fă
cut-o în tara noastră la invitația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român.

La plecarea din stațiunea Nep- 
tun, oaspetele a fost salutat de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu

nist Român, de tovarășa Elena 
Ceaușescu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., șl de 
tovarășul Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R.
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Generalizarea
experienței 
înaintate

în marea întrecere socialistă pen
tru înfăptuirea cincinalului înainte 
de termen — substanțial amplifica
tă si mult îmbogățită acum. in 
întimpinarea cele: de-a XXX-a ani
versării a eliberării patriei de sub 
dominația fascistă, a celui de-al 
XI-lea Congres al partidului — exis
tă o seamă de posturi avansate, de 
locuri unde se întrezăresc și finali
zează noile performante ale muncii. 
Acolo, in primele rînduri. se află 
cei mai buni, cei mai întreprinză
tori si îndrăzneți. Exemolul lor pa
triotic. comunist, oglindește ne 
de-a-ntregul țara, dorința vitală de 
dezvoltare econom, co-sociaiă mai 
accelerată a tării : exemplul
lor. al celor aflați in per
manenta competiție a autode- 
pășiriL al purtătorilor de inițiativă, 
însuflețește, ii antrenează pe cei 
din jur la o participare activă pen
tru realizarea exemplară a sarcini
lor trasate de partid, pretutindeni 
și In primul rind In activitatea’ 
productivă.

Evidențiind rezultatele obținute 
Dină acum in îndeplinirea actualu
lui cincinal, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat la re
centa plenară a C.C. al P.C.R. 
că dezvoltarea în ritm intens, 
in perioada următoare, a tutu
ror sectoarelor de activitate se 
bazează pe realizarea cu succes 
a planului cincinal 19'1—1975, pe 
faptul că Directivele Congresului 
al X-lea si prevederile planului 
cincinal se vor îndeplini înainte de 
termen. Si rezultatele de oină acum 
— zeci și zeci de unități econo
mice din întreaga tară au anunțat 
îndeplinirea planului pe primii pa

tru ani ai cincinalului, deținînd un 
avans net de 5 pină la 10 luni ; in 
multe întreprinderi din industria 
Capitalei, din majoritatea județelor 
tării prevederile planului pe pri
mele șapte luni din acest an au 
fost depășite substanțial — confir
mă pe deplin că acest obiectiv na
țional major va fi înfăptuit.

In întreaga activitate pen
tru realizarea sarcinilor complexe 
privind sporirea producției si creș
terea eficienței, organizațiile de 
partid au datoria de a menține la 
un nivel ridicat întrecerea socialistă 
pentru realizarea cincinalului îna
inte de termen, punind un accent 
deosebit pe dezvoltarea experienței 
acumulate pină in prezent, pe gene
ralizarea inițiativelor valoroase și 
a metodelor Înaintate de muncă, 
desfășurind o intensă activitate po- 
litico-educativă pentru cultivarea în 
conștiința colectivelor, a fiecărui 
om al muncii, a înaltei răspunderi, 
in muncă, a spiritului de bun gos
podar al avuției obștești.

Se poate spune că. practic, nu e- 
xistă colectiv de întreprindere care 
să nu se mindrească cu cel pu
țin o inițiativă lansată sau adoptată 
cu rezultate economice remarcabile 
in înfăptuirea sarcinilor de plan. 
„Să lucrăm o zi pe lună (sau pe 
săpiămină) cu materiale economi
site", „Micronul, gramul, secunda — 
in slujba eficienței economice", 
„Leu cu leu se adună milionul", 
„Productivitate orară maximă — cu 
cheltuieli minime" — iată citeva 
initiative născute în ultimii ani în 
Întrecere si care s-au impus și se
(Continuare in pag. a Ill-a)

Alte colective de muncă raportează 
îndeplinirea planului pe primii 

patru ani ai cincinalului
Tot mai numeroase colective din întreprinderi — antrenate în între

cerea socialistă — ar.untâ îndeplinirea mai devreme a sarcinilor de plan 
pe primii patru ani ai cincinalului.

21 de unități industriale din județele Sibiu, 
Brașov și Covasna

Celor 20 unități industriale din județele Sibiu, Brașov si Covasna. 
care au îndeplinit înainte de termenul prevăzut planul de producție pe 
primii patru ani ai cincinalului, li s-a adăugat luni întreprinderea de con
strucții industriale montai din Brașov. Colaborind permanent cu bene
ficiarul și proiectantul, colectivul acestei unități a predat anul acesta — 
cu mult înainte de termen — 10 noi capacități. întreprinderea si-a creat 
donditii pentru ca o serie de lucrări prevăzute a fi începute in 1976 să fie 
demarate in anul viitor.

Cu un avans de peste 70 de zile...
GALAȚI (Corespondentul „Scinteii". Dan Plăieșu). — La sfîrșitul șâp- 

tăminii trecute, ipcă o unitate economică din județul Galati — întreprin
derea mecanică pentru agricultură si industrie alimentară Tecuci — a 
anunțat îndeplinirea planului pe primii patru ani ai cincinalului. In acest 
fel. numărul unităților economice din județ, care au obținut un aseme
nea frumos succes in marea întrecere socialistă, se ridică la 11. dintre 
care amintim : Fabrica de unelte și plase de pescuit. întreprinderea 
electrocentrale. întreprinderea de rețele electrice. întreprinderea de me
canică navală. ..Textila". întreprinderea poligrafică ș.a.

După 7 luni din acest an. industria județului are un avans de peste 
70 de zile in îndeplinirea prevederilor cincinalului.

13 întreprinderi din județul Mureș
O veste bună de la Sighișoara : fi colectivul întreprinderii de mătase 

din localitate a început să lucreze in contul ultimului an al cincinalului. 
Calculele preliminare arată că la finele acestui an harnicul colectiv si- 
ghisorean va pune suplimentar la dispoziția economiei naționale mai bine 
de o jumătate milion mp țesături de mătase, in valoare de peste 41 mi
lioane lei. Astfel, numărul unităților economice din județul Mureș, cu 
sarcinile pe primii patru ani îndeplinite, se ridică la 13.

10 unități industriale din județul Timiș
Pină in prezent. 10 mari unități industriale din județul Timiș au atins 

nivelul producției planificate pe primii 4 ani ai cincinalului. Printre aces
tea se află : intreprinderea de materiale de construcții „Mondial" din 
Lugoj, întreprinderea mecanică Timișoara, întreprinderea de produse chi
mice ..Azur" și cea de motoare electrice „Electromotor". Fabrica de bere 
Timișoara șa., care și-au onorat angajamentele asumate în cinstea marii 
sărbători de la 23 August. Menținind avansul <|e timp din perioada par
cursă a cincinalului, colectivele acestor întreprinderi și-au propus să în
cheie anul jubiliar 1974 cu un spor de productie-marfă. in plus față da 
prevederile planului pe 4 ani. in valoare de peste 600 milioane lei.

COMUNICAT CU PRIVIRE LA VIZITA IN ROMÂNIA
A SECRETARULUI GENERAL AL P. C. FRANCEZ

în perioada 5—12 august 1974, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, a avut convor
biri in stațiunea Neptun cu tova
rășul Georges Marchais, secretar 
general al Partidului Comunist 
Francez.

La discuții a participat tovarășul 
Ștefan Andrei, secretar al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Georges Marchais au procedat la o 
Informare reciprocă privind situa
ția din cele două țări, activitatea 
P.C.R. și P.C.F. și au făcut un 
schimb de păreri cu privire la 
problemele situației internaționale 
actuale și ale mișcării comuniste 
și muncitorești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
informat despre principalele preo
cupări ale Partidului Comunist Ro
mân. despre activitatea poporului 
româp pentru construirea societă

ții socialiste multilateral dezvol
tate, infățișînd bilanțul realizărilor 
obținute in întimpinarea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă și a celui de-al XI-lea Con
gres al P.C.R., precum și perspec
tivele dezvoltării viitoare a țării.

Tovarășul Georges Marchais a 
informat despre adinei rea in toate 
domeniile a crizei societății fran
ceze, dezvoltarea luptelor clasei 
nymcitoare și maselor populare, 
perspectivele nou create de întă
rirea și succesele uniunii forțelor 
de stingă pe baza unui program 
de transformări democratice pro
funde, și despre activitatea Parti
dului Comunist Francez.

Cei doi secretari generali au 
subliniat importanța pe care o are 
cooperarea între România și Fran
ța. Ei au evidențiat necesitatea 
explorării șl folosirii tuturor po
sibilităților existente în vederea 
intensificării șl extinderii relațiilor

româno-franceze în domeniile po
litic, economic, științific, tehnic șl 
cultural, ceea ce corespunde inte
reselor celor două popoare, slujeș
te cauzei păcii și securității pe 
continentul european.

In legătură cu situația interna
țională actuală, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Georges Marchais au 
evidențiat profundele mutații care 
au avut loc și continuă să se pro
ducă în viața internațională ca re
zultat al schimbării intervenite fn 
raportul de forțe pe plan mon
dial. Ei au sălutat progresele rea
lizate pe calea destinderii interna
ționale și cooperării, a rezolvării 
prin negocieri a problemelor in
ternaționale litigioase, a promovă
rii principiilor coexistenței pașni
ce în viața internațională. Ei au 
subliniat de comun acord că pen
tru a consolida și a face irever
sibile progresele înregistrate p®

(Continuare in pag. a V-a)

MESAJUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 
adresat Conferinței internaționale 

a tineretului pe problemele populației

Cind Ionel Teodoreanu a- 
firma că in Iași sint numai 
două drumuri, unul spre 
gară și altul spre cimitir, o 
făcea cu amărăciunea ce
lui care, deși nu o dată a 
dovedit că-și iubește cu pa
siune orașul, a trebuit to
tuși, în cele din urmă, să-l 
părăsească. La fel s-a in- 
timplat cu Mihail Sadovea- 
r.u, Demostene Botez, Ale
xandru Philippide și alții, 
căci umbrele uitării se aș- 
terneau lent dar implacabil, 
de către guvernanții vremii, 
peste urbea noastră. Și nu 
intimplător, încă in 1925, in 
cartea „Orașe din România" 
se spunea că „lașul poate 
fi luat drept tipul orașului 
spre asfințitul vieții". To
tuși, puține sint orașele care 
să fi exercitat o asemenea 
atracție și care să fi marcat 
atit de puternic prin ideile 
lor chiar și pe cei care l-au 
părăsit fie vremelnic, fie 
pentru totdeauna, dar nicio
dată cu sufletul ; oraș care 
a dat țării spirite alese, cu
rente avansate in cultură, 
luptători neinfricați pentru 
idei înaintate și pentru o 
viață mal bună.

In ce mă privește, pot a- 
firma cu mindrie că aici 
mi-am petrecut întreaga via
ță și că tot aici nădăjdu
iesc să rămin pină la capă-

ÎN ANUL JUBILIAR

Scriitori pe meleagurile natale
tul zilelor mele. Poate pen
tru că m-am născut in Iași, 
intr-o casă măruntă ca de 
țară de pe strada Socola, 
plină pe atunci cu bojdeuci

zaplazuri spre a ascunde su
ferințe și lipsuri.

Cine dintre cei tineri ar 
bănui vreodată, văzind as
tăzi străzile noi, largi și lu

ate lașului ! Eu insă am 
fost unul din martorii exis
tenței și dispariției lor, dar 
nu numai atit, ci și rapso
dul acestui oraș astăzi in

IAȘUL LA iNTlLNIREA
CU VIITORUL

scunde și prăpădite, unde 
iți bătea rața cu ciocul in 
geam sau te îneca ziua col
bul tăpșanelor. In schimb, 
in Tătărași, unde mă purtau 
adeseori pașii de copil dori
tor de a vedea și cunoaște 
multe, mă fura acel pitoresc 
al liliacului și salcimilor re- 
vărsați din văzduh peste

însemnări de
George LESNEA

minoase, de-a lungul căro
ra se înșiră blocuri moder
ne, confortabile, in culori 
pastelate, că pe aici au fost 
cindva mahalalele insalubre

continuă dezvoltare. Dacă 
i-am salutat transformările 
înnoitoare realizate sub con
ducerea partidului cu versu
rile : „Acum, sub anii uriașii 
De pe colină pe colină / O- 
rașul meu, străvechiul lași,/ 
Iși pune haine de lumină", 
am făcut-o fiindcă am trăit 
intens aceste prefaceri mi

raculoase, combustia la înal
tă tensiune a negării ve
chiului perimat și a promo
vării noului, a continuită
ții tradițiilor avansate, a le
gării trecutului progresist 
cu viitorul comunist.

Mi-am început aici acti
vitatea prin a culege slove
le scrise de alții, ca mun
citor tipograf ce mă aflam 
și, in cetatea culturii care 
este lașul — străjuită de-a 
pururi de nume ca Dosoftei, 
Ureche, Miron Costin, Ion 
Neculce, Dimitrie Cantemir, 
Eminescu, Creangă, Titu 
Maiorescu, Dobrogeanu- 
Gherea, Ibrăileanu și alte
le — am cutezat intr-o bună 
zi, împins de neastimpărul 
din' mine, să dau la ivea
lă sfioasele mele versuri. 
Cunoscusem pină atunci 
muncitori metalurgiști din 
cartierul meu și pe tipogra
fii cu care lucram alături, 
ei fiind cei dinții care m-au 
încurajat in secretele nălu
ciri literare situate undeva 
la limita dintre vis și reali
tate și din ce in ce mai an
corate în viață. De la ei 
m-am pătruns Și de suflul 
puternic revoluționar ce 
străbătea lașul acelor vre
muri.

(Continuare in pag. a V-a)
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Dragi prieteni tineri,
îmi face o deosebită plăcere ca. 

In numele Consiliului dc Stat și al 
guvernului român, precum și al 
meu personal, să vă adresez un 
salut cordial și să vă urez ședere 
plăcută și fructuoasă in tara noas
tră. precum și succes deplin in 
desfășurarea lucrărilor conferinței.

Problemele populației, care fac 
obiectul acestei conferințe, intere
sează in cea mai mare măsură 
tinăra generație, pentru că de fe
lul cum vor fi soluționate depind 
înseși destinul lumii de mîine, fi
zionomia societății viitoare in 
care veți trăi și munci cu toții.

La această reuniune de la Bucu
rești participă exponenți ai tine
retului din peste 100 de țări ale 
lumii. Sinteti adunați aici tineri 
din țări cu orinduiri sociale dife
rite, din țări dezvoltate economic 
și in curs de dezvoltare, din state 
care abia de curind au scuturat 
jugul colonial și au pășit pe calea 
unei vieți de-sine-stătătoare. Desi- 
.gur, fiecare este preocupat de pro
blemele specifice ale zonei sale, 
dar există o serie de probleme 
fundamentale comune tuturor, de 
care depind, pină la urmă, solu
ționarea corespunzătoare a situa
ției in fiecare țară, progresul ge
neral al umanității.

O problemă care interesează as
tăzi toate națiunile este lichidarea 
fenomenului subdezvoltării — ur
mare a unui trecut istoric de 
inechitate socială și națională, a 
unei lungi perioade de dominație 
și asuprire imperialistă, colonialis
tă a unei mari părți a populației 
globului. Premisa lichidării sub
dezvoltării este asigurarea libertă
ții si independentei naționale a 
fiecărui stat, resoectul dreptului 
fiecărei națiuni de a-și folosi bo
gățiile în interesul progresului 
propriu. In același timp, depășirea 
stării de înapoiere necesită mobi
lizarea tuturor resurselor materiale 
și umane ale fiecărui popor, con
centrarea eforturilor sale intr-o 
luptă și muncă intensă pentru 
crearea unei noi baze tehnieo-ma- 
teriale a societății. Cine alții decit 
tinerii trebuie să preia pe umerii 
lor sarcina acestei munci încorda
te și eroice pentru schimbarea 
destinului istoric al popoarelor 
lor ?

In epoca noastră nu se poa
te crea o economie avansată decit 
pe baza cuceririlor celor mai îna
intate ale revoluției tehnico-știin- 
țifice, cu ajutorul unor cadre de 
muncitori și soecialiști de înaltă 
calificare. Tineretului ii revine in 
primul rind îndatorirea de a-și în
suși știința și tehnica modernă, de 
a-și face o instruire profesională 
multilaterală.

Lichidarea subdezvoltării Im
pune instaurarea in viața interna

țională a unor relații noi, demo
cratice. bazate pe egalitate și echi
tate. pe schimburi reciproc avan
tajoase, pe o colaborare menită să 
contribuie la accelerarea indus
trializării țărilor rămase în urmă. 
Iată de ce tineretul trebuie 6ă des
fășoare o luptă neobosită pentru 
lichidarea practicilor cu caracter 
discriminatoriu, a politicii neoco- 
lonialiste, a schimburilor inegale 
dintre statele avansate și cele in 
curs de dezvoltare, pentru crearea 
unei ordini economice noi in lume.

Soluționarea problemelor multi
ple ale populației, impune, de ase
menea, realizarea unor transfor
mări progresiste profunde în 
structura societății, așezarea pe 
baze mai raționale, umaniste a 
vieții sociale. Tineretul este vital 
interesat in asigurarea condițiilor 
pentru participarea lui, cu drep
turi egale, la activitatea socială și 
politică, la conducerea societății, 
la făurirea conștientă a propriului 
viitor. Un deziderat esențial al ti
neretului este democratizarea ge
nerală a școlii, accesul liber și 
neîngrădit, fără discriminări, la 
invățâmint, la însușirea științei și 
culturii și, totodată, garantarea 
muncii, a posibilității de a ocupa 
un loc demn în societate, cores
punzător pregătirii și capacității 
fiecăruia. O necesitate imperioasă 
este lichidarea cauzelor sociale 
care generează unele fenomene 
negative, de ordin moral, cum sint 
parazitismul. violența, folosirea 
drogurilor și altele, care degra
dează ființa umană, afectează 
profund negativ evoluția tinerei 
generații dintr-o scrie de țări. în
făptuirea acestor deziderate im
pune intensificarea luptei tinerei 
generații de pretutindeni împotri
va structurilor anacronice ale so
cietății, pentru libertate, dreptate 
și echitate socială.

Tineretul reprezintă o importan
tă forță a frontului mondial al 
păcii : datoria sa este de a-și fo
losi întreaga combativitate in 
lupta împotriva politicii imperia
liste. de agresiune și dictat, de a- 
mestec în treburile interne ale al
tor popoare. Tinind seama de fap
tul că o mare parte a energiilor 
societății este irosită în prezent in 
cursa înarmărilor, că oprirea a- 
cestei calamități sociale ar consti
tui una din sursele esențiale ale 
creșterii mijloacelor necesare dez
voltării economico-sociale a tutu
ror țărilor, tineretul trebuie să se 
ridice cu toată forța pentru reali
zarea dezarmării. După cum se 
știe, in războaie tineretul dă cel 
mal mare tribut de singe. De 
aceea, spectrul războiului care 
planează încă asupra omenirii, in 
special asupra tinerei generații, 
trebuie înlăturat prin lupta imită 
a tineretului insuși, a tuturor po

poarelor lumii. Cu tot elanul și 
spiritul ei novator, tinăra genera
ție trebuie să fie promotorul lup
tei pentru victoria idealurilor 
umaniste de pace și prietenie in
tre popoare, pentru edificarea unei 
lumi mai bune și mal drepte.

Dragi prieteni tineri de peste 
hotare.

Prezența la această reuniune vă 
dă prilejul să cunoașteți mai în
deaproape tineretul din România, 

• viața, munca, preocupările și aspi
rațiile sale. în curind. la 23 Au
gust, poporul român va sărbători 
trei decenii de la eliberarea de 
sub dominația fascistă. Tineretul 
a avut un rol esențial în toate 
marile schimbări căre au avut loc 
in această perioadă in societatea, 
românească : el si-a adus din plin 
contribuția la lichidarea înapoierii 
moștenite din trecut, la dezvol
tarea pe o cale nouă, modernă, a 
țării. Tineretul din România joacă 
un rol important in întreaga viată 
economică, politică și socială, in 
conducerea treburilor tării, fiind 
animat de idealul măreț al reali
zării pe aceste meleaguri a celei 
mai drepte societăți — societatea 
comunistă. Tinăra generație din 
România este profund atașată 
idealurilor de pace și prietenie 
între națiuni, politicii de colabo
rare internațională activă a 
guvernului țării noastre care mili
tează pentru relații noi, democra
tice, pentru destindere și secu
ritate in lume. îmi exprim spe
ranța că reuniunea la care parti
cipați vă va da prilejul unor con
tacte largi cu tinerii diin România, 
va contribui la apropierea repre

zentanților tinerei generații, la 
întărirea prieteniei și solidarității 
lor.

Soluționarea marilor probleme 
care confruntă omenirea de astăzi 
— și care interesează in cel mai 
înalt grad masele largi ale tineri
lor de pretutindeni — cere unirea 
popoarelor, a tuturor forțelor pro
gresiste, democratice, a tinerei 
generații in lupta pentru o politică 
internațională nouă, de egalitate 
și respect reciproc, dc colaborare, 
care să ducă la dezvoltarea inde
pendentă a tuturor statelor pe ca
lea progresului si prosperității. 
Fără îndoială că reuniunea de la 
București, la care participă repre
zentanți ai tineretului din majori
tatea țărilor lumii, va contribui la 
unirea forțelor tinerei generații 
de pretutindeni, la intensificarea 
acțiunilor sale consacrate idealuri
lor de pace și prietenie intre po
poare. făuririi unei lumi mai bune 
șl mai drepte pe planeta noastră.

Cu această convingere, vă urez, 
încă o dată, succes deplin și vă 
doresc tuturor multă sănătate și 
fericire 1

ds întrebări și răspunsuri] 
despre proiectul de Directivej

Care sînt 
trăsăturile

definitorii ale
politicii 

de investiții ?
1
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Pe frontispiciul 

celor trei decenii:
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Dreptul la muncă
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DREPTUL LA MUNCĂ
Izvorul tuturor

satisfacțiilor materiale
si spirituale

în cadrul înfăptuirii consecvente 
e pol.ticii marxist-leniniste a Par- 
tidului Comunist Român, in tara 
noastră s-a consfințit dreptul la 
muncă, libera, despovărată de ex
ploatare. pentru fiecare cetățean. 
Tot ce s-a realizat in acești trei
zeci de ani, însemnatele succese 
obținute, m toate domeniile de 
activitate, incorporează priceperea 
Si hărnicia poporului român care, 
sub conducerea încercată a parti
dului nostru, si-a dus in valoare 
vocația de făurar al noii orinduiri 
socialiste.

Considerind munca drept facto
rul hotâritor al prosperității fiecă
ruia. ca si a întregii societăți. Con
stituția Republicii Socialiste Româ
ni a garantează cetățeanului posi
bilitatea de a desfășura, potrivit 
pregătirii si capacității sale, o 
activitate utilă in domeniul econo
mic. social, cultural. în același 
timp s-a creat, in decursul anilor, 
cadrul legislativ adecvat. înce- 
pind cu Codul muncii — care re
glementează sistemele și condițiile 
de protecție și securitate a muncii, 
ocrotirea femeilor și tineretului, 
formele de remunerare si stimu
lare. timpul liber, răspunderile etc. 
— toate acestea, in spiritul grijii 
față de om, de problemele sale de 
fiecare zi.

Dezvoltarea in ritmuri înalte a 
economiei naționale — obiectiv 
cardinal al politicii partidului și 
statului nostru — a pretins și tot
odată a permis sporirea continuă 
a rindurilor clasei muncitoare ; 
altfel, dacă in anul 1950 in Româ
nia existau aproximativ 1 milion 
și 200 mii muncitori, din care doar 
640 400 in industrie, la finele anu
lui 1973 numărul lor era de peste 
4 milioane și 500 mii. adică de circa 
3.8 ori mai multi. în această pri
vință. semnificativ este și, faptul 
că ritmul și proporția creșterii nu
mărului muncitorilor au depășit, 
in mod constant, pe cele referi
toare la numărul total al persona
lului. Directivele Congresului al 
XI-lea al P.C.R. prevăd ca. in de
cursul următorului cincinal, popu
lația ocupată in industrie să de
pășească substanțial, pentru prima 
dată in istoria tării noastre, pe 
cea ocupată in agricultură. Aceasta 
va avea o serie de influente deo
sebit de importante și in domeniul 
nivelului și structurii surselor ve
nitului national și al nivelului de 
trai al populației.

Creșterea sistematică a număru
lui muncitorilor in decursul tre
cutelor cincinale a fost însoțită de 
importante schimbări și in ce pri
vește repartizarea acestora pe te
ritoriul țării. In condițiile unei re
partizări armonioase a forțelor de 
producție se deschid mereu noi 
posibilități de sporire a influenței 
clasei muncitoare in viața econo
mică și social-politică in toate ju
dețele țării.

Paralel cu creșterea numerică a 
rindurilor clasei muncitoare au

avut loc Importante schimbări de 
ordin calitativ. Ca urmare a extin
derii lnvățămîntului obligatoriu și 
a organizării unui sistem național 
do pregătire și perfecționare pro
fesională continuă, crește in per
manentă ponderea muncitorilor 
cu pregătire superioară de spe
cialitate. avînd șl un nivel cultu
ral-politic ridicat.

îmbunătățiri profunde s-au pro
dus și in ceea ce privește condi
țiile de muncă. Grija pentru con
dițiile de muncă este o problemă 
de stat și constituie o obligație 
contractuală pentru fiecare unita
te. Se lucrează in locuri de mun
că bine utilate, iar tehnica nouă, 
mecanizarea si automatizarea ușu
rează considerabil munca, redu- 
cindu-se din ce in ce mai mult 
acele sectoare in care activitatea 
este bazată exclusiv, sau in cea 
mai mare măsură, pe efortul fizic. 
In această privință, un rol însem
nat revine măsurilor de protecție 
a muncii, parte integrantă a pro
cesului de muncă. Mijloacele ma
teriale pentru realizarea măsurilor 
de protecția muncii sint asigurate 
de stat, cheltuielile destinate aces
tui scop insumind importante fon
duri. Pe lingă măsurile de preve
nire a accidentelor de muncă și a 
îmbolnăvirilor, diferitele categorii 
de oameni ai muncii beneficiază 
de reducerea zilei de muncă, con
cedii suplimentare de odihnă, 
sporuri de retribuție pentru mun
ca in condiții deosebite și alte .a- 
semenea drepturi. De asemenea, 
legislația muncii prevede condiții 
speciale de ocrotire a femeilor și 
tinerilor încadrați in muncă. Ast
fel, de exemplu, femeile benefi
ciază de concedii de maternitate 
plătite, pauze pentru alimentarea 
și îngrijirea copilului, concedii 
plătite pentru îngrijirea copiilor 
bolnavi pină la împlinirea de că
tre aceștia a virstei de 3 ani. In 
ceea ce privește munca tinerilor 
pină la 18 ani, ei au dreptul la 
concedii de mai lungă durată, se 
construiesc noi și noi cămine mun
citorești pentru tinerii nefamiliștl 
In toate centrele industriale.

Oamenii muncii din țara noas
tră, în dubla lor calitate de produ
cători și proprietari ai mijloacelor 
de producție. sint și beneficiarii 
rezultatelor muncii lor. Sistemul 
de retribuire a muncii, ca și fon
durile sociale de consum repre
zintă mijloace eficiente de creștere 
continuă a nivelului de trai al 
populației. Așadar, sporirea conti
nuă a retribuției, creșterea cheltu
ielilor pentru acțiunile social-cul- 
turale, îmbunătățirea măsurilor de 
ocrotire a sănătății, a asigurărilor 
sociale, invățămint etc. consti- 

' tuie tot atitea forme și mijloace 
de ridicare sistematică a nivelului 
de trai material și spiritual al ce
tățeanului României de azi.

Anton ANDRONIC 
adjunct al ministrului muncii

Graficul alăturat arată 
că in cadrul structurii 
populației ocupate în 
principalele ramuri ale e- 
conomlel naționale, pon
derea celor ce lucrează 
in Industrie șl construc
ții cunoaște o creștere 
rapidă. Această creștere 
masivă are loc In mare 
măsură pe seama celor 
ocupați in agricultură, 
unde mecanizarea contri
buie la ridicarea rapidă 
a productivității muncii, 
permlțind eliberarea for
ței de muncă cerute de 
Industrie șl alte ramuri. 
Proiectul de Directive 
prevede In acest sens 
crearea în cincinalul ur
mător a unui număr 
de incă 1—1,2 milioa
ne locuri de muncă, din 
care 60 la sută in indus
trie. După cum se vede 
din cifrele graficului, in 
1980 industria și con
strucțiile vor cuprinde 
47—48 la sută din popu
lația ocupată, Iar agricul
tura 27—28 la sută.

©CELELALTE FT
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în județul Ialomița

Activitățile industriale și de 
prestații de servicii din cadrul 
U.J.C.C. Ialomița au cunoscut. 
In ultimul timp, o amploare 
tot mai mare atit pe planul di
versificării sortimentelor, cit și 
al producției de bunuri de larg 
consum. Semnificativ in acest 
sens este bilanțul „la zi" al ac
tivității celor două sectoare 
care înregistrează depășirea 
prevederilor de plan cu 144 mi
lioane lei. Cea mai mare con
tribuție la această realizare au 
adus-o secțiile de producție și 
prestații ale cooperativelor _ de 
consum din comunele Căză- 
neș’i, Dragalina. Lehliu și din 
orașele Fetești și Slobozia, care 
au asimilat articolele cele mai 
solicitate de populație. Con
comitent. a crescut numărul u- 
nitâților. Numai in primele 7 
luni ale anului in curs, rețeaua 
de prestații și secțiile de pro
ducție ale U.J.C.C. Ialomița au 
sporit cu 52 de noi secții profi
late pe activitățile cu cea mai 
mare ponder**  : reparații radio- 
televiziune, frigidere, aspiratoa
re etc.

— Ne-am propus ca la toate 
centrele de comune să consti
tuim o rețea de servicii care 
să includă întreaga gamă de 
prestări — ne-a spus tovarășul 
Simîon Dionisie. președintele 
U.J.C.C. în momentul de față, 
In această situație sint 20 de 
comune. Pină la sfirșitul anului, 
cind se vor da in folosință noi 
secții de reparat articole de uz 
casnic, croitorii, ateliere de co
voare și altele, numărul aces
tora 'va crește cu incă 10.

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scinteii"

— Pentru început, vă rugăm, 
tovarășe comandant, să definiți 
pe scurt, strict statistic, ce re
prezintă TAROM—1974, an in 
care împlinește și două decenii 
de la înființarea sa ?

— O rețea de linii aeriene de 90 000 
de kilometri și, in curind. de peste 
115 000 kilometri, prin deschiderea u- 
nor noi magistrale intercontinentale ; 
1 187 900 de călători anul trecut și 
circa 1 500 000 anul viitor ; tot in a- 
nul 1975. volumul de mărfuri trans
portate va fi de circa 8 ori mai mare 
decit in urmă cu 10 ani: mal multe 
aeroporturi interne, dintre care trei 
internaționale: Otopeni-București, M. 
Kogălniceanu-Constanța si Arad, pe 
primele două puțind să aterizeze ori
ce tipuri de avioane, inclusiv cele 
supersonice ; rețeaua internă de li
nii aeriene, in raport cu suprafața 
țării, este una dintre cele mai dese 
din Europa ; in perioade de „virf“, 
avioanele TAROM execută curse ca
re acoperă, intr-o singură zi, un tra
seu de 7—8 ori mai lung decit ocolul 
Pămintului pe la Ecuator.

— Cum înțelege personalul 
navigant să-ți îndeplinească 
înaltele misiuni care-i sint în
credințate ?

— Alături de întregul popor, pilo- 
ții navigatori, telegrafiștii, mecanicii, 
însoțitorii de bord, toți lucrătorii a- 
viației noastre civile intimpină cele 
două evenimente istorice ale anului 
— a XXX-a aniversare a eliberării 
patriei și Congresul al XI-lea al 
partidului — cu noi și însemnate 
realizări in toate sectoarele de acti
vitate. Numai in primul semestru al 
anului am realizat 744,4 milioane.că- 
lători/kilometri/convenționali — unul 
din indicatorii noștri sintetici — care 
atestă o depășire a prevederilor 
inițiale. Creșterea considerabilă a 
volumului de transport, in primul 
rind la călători, se datorește și 
înzestrării de către statul nostru, 
a parcului TAROM cu avioane mo
derne. unele dintre ele de mare ca
pacitate. cum ar fi „IL—62“ și „Boe
ing 707“. Avioanele TAROM leagă 
Bucureștiul de 29 de capitale și mari 
orașe din Europa. Africa, Asia și A- 
merica de Nord, iar la cerere execută 
numeroase zboruri, avînd legături cu 
peste 200 de localități de pe aproape 
toate meridianele globului. Pc aero
portul Otopeni aterizează aeronave

■FAPTUL; 
jPIVERS', 
' Naufragiat
I pe-o rădăcină | 

de copac
„Dacă nu era șeful postului . 

do miliție Mihai Galan din Fră- I 
tăuții Vechl-Suceava, scrisoarea I 

Ide față n-ar mai fi ajuns ni- ■ 
ciodată in mina dv.. pentru I 
că..." Și semnatarul scrisorii, I 

Iloan Bucovati, ne relatează, pe | 
larg, o întimplare care putea . 
să-l coste viața. Trecind peste I 
o punte, exact cind se afla la I 

I mijlocul ei, aceasta s-a rupt și
a căzut in apă. Tot atunci, din I 
cauza unei ploi repezi, de locul I 
unde căzuse so apropia o viitu- I 
ră puternică. i

— Apucă-te de rădăcină. Re- I 
pede ! Ține-te bine, pină mă-n- I 
torc I — i-a strigat, de pe mal, 
șeful postului de miliție, care I 
s-a dus glonț la primul telefon I 

Iși a chemat pompierii de la I 
Rădăuți. Prezență de spirit ex- ■ 
traordinară. intrucit — fapt do- I 
vedit — nimeni nu putea să | 

Ise arunce in virtejul apei din 
punctul unde se afla omul, ori- I 
ce tentativă fiind fatală. Și I 

Iiatâ că pompierii, in lipsa fo- I 
cului, au... stins spaima oame- ■ 
nilor, salvindu-1 pe naufragiat. I

| „Buletinul, 
| vă rog !“

I Inspectoratele județene Arad I 
și Constanța ale Ministerului 
de Interne au efectuat un son
daj asupra modului în care

Isint păstrate și ținute „la zi" 
buletinele de identitate. Au fost 
depistate nu mai puțin de 826

I persoane care nu aveau pe bu
letine vizele cu noile adrese la 
care locuiau, 211 nu aveau tre
cută grupa sanguină, 135 nu fi-

I gurau in cărțile de imobil. 86 
I au prezentat la control buletine I 
I de identitate atit de deteriora- I 
■ te, că abia li se mai..., identi- > 
I ficați numele sau fotografiile, I 
I iar alți cetățeni nu aveau asu- I 

pra lor nici un fel de act, pen- | 
Itru că le uitaseră acasă. Ca să 

nu mai „uite" nici ei, nici al- I 
fii, au fost aplicate 850 de sane- I 
țiuni contravenționale, iar 339 ■ 
de cetățeni au fost avertizați. I 
Asemenea acțiuni vor continua I 
și in alte județe.

Mărfar 
contra

I mărfar
între stațiile de cale ferată 

Timiș și Vălișoara, din județul 
Caraș-Sevcrin, circulau, unul 
după altul, și la mică distan
ță (de ce ?) intre ele, două tre
nuri mărfare. Cel de-al doilea 

I mărfar, cu numărul 20803. avind 
viteză mai mare, l-a ajuns din 
urmă pe primul mărfar, cu nu
mărul 15503. La un moment 
dat. 20303 l-a tamponat pe 
15503. în urma izbiturii violen- I 
te. trei vagoane au fost dis
truse, iar un frinar, aflat in ul- | 
timul vagon de la primul măr- . 
far, și-a pierdut viata. Se fac 
cercetări pentru stabilirea cau- I 
zelor și a vinovaților implicați i 
în acest accident.

El singurel, | 
ea frumu-

• Vsica...
Abia descins tn Capitală, 

constânțeanul M.P. s-a duș să-și 
caute un cunoscut, dar a intilnit I 
o necunoscută. Cum era seară și 
el era singurel-singurel, iar ea I 
frumușică-frumușică, de cum . 
s-au cunoscut s-au și plăcut, 
astfel incit Elenei Ghiță (cu | 
antecedente de comportări du
bioase) nu i-a fost prea greu I 
să-l invite pe’ M.P. acasă, că 
și ea, cind s-o duce prin Con- I 
stanța, o să-i întoarcă vizita. | 
Nici n-a apucat bine M.P. să j 
intre in locuința necunoscutei | 
abia cunoscute, că a și făcut... 
cunoștință cu un oarecare Miu 
Mitică, originar din Fundulea- 
Ilfov, care l-a somat să-i scoa- I 
1ă toți banii pe care-i are asupra i 
lui (2 200 lei), după care l-a 
„sfătuit" să nu mai spună la ] 
nimeni dacă vrea "Să-și mai 
vadă Constanța. M.P. a spus 
insă la miliție, miliția i-a ares- I 
lat pe cei doi, dar constânțeanul 
trebuia să fi deschis ochii ina- , 
inte de a deschide punga.

Puii de la 
Făcăieni

© INDUSTRIE, 
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Crește numărul locurilor de muncă

mărul locurilor de muncă. Astfel, in cadrul actualului cincinal 
numărul acestora a crescut de la 5,1 la 6,4 milioane, in cursul 
cincinalului viitor vor fi create incă 1—1,2 milioane locuri de 
muncă, din care 60 la sută in Industrie, Iar populația ocupată va 
ajunge la 7,4—7,6 milioane.

Sporește retribuția
Un indice elocvent al creșterii nivelului de viață al oamenilor 

muncii este faptul că in ultimii 25 de ani retribuția reală a crescut 
de aproape 5 ori, Iar veniturile țărănimii provenite din munca 
in' agricultură, de 3,2 ori. Ca urmare a recentelor măsuri, de la 
1 august s-a trecut la majorarea retribuției muncii personalului 
din Industria construcțiilor de mașini și prelucrarea metalelor, 
construcții-montaj și a cadrelor didactice din invățămintul primar. 
Retribuția minimă pentru muncitorii necalificați a crescut de la 
1 000 la 1140 lei, iar pentru muncitorii calificați — de la 1 040 la 
1 346 lei. în lunile următoare va beneficia, treptat, de ma|orărl 
și personalul din celelalte ramuri și sectoare de activitate. La 
nivelul unul an, majorările reprezintă 23 miliarde lei. Totodată, 
a fost majorat minimul ce se asigură membrilor cooperativelor a- 
grlcole de producție.

ÎNTR-UN FOST JUDEȚ AGRAR

De șapte ori în două decenii
in anul 1S50, în întreg |udețul Dolj lucrau 22 163 muncitori, Iar 

in agricultură era ocupată peste 80 la sută din populația activă, 
lată ritmul in care a crescut numărul muncitorilor in acest ju
deț. în 1960 numărul muncitorilor era de peste două ori mal 
mare (47 415), Iar ponderea celor ocupați in agricultură scădea 
la circa 78 la sută. In 1965 datele statistice indică: peste 84 000 
muncitori și 67,7 la sută din populația activă ocupată in agri
cultură. Pentru anul 1970 alte date statistice: 109 000 muncitori șl 
un procent de 60,4 la sută pentru populația ocupată in agricul
tură. In acest an, Dol|ul numără peste 144 000 muncitori, pe cind 
ponderea populației^ ocupate in agricultură scade de la 60,4 la 
54,8 la sută. Numai in douăzeci de ani numărul total al munci
torilor a crescut de aproape șapte ori. Fostul |udeț agrar dă țării 
locomotive Dlesel-electrice și electrice, transformatoare, genera
toare, mașini agricole, îngrășăminte azotoase ș.a.m.d.

aparținlnd unui număr de 15 compa
nii străine, cu care TAROM are în
cheiate convenții de colaborare, iar, 
la rindul său, TAROM are agenții 
Froprii in 20 de mari orașe ale lumii, 
n acest an jubiliar, intregul nostru 

personal navigant și-a intensificat e- 
forturile pentru perfecționarea conti
nuă a pregătirii de specialitate, întă
rirea ordinii și disciplinei, a simțului 
de înaltă răspundere civică și pa
triotică, reflectate in siguranța de 
zbor și de manevră pe aeroporturi, in 
calitatea și operativitatea serviciilor 
pe care le prestăm tot mai numero
șilor noștri beneficiari din țară și de 
peste hotare.

— In afară de transportul de 
călători și de mărfuri, un rol 
important îl are aviația utilita
ră. Cu ce realizări se prezintă 
„la zi" și care sint proiectele 
acesteia pentru următorii ani ?

— Deși ne-am obișnuit cu apara
tele care se rotesc lin. la mică alti
tudine, deasupra cimpiilor și pădu
rilor sau. trec de la o localitate la 
alta, nu toți știu cit de... utilă este 
această aviație utilitară, care execu
tă o gamă foarte largă de misiuni, 
de la imprăștierea îngrășămintelor 
chimice și antidăunătorilor in agri
cultură, silvicultură, viticultură și

1980 de circa 5 ori mai mare decit 
in prezent.

— „Aviasan". lată o denumi
re stimată și prețuită pe 
întreg cuprinsul patriei. Ce 
ne puteți spune, tovarășe co
mandant. despre acești temerari 
ai văzduhului, cărora li s-a în
credințat nobila misiune de sal
vare a vieții semenilor ?

— Intr-adevăr, ca să lucrezi pe un 
aparat „Aviasan" e un titlu de inaltă 
cinste, dar care obligă pe fiecare 
să fie nu numai un maestru in 
profesia lui. ci si un om de inimă, 
foarte receptiv la suferințele oame-
■nMHBHBBSEMBROMMnnnEHMn

„TAROM"-la înălțime
— Puteți să numiți citeva 

dintre cele mai bune echipaje ?
— Rog să fiu bine înțeles : îmi este 

foarte greu să evidențiez pe un pilot 
sau altul, un telegrafist. însoțitor sau 
mecanic de bord. Nu pentru că nu 
am avea, și noi, fruntașii noștri. Dim
potrivă. Personalul nostru navigant 
este compus, in cea mai mare parte, 
din echipaje care au străbătut pină 
acum, pe liniile interne și internațio
nale, cite 6—7 000 000 kilometri, iar 
altele chiar peste 8 000 000 kilometri 
fără incidente și accidente de zbor, 
oameni minunați, crescuți la școala 
curajului și bărbăției, cu excelente 
calități fizice și psihice, rod al unei 
pregătiri temeinice. Pentru cei care 
poate nu știu, aș sublinia faptul 
că. din momentul admiterii unui 
candidat in școala de pilotaj si pină" 
la obținerea brevetului de pilot co
mandant de aeronavă de mare vi
teză și capacitate, durata medie este 
intre 8 și 10 ani Totodată, organi
zațiile noastre de partid si de tine
ret, comandanții de detașamente șl 
de aeronave, toți factorii de răspun
dere din cadrul TAROM se preocu
pă stăruitor de ridicarea continuă a 
nivelului politico-ideologic al perso
nalului, a conștiinței lor socialiste.

Convorbire cu comandantul aviației 
civile TAROM, general-maior 

Diunicru BALAUR

pomicultură, pină la transportarea de 
materiale pe terenuri greu accesibile 
sau de puiet de pește pentru popu- 
larea eleșteelor. Numai in perioada 
care a trecut din acest an. aviația 
noastră utilitară a efectuat peste 
20 000 ore de zbor, contribuind la 
fertilizarea unor suprafețe întinse de 
teren, la combaterea manei la vița 
de vie in Județele Prahova, Buzău. 
Argeș. Vrancea si Constanta, la se- 
mănarea, orezului din avion in jude
țele Brăila. Ialomița și Ilfov, la com
baterea dăunătorilor la cereale și 
cartofi din numeroase alte județe. 
Aviația noastră utilitară este dotată 
cu avioane de diverse tipuri, cele 
mal multe dintre ele de fabricație 
românească, intre rare I.A.R.-822. 
precum si cu elicoptere. în viitorul 
cincinal, aviația utilitară, ca, de alt
fel, Întreaga noastră aviație civilă, 
va cunoaște o dezvoltare fără prece
dent. E de ajuns 6ă amintesc că su
prafața de teren pe care se vor a- 
plica lucrări aviochimice va fi in

nilor si extrem de operativ. întru- 
cit. de multe ori. o intirziere de nu
mai citeva minute in transportul 
unui bolnav grav poate fi fatală. 
Numai in anul trecut, aeronavele 
echipate pentru misiuni sanitare 
au transportat 7198 de bolnavi 
sau grav accidentați. 13 500 kg de 
singe, precum și o mare cantitate de 
medicamente. Nu o dată, datorită 
unor urgențe sau condițiilor natura
le vitrege de zbor, personalul navi
gant de la „Aviasan" a trecut prin 
momente dramatice, punindu-și in 
pericol propria viață intru salvarea 
altor vieți omenești. Nu e nici un 
secret că și in acest domeniu se în
registrează multe acte de eroism și 
spirit de sacrificiu, dovezi grăitoare 
de profund umanism și noblețe su
fletească.

— Mai există și > o altă 
„ramură" — ca să-l spunem 
așa — a aviației civile : cea 
sportivă. Ce rezultate și noutăți 
se pot reține, pentru cititorii 
noștri, în acest domeniu ?

— Un domeniu care reunește, de 
fapt, trei discipline : planorismul, 
parașutismul și zborul cu motor. Ac
tivitatea de planorism se desfășoară 
in prezent în 7 aerocluburi, iar pen
tru performanțele de valoare, reali
zate in cadrul lor, s-au obținut nu

meroase insigne de aur cu diamant 
și insigne de argint ale F.A.I. — Fe
derația Aeronautică Internațională. 
La un recent concurs internațional, 
care a avut loc la Orel in U.R.S.S., 
planoarele românești, de construcție 
complet metalică, s-au bucurat de 
aprecieri dintre cele mai elogioase. 
Performanțe bune și insigne ale 
F.A.I. au obținut și parașutiștii, care 
au stabilit, anul trecut, 19 recorduri 
naționale și un record mondial abso
lut, reprezentind cu cinste culorile 
patriei in marile confruntări aero
nautice internaționale. In ce privește 
cealaltă disciplină — zborul cu mo
tor — reține atenția o noutate de 
ultimă oră : pe aerodromul Strejnic, 
de lingă Ploiești, 26 de tinere fete au 
obținut. In urma examenelor susți
nute. brevetul de navigant sportiv — 
zbor cu motor, fiind prima promo
ție de acest fel din tară.

— In cincinalul următor 1976- 
1980 se vor înregistra ritmuri 
dinamice în toate sectoarele de 
activitate. Ce se prevede. în 
acest sens, in transporturile aeriene '!

— Potrivit proiectului de Directi
ve ale Congresului al XI-lea al 
partidului, in, cincinalul următor 
transportul aerian intern si interna
tional va creste cu circa 50 la sută 
față de cincinalul actual. Se va dez
volta substantial baza materială, prin 
dotarea cu aeronave moderne de 
mare viteză, modernizarea aeropor
turilor^ internaționale Otopeni si Mi
hail Kogălniceanu. amenajarea aero
portului Timisoara. De asemenea, se 
va continua acțiunea de dotare a tu
turor aeroporturilor existente cu a- 
paratură de radionavigatie pentru 
dirijarea aeronavelor si mărirea si
guranței zborurilor. în ce-1 pri
vește. intregul nostru personal 
navigant este hotărit să se achi
te cu cel mal înalt simt de răs
pundere de toate misiunile ce-i sint 
încredințate, atit in transportul de 
călători și mărfuri, cit $1 în domeniile 
aviației utilitare, sanitare și sportive, 
spre a înălța tot mai sus prestigiul 
și gloria aripilor de oțel ale patriei.

Convorbire consemnată de 
Petre BUZOIANU

— Ai avut puii în grijă ?
— I-am avut.
— Au dispărut ?
— Dispărut, dar...
— Nici un dar. Ești bun de 

plată. 150 de pui, cite un pol 
bucata...

îngrijitorul Stan Zamfir, de 
la C.A.P. ..Progresul" din Făcă- 
ieni-Ialomița. n-a închis ochii 
nopți la rind... Nici el, dar 
nici plutonierul major Dumitru 
Petre, care și-a pus „la inimă" 
necazul omului, incercind să 
dea de urma făptașului. Obser- 
vînd că la bufet, de la o vre
me, se duceau prea des Marin 
Costică și frații Dobre și Pe
tre Mocanu, s-a luat intr-o 
noapte pe urmele lor și i-a 
surprins sustrăgind din magazia 
C.A.P. niște saci cu lină. La 
unul din ei. Petre Mocanu. a gă
sit acasă și pe cei 150 de pui 
pe care trebuia să-i plă
tească Zamfir. Acum se Întoc
mește o altă notă de plată. Cea 
adevărată.

Rubrică redactată de
Petre POPA
șl corespondenții „Scînteil"
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Care sînt 

trăsăturile 
definitorii 
ale politicii 
de investiții?
Orientare fermă spre ramurile 

productive, spre creșterea 
eficientei fondurilor alocate< ____ J

—
Experiența României a de

monstrat cu pregnantă adevă
rul că progresul economic și 
social este de neconceput fără 
un efort dc investiții constant 
și susținut. In contextul revo
luției tchnlco-știintifice contem
porane. chiar și state puternic 
industrializate alocă mari fon
duri dc investiții, pentru a pu
tea tine pasul cu competiția in
ternațională in domeniul eco
nomic. Cu atil mai mult, tarile 
in curs de dezvoltare sini in 
mod obiectiv determinate să 
realizeze investiții masive, spre 
a recupera decalajul fată dc 
statele avansate economic și a 
asigura o bază trainică pentru 
ridicarea bunăstării materiale și 
spirituale a poporului.

Tocmai in conformitate cu 
acest obiectiv esențial al stra
tegici economice a partidului 
nostru — și anume, dc a asi
gura pror.'csul accelerat, eco
nomic și social. al țârii, 
ajungerea la nivelul țărilor 
socialiste mai avansate. a- 
propicrca României de statele 
dezvoltate din punct dc vedere 
economic — proiectul de Di
rective prevede realizarea unui 
program de investiții de 920— 
960 miliarde lei, din care 840— 
87Ș miliarde lei din fondurile 
stalului. Fructificarea lor va 
permite punerea in funcțiune â 
circa 2 700 capacități indus
triale și agrozootehnice mal 
importante, dezvoltarea și re- 
utilarea la un înalt nivel teh-
V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

nic și Intr-o proporție Însem
nată a numeroase unități exis
tente, creșterea bazei materiale 
a sectoarelor social-culturale. 
Investițiile preconizate a se în
făptui in intervalul 1976—19S0 
sini cu 360—100 miliarde lei 
mal mari decit in actualul cin
cinal și reprezintă mai mult 
decit s-a investit in ultimele 
două cincinale.

Realizarea importantului vo
lum de investiții prevăzut pen
tru noul cincinal — de o am
ploare fără precedent in isto
ria construcției noastre socia
liste — se sprijină pe 
politica de dezvoltare 
a acumulărilor pro
movată neabătut dc 
partidul nostru, mai 
ales după Congresul al 
iX-lea al P.C.R., prin 
alocarea din venitul 
național a unei cote 
înalte pentru fondul
național dc dezvoltare econo- 
mico-socială ; in afară de a- 
coasta, programul de investiții 
se va baza pe însemnatele re
surse provenite din fondul de 
amortizare. înfăptuirea unui 
asemenea grandios program de 
investiții constituie o dovadă 
convingătoare a forței marilor 
resurse și posibilități ale eco
nomiei naționale.

O trăsătură definitorie a po
liticii de investiții pentru pe
rioada următoare o reprezintă 
repartiția judicioasă a investi

țiilor atit pe ramuri șl aub- 
r «imuri ale economici naționale, 
cit șl pe Întreg teritoriul țării. 
In acest sens, proiectul de Di
rective prevede orientarea prio
ritară a investițiilor spre dez
voltarea ramurilor ' producției 
materiale. Se stabilește alocarea 
a circa 90 la sută din totalul 
investițiilor din fondurile sta
tului pentru sectoarele care cre
ează nemijlocit venit național, 
aceasta constituind chezășia si
gură a sporirii mai rapide a a- 
vuției naționale, in concordanță 
cu cerințele ridicării nivelului

tregii economii naționale. Tot
odată. peste 90 miliarde Ici, din 
fondurile statului și ale coope
rativelor agricole de produc
ție vor fi destinate dezvoltării 
agriculturii, in scopul realiză
rii programului național de 
irigații și Îmbunătățiri funciare, 
sporirii bazei materiale intr-o 
proporție care >să asigure creș
terea producției agricole la ni
velurile prevăzute in proiectul 
dc Directive.

Ce efecte economico-sociale 
va avea realizarea programu
lui de investiții prevăzut de

tgT de întrebări șî răspunsuri 
w despre proiectul de Directive

cuvinte, forțele de producție 
se vor dezvolta in ritm înalt, 
pe fundamentul solid al in
dustrializării, sporind con
siderabil puterea economică 
a țării, capacitatea sa de 
a face față nevoilor cres- 
cinde ale poporului, dc a con
tribui din plin la ridicarea ni
velului său de trai.

Concomitent cu orientarea 
principalelor eforturi dc investi
ții spre dezvoltarea și moder
nizarea ramurilor producți
ei materiale, importante Inves
tiții se vor aloca pentru creș

terea gradului dc ci
vilizație socialistă a 
poporului. Din aceste 
fonduri de investiții 
se vor construi 815 000 
apartamente. circa 
200 000 locuri în că
mine pentru nefami- 
listi. noi spitale, poli
clinici. crese. așeză

minte de cultură, se vor realiza 
ample lucrări gosoodărcsti-edi- 
litare.

In domeniul înfăptuirii pro
gramului de investiții, proiectul 
de Directive menționează, ca 
una din sarcinile centrale, rea
lizarea unei cflcicnțe economice 
cit mai ridicate a fondurilor ce 
se investesc. în acest sens, în 
planificarea investițiilor se va 
porni cu rigurozitate de la folo
sirea intensivă a capacitățilorde 
producție existente, admițin- 
du-se crearea de noi capacități

do trai. Ca atare, circa două 
treimi din investițiile productive 
urmează a fi destinate indus
triei, iar in cadrul acesteia, e- 
nergetica, metalurgia, construc
țiile de mașini și chimia vor 
primi, împreună, aproximativ 
70 la sută din totalul investi
țiilor industriale. Aceasta evi
dențiază cu putere preocuparea 
pentru creșterea prioritară, in 
continuare, a ramurilor cu rol 
hotăritor în promovarea pro
gresului tehnic și in asigurarea 
reproducției lărgite la scara în

proiectul de Directive pentru 
viitorul cincinal ? Pe plan eco
nomic, investițiile ce se vor e- 
fectua vor contribui la dezvol
tarea puternică a industriei, cu 
o structură mereu mai moder
nă, la accentuarea poziției Con
ducătoare a industriei in eco
nomie, la dezvoltarea și moder
nizarea agriculturii șl a celor
lalte ramuri (valoarea fonduri
lor fixe pe economie va crește 
cu circa 700 miliarde lei) ; la 
crearea a 1—1,2 milioane noi 
locuri de muncă ș.a. Cu alte

numai după încărcarea cores
punzătoare a spațiilor de pro
ducție construite, a mașinilor șl 
utilajelor aflate in dotare. Re
ține atenția in mod deosebit ac
centul care se pune — în toate 
ramurile productive — pc redu
cerea ponderii lucrărilor dc con
strucții in totalul investițiilor, 
pe eliminarea cu desăvirșire a 
tendințelor de supradimensio
nare a construcțiilor, alocîn- 
du-sc o parte tot mai marc din 
fondurile dc Investiții pentru 
dotarea cu tehnica modernă — 
fiind bine cunoscut că mași
nile și utilajele sint cele 
care realizează producția mate
rială — și nu clădirile, zidurile. 
Totodată, noile investiții tre
buie să se finalizeze cu cos
turi reduse, astfel incit la 
fiecare leu Investit să se 
înregistreze rezultate economice 
superioare. Pentru creșterea e- 
ficicnțcl economice a investiți
ilor este necesară, totodată, 
luarea unor măsuri ferme, ur
mărind pregătirea temeinică a 
lucrărilor de investiții, scurta
rea duratelor de execuție și de 
punere in funcțiune, reducerea 
perioadei de atingere a para
metrilor proiectați — condiții 
hotăritoare ale înfăptuirii cu e- 
fecte pozitive superioare pentru 
țară, pentru popor a programu
lui de investiții în viitorul cin
cinal.

MIha! DIAMANDOPOL 
doctor in economie J

ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII

Dezbateri și propuneri fructuoase, pe teme la ordinea zilei:

© SUPLIMENTAREA PRODUCȚIEI
• ÎNTĂRIREA ORDINII Șl DISCIPLINEI
© CREȘTEREA EFICIENTEI ECONOMICE

De cttva timp, realizările obținute 
de ..Flacăra roșie", binecunoscuta 
întreprindere bucureștcană de încăl
țăminte, scot in relief efortul pro
priu. capacitatea creatoare a colecti
vului de a descoperi si fructifica in 
permanentă alte și alte rezerve de 
îmbunătățire efectivă a activității 
economice.

Aceasta este principala concluzie 
ce s-a desprins cu pregnanță din 
adunarea generală a reprezentanților 
oamenilor muncii din întreprindere, 
din aproape toate cele 20 de inter
venții ale muncitorilor, maiștrilor și 
inginerilor înscriși la 
vadă ? Un singur " 
reținut din cu
vintul maistrului 
Dumitru Paras- 
chiv. La un mo
ment dat. colecti
vul condus de el. 
de la linia teh
nologică nr. 5. din 
cadrul secției în
călțăminte a pri-

• mit o comandă 
50 000 de perechi de 
tru export. Termenul 
ție era insă atit de scurt incit, după 
calculele hirtiei, nu putea fi respec
tat decit prin sporirea formației de 
lucru cu cel puțin un sfert din efec
tivul ei de muncitori. Cu alte cu
vinte. comanda era imposibil de 
realizat. Și, totuși, oamenii din for
mația respectivă au fost de altă pă
rere. au căutat impreună soluții de 
creștere a productivității muncii și 
au reușit ca, in loc de 1 600 dc pe
rechi pe zi. să producă 2 000. Un 
fapt de excepție ? Poate. Dar di
ce-1 plasăm in contextul unei reali- 

relevate pe larg in darea de sea- 
H' prezentată de Dumitru Pintilescu, 
55 ședințele comitetului oamenilor 
muncii, și in cuvintul celorlalți vor
bitori — și anume aceea că, in 
vreme ce ..întreprinderea a rămas 
aproape aceeași", parametrii cantita
tivi și calitativi ai producției au cu
noscut o permanentă traiectorie as
cendentă, el..............
nificație.

în primul 
căra roșie4' 
prevederile 
perechi încălțăminte, 
piei moi, 4.7 tone

cuvint. Do- 
fapt, pe care l-am

de aproape 
cizme pen- 
de execu-

dobindește o altă sem-

semestru a-c., la 
s-au produs 

de plan
„Fla- 
peste 

i de

tivă a grijii partidului și statului 
pentru creșterea nivelului nostru de 
trai, căreia nu putem să-i răspun
dem decit intr-un singur fel : prin 
producția noastră, prin beneficii 
mai mari, care trebuie să acopere in
tegral și chiar să depășească acest 
efort material*'.

In acest context. în mod firesc, 
dezbaterile din cadrul adunării, ca o 
expresie concretă, imediată a hotări- 
rii ferme a întregului colectiv de a 
spori. in continuare. eficiența 
activității economice, au insistat cu 
precădere asupra necesității de a ob
ține rezultate superioare pe semes
trul in curs și de a pregăti totodată 

__ realizarea in bu- 
ne condiții a sar- 

Mierea baza experienței 

:“-București aX
s ce au luat cuvin- 

——■ . ■ . ■ ■ tul au subliniat
insă că acest pro

ces trebuie să cuprindă o acțiune sus
ținută pentru perfecționarea oameni
lor. o intensă muncă politico-educa- 
tivă nentru dezvoltarea conștiinței 
socialiste, pentru întărirea disciplinei, 
pentru crearea unei atmosfere de 
puternică emulație și exigență, de 
stimulare a inițiativei fiecărui om în 
slujba bunului mers al muncii.

— Soarta producției — spunea mai
strul Ion Bica — depinde, in primul 
rind, de oameni. Nu putem concepe 
obținerea de rezultate mai bune 
fără a ne ocupa de ei, de felul in 
care fiecare om iși valorifică sau nu 
întreaga sa pricepere și experiență 
profesională in interesul producției. 
De aceea, cred că pe viitor comitetul 
oamenilor muncii, organizația de 
partid, comitetul sindicatului trebuie 
să desfășoare o muncă mai temeini
că, să urmărească mai îndeaproape 
modul cum se înfăptuiesc și se ține 
seama, la toate nivelurile, de pro
punerile și .sugestiile oamenilor, cum 
se valorifică ele- in producție.

88 000 
25 200 
piei

41 490 articole de marochinărie, 48 590 
articole diverse, au fost indeplinite 
in condiții bune sarcinile de export. 
Așadar, pe întreaga perioadă anali
zată, în toate secțiile și atelierele, 
oamenii au lucrat mai bine, mai cu 
spor, pentru a-și îndeplini angaja
mentul asumat de a realiza cincina

Dumiîru TÎRCOB

DIN FOTOCP.Om

ÎNTRECERII
lul in patru ani și cinci luni și au 
reușit să obțină pină in prezent un 
avans de peste 130 de zile. Este, 
după cum releva muncitorul Aurel 
Pavel, de la linia tehnologică nr. 1 
/lin cadrul secției încălțăminte, un 
exemplu grăitor pentru modul in 
care întregul colectiv de muncă în
țelege să răspundă prin fapte măsu
rilor recente de majorare a retribu
ției. care in industria ușoară se apli
că începind chiar din această lună. 
,.De la 1 august a.c., spunea munci
torul. eu sint retribuit cu un spor de 
215 lei pe lună, iar pe întreaga în
treprindere volumul veniturilor su
plimentare ajunge la aproape 8 mi
lioane lei. Este o dovadă semnifica-

In manea întrecere pentru a 
înscrie zilnic rezultate cit mai 
valoroase in producție, mun
citorii. inginerii si tehni
cienii de la întreprinderea 
metalurgică de metale ne
feroase din Baia Mare nu-și 
precupețesc nici un efort. Iată 
un moment cheie din activita
tea lor : in secția electroliza 
cuprului are loc scoaterea pro
dusului dint.r-un cuptor (foto
grafia nr. 1) și in secția meta
lurgică (fotografia nr. 2) se re
glează — pe -tablourile de co
manda — buna desfășurare a 
procesului tehnologic la pa
rametrii optimi.

Foto : E. Dichiseanu

-----------------
(Urmare din pag. I)

aplică in zeci și zeci de în
treprinderi. Efectele economice 
n-au intirziat să apară. Iată-i, de 
pildă, pe constructorii navali din 
Drobeta Tumu-Severin care desfă
șoară întrecerea sub deviza ..Să lu
crăm o zi pe sâplămină cu electrozi 
economisiți". Ei au economisit, pină 
acum, 25 500 kg electrozi, cantitate 
cu care se pot suda, in întregime, 
două corpuri de Ș31andă de 509 mc 
si un bloc-secție Ia un cargou de 
21.50 tone. La rindul lor, sîderur- 
giș’.ii gălățeni — care se întrec cu 
succes sub deviză depășirii nivelu
rilor zilnice ale planului — au reu
șit ca in fiecare zi să elaboreze 
suplimentar peste 30 tone de otel 
$i 200 tone tablă groasă și benzi la 
rece. Uneori, experiența valoroasă 
se desprinde d:ntr-o confruntare a 
colectivelor cu problemele curente

l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

De la bine la foarte bine ! Aceas
ta a fost linia directoare a dezbate
rilor din cadrul adunării generale a 
reprezentanților oamenilor muncii 
de Ia Exploatarea minieră Vatra 
Dornei. Nu este o dorință oarecare, 
ci o hotărîre temeinic fundamentată, 
cu multi sorti de izbîndă. Este cu
noscut. in acest sens, că harnicul 
colectiv dc muncă de aici a îndepli
nit încă de la 15 mai a.c. prevederile 
inițiale ale planului cincinal lă pro
ducția 
suplimentare ridieîndu-se, in 
semestru, la 
Bazindu-se pe 
remarcabile, știind 
noilor măsuri de 
majorare a relri-

' btîțiel tarifare, 
cursul anului 19 
ciștigurile lor \ 
crește lunar 
650 000 lei. mine- V (111(1
rii Domelor și-au 
mobilizat forțele, 
capacitatea crea
toare pentru a intimpina cu noi și 
importante realizări marile eveni
mente istorice ale acestui an. -

Colectivul unității supli
mentat angajamentele întrece
rea socialistă pe acest an. Fap
tul că in cursul primului se
mestru sarcinile de plan reac
tualizate au fost substantial de
pășite constituie o temelie . pentru 
îndeplinirea si depășirea angajamen
telor suplimentare. Dar. pentru a- 
ceasta. trebuie valorificate din plin 
toate resursele de care dispune uni
tatea. acordind o atenție deosebită, 
asa cum nc cerc conducerea parti
dului. ridicării calității producției, 
introducerii largi a progresului teh
nic.

— Măsurile cu privire la majora
rea substanțială a retribuției, de 
care vom beneficia și noi, minerii — 
a sous in cuvintul său maistrul Va
lentin Boca — ne obligă. Avem rea
lizări bune, dar acestea puteau fi și 
mai bune. Dacă nu am fi înregistrat 
Dină acum anumite pierderi de timp 
generate de absente, învoiri, ca și de 
alte nereguli, am fi putut realiza, de 
la începutul anului, peste plan, mal 
bine de 4 500 tone carbonat brut.

— Trebuie și putem să promovăm

ale producției, chiar cu unele 
neajunsuri. La întreprinderea de 
superfosfați și acid sulfuric Năvo
dari. luni in șir se lucra sub 
parametrii proiectați la linia 
de fabricare a acidului fosforic. La 
inițiativa comitetului de partid, 
conducerea unității a stabilit un 
amplu program de pregătire a ti
nerilor muncitori care lucrau la 
această linie. Practic, s-a stabilit o 
răspundere precisă pentru fiecare 
inginer și maistru in legătură cu 
pregătirea profesională, pină in 
cele mai mici detalii, a cile 2—3 
muncitori. Odată finalizat acest 
program de pregătire a tinerilor 
muncitori, rezultatele n-au intirziat 
să apară : în șapte luni din acest 
an aici s-au produs suplimentar 
peste 3 000 tone îngrășăminte cu 
fosfor substanță activa.

Generalizarea inițiativelor gospo
dărești, transformarea lor in meto

a- 
in 
se

dobală si marfă, realizările 
' . primul

peste 18 milioane lei. 
asemenea rezultate 

că prin aplicarea

mai hotărit noul in producție — 
precia ing. Crăciun Băloi. Dacă 
domeniul electromecanic lucrurile _ . 
prezintă intrucitva mai bine, pentru 
partea minieră noile metdde de ex
ploatare, mecanizare si automatizare 
isi fac loc mai greu. Acum, prin
cipala noastră sarcină este de a crea 
cele mai bune condiții pentru tre
cerea neintirziată la aplicarea stu
diilor privind îmbunătățirea conți
nutului de mangan in minereu pră
jit. purificarea și cristalizarea sul
fatului de mangan. mărirea activi
tății si scăderea conținutului de fier 
in oxizii superiori de mangan ș.a.

— Este adevărat — aprecia tov. 
Roman Dziubin- 
ski, secretarul co
mitetului de par
tid — exploata
rea noastră a ra
portat îndeplini
rea cincinalului 
cu 7 luni și 15 
zile inai devreme, 
urmînd să reali- 
anului 1975 o pro-zăm pină la finele

ducție suplimentară in valoare dc 125 
milioane lei. Dar, așa cum a rezultat 
din aduparea generală, dispunem incă 
de mari rezerve nevalorificate pe de
plin. de importante căi si mijloace 
pentru ca avansul de timp să se con
cretizeze in producții suplimentare 
mai substanțiale.

Din 
tat r 
re .... .......... .
lucrări ..la zi" in minele Arșița si 
Nepomuceni. mecanizarea operațiilor 
de incărcare la mai multe puncte 
de lucru. îmbunătățirea calității mi
nereului prin aplicarea metodei se
lecționării 
la fel de 
dernizarea 
în stațiile _  ... _____  . ___
randamentelor cu 15 la sută la flo- 
tatie, dezvoltarea si 
producției atelierului 
trai s.a. Sint acțiuni 
aplicare in viată 
tra Dornei vor obține noi producții 
suplimentare in contul cincinalului.

planul de 
rețin atenția 

la pregătirea

măsuri adop- 
cele referitoa- 
extracției prin

in abataje. Alte măsuri, 
importante, vizează mo- 
unor nrocese tehnologice 
de preparare, creșterea

diversificarea 
mecanic cen- 
prin a căror 

minerii din Va-

Gheorghe PARASCAN 
corespondentul „Scînteii"

— Zilele trecute a avut loc la 
București a > 17-a ediție a con
sfătuiri griului. Fără îndoială, pot 
spune că specialiștii din agricul
tură au acumulat o experiență deo
sebit de valoroasă in cultivarea aces- ' 
tei plante, experiență pe care și-au 
impărtășit-o cu dărnicie unul altuia. 
Despre griul de toamnă se spune că 
este o cultură foarte bine cunoscută. 
Este adevărat că s-a scris și s-a 
vorbit mult despre măsurile agro
tehnice care trebuie aplicate acestei 
culturi. Există insă anumite subtili
tăți care trebuie cunoscute referitor 
la comportarea griului in diferite 
condiții climatice.

Prima concluzie a consfătuirii este 
că nivelul actual 
de dotare tehni
că a agriculturii 
noastre socialiste, 
nivelul cunoștin
țelor pe care le 
avem si le putem 
aplica fac ca de
pendenta recoltei 
de griu fată de 
factorii naturali 
să fie mult mal 
mică. Cea mal 
grăitoare dovadă 
o rebrezlntă pro
ducțiile obținute 
de unele iudete 
care au avut con
diții deosebit da 
grele, cu secetă 
prelungită, unda 
deși griul a răsă
rit abia in primă
vară s-au obți
nut totuși recol
te mulțumitoare. 
Deși nu avem 
încă date defini
tive cu privire la. 
recoltele obținute, 
se poate afirma 
că si in acest an 
există diferente 
apreciabile de re
coltă intre unităti 
agricole vecine, 
care iși desfășoa
ră activitatea in 
aceleași condiții climatice, inclu
siv intre unitățile cu suprafețe iri
gate. Pentru asemenea situații nu 
există o justificare, deoarece nu sint 
diferențe in ce privește dotarea uni
tăților agricole și nici in asigurarea 
lor cu cele necesare. Totul depinde 
de oameni, de capacitatea specialiști
lor, a mecanizatorilor de a aplica 
diferențiat și corect tehnologia cul
turii griului.

— Consfătuirea a evidențiat 
importante învățăminte pentru 
sporirea,producției de griu. Care 
sint acestea și ce trebuie făcut 
in vederea aplicării. încă de pe 
acum, a concluziilor ?

— In 1975 — an hotăritor al a- 
cestui cincinal — putem și trebuie să 
obținem peste tot recolte mari de 
griu. De aceea, după actuala con
sfătuire a griului, după cele care 
vor avea loc la Timișoara, Iași și 
Cluj va trebui ca specialiștii să or
ganizeze aplicarea cu cea mai mare 
răspundere a fiecărei verigi din teh
nologia cultivării griului, potrivit

condițiilor specifice din fiecare uni
tate.

Prima verigă de care depinde 
nivelul recoltei o constituie plantele 
premergătoare după care se cultivă 
griul. La actuala consfătuire ’ a re
zultat incă o dată că cele mai bune 
plante premergătoare pentru griu 
sint leguminoasele timpurii, mază
rea, borceagul. fasolea și soiurile 
timpurii de soia, iar dintre prăși- 
toare — floarea-soarelui, cartofii și 
porumbul din soiurile timpurii, pre
cum și sfecla de zahăr care se re
coltează mai devreme. In programul 
elaborat cu acest prilej s-a prevăzut 
ca direcțiile agricole județene și con
ducerile unităților agricole să întoc

SECERIȘUL SE ÎNCHEIE
________________________ 1__________________________________________________________

E timpul să trecem 
la pregătirea 
însămînțărilor

Convorbire cu tovarâșul Nicolae ȘTEFAN, 
adjunct al ministrului agriculturii, industriei alimentare și apelor

mească planul de cultură a griului 
pentru anul 1974—1975, iar impreună 
cu stațiunea experimentală din zonă 
să definitiveze tehnologia de cul
tură, care este obligatorie pentru fie
care unitate agricolă. în fiecare 
unitate «trebuie ca -in timpul cel mai 
scurt să se stabilească amplasarea 
griului pe ferme, sole și parcele. Se 
va evita semănatul griului pe același 
teren mai mult de doi ani consecu
tiv. Legat de această verigă a teh
nologiei. ministerul și direcțiile agri
cole au fost criticate deoarece au ce
rut unităților să modifice suprafețele 
destinate griului, fapt care a deter
minat amplasarea lui pe terenuri 
neindicate. Pentru a nu se repeta in 
viitor asemenea situații este necesar 
să se elaboreze, in fiecare unitate, 
planul de rotație a culturilor pe o 
perioadă de cel puțin 4—5 ani.

A doua verigă care a determinat 
nivelul recoltei din acest an a fost 
calitatea lucrărilor solului. Produc
țiile bune realizate dc unele între
prinderi agricole de stat <și coopera
tive, situate in zone puternic afec
tate de secetă, se datoresc lucrării 
exemplare și la timp a solului, apli

cării cu discernămînt a îngrășămin
telor organice și chimice. Nu trebuia 
să se admită executarea de arături 
bolovănoase. Pentru aceasta e riec'-- 
sară prezența specialiștilor la fața 
locului pentru a verifica . calitatea 
lucrărilor.

— Nu-i nevoie să amintim im- 
portanfa seminței de calitate su
perioară pentru nivelul recoltei. 
Sint necesare unele precizări. In 
primul rind, care va1 fi struc
tura soiurilor ce se vor cultiva ?

— De la bun început vreau să arăt 
că dispunem pentru toamna aceasta 
de o gamă largă Ue soiuri foarte 

valoroase din toa
te punctele de 
.vedere. Prin ur
mare. putem sta
bili o structură 
optimă a soiuri
lor atit pe jude
țe, cit si în fie
care unitate agri
colă. astfel incif 
să putem obține 
producții mari si 
constante. La con
sfătuire s-a dis
cutat mult despre 
raportul dintre 
soiurile cultivate. 
Concluzia este că 
se greșește cind 
se folosesc nu
mai soiuri tardi
ve pe consideren
tul că acestea ar 
fi intensive. A- 
cum nu se mai 
pot împărți soiu
rile in intensive 
si semiintensive. 
Potențialul de 
producție al ac
tualelor soiuri 
timpurii — consi
derate pină nu de 
mult semiinten
sive — este la a- 
celasi nivel cu cel 
al soiurilor tardi
ve. Faptul că in 

județul Ilfov retolta medie la hectar 
obținută de cooperativele agricole a 
fost cu 300—400 kg la hectar mal 
mare decit in județele vecine se 
explică și prin aceea că proporția 
soiurilor timpurii a fost mai ridi
cată. Anul trecut, pe țară, am insă- 
mințat 18 la sută din suprafețe cu 
soiuri timpurii. Acum avem posibili
tatea ca ponderea acestora să creas
că la 30 la sută. Prin cultivarea in 
fiecare unitate agricolă a 2—3 soiuri 
diferite din punct de vedere al pe
rioadei de vegetație, garanția obți
nerii unor producții constante esta 
mult mai mare, evităm eventualele 
capricii ale naturii, putem organiza 
eșalonat lucrările de recoltat. Au 
fost luate măsuri ca direcțiile agri
cole județene să efectueze cu ma
ximă responsabilitate mișcarea, con
diționarea și verificarea calității, se
mințelor. astfel incit întreaga ac
țiune să fie încheiată pină la 10 sep
tembrie.

— Deși pină la începerea se
mănatului mai este un timp, ar 
trebui precizat, pe baza conclu
ziilor consfătuirii, cind este bine 
sâ înceapă această lucrare.

— Au fost purtate multe discuții 
referitoare la epoca optimă de se
mănat. Pentru a nu se comite nici 
un fel de greșeală s-a stabilit ca, 
din punct de vedere calendaristic, 
perioada de semănat să se înca
dreze in limitele stabilite in fiecare 
zonă de către stațiunile experimen
tale și organele agricole județene. 
Este bine de reținut că semănatul 
propriu-zis nu constituie o proble
mă. Cu mijloacele de care dispunem, 
această lucrare se poate încheia in 
fiecare unitate în 7—10 zile. Proble
ma principală o constituie pregăti
rea la timp a terenului pentru în
treaga suprafață de semănat și în
deosebi după premergătoarele ce 
eliberează terenul mai tirziu. Por
nind de la faptul că in condițiile ac
tuale cultura griului este o problem! 
a cadrelor tehnice și a mecanizatori
lor din unități, se cere ca specialiștii 
să organizeze temeinic, începind da 
pe acum, aplicarea întocmai a pro
gramului privind cultivarea griului.

Convorbire consemnată da 
Ion RERȚEG

de curente de lucru reprezintă o 
cale sigiiTă de arețiune pentru obți
nerea unor sporuri suplimentare de 
producție, pentru creșterea susținu
tă a eficientei economice. Dar expe-

risnța înaintată nu se extinde de la 
sine, doar prin forța exemplului. 
După cum nu se generalizează nici 
prin simple îndemnuri. Promova
rea largă a experienței bunilor gos
podari. a metodelor și ideilor avan-

sate se poate realiza cu bune rezul
tate numai într-un cadru organizat. 

. Modalitățile concrete de acțiune 
sint multiple. Dintre acestea se 
detașează, drept cea mai eficientă

convingător se poate dezvolta mai 
departe inițiativa, experiența înain
tată poate deveni, in scurt timp, o 
metodă generală de lucru intr-o 
unitate, într-un grup de întreprin-

si cea mai convingătoare, schimbul 
de experiență. Acasă, la bunul gos
podar, acolo unde s-a născut o ini
țiativă, poate sâ funcționeze cea 
mai rodnică" școală a experienței îna
intate. Pe temelia exemplului viu,

deri sau chiar într-o ramură. Iată 
de ce, pretutindeni, in orice loc, in 
mod-permanent și prin toate mij
loacele. avem obligația politică 
și profesională să promovăm noul, 
experiența de valoare, să milităm

activ pentru a face din fiecare 
muncitor și specialist, din fiecare 
om al muncii un participant activ 
la înfăptuirea sarcinilor de dezvol
tare economico-socială a patriei.

De ce, de pildă, experiența colec
tivului de la Năvodari nu este pre
luată de toate unitățile din 
chimie care intîmpină incă se
rioase greutăți in realizarea pa
rametrilor proiectați ? Oare n-ar 
avea de ciștigat — și încă substan
tial — o serie de întreprinderi con
structoare de mașini care au depă
șit planul la cheltuielile materiale 
de producție dacă ar prelua iniția
tiva „Micronul, gramul, secunda 
— în slujba eficienței economice" 
(evident nu numai numele ei, ci 
ceea ce conține această inițiativă 
In esență, simbure’e ei no
vator) ? Precizăm : avem in ve
dere o promovare, o genera

lizare efectivă a unei experien
țe, adică însușirea creatoare a ele
mentelor eî tehnice și organizatorice 
esențiale, cunoașterea pină in cele 
mai mici amănunte a „secretelor" 
care au dus Ia obținerea unui suc
ces in alte întreprinderi.

în fruntea tuturor acțiunilor, ca 
promotori și susținători ai expe
rienței înaintate, a tot cc este nou 
și valoros pentru producție, trebuie 
să se afle organizațiile de partid 
din întreprinderi, comuniștii. Lor 
le revine sarcina să stimuleze și 
să susțină puternic inițiativa și 
creativitatea de masă, să facă 
tot ce le stă in putință pentru 
a transforma experiența înaintată, 
inițiativele valoroase intr-un bun al 
tuturor, spre a se obține rezultate 
și mai mari in ampla întrecere pen
tru realizarea înainte de termen și 
la un înalt nivel de eficiență a ac
tualului cincinal.
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Pregătiri pentru deschiderea 
viitorului an de învățămînt

Ieri seara a avut loc la 
„.Casa filmului" un specta
col de gală, in cadrul căru
ia au fost prezentate citeva 
dintre noile filme docu
mentare ale studioului „A- 
lexandru Sahia". consacrate 
celei de-a XXX-a aniver
sări a eliberării. Con- 
semnind spectacolul de 
gală, ne vom referi la an
samblul acestor producții 
care conturează — in di
versitatea lor — o ima
gine vie, edificatoare, a 
drumului parcurs de po
porul român in cele trei 
glorioase decenii care au 
trecut de la 23 August 1944.

Virtuțile filmului de mon
taj au fost puse in valoare 
de autorii documentarului 
România — cronica elibe
rării (scenariul — Ion Mos- 
cu. care semnează și regia 
alături de Dumitru Done ; 
imaginea — Kiamil Kiamil). 
Pornind de la imagini re
velatoare pentru chipul de 
azi al României socialiste, 
filmul sugerează cu forță 
continuitatea luptelor și a 
jertfelor poporului român 
pentru păstrarea ființei na
ționale. pentru afirmarea 
idealurilor sale de liber
tate. de independentă. Sub
sumată acestei idei, or
ganizarea și conducerea de 
către P.C.R. a luptei revo
luționare antifasciste, pre
gătirea și desfășurarea eve
nimentelor istorice de la 23 
August 1944. participarea la 
războiul antihitlerist și a- 
poi epopeea eroică a re
construcției. treptele urca
te de poporul român — sub 
conducerea partidului co
munist — in procesul edi
ficării societății socialiste 
sint evocate pregnant prin 
imagini filmate, fotografii 
și facsimiluri care recom
pun pe ecran pasionante 
file de istorie.

Apelul la memoria peli
culei este propriu și altor 
documentare din seria la 
care ne referim. Două din
tre ele se raportează direct 
la cite un scurt-metraj re
alizat de studioul ..Alexan
dru Sahia" cu mulți ani'in 
urmă, confruntind realită
țile de atunci cu înnoirile 
de astăzi. Filmul Un minut 
ieri și azi (scenariul — Na
talia Petruț ; regia — Do- 
ru Cheșu ; imaginea —

Victor Popescul relevă di
rect. agitatoric cotele înalte 
ale economiei socialiste ro
mânești de astăzi, compa- 
rind valoarea unui minut 
al anului 1949 (înscrisă in 
filmul realizat atunci de 
Ion Bostan), cu valoarea 
însutit crescută a minutu
lui astăzi — convertită in 
producție de cărbune,, oțel, 
energie electrică. mașini 
etc. In timp ce filmul A 
doua scrisoare (scenariul 
și regia — Nicolae Cabel ; 
imaginea — Romeo Chiriac) 
lși propune să surprindă

pentru reliefarea noii 
demnități a muncii. în 
documentarul După 16 ani 
(scenariul — Eva Sir- 
bu ; regia — Jean Petro- 
vicl : imaginea — Jean Mi
chel). este evocată., dezvol
tarea unei mari întreprin
deri a Capitalei, fabrica de 
confecții „București", con- 
turlndu-se in prim-plan, 
prin relevante asociații, 
citeva portrete semnificati
ve, destinele unor oameni 
care merg in pas cu epoca 
lor. Din citeva imagini și 
citeva cuvinte lipsito de

Filme documentare 
dedicate marii 

sărbători
Imagini caracteristice pen
tru evoluția și realitățile 
actuale ale satului socia
list, refăcind itinerarul 
parcurs in anul 1950 de re
gizorul Victor Iliu și ope
ratorul Ovidiu Gologan cu 
prilejul realizării — in co
muna Sudiți, din Bărăgan 
— a filmului ..Scrisoarea 
lui Ion Marin către 
-Scinteia»".

Comparația dintre Ieri și 
azi revine, in mod firesc, 
în majoritatea filmelor de
dicate sărbătoririi a trei 
decenii de la eliberare. De 
pildă, in scurt-metrajul Un 
automobil străbate lumea 
(scenariul — Pop Simion: 
regia — Gheorghe Horvat ; 
imaginea — Jean Michel), 
in care imaginea de odini
oară a micului atelier de 
la Cimpulung Muscel. în- 
tr-o evocare dc-o cliDă. ser
vește ca element de con
trast pentru prezenta
rea uzinei unde se fa
brică astăzi prestigiosul 
autoturism de teren ARO,

emfază, filmul' Iscusin
ța nu așteaptă virsta 
(scenariul și regia Titus 
Mesaroș ; imaginea Wiliam 
Goldgraber) realizează por
tretele de un relief sur
prinzător ale unor tinere 
muncitoare, invitînd cu o 
discretă nostalgie la reflec
ții asupra tinereții, ca și a 
frumuseții muncii : în timp 
ce un alt documentar, Eli
cea (realizat de Eugenia 
Gutu ; imaginea — Con
stantin Teodorescu) ridi
că experiența realiză
rii primei elice de na
vă românești in Șantierele 
navale Galați, la înălțimea 
unei meditații asupra pa
siunii și a responsabilității 
sociale a muncitorului de 
azi, a solidarității și crea
ției colective.

Dedicate formării tinerel 
generații, două filme sur
prind5 din unghiuri diferite 
această temă de stringentă 
actualitate. Documentarul 
Cravate roșii cu tricolor 
(scenariul — Gabriela

Ionescu ; regia — Da
vid Reu ; imaginea — 
Gheorghe Feher) este o 
sugestivă incursiune in 
universul copilăriei, prin 
prisma activității educative 
a organizației de pionieri. 
Pregătirea pentru viață a 
tineretului nostru reprezin
tă tema scurt-metraiu- 
lui Răspunderi, sau ane
voioasa calc a maturizării 
(scenariul — Marion Cio- 
banu. Mirel Ilicșu ; regia — 
Mirel Ilicșu ; imaginea — 
Doru Segall), care extrage 
in imagini de o remarcabilă 
naturalețe ințelesurile unei 
interesante inițiative pri
vind practica in producție.

Cu rezonanțe de poem, 
documentarul Dunărea — 
un fluviu in formă de le
gendă (un film de Mirel 
Ilicșu. comentat de loan 
Grigorescu ; imaginea — 
Doru Segall) se constituie 
intr-o monografie in ima
gini a bătrinului Danubiu, 
dintr-o perspectivă istori
că ce scoate in relief pre
faceri edificatoare pentru 
dezvoltarea socială și eco
nomică a întregii țări. Am 
păstrat pentru încheierea 
acestor succinte prezentări 
un film-omagiu de o preg
nanță deosebită : România 
azi (realizat de Octav Io- 
niță, Ion Visu : imaginea — 
Dumitru Gheorghe. Sorin 
Constantinescu : comenta
riul— Paul Anghcl). Rapor
tate la permanențele istoriei 
poporului român, realități
le României anilor '74, suc
cesele dobindite in anii 
construcției socialiste — e- 
vocate in imagini și date 
concludente — definesc pe 
ecran, intr-un ritm alert, 
fizionomia unei țări in pli
nă ascensiune, fizionomia 
unei națiuni socialiste care, 
cinstindu-și eroii de ieri 
și de astăzi, pășește cu fer
mitate spre comunism.

Ar fi meritat de insistat 
asupra particularităților, a 
nivelului profesional, ade
seori remarcabil, al filme
lor amintite. Ceea ce ne-am 
propus a fost să oferim ci
titorilor o idee asupra pre
zenței documentariștilor in 
ansamblul manifestărilor 
consacrate celor 30 de ani 
de la eliberare.

D. COSTIN

Manifestări

a 
de 
la

Duminică a fost desâhisă 
5-a ediție a taberei naționale 
sculptură in aer liber de 
Măgura-Ciolanu, județul Buzău. 
Selecționați dintre participanții 
la precedentele ediții, 
sculptori prezenți in 
lună la Măgura vor 
încă o serie de lucrări 
in piatră patrimoniului 
lui in aer liber. (Mihai

cei 16 
această 
adăuga 
cioplite 
muzeu- 

Bâzu).

Tn întreprinderi, instituții și 
comune din județul Galați se 
desfășoară, in aceste zile, adu
nări omagiale in cadrul cărora 
sint prezentate expuneri pe 
tema „Semnificația istorică a 
celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării patriei de sub domi
nația fascistă". Acțiunea este 
organizată de comitetul jude
țean de partid. (Dan Plăcșu).

★
Stațiunea balneară Amara a 

găzduit cea de-a 7-a ediție a 
concursului și festivalului de 
muzică ușoară românească „Por
tativ ialomițean", manifestare 
dedicată celor două mari eveni
mente politice ple anului. Ală
turi de concurenții ialomițeni au 
evoluat și 35 de invitați din 17 
județe. (Lucian Ciubotaru).

★
Casa de cultură a sindicatelor 

din Sibiu a găzduit un festival- 
spectacol de poezie natriotică 
„Laurii țării la a XXX-a ani
versare". organizat sub egida 
consiliului județean al F.U.S. 
Actori ai Teatrului de stat din 
Sibiu au citit versuri din crea
ția lirică a poeților clasici și 
contemporani. (Nicolae Brujan).

Cartea românească a 
bogată în sărbători. 
Dar aceasta — începu
tă ieri — este menită 
să capete un și mai 
apăsat contur in ini
mile noastre : Decada 
cărții româbeȘti 1971 
se desfășoară în zi
lele însorite ale unui 
August jubiliar, pre- 
ludiind deschiderea, la 
capătul toamnei, a 
Congresului partidu
lui.

Dar unde începe cu 
adevărat sărbătoarea 
cărții ? Poate din clipa 
solitară in care auto
rul ei (de ieri ori de 
azi) iși așază iscăli
tura pe ultima filă a 
manuscrisului. Poate 
in momentul in care 
meșterul tipograf o 
„rcscrie" in plumb du
rabil ori atunci cind 
exemplarele proaspăt 
ieșite de sub teasc 
ajung in miinile libra
rului’ Șl, totuși, e si
gur. momentul ce de
clanșează cu adevărat 
luminile sărbătorii e 
abia acesta : din mii
nile librarului, cartea 
ajunge in cele ale 
cititorului, sub lampa 
aprinsă a unui ceas 
tainic și începe să 
..lucreze-* * în conștiin
ța celui care știe să o 
primească in sufletul 
lui ca pe un dar me
ritat.

• Filarmonica „George Enescu" 
și Teatrul de operetă (in parcul 
Muzeului „George Enescu" și al 
Uniunii compozitorilor. Calea 
Victoriei 141) : Spectacol de su
net si lumină „Mi-aiu slujit țara", 
dedicat marelui muzician român 
Georce Enescu — 20.
• Teatrul Național București (sa
la mică) : Trei frați gemeni ve- 
nețlenl — 19,30. N

Sint de prisos cuvin
tele care ar încerca să

pună în balanță des
tinele cărții. din 
cei 30 de ani. citi 
au curs de la eli
berare și anii de 
dinainte de ei. compa
rațiile Vin.t dovezi im- ' 
'ptacabile -ale unui pro
gres de incredibile 
(atunci, in 1944) pro-

cum 11 prefigurează 
partidul nostru comu
nist. Cartea e vie in 
miinile noastre, carte 
lucrătoare și ea legi
timează aspirațiile ro
mânilor de a impune 
cu modestie și calmă 
strălucire valorile na
ționale in galena ma-

DECADA CĂRȚII ROMÂNEȘTI

GHIRLANDE 
ANIVERSARE

porții. România se 
numără printre intiile 
15 țări ale lumii care 
tipăresc numărul cel 
mai mare de cărți la 
un milion de locui
tori ! In România so
cialistă cartea e la ea 
acasă, la noi „codrii 
verzi de brad" sint 
convertiți superb in 
Eminescu și Shake
speare. noi am în
vățat să trăim cu con
știința unor ctitori de 
cultură nouă care se 
angajează să făureas
că un om nou, așa

rilor valori universale. 
2 000 de cărți româ
nești au trecut (in 30 
de ani) hotare de lim
bă și s-au înfățișat ci
titorilor lor din 49 de 
țări.

Scriitorul de azi nu 
poate să nu se gin- 
dească plin.de mindrie 
la faptul că 75 la sută 
din cele 1 381 340 000 de 
cărți tipărite in ulti
mul sfert de veac sint 
ieșite de sub pana u- 
nor autori contempo
rani. Acesta nu e doar 
un procent fericit, ci e

chiar expresia locului 
pe care scriitorul (au
torul) il ocupă in via
ta României de azi — 
in care și răspunderi
le lui sint infinit mai 
mari.

Cinste cui te-a scris 
carte frumoasă — spu
nea Arghezi — chtste 
cui te-a tipărit, tru
dind să aleagă cerne
lurile cele mai potri
vite dar. in același 
timp, cinste celui ce 
te citește ! E această 
decadă (12—21 august) 
o sărbătoare a ta. citi
torule. a dragostei cu 
care îmbrățișezi pagi- 
nile demne de tine și 
(de ce n-am spune-o) 
a suoremei tale exi
gențe. Tu știi să alegi 
pagina umplută cu 
har. tu simți de la 
o poștă litera stear
pă și il ajuți astfel 
pe scriitor să se cu
noască mai bine, să 
cunoască viata. pe 
care e chemat s-o răs- 
fringă. tu devii un zi
dar al cărții, al cărei 
locatar (ori arhitect) e 
însuși cititorul.

Cărțile cu care de
cada ne însoțește pa
șii către acest mult; 
așteptat 23 al lui Au
gust se adaugă fericit 
ghirlandelor aniver
sare.

Sub genericul ..Omagiu parti
dului și țării la Cimpulung- 
Muscel a fost inaugurată, luni, 
o săptămină cultural-artistică 
dedicată apropiatei aniversări a 
30 de ani de la eliberarea pa
triei de sub dominația fascistă 
și Congresului al XI-lea al 
P.C.R. Cu acest prilej vor fi 
organizate simpozioane și expu
neri, expoziții documentare, 
fotografice, de pictură și de 
artă populară, spectacole susți
nute de formații artistice de 
amatori din localitate.

★
La Botoșani a fost editat al

bumul de fotografii „Botoșani 
XXX" închinat împlinirii a trei 
decenii de la eliberarea patriei 
și congresului partidului, alcătuit 
dintr-o suita de imagini semni
ficative din munca și realizările 
oamenilor din această zonă a 
Moldovei. Tot aici s-a deschis, 
luni după-amiază, „Expozi
ția realizărilor economico-so- 
ciale ale județului Boto
șani", ce cuprinde o bogată și 
diversă paletă de bunuri mate
riale întregită de machete,- gra
fice. panouri și fotografii repre- 
zentind marile înfăptuiri ale oa
menilor muncii de pe aceste 
meleaguri.

Gheorcțhe 
TOMOZEI

în cinstea apropiatului eve
niment din viața poporului și a 
partidului nostru, la Tirgu-Jiu 
a avut loc o sesiune de comu
nicări ,și referate pe tema : 
„Probleme fundamentale ale re
voluției și construcției socialis
te".

Referenții — membri ai bi
roului comitetului județean de 
partid, cercetători științifici, 
cadre didactice din mai multe 
centre universitare •*-  au pre
zentat in fața celor peste 600 
de participanți momente sem
nificative din lupta poporului 
român pentru eliberare națio
nală și socială, aspecte ale con
tribuției maselor populare din 
județul Gorj 'a înfăptuirea ac
tului istoric de la 23 August.

Au mal rămas doar citeva săptămlni 
plnă la deschiderea școlilor pentru 
un nou an de studiu. O buna parte 
dintre pregătirile pentru acest eve
niment sint încheiate. După cum, 
mai sini încă unele probleme și ac
țiuni — privind buna organizare și 
desfășurare a procesului instructiv- 
educativ, amenajarea bazei tehnico- 
didactice a școlilor etc. — care-și 
mal așteaptă finalizarea și care, fi
resc, se află acum in centrul preo
cupărilor organelor locale de partid, 
inspectoratelor școlare și conduceri
lor de școli, organizațiilor de partid 
și de tineret. Consemnăm citeva.

• GENERALIZAREA PRIMEI 
TREPTE A LICEULUI. In județul 
Brașov, generalizarea primei trepte 
a invățămintului liceal va însemna : 
școlarizarea a circa 8 170 de elevi, 
funcționarea in condiții optime a 23 
licee industriale, economice și agri
cole, 12 licee real-umaniste și a cite 
unui liceu sanitar, pedagogic și de 
artă. Pregătirea liceelor in vederea 
desfășurării normale a cursurilor 
din prima zi a anului de studiu s-a 
aflat la ordinea de zi a unei recen
te ședințe de lucru a Biroului Co
mitetului județean de partid, care a 
aprobat un program amplu de mă
suri cu termene și responsabilități 
concrete, pentru rezolvarea unor si
tuații specifice Județului. Astfel, din
tre viitorii elevi ai anului I de liceu, 
circa 2 300 provin din alte județe, fant 
care obligă forurile locale să gă
sească soluții corespunzătoare pen
tru cazarea lor în internate. In a- 
ceastă acțiune, inspectoratul școlar 
va avea sprijinul efectiv al între
prinderilor care patronează licee, 
pentru construirea și amenajarea 
unor cămine și cantine. Comitetul 
județean de partid a recomandat 
întreprinderilor industriale și unită
ților cooperatiste să analizeze posi
bilitățile de acordare de burse ’ și 
sprijin material elevilor din mediul 
rural și din alte județe, care se an
gajează — pe bază de contract — 
să lucreze duoă absolvirea primei 
trepte a liceului in instituțiile res
pective.

9 ACTIVITATE PRODUCTIVA 
EFICIENTA ÎN ATELIERE-ȘCOA- 
LA. Acesta este imperativul sub 
care este pregătit noul an de mun
că a elevilor in ateliere-școală. In 
multe locuri se discută contractele 
de colaborare școală-uzinâ, se ana
lizează dotarea tehnică, se caută noi 
căi de participare directă a „uceni- 
cîlor-cIeviM la marea producție In
dustrială. Iată și un exemplu con
cret. In județul Suceava, sub egida 
comitetului județean de partid, s-au 
reunit directorii de licee și direc
torii de întreprinderi economice 
pentru rezolvarea operativă a pro
blemelor legate de pregătirea ca

drului activității practice a elevilor. 
S-a stabilit, intre altele, profilarea 
mai precisă a unor ateliere-școală 
In funcție de cerințele economice 
și de cadre calificate pe plan local. 
La rindul lor, unele conduceri de 
întreprinderi — ca de exemplu în
treprinderea minieră Vatra Dornei 
— au discutat cu șefii de secții din 
subordine și secretarii organizațiilor 
de partid aspectele concrete ale în
deplinirii obligațiilor ce le revin in 
pregătirea practică și munca pro
ductivă a elevilor din școlile pe care 
le patronează.

Concomitent colectivele didactice 
se îngrijesc de stabilirea raționala 
a profilului pregătirii practice a ele
vilor din treapta I de liceu.’„La noi 
se construiește mult — ne spunea

Priorități pe agenda 
de lucru a conducerilor 

de școli, a organizațiilor 
de partid și de tineret

prof. Ștefan Soroceanu, directorul 
Liceului din Gura Humorului. Dar 
din cauza lipsei unor muncitori spe
cializați — mozaicari, parchetari, ti
nichigii, tapițeri, instalatori apă-ca- 
nal etc. — finisarea clădirilor dă 
multă bătaie de cap. De aceea, 
ne-am gindit să orientăm pregătirea 
practică a viitorilor noștri, elevi din 
treapta I de liceu spre meseria 
complexă de muncitor-constructor, 
ajutindu-i să participe direct, orga
nizați in brigăzi. De lingă echipe de 
muncitori, la realizarea unor con
strucții, „de la a 'la z", adică să-și 
însușească și operațiile de finisaj. 
In plus, ne propunem să accentuăm 
caracterul aplicativ a! invățămintu
lui, la toate disciplinele, extinzind 
lecțiile in laboratoare, pe teren, in 
întreprinderi". /

Pe plan județehn, deschiderea a- 
nului școlar, va fi precedată, intre 
28 august-10 septembrie, de un curs 
de perfecționare cu maiștrii-instruc- 
tori care îndrumă activitatea prac
tică a elevilor.

• EDUCAȚIA PRIN MUNCA ȘI 
PENTRU MUNCA. Acțiunile educa
tive, ca și Întreaga activitate a u- 
nităților de pionieri din școlile ge
nerale se vor desfășura, in noul an 
de invățămînt, in lumina obiectivelor 
înscrise in „Programul educației prin 
muncă și pentru muncă, in spirit re
voluționar, patriotic a pionierilor și

școlarilor”, adoptat de participant!! 
la cel de-al III-lea Forum național 
al pionierilor, care a avut loc in luna 
Iulie. Citeva din punctele mai 'im
portante înscrise in acest program 
educativ :

Mobilizați de îndemnurile adre
sate lor de către secretarul general 
al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușcscu, cu prilejul, celei 
de-a XXV-a aniversări a Organiza
ției pionierilor, purtătorii cravatelor 
roșii cu tricolor, îndrumați de pro
fesorii și educatorii lor vor mani
festa o grijă deosebită față de în
deplinirea exemplară a principalei 
lor îndatoriri — aceea de a învăța 
cu sirguință și perseverență pentru 
a-și însuși comorile științei, tehni
cii, culturii naționale și universale, 
de a se pregăti temeinic pentru 
muncă și viață, pentru activitatea 
productivă. In activitatea producti
vă din ateliere-școală, terme și mi
crocooperative agricole de produc
ție, in cercurile tehnico-aplicative 
și uzinale, in microintreprinderile 
pionierești, cadrele didactice și co
mandanții de unități vor urmări le
garea tot mai fermă, mai eficientă 
a cunoștințelor teoretice de viață, 
de producție, precum și cultivarea 
și valorificarea aptitudinilor, talen
telor, a inventivității copiilor In ac
țiuni gospodărești de autodotare și 
înfrumusețare a școlilor. Fiecare 
unitate de pionieri iși ' va stabili 
sarcini concrete de muncă patrioti
că, ținind seama de specificul, ce
rințele și dezvoltarea fiecărui oraș 
și sat. Se vor constitui echipe pio
nierești de control obștesc, care să 
vegheze la păstrarea și îngrijirea 
avutului public, la folosirea raționa
lă a energiei electrice și combusti
bililor. la menținerea ordinii si cu
rățeniei.

Notăm și citeva acțiuni concrete 
legate direct de pregătirea noului 
an școlar : antrenarea pionierilor la 
lucrările de curățenie și înfrumuse
țare a școlilor și claselor, la repa
rarea și confecționarea materialului 
didactic, la construirea și amenaja
rea atelierelor-școală,. a laboratoa
relor etc. Acestea vor culmina cu 
tradiționala „Săptămină a muncii 
patriotice", dintre 9—14 septembrie, 
cind toți pionierii se vor afla in ac
țiuni de folos obștesc pentru școala 
și localitatea lor.

*
...Un numitor comun al tuturor 

acestor preocupări și acțiuni : re
zolvarea operativă a situațiilor con
crete din fiecare unitate de invăță- 
mint. mobilizarea tuturor forțelor 
și resurselor locale, pentru ca ziua 
deschiderii cursurilor să găsească 
școlile temeinic pregătite pentru în
ceperea procesului instructiv-edu- 
cativ.

Florlca DINULESCU

Cosa de cultură din Buhuși
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PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoalfi.
10,00 Teierama. Cu aparatul de 

filmat prin arenele de circ 
(I).

10.25 Preferințele dv. muzicale... 
sint și preferințele noastre...

11.00 Film artistic : „Verișoara mea 
Rachel**.

16,00 — 17,00 Matineu de vacantă : 
Film serial : „Iată satul meu" 
— producție a studiourilor 
sovietice. Episodul UL

17.30 Telex.
17.35 Virstele peliculei.
18.10 Biruit-au gindul...
18.30 Legile tării — leci’.e noastre !
13.40 Lecții TV’ pentru lucrătorii 

din agricultură.
19.25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Revista economică TV.
20.35 Seară de teatru. Ciclul ..Oa

meni ai zilelor noastre". 
„Hora Întreruptă" de Con
stantin Popa. Premieră pe 
țară.

22,15 24 de ore.

PROGRAMUL n

20,00 Film serial : „Căsătorii de 
conveniență".

20,45 Muzică populară.
21.05 Telex.
21.10 Avanposturi ale științei și 

tehnicii românești (I).
21.40 Roman foileton : ..Jurnalul 

doctorului Finlay".

teatre

ADNOTĂRI LA DUMINICA SPORTIVĂ în Cîteva rînduri

fotbal: Primu! clasament
Iată că ziarele au publicat primul 

clasament al campionatului 1974—1975. 
Întocmit după o singură etapă, el 
nu ne spune mare lucru, fiind mai 
mult o operație de rutină. Totuși, 
citind numele echipei din frunte, 
clasamentul acesta ne dă prilejul să 
discutăm despre formațiile promo
vate in prima divizie, toate trei re- 
prezentind centre noi pe harta fot
balului nostru de elită. Deci, pe lo
cul in’ii — Olimpia din Satu-Mare. 
datorită victoriei la o diferență de 
trei puncte in fața unei echipe di
vizionare cu stagiu. Iar. in timp ce 
Olimpia, nou promovată, ciștiga cu 
3—0. S. C. Bacău pierdea la Paș
cani (cu 4—0 !), F. C. Petrolul la 
Oțelul Galați (1—0). și numai Ra
pid. dintre formațiile recent retro
gradate. reușea să scape basma cu
rată : 0—0 la Drobeta Turnu-Seve- 
rin. Jucind pe terenurile proprii. 
Olimpia Satu-Mare s-a înscris cu 
un rezultat pozitiv confortabil, F.C. 
Chimia din Rimnicu-Vilcea a izbu
tit abia un scor egal, insă in fata 
unei echipe descompletate ca efec
tive de joc. in sfirșit F.C. Galați a 
cedat ambele puncte vizitatorilor 
din Cluj, după un meci sub cerin
țele nrimului eșalon fotbalistic. Insă 
gradația noastră nu poate fi desi
gur cnncluzivâ : Olimoia nu va cio
bind! o confirmare valabilă decit 
duoă trecerea probelor ulterioare, 
iar vilcenii și gălățenii trebuie să 
continue cu multă ambiție tentativa 
lor de a se afirma Drin confruntă
ri’? cu veteranii diviziei A. Fotba
lul nostru are nevoie de o partici

pare totală la întrecere a celor nou 
sosiți, astfel ca infuzia din eșalonul 
secund să se materializeze prin câș
tiguri de energie și chiar de cali
tate.

Cronicile scrise sau vorbite pe 
margipea meciurilor etapei consem
nează in general calitatea mediocră 
a jocului și neajunsuri serioase in 
pregătirea fizică a echipelor. Face 
oarecum ekcepție partida de la 
Tirgu-Mureș, dintre A.S.A. și Steaua.. 
lăudată pentru spectacol și pentru 
ținuta fizică a jucătorilor din ambe
le echipe. Totuși, fără să negăm 
cele consemnate, să reținem și ob
servația tovarășului Pândele Maxi
milian. președintele clubului Steaua, 
prezent la meciul de la Tirgu-Mureș : 
numai prima repriză a corespuns 
din punctul de vedere al capacității 
de efort a fotbaliștilor, in partea a 
doua steliștii au slăbit vizibil ritmul, 
in timp ce gazdele n-au avut nici ele 
posibilități fizice de a forța rezulta
tul. O repriză secundă mai slabă s-a 
văzut și la Cluj, intre „U“ și cam
pioană — Universitatea Craiova : de 
asemenea, la București, vicecamnioa- 
na. Dinamo, n-a jucat la nivelul aș
teptărilor, scăderi constatindu-se. in 
special, după pauză. Și Steagul roșu, 
și Jjul — celelalte reprezentante in 
cupele europene — au cedat pasul 
in reprizele secunde, pierzind jocuri
le respective.

Neajunsurile din perioada pregăti
toare a camDlonatului iși găsesc re
flectarea și in numeroasele schimbări 
de jucători pe timpul celor nouă par

tide. Dintre cele 18 echipe, nu mai 
puțin de 14 au efectuat toate schim
bările permise de regulament, o sin
gură formație păstrindu-se intactă 
pină la fluierul final (Olimpia !). 
Cauzele un^i asemenea situații^ sint, 
după cum e ușor de întrezărit, in
suficiențele pregătirii fizice, însoțite 
de cortegiul obișnuit — lipsa de for
mă sportivă și accidentările — apoi, 
carențele muncii tehnicienilor in pri
vința seriozității antrenamentelor și 
a omogenizării tactice a formațiilor. 
Totodată, nu este lipsit de interes 
să ne întrebăm dacă și timpul afec
tat preparativelor și omogenizării 
echipelor pentru un întreg campio
nat a fost suficient, și dacă nu cum
va greșim cind acordăm tocmai 
acestei perioade decisive atit de pu
ține săptămini. întrebarea nu se 
pune pentru prima oară in fotbalul 
nostru. La fiecare nouă ediție a cam
pionatelor remarcăm că echioele 
încep slab pregătite întrecerea și că 
obțin o formă acceptabilă abia după 
mai multe etape. In plus, pe par
cursul campionatului se observă d -se 
căderi de formă ale echioelor. do
vezi ale faptului că ele sint deficita
re la capitolul pregătirii de bază. 
Părerile acestea, care se intilnesc 
mereu la numeroși tehnicieni, și. 
deci, întrebările ce se nasc, ar trebui 
să primească răspunsuri și rezolvări 
valabile pentru viitor din partea fo
rului tehnic al fotbalului nostru, co
legiul central al antrenorilor.

Valerlu MIRONESCU

„Cupa 
tineretului"

ARAD (Corespondentul „Scinteii", 
Constantin Simion). — Stadionul 
..Gloria", sala de sport de la policli
nica de copii și terenul de sport 
„Constructorul" din Arad au fost 
duminica trecută locurile de desfă
șurare a fazei finale pe județ a 
„Cupei tineretului" la atletism, trin- 
tă. handbal și oină. După ce la eta
pele pe centre de comune competi
ția a antrenat peste 15 000 de tineri, 
desomnindu-i totodată pe ciștigătorii 
pentru etapa de.la Arad, la startul 
întrecerilor finale județene au fost 
prezenți 335 de sportivi din mediul 
rural.

★
BRĂILA (Prin telefon de la Enachc 

Traian). — Timp de două zile, la 
sfirșitu! săptăminii trecute, terenu
rile de sport din Grădina publică, 
din parcul „Monument", complexul 
..C n^irucmrul" și sala de sport a 
uzinelor „Progresul" au găzduit în
trecerile etapei finale pe județ a 
„Cupei tineretului", pentru tinerii 
de la sate, din întreprinderi, institu
ții și cooperația meșteșugărească, ca
tegoria de virstă — pină la 30 de 
ani. La finale au fost reuniți 465 de 
tineri, dintre care 130 de fete, cali
ficați de-a lungul etapelor prece
dente la care s-a înregistrat o par
ticipare de aproape 12 000 de tineri 
și tinere de pe meleagurile județu
lui Brăila.

Jocurile Sportive Asiatice
Cea de-a Vil-a ediție a Jocurilor 

Sportive Asiatice, care va avea loc 
luna viitoare la Teheran, va reuni 
peste 3 500 de sportivi și sportive din 
25 de țări, printre care Japonia. R. P. 
Chineză. Iran. India. Pakistan. Fi- 
liDine etc. In programul competiției 
figurează 16 discipline spbrtive : atle
tism. baschet, ciclism, box. gimnas
tică. tenis de masă, tenis, volei, 
fotbal, tir, natatie etc. Delegația R. P. 
Chineze va număra peste 280 de 
sportivi, care vor participa la între
cerile a 14 discipline.

Tenis
In anul viitor, campionatele euro

pene de tenis rezervate amatorilor 
vor avea loc in organizarea federa
ției de specialitate din Austria. In 
1976 campionatele se vor desfășura 
la Praga. Aceste hotăriri au fost lua
te la Wroclaw in cadrul lucrărilor 
comitetului euroDean la care a parti
cipat si B. Reay. secretar general 
aî Federației internaționale de tenis 
(F.I.L.T.). Cu acest prilej s-a sta
bilit ca întrecerile campionatelor eu
ropene pentru juniori să se desfă
șoare separat in anul 1976.

★
în semifinalele turneului interna

tional de tenis de la Indianapolis, 
tinărul. suedez Bjorn Borg l-a în
vins cu 7—6. 6—7, 6—4 pe mexicanul 
Raul Ramirez. Borg il va întilni in 
finală pe americanul Jimmy Connors, 
care l-a eliminat cu 6—4, 6—3 pe 
sDaniolul Orantes. Finala probei fe
minine a fost ciștigată de Christ E- 
vert (S.U.A.), Învingătoare cu 6—0, 
6—0 în fața lui Gail Chanfi;eau 
(Franța).

Turneul Internațional de tenis da 
la Bretton Woods a fost ciștigat da 
cunoscutul campion australian Rod 
Laver care in finală l-a învins cu 
6—4. 6—3 pe americanul Harold So
lomon.

Atletism
La Stuttgart s-a încheiat meciul 

triunghiular de atletism dintre echi
pele masculine și feminine ale 
U.R.S.S.. R. F. Germania si Fran
ței. Intilnirile au fost ciștigate de se
lecționatele U.R.S.S. Citeva din re
zultatele inregiștrate in ultima zi de 
concurs : masculin : suliță : Lusis 
(U.R.S.S.) 81,48 m ; 110 m garduri : 
Drut (Franța) 13”5/10 ; 5 000 m plat : 
Hildenbrand (R.F.G.) 13’38”8/10 ;
greutate : Reichenbach (R.F.G.) 20,80 
m ; 200 m : Ommer (R.F.G.) 20”7/10 ; 
feminin : 1 500 m : Bragina (U.R.S.S.) 
4T2”7/10; lungime: Alfaieva (U.R.S.S.) 
6.47 m ; disc : Melnik (U.R.S.S.) 
69.04 m.

■ir
în ziua a doua a campionatelor de 

atletism ale Finlandei de la Jyvaes- 
kylae (centrul Finlandei) sulițașul 
Hannu Siitonen a obținut un rezul
tat de 83,28 m (cea mai bună per
formanță mondială a anului).

Fotbal
In etapa de dqminică a campio

natului suedez de fotbal, echipa Aat- 
vidaberg. care va întilni in „C.E.E." 
De Universitatea Craiova, a termi
nat la egalitate : 1—1 cu Brynaes. Pe 
primul loc in clasament se află F.C. 
Malmd, cu 22 puncte, urmată de 
A.I.K. — 21 puncte și Aatvidaberg — 
18 puncte.

plin.de
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A SECRETARULUI GENERAL AL P. C. FRANCEZ
(Urmare din pag. I)

calea destinderii este Indispensa
bil sâ se facă totul pentru a in
tensifica lupta tuturor forțelor iu
bitoare de pace, democratice și 
progresiste. pentru organizarea 
păcii, garantarea securității po
poarelor. pentru ca destinderea 
realizată in domeniul politic să 
f-e urmată de măsuri care să ducă 
într-o primă etapă la limitarea 
și reducerea înarmărilor. Această 
luptă este cu atît mai necesară cu 
cit rezistența forțelor militariste 
și reacționare ostile destinderii și 
coexistenței pașnice continuă să 
se manifeste. Coexistenta pașnici 
între state cu orînduiri sociale di
ferite nu înseamnă deloc slăbirea 
luptei de clasă. Ea cere, dimpo
trivă. o Intensă luptă de clasă, 
politică și ideologică, împotriva 
imperialismului. Cele două parti
de consideră că amploarea și 
complexitatea problemelor ce se 
pun în fața omenirii contempora
ne reclama participarea activă a 
tuturor statelor la elaborarea și 
punerea în aplicare a unor solu
ții conforme cu interesele tuturor 
popoarelor.

Acordind o atenție deosebită 
situației de pe continentul euro
pean, cei doi secretari generali 
7 tu pronunțat pentru continuarea 
e;orturilor in vederea încheierii 
cu succes a lucrărilor Conferinței 
pentru securitate și cooperare în 
Europa și ținerea în cel mai scurt 
timp a celei de-a treia faze la 
cel mai înalt nivel. Ei au sublini
at necesitatea instaurării unei 
securități reale pe continent. a 
transformării acestuia într-o zonă

a păcii trainice, pe baza inviola
bilității frontierelor de stat, a 
neamestecului în treburile interne, 
a independenței, 
drepturi, a 
forței sau 
forța.

Tovarășii _____
Georges Marchais 
sprijinul partidelor lor față 
lupta*  dreapta a popoarelor 
Asia, Africa și 
împotriva imperialismului, 
nialismului, neocolonialismului 
a rasismului, pentru libertate, in
dependență națională și progres 
social, pentru recunoașterea și 
respectarea dreptului fiecărei țări 
de a dispune in mod suveran de 
bogățiile sale naturale, pentru re
ducerea și înlăturarea decalajelor 
dintre țările în curs de dezvoltare 
și cele avansate din punct de ve
dere economic, pentru instaurarea 
unor principii de dreptate și echi
tate in relațiile dintre toate națiu
nile.

Ei și-au reafirmat solidaritatea 
militantă cu forțele democratice 
din Spania și Chile care luptă îm
potriva dictaturii și au cerut pu
nerea în libertate a secretarului 
general al Partidului Comunist 
din Chile, Luis Corvalan, a ce
lorlalți patrioți chilieni, a tuturor 
deținuților politici.

Cei doi secretari generali au 
afirmat hotărirea partidelor lor 
de a contribui la cauza unității 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale pe baza marxism- 
leninismului și internaționalismu
lui proletar, a principiilor în
scrise în Declarația Consfătuirii

egalității in 
renunțării la folosirea 
la amenințarea cu

Nicolae Ceaușescu șl 
au exprimat 

* ” de 
din 

America Latină 
colo

și

de la Moscova, din iunie 1969. Ei 
au subliniat, totodată, însemnăta
tea colaborării pe scară națională 
și internațională a comuniștilor cu 
celelalte organizații ale clasei 
muncitoare, mal ales cu partidele 
socialiste, social-democrate. cu 
toate forțele care se pronunță îm
potriva imperialismului și reac- 
țiunil, pentru înfăptuirea țelurilor 
nobile ale eliberării naționale și 
sociale, pentru democrație și pace 
și au afirmat hotărirea lor de a 
contribui Ia unitatea tuturor for
țelor democratice și progresiste, a 
întregului front antiimperialist. în 
prezent, in lume există posibilități 
noi pentru dezvoltarea luptei oa
menilor muncii și a maselor popu
lare in favoarea progresului so
cial, a democrației, păcii și coope
rării, pentru socialism. Aceste po
sibilități trebuie folosite cu în
drăzneală și spirit de inițiativă.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Georges Marchais au exprimat sa
tisfacția lor pentru relațiile fră
țești tradiționale dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist Francez. Ei au considerat 
că întrevederile pe care le-au 
avut, desfășurate într-o atmosferă 
de prietenie și solidaritate fră
țească, vor contribui la adîncirea 
și dezvoltarea colaborării dintre 
cele două partide, 1® unitatea miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale, la prietenia dintre 
popoarele român și francez. De 
ambele părți a fost reafirmată 
voința de a dezvolta legăturile 
prietenești și de cooperare dintre 
Partidul Comunist Român și Par
tidul Comunist Francez.

0 delegație a Partidului Congelez Cronica zilei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în numele guvernului, al poporului venezuelean, precum și al meu 

personal, mulțumesc Excelenței Voastre pentru mesajul de felicitare pe 
care mi 1-ațl transmis cu prilejul celei de-a 164-a aniversări a indepen
denței naționale. I oinsesc ace,st prilej pentru a vă .reînnoi dorința fermă 
a Venezuelel de a strînge din ce in ce mal mult legăturile de prietenie 
și înțelegere care unesc popoarele șl guvernele noastre.

CARLOS ANDRES PEREZ
Președintele Republicii Venezuela

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE ' CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Guvernul șl poporul Liberiei au primit cu cordialitate amabilul șl 

prietenescul dumneavoastră mesaj de felicitare trimis cu ocazia celei 
de-a 127-a aniversări a independenței. îmi face deosebită plăcere de a 
v.î transmite dumneavoastră, guvernului și poporului marii dumneavoas
tră țâri, sincerele noastre aprecieri și mulțumiri. însoțesc acestea de 

. urări de sănătate pentru Excelenta Voastră, de pace și continuă prosperi
tate Republicii Socialiste România.

W. TOLBERT jr.

DIN TlKILt SOCIALISTE

R. P. POLONĂ Bilanf rodnic
pe șantierele anului '74

CORESPONDENTA DIN VARȘOVIA

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Mulțumesc Excelenței Voastre pentru mesajul de prietenie pe care 
binevoit 6ă mi-1 adresați cu ocazia sărbătorii naționale a Repu-ați

blicii Ecuador.
La rîndul meu, transmit urări pentru prosperitatea poporului român 

și fericirea dv. personală.

GUILLERMO A. RODRIGUEZ LARA
Președintele Republicii Ecuador

Conferința internațională a tineretului

Luni dimineața a sosit an Capitală 
o delegație a Partidului Congoiez al 
Muncu. condusă de Martin M'Beri, 
secretar al C.C. al P.C.M., care, la 
invitația C.C. ai P.C.R.. va efectua o 
vizită de prietenie in țara noastră.

La sosire, delegația Partidului 
Congoiez al Muncii a fost salutată

de tovarășii Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președinte al Consiliului de 
conducere, rector al Academiei „Ște
fan Gheorghiu". Constantin Potingă 
și Constantin Vasiliu, adjuncți de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști dc partid.

A apărut revista

„MUNCA DE PARTID"
Nr. 12/1974

Revista publică, in deschidere. 
„Hotărirea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 27—29 iulie privind 
convocarea celui de-al XI-lea 
Congres al partidului, ordinea 
de zi și normele de reprezentare 
la congres", precum și Criteriile 
ce trebuie să fie îndeplinite de 
candidat» propuși pentru orga
nele centrale și locale ale parti
dului.

în continuare, sub genericul 
„Gloriosul jubileu al eliberării 
patriei și cel de-al XI-lea Con
gres al P.C.R ". sint publicate 
articolele : ..Marea sărbătoare 
națională a poporului român ‘ ; 
„Un moment de deosebită în
semnătate in viața partidului și 
s țârii" : ..Adunările și confe
rințele organizațiilor de partid 
pentru dări de seamă și ale
geri" : ..Ample acțiuni politice 
pentru transpunerea în viață a 
hotâririi partidului privind ma

jorarea retribuției celor ce mun
cesc". : ..Formarea omului nou, 
parte integrantă a construcției 
socialiste" de Mihai Telescu și 
„Forța organizatorică a partidu
lui" de Ion Circei.

Revista inserează, de aseme
nea. la rubricile „Organizațiile 
de partid, factor unificator al 
eforturilor pentru realizarea 
cincinalului înainte de termen", 
„Cum se înfăptuiește rolul con
ducător al organelor și organi
zațiilor de partid". ..Programul 
de educație comunistă al mase
lor prinde viață", „Stil dinamic 
și competență in dirijarea acti
vității economico-'ociale". ..Pro
bleme ale consiliilor populare", 
numeroase alte articole privitoa
re la exneriența organizațiilor 
de Dartid din diverse domenii, 
publicind totodată note critice și 
răsDunsuri la întrebările citito
rilor.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu. a primit o te
legramă de mulțumire din partea 
ministrului relațiilor externe pe
ruan. general de brigadă. Angel de 
la Flor Valle. pentru felicitările 
transmise cu ocazia Zilei naționale 
a Republicii Peru.

•k

Luni după-amiază a sosit în Ca
pitală o delegație a Uniunii gene
rale a țăranilor palestineni, con
dusă de Hussein Salim Aii. preșe
dintele uniunii, care. Ia invitația 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, va face o 
vizită de documentare in tara noas
tră.

La sosire, pe-, aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Aldea 
Militaru, președintele U.N.C.A.P.. de 
alte persoane oficiale. A fost pre
zent Abdin Imad, reprezentantul 
permanent ■ al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei la București.

(Agerpres)

Duminică. în aula Facultății 
drept din București, a inceput Con
ferința internațională a tineretului pe 
problemele populației — manifestare 
adiacentă Conferinței Mondiale a 
Populației, ce va avea loc in curînd 
in Capitala patriei noastre.

Participanții au urmărit cu viu in
teres și au subliniat cu îndelungi a- 
plauze mesajul adresat conferinței de 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

A luat apoi cuvîntul Antonio 
Carrillo Flores, secretar general al 
Conferinței Mondiale a Populației, 
care a adresat mulțumiri, in numele 
Organizației Națiunilor Unite, pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, guvernului 
român, care au sprijinit inițiativa de 
a se organiza Conferința internațio
nală a tineretului pe problemele 
populației.

După dezbaterile in plen rezervate 
discutării și adoptării’regulamentului' 
de procedură, precum și alegerii or
ganelor de conducere ale acestui im
portant forum al tineretului, au in
ceput discuțiile in comisii.

PRONOEXPRES
CÎȘTIGURILE TRAGERII

DIN 7 AUGUST 1974 :

cinema
1.15;• Fluturii : CENTRAL -

11.30: 13.45; 16; 18,15: 20.30.
O Băiatul cu un cal alb :
MINA — 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Program de desene animate- 
pentru copii : DOINA — 9.45.
• O picătură in mare : DOINA 
— 11,15: 13,15; 15,45: 18; 20,15.
O 36 de ore : SCALA - *
11,15: 13.45; 16,15: 18.15:
BUCUREȘTI — 8.45: 11.15;
16; 18.30; 20.45, la grădină 
GRADINA DINAMO — 20.
• Fără un adio : PATRIA — 9.30;
21.45: 14: 16.15; 18.30; 20.45, FES
TIVAL — 9,15; 11.30; 13,30: 16;
1&.:<3; 21. la grădină — 20. FAVO
RIT — 9.15; 11.30; 13.45: 16: 18.15; 
20,30. GRADINA --------------

LU-

8,45;
21.15, 
13,30; 

— 20,

— 20.
e Apartamentul : 
2.30; 12; 15,30: 18:

LUCEAFARUL

CAPITOL — 
___. ____  ... 20.30. la grădi
nă — 19,45. CASA FILMULUI — 
10; 12,30; 15,30: 18 : 20,30.
a Tara lui Sanuikov : BUZEȘTI
— 9: 11.15: 13.30; 15.45; 18.
a Urmârește-mă ! : FEROVIAR — 
9; 11 15: 13.30: 15.45: 18: 20.15. MO
DERN — 9: 11.15; 13.30: 16; 18; •
20.15. la grădină — 19.45.
a Roman vesel : DRUMUL SĂRII
— 15,30; 18: 20.15.
a Tunurile din Navarone : EX
CELSIOR — fi: 12.30: 16: 19.30,
MELODIA — 9; 12,30: 16; 19,30, 
TOMTS — 9: 12,15: 15.45; 19. la 
grădină — 20, GRADINA AURO
RA — 20.
a Diminețile unui băiat cuminte: 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20.15.
s Șapte păcate : VICTORIA — 
9.15; 11.30; 13.45: 16; 18.15; 20.30. 
a Cel mai bun om pe care 11 cu
nosc : PROGRESUL — 16: 18; 20. 
e Cleopatra : GLORIA — 9: 13;
17. GRADINA TITAN — 19,45.

• Inimă pe frlnghie : COTRO- 
CENI — 14; 16: 18; 20.
• Porțile albastre ale orașului : 
PACEA — 15.30: 17,45; 20.
• Vandana : GRI VIȚA — 9: 12,30;
16: 19.30. VOLGA — 9; 12.15;-
15.45; 19. FLAMURA — 9; 12.30; 
16; 19.30.
• Pămintul părinților noștri : BU- 
CEGI — 16; 18.
a 50 000 de dolari recompensă : 
DACIA — 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20,30.
e Felix și Otilia : VIITORUL — 
15.30; 19.
> Afacerea Dominici : UNIREA
— 15.30; 18. la grădină — 20,15.
a Columna : MUNCA — 9; 13;
16; 19.
a Judo : LIRA — 15.30; 18.
• Contesa Walewska : r ’’«'rr
— 15.30; 18: 20.30.
a Ceața : RAHOVA —
• Marea hoinăreală :
— 13: 20.30.
a Luminile orașului :
TARI — 15.30; 18; 20,15.
a Plimbare In ploaia de primă
vară : MIORIȚA — 9; 11,15; 13.30; 
15.45; 18; 20,15.
a Odiseea generalului Jose: FLA- 
CARA — 16; 18; 20.
a Duel pe autostradă : ARTA — 
15.30: 18; 20.15.
a Walter apără Sarajewo: POPU
LAR — 15.30; 18; 20,15.
a Anonimul Venetian : MOȘILOR 
15.30: 18; 20, la grădină — 20.15. 
a Adam șl Eva în conflict : COS
MOS — 15.30; 18: 20.15.
a Cat Ballou : CR1NGAȘI — 16; 
18,15.
a Fata care vinde flori : VTTAN
— 15.30; 19. la grădină — 20.
a Războiul subteran : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE - 15,30; 
18; 20,15.
O Pe aripile vlntului : GRADINA 
BUCEGT — 19.45.
a Păcală : GRADINA BUZEȘTI
— 19.45.
a Mihai Viteazul : GRADINA
ARTA — 20.
a Inamicul public nr. 1 : GRADI
NA LIRA — 20.

GIULEȘTI

15.30. 
RAHOVA

FEREN-

vremea
Ieri în (ară : Vremea a fost în 

general instabila și s-a răcit accen
tuat îndeosebi in jumătatea de vest 
a țării. Cerul a fost schimbăior. mai 
mult noros in Banat. Crișana. Ma
ramureș si Moldova, unde au căzut 
ploi ’ temporare si sub formă de 
averse însoțite de descărcări elec
trice. In Dobrogea și Transilvania 
ploile au avut un caracter local. In 
zona munților Banatului s-au semna
la! grindină si lapoviță. Vintul a 
suflat moderat, cu intensificări lo
cale in zona de munte și in «udul

țării. Temperatura la ora 14 oscila 
intre 12 grade la Țebea-Brad. Blaj 
și Caransebeș și 24 grade la Bucu- 
reștir

Timpul probabil pentru 14, 15 și
16 august. In (ară : Vreme in general 
instabilă și răcoroasă la începutul 
intervalului, apoi in ameliorare. Cerul 
va fi schimbător. Vor cădea averse 
locale de ploaie, mai frecvente in 
nordul tarii si in zonele de deal și 
de munte. Vint potrivit. Minimele 
vor fi cuprinse intre 7 și 17 grade, 
izolat mai coborite in depresiuni, 
iar maximele vor oscila între 17 și 
27 grade, local mai ridicate la sfir- 
șitul intervalului. In București ; 
Vreme in general instabilă. Cerul va 
fi schimbător. Vor cădea ploi de 
scurta durată. Vint potrivit. Tempe- 

. ratura ușor variabilă.

Extragerea I : Cat. 2 : 1 variantă 
10 la sută a 46 723 lei : Cat. 3 : 4,55 a 
10 269 lei : Cat. 4 : 17,65 a 2 647 lei ; 
Cat. 5 : 85 a 550 lei ; Cat. 6 : 2 339,05 
a 40 lei.

REPORT CATEGORIA I : 339 411
lei.

Extragerea a Il-a : Cat. B : 8.65 
variante a 5 606 lei ; Cat. C : 34,10 a 
1 422 lei ; Cat. D : 1 488.15 a 60 lei ; 
Cat. E : 69,40 a 200 lei ; Cat. F : 
1 689.20 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A : 266 777 
lei.

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA

DIN 11 AUGUST 1974 :

36 19 33'

FOND DE ClȘTIG : 1 ()04 982 lei
Extragerea I : 10 45 9 33 12 44 39

31 23
Extragerea a Il-a : 38 14 29 32 30

34 22 31 2
Extragerea a IlI-a : 44 17 19 22 33

34 37 38 10
Extragerea a IV-a : 8 1 32 3 29

12 44 43
Extragerea a V-a : 4 16 43 34 31

13 9 21
Extragerea a Vl-a : 6 8 44 4 23

Plata ciștigurilor va începe în Ca
pitală de la 20 august pină la 11 
octombrie : in țară de la 26 august 
pină la 11 octombrie 1974 inclusiv.

(Urmare din pag. I)

Mai tirziu am dobindit și 
trainice prietenii literare, 
mindrindu-mă dintre acești 
amici și confrați intru con
dei cu Mihail Sadoveanu, 
Ionel Teodoreanu, Mihai 
Codreanu, George Topir- 
ceanu, Otilia Cazimir, De- 
mostene Botez și alții, fie 
în timp ce lucram Ia tipo
grafia revistei „Viața Ro
mânească". fie cu alte pri
lejuri. Popasurile scriitori
cești in locuințele amicilor 
sau sub bolțile pitorești ale 
lașului, care i-au adăpos
tit cindva și pe Eminescu 
și Creangă, erau tot atitea 
ocazii de a ne încălzi la fo
cul spiritualității înalte și 
de a slobozi ca dintr-un a- 
devărat corn al abundenței 
versuri spontane, epigrame, 
satire la adresa racilelor 
âcelor vremi de tristă adu
cere aminte. Făceam haz 
de necaz, căci asnră și ne
miloasă era condiția inte
lectualului și mai ales a 
artistului. Au fost ani grei 
de exploatare, aooi de ur
gie a războiului și vremuri 
de bejenie, pentru ca, re
venind in lașul marilor iu
biri, să găsim pretutindeni 
ruine și scrum, pe lingă un 
imens tribut de vieți ome
nești.

In schimb, zodia nouă 
avea să înceapă, totul re- 
născind din cenușă și din 
rămășițele încă fumeginde,

problemele populației (C.I.T.P.P.) In 
cele trei comisii: Tineretul, populația 
și dezvoltarea social-economică ; Ti
neretul, populația, resursele și mediul 
înconjurător și Tineretul, populația, 
familia și bunăstarea. Dezbaterile au 
prilejuit un larg schimb de păreri 
privind procesele demografice din 
lumea contemporană și implicațiile 
pe care acestea le au asupra condi
țiilor de viață și afirmarea tinerei 
generații. Un mare număr de vorbi
tori au relevat legătura nemijlocită 
dintre problemele privind evoluția 
populației și cele ale dezvoltării so- 
cial-cconomice. S-a evidențiat, in a- 
cest context, că soluționarea reală a 
problemelor populației implică nece
sitatea ca popoarele să decidă inde
pendent asupra valorificării resurse
lor naționale, precum și in lichidarea 
subdezvoltării și a decalajelor econo
mice. Numeroase intervenții s-au re
ferit la creșterea rolului activ al ti
neretului in rezolvarea problemelor 
demografice și social-economice de 
care depind viitorul omenirii, înfăp
tuirea idealurilor de pace și progres 
social, făurirea unei lumi mai bune 
și mai drepte.

Lucrările conferinței continuă.
(Agerpres)

Anul colei de a XXX-a aniversări 
a renașterii Poloniei — marcată de 
curind -- consemnează succese 
remarcabile ale oamenilor muncii 
care și-au mobilizai eforturile 
pzntru a accelera ritmul proce
sului dc dezvoltare social-econo
mică a tării pe calea socialismului. 
Darea in exploatare a unor obiec
tive de importantă națională, 
realizarea a cit anai importante 
economii de materiale și materii 
prime, participarea activă la mun
că patriotică pentru înfrumuseța
rea orașelor si satelor sint ci
teva din preocupările actuale 
seamă ale poporului polonez.

Din tabloul bogat al înfăptuirilor 
se conturează. în primul rind. suc
cesul marilor colective industria
le, care au raportat obținerea, în 
primele șase luni ale anului, a 
unei producții suplimentare in va
loare de 10.6 miliarde zloți, înde
plinind, astfel, și depășind anga
jamentele luate. Acesta a fost răs
punsul concret al comuniștilor, al 
întregii clase muncitoare la apelul 
conducerii de partid și de stat din 
R. P. Polonă.

„înainte de termen !" a fost ți 
este lozinca sub care se desfășoa
ră darea in exploatare a nume
roase obiective. Cu 12 săptămîni 
mai devreme au fost încheiate lu
crările primei etape de realizarea 
celei mai mari investiții in dome
niul construcțiilor maritime — 
portul nordic de lingă Gdansk. Aici 
a intrat in funcțiune baza de 
transbordare a cărbunelui, cu o 
capacitate de 50 000 tone în 24 ore. 
Noul obiectiv va permite sporirea 
considerabilă a exportului de căr
bune, ceea ce — se estimează aici 
— va aduce numai in acest an un 
spor de valută de 30 milioane do
lari.

Succese de prestigiu au dobindit 
energeticienii. în primele șase luni, 
potențialul țării sporind cu 
1 000 MW, ca urmare a intrării in 
funcțiune înaintea datei planificate 
a unor noi blocuri energetice la 
centralele Kozienice. Rybnik. Pat- 
now și Doina Odra. Pe toate șan
tierele energeticii poloneze se des
fășoară, in continuare, o muncă 
intensă nu numai pentru îndeplini
rea sarcinilor planului anual, cl

de

și pentru traducerea In viață a an
gajamentelor de a pune in func- 
li-.t.ne. suplimentar, incă două 
blocuri de cile 200 MW la Kozie- 
nice și Doina Odra — respectiv 
a capacităților noi. prevăzute pen
tru întregul cincinal.

Ca urmare a accelerării ritmu
lui construcțiilor, se află în faza 
decisivă realizarea celui mai marb 
combinat de ciment. „Malogoszcz" 
din voievodatul Kielcc unde, de 
curînd. au fost supuse probelor pri
mele linii tehnologice. Există toate 
premisele ca întregul combinat 
să-și înceapă activitatea normală 
incă in acest an. ceea ce va aduce 
economiei un spor de ciment in 
valoare de 250 milioane zloți.

Nu de mult a fost dată in ex
ploatare mina de cupru „Rutina" 
din bazinul „Lubin-Glogow", a că
rei producție se va ridica la 6 000 
tone in 24 ore. De asemenea, s-a 
încheiat construirea minei de zinc 
și plumb „Pomorzany" cu o 
paritate anuală de extracție 
1 000 tone (investiția a fost reali
zată in mai puțin de patru ani).

într-un timp record — 30 de 
luni — a intrat in funcțiune uzina 
de laminat pentru plăci groase de 
la Czestochowa, a cărei producție 
anuală se ridică la 750 000 tone.

Acestor mari eforturi creatoare 
li s-au alăturat și constructorii de 
locuințe care au predat la cheie, 
in mediul urban, în primele șase 
luni ale anului. 75 900 aparta
mente — cu 7 400 mai mult decit 
in perioada corespunzătoare a anu
lui trecut. Capitala țării, Varșo
via. s-a îmbogățit cu două noi ma
gistrale rutiere — „Trasa La- 
zienkowska" $i „Wislostrada". iar 
in Stare Miasto s-au încheiat 
lucrările t exterioare la recon
strucția vechiului palat, edificiu 
de o deosebită valoare isto
rică. Dar nu numai capitala, ci și 
celelalte orașe și localități se dez
voltă si se înfrumusețează con
tinuu. Bogatul bilanț al realizărilor 
din acest an oferă premisele certe 
ale unor noi izbînzi pe calea dez
voltării multilaterale a Poloniei 
socialiste..

ca- 
de

Gheorghe CIOBANU

cuba Tradiții
'■ ...............-

si destine-> noi

Luni au continuat lucrările Confe
rinței internaționale a tineretului pe

IN JUDEȚUL ALBA

de servicii
montane

Șîefan D1NICĂ 
corespondentul „Scinteii"

Prestațiile
în zonele

în ultimii ani. Uniunea jude
țeană a cooperativelor meșteșu
gărești Alba a acordat o atenție 
deosebită extinderii și moderni
zării rețelei de unități presta
toare de servicii din zona Mun
ților Apuseni, în centrele mun
citorești miniere și forestiere. In 
prezent, in orașele Cimpeni, 
Abrud, Zlatna, precum și in 
centrele muncitorești Baia de 
Arieș și Roșia Montană își des
fășoară activitatea o rețea com
plexă de unități prestatoare de 
servicii și ateliere meșteșugă
rești cu un profil divers, care 
asigură satisfacerea necesităților 
sporite ale populației din zonele 
de munte. In orașul Cimpeni, de 
exemplu, cooperativa meșteșu
gărească „Moțul" realizează ac
tivități in valoare de 2,8 mili
oane lei in ramura prestațiilor 
de servicii. Numai in orașul 
Cimpeni această cooperativă 
dispune de 19 unități care asi-

.gură prestații de servicii în 
meniul reparațiilor de locuințe, 
croitorie, reparații radio-TV, 
tricotaje, încălțăminte ele. Tot 
aici s-a deschis, in acest an. un 
atelier de timplărie și urmează 
să se înființeze un atelier de 
reparații auto și motorete. O 
altă cooperativă meșteșugăreas
că cu un profil larg de activita
te există in orașul Abrud. De 
menționat faptul că multe din 
unitățile care se vor deschide in 
acest an sint localizate in aceas
tă zonă. Astfel, la Abrud, Zlat- 
na și Roșia Montană se vor în
ființa ateliere de reparat obiec
te de uz casnic. Multe din uni
tățile care au luat ființă de cu
rind au un profil nou pentru 
această zonă, dovadă a creșterii 
nivelului de trai al populației 
din Munții Apuseni.

Meseria de pescar are 
în Cuba, tară înconju
rată de ape. tradiții 
la fel de vechi ca pri
mele așezări apărute 
pe insulă. Oamenii 
locurilor au văzut din- 
totdeauna în apele al- 
bastre-verzui ale mă
rii o sursă de nebănui
te avuții. Cu toate a- 
cestea. in trecut pes
cuitul a fost întotdea
una ..o cenușăreasă" a 
activităților din insulă, 
fiind practicat cu mij
loace rudimentare și 
neavind o pondere 
demnă de subliniat in 
circuitul economic na
țional.

In perioada de 
dinaintea victoriei re
voluției, cele 2 500 de 
ambarcațiuni din lemn, 
aflate intr-o stare pre
cară. cu care erau în
zestrați pescarii cuba
nezi (o flotă în adevă
ratul sens al cuvintu- 
lui nu exista) captu
rau anual abia 20 000 
de tone de pește. A 
fost meritul puterii 
populare de a fi reor
ganizat pe baze noi. 
moderne activitatea și 
in acest important sec
tor economic, ceea ce a 
schimbat din temelii 
destinul ..oartienilor 
mării". Odată cu na
ționalizarea industriei 
pescărești, statul a ca-

rantat achiziționarea 
oricăror cantități de 
pește, a fixat munci
torilor din acest sec
tor. pe lingă un sala
riu lunar sigur, servi
cii medicale gratuite, 
concedii plătite, pen
sii etc. ; totodată, flo
ta de pescuit a fost 
înzestrată cu nave noi.

CORESPONDENTA 
DIN HAVANA

moderne, a fost înfiin
țat un Institut natio
nal al pescuitului, iar 
această ramură a eco
nomiei a devenit una 
din cele mai impor
tante. avînd creșterea 
cea mai dinamică. In 
1973, flota de pescuit a 
capturat peste 150 000 
tone de pește și 
crustacee — de șapte 
ori mai mult decit 
înainte de revoluție — 
din care, în afara can
tităților destinate con
sumului intern, s-au 
realizat exporturi in 
valoare de 35 milioa
ne dolari.

Statistici recente a- 
rată că flota de pes
cuit cubaneză, 
dispune de 3 000 
nave moderne și
meazâ să primească

care 
de 

ur-

Intr-un iureș nestăvilit, 
numit astăzi de oaspeții de 
peste hotare — un adevă
rat „miracol românesc". 
S-au refăcut edificii și mo
numente de o valoare ines
timabilă, adăugindu-se insă 
peste tot realizări uimitoa
re, care dau alte dimen
siuni lașului. Ulița copilă
riei mele a devenit ca prin

bea de Iași doar ca despre 
un oraș al culturii, astăzi 
adăugăm la caracterizarea 
sa expresia de cetate a in
dustriei, fără a face o fi
gură de stil. Pentru că o 
splendidă platformă indus
trială, cuprinzind numeroa
se întreprinderi ultramo
derne, a răsărit ca prin 
farmec pe locurile unde

ce. că, astăzi. Nicolina, 
vechi leagăn al mișcării 
revoluționare, străbate, in 
lumina acestor îndrumări, 
un amplu proces de mo
dernizare. cu rezultate re
marcabile. Nu sint un om 
al cifrelor exacte, dar in 
acest caz. pentru a reda o 
imagine fidelă a avintului 
industrial al municipiului

farmec unul din moderne
le cartiere ale orașului, 
înzestrat cu blocuri spa
țioase, cu luminoase școli 
și întreprinderi, ca și alte 
foste periferii, pline odini
oară de dughenițe sordide, 
de maidane și cocioabe 
dărăpănate. Aserțiunea des
pre spiritul contemplativ al 
ieșenilor, despre o anume 
pasivitate a moldoveanu
lui, a fost infirmată de’fap
te. de mutațiile adinei pe
trecute in conștiința oame
nilor in anii edificării so
cialiste, precum și,de luci
ditatea lor vie, dublată de 
glasul inimii, de acțiunile 
lor îndrăznețe, de patriotis
mul fierbinte.

Și dacă altădată se vor-

erau cimpuri cu ierburi 
sărăturoase sau ulicioare 
întortocheate. O platfor
mă despre care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu spunea, 
la conferința organizației 
județene de partid Iași din 
ianuarie 1973 : „Este una 
din cele mai bine organi
zate din țară. Ea constituie 
o mîndrie nu numai pen
tru moldoveni, 
întregul ponor". __
nut cu toții, cu jus
tificată bucurie, aceste 
inâlte aprecieri, ca și 
indicațiile prețioase pe 
care conducătorul partidu
lui și statului nostru le-a 
dat atunci pentru dezvol
tarea pe mai departe a in
dustriei ieșene. Așa se fa-

ci pentru 
Am reți- 
cu

nostru, recurg cu plăcere la 
statistici. Astfel, in prezent, 
lașul realizează 81 la sută 
din producția de antibiotice 
a țârii, 37,5 la sută din cea 
de fibre și fire sintetice, 
32 la sută din producția de 
țesături de mătase, 18 la 
sută din producția de țevi 
și altele. Mai pe scurt, la
șul dă astăzi, intr-un sin
gur an, atit cît * 
treaga industrie 
1938.

lașul a fost și . „ .........._
unul din centrele proemi
nente ale culturii din țara 
noastră, orașul primei uni
versități și al primului 
teatru in limba română, 
astăzi șl important centru 
academic ; firul celor mai

oferea in- 
a țării in

va rămîne

prețioase înfăptuiri 
trecut continuă, _ legătura 
dintre generații fiind o 
trăsătură remarcabilă. Ia
tă deci că „declinul" lașu
lui, prorocit cindva pripit 
de către unii falși profeți, 
s-a dovedit a fi o legen
dă. dar aceasta grație nu
mai forței regeneratoare, 
insuflată de partidul nos
tru și energiei oameni
lor noi. Trăim intr-un oraș 
a cărui tinerețe am cinta- 
t-o și o voi cinta mereu, 
căci ea nu constă numai 
in virsta majorității popu
lației sale — muncitori și 
studenți — ci, mai ales, 
In ritmul înnoirilor socia
liste. Astăzi viața univer
sitară nu pulsează numai 
în dealul Copoului. ci și 
pe malul Bahluiului, in 
inima zonei industriale, 
unde a apărut un adevă
rat orășel studențesc.

Intr-o asemenea’ ambi
anță și poetul septuagenar 
se simte tinăr, dovadă că 
am închinat de curind noi 
versuri urbei mele de baș
tină :

pină în 1975 încă 600. 
ocupă — pe acest plan 
— primul loc in zona 
Caraibilor și al șase
lea în America La
tină. De citeva luni, ea 
dispune de o fabrică 
plutitoare de prelucra
re a peștelui.

Firește, vorbind de 
aceste realizări, nu se 
poate trece sub tăcere 
faptul că pe lingă 
progresul tehnic, en
tuziasmul. hărnicia și 
abnegația oamenilor 
muncii din acest sec
tor au jucat un rol ho- 
tăritor. Au# crescut 
priceperea si califica
rea oamenilor, a sporit 
productivitatea mun
cii. ajungindu-se de 
la 1.5 tone producție 
anuală pe lucrător în 
1959. la peste 11 tone 
in 1973 !

Flota de pescuit a 
Cubei este o creație a 
revoluției, a hotâririi 
oamenilor acestor 
locuri de a construi și 
dezvolta o puternică și 
modernă industrie a 
pescuitului, la inălți- 

. mea exigențelor ce le 
imoun .realizările obți
nute de Cuba in toate 
domeniile construcției 
socialiste.

M. FABIAN

De la C.E.C.

După vremuri de prăpăd 
Anii i-au schimbat făgașul. 
Și sint bucuros să văd 
Cum Întinerește lașul. 
Și-acest vechi oraș erou 
Slavă dă cu gînd văpaie 
Marelui său ctitor nou 
Ceaușescu Nicolae.

Unitățile Casei de Economii 
și Consemnațiuni din intreaga 
țară primesc pină la data dc 
30 septembrie a.c. inclusiv, de
puneri pe libretele de economii 
cu dobindă și ciștiguri in au
toturisme. in vederea partici
pării la tragerea la sorți pen
tru trimestrul IV/1974.

Incepind cu tragerea la sorți 
a libretelor de economii cu do
bindă și cîștiguri in autoturis
me, pentru trim. IV 1974, se vor 
organiza două trageri Ia sorți 
separate : una pentru libretele 
emise de unitățile C.E.C. din 
(ară și una pentru cele emise 
de unitățile din Capitală. Pen
tru fiecare tragere se va întoc
mi o listă cu libretele de eco
nomii cu dobindă și ' cîștiguri 
în autoturisme care au drept 
de participare la tragerea la 
sorți, in ordinea alfabetică a 
județelor și, respectiv, în ordi
nea numerelor sectoarelor 
pitalei. De asemenea, 
flecare 
separat, fondul de cîștiguri 
funcție de soldul depunerilor 
pe țară și, respectiv, pe Capita
lă, pe baza cărora se va stabili 
numărul de cîștiguri ce se cu
vin fiecărei trageri.

Pentru fiecare tragere se va 
întocmi cite o listă oficială a li
bretelor ieșite ciștigătoare, care 
se vor publica in presă.

Ca-, 
pentru 

tragere $e va calcula, 
în
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CONSILIUL DE SECURITATE
A RECOMANDAT PRIMIREA 1N O.N.U.

A REPUBLICII GUINEEA-BISSAU
® Portugalia sprijină cererea de primire în O.N.U. a tină 

rului stat • Noi recunoașteri oficiale

NAȚIUNILE UNITE 12 (\rcrprcs). — Consiliul de
O.N.U. a recomandat In unanimitate. luni seara, admiterea 
Guineea-Bissau in Organizația Națiunilor Unite.

Securitate ni 
Republicii

Rcromandarca Consiliului va fi 
examinată de Adunarea Generală a 
O.N.U. in cursul viitoarei sale se
siuni, care se va desfășura ineepind 
de la jumătatea lunii viitoare. Tânăra 
republică africană urmează n deveni 
al 138-lea stat membru al Organiza
ției Națiunilor Unite.

Reuniunea de luni seara a Consi
liului de Securitate, consacrată cere
rii -Republicii Guineea-Bissau de a 
fi primită in O.N.U., a constituit în
cununarea unui proces de puternică 
afirmare internațională a noii repu
blici independente, care este recu
noscută in prezent de aproximativ 
100 de state ale lumii.

Printre țările care au dai nubllri- 
tâții in ultimele zile declarații ofi
ciale privind recunoașterea diplo
matică și stabilirea de relații cu ti- 
nărul stat independent african se află 
Franța. R. F. Germania. Italia, 
Marea Britanic. Belgia. Olanda. Da
nemarca. Irlanda, Austria. Canada și 
S.U.A. în documentul anunțind ho
tărirea guvernului american, pre
ședintele Gerald Ford și-a exprimat 
satisfacția in legătură cu acordul de 
principiu intervenit intre Portugalia 
pi Partidul African al Independentei 
din Guineea-Bissau si Insulele 
Capului Verde (P.A.I.G.C.), precum 
ș; speranța Statelor Unite de a dez
volta cu noul stat Independent rela
ții „rodnice și prietenești".

înainte de începerea ședinței Con
ciliului de Securitate, ministrul por
tughez al afacerilor externe. Mario 
Soares, a adresat președintelui in 
exercițiu al Consiliului. Jacques Le- 
eompt (Franța), un mesaj In care 
este exprimată poziția Portugaliei de

G Omagiu adus de președintele Gerald Ford lui Richard 
Nixon

WASHINGTON (Agerpres). — Noul 
șef al Administrației americane. Ge- 
r.-ld Ford, a adus un omagiu prede
cesorului său.'Richard Nixon. In
tr-o alocuțiune rostită in fața per
sonalului de la Casa Albă. Gerald 
Ford a declarat : „Știu că aveți sen
timente de amărăciune, asa cum am 
și eu. dar trebuie să fiți mîndri, 
mindri de președintele pe care l-ați

• Consultări pentru desemnarea vicepreședintelui S.U.A.
WASHINGTON 12 (Agerpresk — 

Noul președinte al Statelor Unite. 
Gerald Ford, a avut duminică le 
Casa Albă consultări cu un grup de 
consilieri si lideri ai Coneresului in 
vederea desemnării vicepreședintelui 
S.U.A.

După cum a declarat un purtător' 
de cuvint al Casei Albe, propunerea 
pentru viitorul vicepreședinte al 
Statelor Unite va fi prezentată spre 
confirmare Congresului înainte de 
zfirșitul acestei săptămini.

★
Pină la desemnarea de către pre

ședintele Gerald Ford a vicepreșe
dintelui S.U.A.. interimatul este asi
gurat. potrivit constituției, de pre- 
Fi-dintele Camerei Reprezentanților, 
Carl Albert (democrat).

★
WASHINGTON 12 (Agerpres). — 

Senatorul democrat Henry Jackson 
i-a cerut președintelui Gerald Ford, 
lntr-un raport cu privire la recenta 
sa vizită la Pekin, să grăbească pro
cesul de normalizare a relațjilor cu 
P-.P. Chineză. Agenția Reuter, care 
transmite această știre, precizează 
că. după părerea lui Henry Jackson, 
„in prezent este oportun să fie re-

r
Combaterea poluării mărilor și oceanelor

pe ordinea
Deși previziunile arată că pinâ 

la sfirșitul acestui mileniu popu
lația globului va atinge șapte mi
liarde. numărul sporit de locuitori 
ai Terrei nu ridică probleme de 
nerezolvat in ceea ce privește hra
na : numai prin exploatarea rațio
nală a recurselor alimentare ale 
mărilor și oceanelor, afirmă spe
cialiștii. se poate asigura hrana nu 
a șapte, ci a treizeci de miliarde 
de oameni.

Dar, după cum declara re
cent cunoscutul oceanograf francez 
Jacques Cousteau, ..omul de abia a 
început să cunoască și să exploa
teze marea și oceanul și a și des
coperit că ele sini pe moarte". 
Tocmai de aceea, accentuarea con
tinua a procesului de poluare a 
anelor mărilor și oceanelor și, im- 
plicit. identificarea mijloacelor de 
combatere a acestui proces, figu
rează la loc de frunte pe ordinea 
de zi a CONFERINȚEI ASUPRA 
DREPTULUI MARII de la Cara
cas. Datele prezentate de diferiți 
vorbitori arată că. datorită infes
tării apelor marine cu reziduuri 
industriale, peștii încep să fie a- 
feciati de' boli pe care pină acum 
nu le-au cunoscut, cum este can
cerul. Un raport al „Fundației 
mondiale de protecție a faunei", 
citat la conferință, declara catego
ric : „Oceanele sini folosite ca 
imense lăzi de gunoi ale omenirii".

Zonele marine ca;e includ estua
rele șj vărsările de nuri ori acelea 
situate in apropiere de mari aglo
merări urbane sint cele mai afec
tate de procesul poluării. Efectele 
acestei situații pentru oamenii care 
se hrănesc din pescuit sau a căror 
alimentație include, intr-o oareca
re proporție. si peștele sint dintre

sprijinire fără rezerve a 
primire in O.N.U. a 
Guineea-Bissau.

împărtășită 
a stabili și 

, __ RC-
Guineca-Bissau

cererii do 
Republicii 

_________ „Guvernul portu
se arată, totodată, in mesaj, 

exprimă intenția 
P.A.I.G.C.. de 

dezvolta relații de cooperare 
tivă cu Republica *"■ ' 
in domeniile economic, cultural, teh- 
fric etc., pe baza principiilor inde- 
oerdentei. resoectului reciproc, ega
lității si reciprocității do interese".

Mare adunare populară
la Lisabona

12 (Agerpres). — La 
sărbătorit, duminică.

T.1S ABONA 
I. s iboi a s-a ____
„Ziua emigranților". Cu acest prilej 
a fost organizat un mare miting ne 
stadionul „1 Mai", din capitală. 
Participant!! și-au exprimat sprijinul 
față de forțele armate ale țării și 
guvernului provizoriu.

Vasco dos Santos Goncalves, pri
mul ministru al țării, luind cuvintul 
in timpul mitingului, a făcui un 
anei in vederea depunerii de eforturi 
susținute pentru reconstruirea unei 
noi Portugal». Au mai rostit alocu
țiuni generalul Costa Gomes, in nu
mele Juntei de salvare națională, și 
reprezentanții partidelor coaliției gu
vernamentale, ai centralei intersindi- 
cale.

Secretarul general 
Comunist Portughez, 
a fost, de asemenea, 
ting.

ai Partidului 
Alvaro Cunhal, 
prezent la mi-

slujit și de eforturile pe care le-ati 
depus pentru el și pentru națiune".

„Președintele Nixon, a continuat 
Gerald Ford, a luptat multă vreme, 
și din toate puterile sale, pentru a 
servi poporul american, in bune con
diții. lncheindu-și mandatul la pre
ședinție printr-un act dezinteresat și 
curajos".

cunoscută diplomatic R.P. Chineză". 
Ca un prim pas, senatorul sugerea
ză deschiderea unei ambasade a 
S.U.A. la Pekin.

★
WASHINGTON 12 (Agerpres). — 

Președintele Gerald Ford a conferit, 
duminică, cu secretarul de stat. Hen
ry Kissinger, a anunțat purtătorul 
de cuvint al Casei Albe. Jerald Ter- 
horst. întrevederea a prilejuit o am
plă abordare a problemei cipriote — 
a precizat el — subliniindu-se în
deosebi necesitatea menținerii înce
tării focului in insulă,

Terhorst a adăugat că președinte
le Gerald Ford este pe deplin încre
zător că lucrările Conferinței de la 
Geneva in problema Ciprului vor 
putea avansa datorită spiritului, de 
bunăvoință al părților interesate/

*
TOKIO 12 (Agerpres). — „Japonia 

ar dori convorbiri la nivel înalț 
intre președintele Gerald Ford și 
primul ministru Tanaka, la Washing
ton. cit mai curind posibil", s-a afir
mat din surse guvernamentale ja
poneze. Tanaka ar dori să se opreas
că la Washington cu prilejul turneu
lui său in America de Sud și Cana
da, care va începe la 12 septembrie.

de zi a Conferinței
cele mai grave. Datorită deșeurilor 
provenite din industrie s-au înre
gistrat chiar cazuri mortale — de 
exemplu in Atlantic, in apropierea 
marilor metropole braziliene Sao 
Paulo și Rio de Janeiro — autori
tățile interzicând pescuitul in zo
nele respective. In alte cazuri, con
sumul de pește contaminat cu rezi
duuri industriale produce orbiri, 
surzenie, tulburări nervoase, cazul

DE LA TRIMISUL NOSTRU 
SPECIAL

Minamota, din Japonia 
„Scânteia" nr. 9932, din 28 
n.r.). bucurindu-se de o tristă ce
lebritate. In largul mărilor și ocea
nelor sint vărsate anual milioane 
de tone de petrol sau reziduuri 
petrolifere care, de asemenea, peri
clitează grav fauna și flora marină. 
O altă sursă de poluare o consti
tuie deșeurile uzinelor atomice 
aruncate in mare. Numai o mică 
parte din petrol, substanțe chi
mice, pesticide sau alte reziduuri 
industriale ajung la fundul mării 
sau oceanului, Restul rămine la su
prafață și distruge planctonul, 
princiDala „fabrică de oxigen" a 
mării și, totodată, principalul ali
ment al peștelui.

Multi vorbitori au atras atenția 
asupra faptului că la aceste cauze 
s-ar putea adăuga, dacă nu vor fi 
luate din timp măsurile corespun
zătoare. și cele provenite de pe 
urma acțiunilor viitoare pentru ex
plorarea și exploatarea resurselor 
minerale și de energie ale mărilor

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Plat» ScIntelL Tel. 11 M 10. 17 so 20. Abonamentele se lae la oficiile poștale șl «Iluzorii din întreprinderi șl Inslltutll. Din ștrâlnOtate, abonamentele șe Iac prin „HOMPRESFILATELLA- București 
Calea Grlvlțel nr. 64—66 P.O.B. — 2001. Tiparul; Combinatul Poligrafic CASA. SCINTEH 40 360

Manifestări consacrate
sărbătorii naționale a României

BERLIN. — In cadrul unei confe
rințe de presă. Vasile Vlad, amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia in R. D. Germană, a vorbit des
pre semnificația zilei de 23 August. 
Au participat ziariști reprezentind 
principalele sectoare de presă din 
capitala R. D. ~ 
urmărit cu un 
rea prezentată.

Germane, care nu 
viu Interes expunc-

Ambasada RomânieiHAGA.-La.....__........................
din Haga a avut loc o intllnire cu 
reprezentanții presei și radiotele- 
viziunii olandeze. Ambasadorul 
țârii noastre, Mihail Bujor Sion. a 
evocat semnificația actului Istoric 
de la 23 August 1914 și succesele 
remarcabile obținute de poporul 
român sub conducerea Partidului 
Comunist Român in cele trei dece
nii de la eliberarea țării.

ACCRA. — In capitala Re
publicii Ghana s-a deschis o 
expoziție de fotografii in care 
sint înfățișate succesele remar-

„Noul guvern columbian

va dezvolta relațiile de

prietenie cu România”

Declarația 
ministrului de externe 

al Columbiei

BOGOTA 12 (Corespondență deBOGOTA 12 (Corespondență de la 
V. Păunescu) : „Columbia are, evi
dent, dorința de a avansa nu nu
mai in procesul unei mai bune cu
noașteri. a stringerii relațiilor de 
prietenie dintre popoarele columbian 
și român, ci și pe calea amplifică
rii schimburilor comerciale dintre 
cele două țâri" — ne-a declarat, 
imediat după formarea noului gu
vern columbian, ministrul de exter
ne, Indalecio Lievano Aguirre.

„Vizita președintelui Alfonso Lo
pez Michelsen in România, care i-a 
lăsat cele mai frumoase impresii — 
a arătat ministrul de externe colum
bian — a constituit un nou prilej 
pentru dezvoltarea celor mai bune 
relații între țările noastre in urmă
torii ani. Privesc cu optimism posi
bilitățile de a realiza o colaborare 
și cooperare economică reciproc a- 
vantajoase, ca și permanente con
tacte diplomatice și culturale".

ORIENTUL APROPIAT
ALGER 12 (Agerpres). — Președin

tele Algeriei. Houari Boumediene, a 
conferit cu ministrul egiptean al afa
cerilor externe, Ismail Fahmy, aflat 
intr-o scurtă vizită la Alger. Au fost 
evocate situația din Orientul Apro
piat, probleme interesind țările ara
be. precum și principalele evoluții pe 
arena internațională — anunță agen
ția M.E.N.

La încheierea convorbirilor, Ismail 
Fahmy a făcut cunoscut presei că a 
inminat șefului statului algerian un 
mesaj din partea președintelui 
Anwar Sadat. El a precizat, cu 
această ocazie, că interlocutorii alge
rieni s-au pronunțat in favoarea 
coordonării pozițiilor între Egipt, Si
ria și Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei și celelalte țări arabe in 
problemele legate de convocarea reu
niunii la nivel înalt a șefilor de stat 
și de guvern din țările arabe.

DAMASC 12 (Agerpres). — La Da
masc a avut loc, luni, o întrevedere 
între președintele Siriei, Hafez El 
Assad, și Yasser Arafat, președinte
le Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.).

Agenția M.E.N. subliniază că s-a 
procedat la un schimb de păreri a- 
supra situației generale din țările 
arabe.

CAIRO 12 (Agerpres). — Compania 
petrolieră americană „Mobil Oii 
Corporation'' și Corporația generală 
a petrolului din Egipt au semnat un 
acord, in conformitate cu care socie

de la Caracas

și oceanelor. Comisia constituită in 
cadrul conferinței pentru a studia 
măsurile necesare protecției mediu
lui marin și combaterii poluării es
timează că. dacă nu vor fi luate 
de urgență măsuri la nivel națio
nal și internațional, mările și o- 
ceanele nu vor mai putea absorbi 
nivelul mereu crescind al poluării.

In acest sens, a devenit evident 
că este necesară o coordonare a e- 
forturilor pe plan mondial, ștabi- 
lirea unor reguli acceptabile pen
tru toate statele, măsurile pe a- 
ceastă linie mergind pină la insti
tuirea unei autorități internaționale 
însărcinată cu supravegherea apli
cării regulilor stabilite. Fără îndo
ială. o asemenea acțiune nu este 
ușor de înfăptuit, dată fiind com
plexitatea situațiilor (alături de 
mările și oceanele deschise există 
și mări închise sau semiînchise, 
care — așa cum se discuta la con
ferință— au nevoie de un regim 
special). Statele — 
reprezentanți — sint 
adontarea măsurilor 
toriile ce le aparțin, 
avut in vedere faptul 
tivitățl desfășurate in zonele asu
pra cărora se exercită jurisdicția 
națională să nu constituie surse 
de poluare care să aducă prejudi
cii altor state.

Dezbaterile din comisia amintită, 
concluziile care s-au desprins 
pină acum sint grăitoare pentru 
preocupările reprezentanților gu
vernelor de a se ajunge la soluțiile 
cele mai bune pentru apărarea vas
tului patrimoniu al omenirii pe 
care 11 constituie apele mărilor și 
oceanelor.

arată diverși 
suverane in 
pentru teri- 
dar trebuie 
ca aceste ac-

Valentin PĂUNESCU 

cabile obținute de poporul ro
mân in cele trei decenii. Cu acest 
prilej, locotenent-coloncl D. J. A. 
Felii, membru al Consiliului Redeș
teptării Naționale, ministrul plani
ficării economici din Ghana, a vor
bit color prezenți despre realizările 
României, scoțind in evidență 
personalitatea și activitatea tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

DAR ES SALAAM. — La biblio
teca națională din Dar Es Salaam 
s-a deschis expoziția fotografică 
„România la a XXX-a aniver
sare".

In alocuțiunea rostită cu acest 
prilej, J. Maleceln, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Tan
zania. a 'evidențiat evoluția favo
rabilă a relațiilor româno-tanzanie- 
ne. evocind importanța vizitei în
treprinse in Tanzania de președin
tele Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și convorbirile 
fructuoase avute cu președintele 
Julius Nyerere.

Constituirea Institutului
venezuelean de prietenie

cu România
CARACAS 12 (Agerpres). — La 8 

august 1974, in prezența unei asis
tențe numeroase, s-a constitui) la 
Caracas Institutul venezuelcan de 
prietenie cu România (I.V.A.R.), 
care are ca obiectiv prezentarea in 
Venezuela și in România a realiză
rilor culturale, științifice, artistice și 
sociale din cele două țări, promova
rea schimbului de experiență in do
meniul cultural-știintific,. întărirea 
relațiilor dintre cele două state.

I.V.A.R. a luat ființă din inițiativa 
unor personalități marcante din via
ța politică și culturală a Venezuelei.

Maria Tereza de Otero Silva, pro
motoarea acțiunii și președinta Co
mitetului de conducere al institutului, 
a relevat că înființarea I.V.A.R. in 
preajma sărbătoririi celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării Româ
niei de sub dominația fascistă con
feră acestui act semnificații deose
bite. Prietenii venezueleni ai poporu
lui român doresc să dovedească și in 
acest mod afecțiunea și stima lor 
pentru România socialistă, pentru 
președintele Nicolae Ceaușescu, a 
cărui vizită, în septembrie 1973. in 
țări latino-americane a produs o 
profundă impresie.

tatea americană obține dreptul de a 
exploata zăcămintele petrolifere din- 
tr-o zonă situată la sud de Canalul 
Suez, avind o suprafață de 200 000 
de hectare. După cum relatează pre
sa egipteană, acordul stipulează 
dreptul companiei do a desfășura 
prospecțiuni pe timp de 8 ani, iar 
durata exploatării este stabilită la 20 
de ani.

agențiile de presă transmit
La Roma au avut 100 TOnvor- 

biri intre Aldo Moro, ministrul a- 
facerilor externe al Italiei, și Râul 
Roa, ministrul de externe al Cubei, 
aflat in vizită in capitala Italiei, in 
cadrul turneului pe care il efectu
ează in unele țări europene.

M.fl.E. al R.D. Vietnam • 
transmis un mesaj președintelui Co
misiei Internaționale de Control și 
Supraveghere din Vietnam, in care 
atrage atenția asupra recentelor 
atacuri lansate de administrația de 
la Saigon împotriva capitalei pro
vinciale Loc Ninh și a unor re
giuni din provincia Tay Ninh — 
aflate sub controlul G.R.P. al R.V.S. 
Aceste acțiuni constituie grave vio
lări ale Acordului de ia Paris asu
pra Vietnamului.

Marocul și Mauritania 
au hotărit să mențină contacte per
manente in vederea coordonării ac
țiunilor destinate decolonizării Sa- 
harei spaniole — sș arată in- comu
nicatul publicat la încheierea con
vorbirilor dintre regele Hassan al 
II-lea al Marocului și Moktar Quid 
Daddah, președintele Republicii 
lamice Mauritania.

Is-

or-0 dalggatis reprezentind 
ganizația „Comitetul prietenilor^ 
mericani" a întreprins o vizită 
zona eliberată a Vietnamului 
sud, la invitația „Comitetului 
vietnamez pentru solidaritate cu po-

a- 
in 
de 

sud

PATRIOTICE CAMBODGIENE
PEKIN 12 (Corespondență de la I. 

Tecuță). — Cu prilejul unei confe
rințe de presă desfășurate luni la 
Pekin, Penn Nouth, președintele Bi
roului Political C.C. al Frontului Unit 
Național al Cambodgiei (F.U.N.C). 
primul ministru al Guvernului Regal 
de Uniune Națională al Cambodgiei 
(G.R.U.N.C.). a subliniat succesele 
multilaterale obținute de poporul 
khmer in vasta zonă eliberată a ță
rii, care cuprinde peste 90 la sută 
din teritoriul național și peste 80 la 
sută din nonulatia cambodgiană.

Penn Nouth a reafirmat hotărirea 
F.U.N.C. și a G.R.U.N.C., a poporu
lui cambodgian și a forțelor sale ar
mate de eliberare de a continua lupta 
pentru salvare națională pină la vic
toria finală, în scopul înfăptuirii con
ținutului declarației din 23 martie 
1970 a șefului statului C-'mbodgia. 
Norodom Sianuk, care relevă necesi
tatea înlăturării regimului trădător 
lonnolist și a edificării unei Cambod- 
gii indpoendente. pașnice, neutre, de
mocratice și prospere, în condițiile 
deplinei integrități teritoriale a țării.

CONVORBIRILE ROMÂNO-IRANIENE

Șahinșahul Iranului a primit 
pe viceprim-ministrul guvernului român

TEHERAN 11 (Agerpres). — Șa- 
hinșnhul Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamchr, a primit dumi
nică, la reședința de vară de la 
Ramsar, pe Ion Pățan, viceprim-mi- 
nislru al Guvernului Republicii So
cialiste România, ministrul comer
țului exterior și al cooperării eco
nomice internaționale.

Cu acest prilej, vlccpremlerul ro
mân a transmis din partea 
ședinlelui " •••-•■
România, . _ ___ T_ _
mesaj de prietenie și urări de si 
nătate șl fericire șahinșahului Arya- 
mehr, precum și prosperitate po
porului iranian. La rindul său, șa- 
hinșahul Iranului a adresat pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un 
cordial mesaj de prietenie, sincere 
urări de sănătate și fericire, precum 
și de noi succese și prosperitate po
norului român.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc au fost abordate probleme cu

......... .... ... . pre-
Republicii , Socialiste

Nicolae Ceaușescu. un
.................................... ?ă-

Premierul Pakistanului
a primit pa ambasadorul României

l-a 
pe

ISLAMABAD 12 (Agerpres). 
Premierul Zulficar Aii Bhutto 
primit, in vizită de prezentare^ _ 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Republica Islamică Pa
kistan. Lucian Petrescu.

Cu acest prilej, ambasadorul ro
mân a transmis premierului pakis
tanez, din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, un mesaj de 
prietenie și cele mai bune urări de 
noi succese, fericire personală, de 
prosperitate poporului pakistanez 
prieten, precum și dorința de a dez
volta pe multiple planuri relațiile

Evoluția situației din Cipru
NICOSIA 12 (Agerpres). — Pur

tătorul de cuvint al forțelor O.N.U. 
din Cipru, Rudolf Stajduhar, a a- 
nunțat că garda națională cipriotă 
greacă s-a retras, luni, din două 
sate turcești din regiunea orașului 
Paphos, precum și din cartierele 
turce ale orașelor Larnaca și Pap
hos, in vestul și sud-vestul insulei. 
El și-a exprimat satisfacția in le
gătură cu faptul că paragraful trei 
al acordului de la Geneva din 30 
iulie este aplicat. Paragraful res
pectiv stipulează că toate enclavele 
turcești ocupate de forțele cipriote 
grece din Cipru trebuie să fie eva
cuate. Totodată, el a anunțat că au 
fost eliberați 13 prizonieri de război 
turci.

Purtătorul de cuvWit a relevat că, 
luni dimineață, s-au făcut auzite 
schimburi de focuri în apropiere 
de Nicosia, precum și in regiunea 
Limassol.

★
GENEVA 12 (Corespondență de la 

C. Vlad.) — La Palatul Națiunilor au 
continuat, In cursul zilei de luni, ne-

porul american" — relatează agen
ția „Eliberarea". Delegația, condusă 
de Louis Schneider, secretar general 
al comitetului, a vizitat ' ~
Ha și citeva obiective 
districtul Trieu Phong, 
cia Quang Tri.

orașul Dong 
sociale in 
din provin-

din orașul 
efectuarea

Poliția italiană
Bologna, însărcinată cu 
anchetei privind descoperirea auto
rilor atacului cu bombe îndreptat 
împotriva expresului „Italicus", sol
dat cu 12 morți și 48 de răniți, a 
descoperit, duminică seara, in plin 
centru al Bolognei, sediul organiza
ției neofasciste „Anno zero".

Un tribunal militar sud- 
C6I6Stni l"3 con^amnat Pe fostul 
președinte sud-coreean, Yun Po Sun, 
la trei ani închisoare, iar pe episco
pul Daniel Chi la 15 ani închisoare, 
sub acuzația de a fi desfășurat ac
tivități „antiguvernamentale" — a- 
nunță agențiile de presă. Grupul de 
intelectuali, din care făcea parte și 
fostul președinte, a acordat sprijin 
studenților in activitățile lor protes
tatare împotriva regimului lui Pak 
Cijan Hi.

r. a. egipt 0 nouă regiune renaște
de-a lungul canalului Nubaria

grupu- 
conti-

în timp ce 
rile de experti ___
nuă cu succes lucrări
le de deblocare a Ca
nalului de Suez, ope
rațiune ce.se va în
cheia la sfirșitul aces
tui an, in regiunile de 
la vest de Nil a fost 
făcut un important 
pas înainte pe calea 
dezvoltării liniilor de 
navigație ale R.A. E- 
gipt. Zilele trecute, la 
El-Mex, lingă Alexan
dria, a avut loc. in
tr-un cadru festiv, 
inaugurarea canalului 
Nubaria, lucrare 
mare amploare, 
țiată In 1957.

Pină acum, princi
pala arteră de legătu
ră intre Egiptul de 
Sus și cel de Jos o 
constituia canalul 
Mahmoudleh. constru
it in secolul trecut 
prin utilizarea citorva 
tronsoane ale cana
lului Alexandriei. In 
ultimii ani, odată cu 
dezvoltarea economiei 
egiptene șl sporirea 

traficului comercial, 
canalul devenise im
propriu pentru o na
vigație rapidă și in
tensă. Așa s-a născut 
ideea utilizării unui 
alt canql, care/ avea 
de asemenea nevoie 
de a fi lărgit, adîn- 
cit, prevăzut cu eclu
ze — intr-un cuvint 
modernizat.

Canalul Nubaria 
pornește din regiunea 
orașului Alexandria 
și se îndreaptă apoi 
spre sud, pentru a se 
uni cu Nilul, deasu
pra punctului unde 
canalul Mahmoudieh 
se leagă cu brațul Ro- 
seta al marelui flu
viu. Proiectul, a cărui 
realizare a costat 25 
milioane de lire, va 
permite ambarcațiu
nilor fluviale să stră
bată distanța Alexan
dria — Cairo în trei 
zile in loc de 15 și să 
realizeze reduceri con
siderabile la prețul 
transportului de măr
furi. Prin Nubaria se

de 
ini-

privire la extinderea relațiilor de 
cooperare dintre România și Iran, 
In interesul ambelor popoare.

La întrevedere au luat parte Ni
colae Dolcaru, consilier al președin
telui Republicii Socialiste România, 
și Alexandru Boabă, ambasadorul 
României la Teheran. Din partea 
iraniană au participat Abbas Aii 
Khalatbari, ministrul afacerilor ex
terne, și F. Mahdavi, ministrul co
merțului.

Convorbirea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă deosebit de cordială.

în aceeași zi, Ion Pățan a fost 
primit de premierul Iranului, Amir 
Abbas Hoveyda.

★
După cum s-a anunțat, ministrul 

do externe al Iranului, Abbas Aii 
Khalatbari. a oferit un dineu in 
cinstea ministrului afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu. In cursul dineu
lui. cei doi miniștri au rostit toas
turi.

de colaborare intre cele două țări 
și popoare.

Exprimind sincere mulțumiri pen
tru mesaj, primul ministru pakista
nez a transmis președintelui Repu
blicii Socialiste România cele mai 
bune urări de fericire și noi succese. 
Referindu-se la bunele relații româ- 
no-pakistaneze și la contactele fruc
tuoase avute cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul vizitei efectu
ate in anul 1973 in Pakistan, el și-a 
exprimat, totodată, dorința de ex
tindere și diversificare a acestor Re
lații in numeroase domenii de ac
tivitate, spre binele și prosperitatea 
ambelor țări și popoare.

gocierile privitoare la Cipru, la care 
iau parte miniștrii de externe ai An
gliei, Greciei și Turciei, precum și 
reprezentanții Ciprului — Glafkos 
Clerides și Rauf Denktaș.

★
NICOSIA 12 (Agerpres). — Șeful 

Partidului Național-Democrat din Ci
pru, Takis Evdocas, arată, intr-un 
articol apărut in cotidianul „Ethniki", 
organ al partizanilor Enosis-ului 
(alipirea țării la Grecia), că o solu
ție in problema cipriotă, bazată pe 
autodeterminare, care ar duce la. 
unirea cu Grecia, ar fi „inoportună 
și nerealistă". „Noi trebuie să ne 
adaptăm ideile noastre la realitățile 
actuale, avind ca obiectiv principal 
securitatea insulei, scrie Takis Ev
docas. Noi trebuie să cerem demili
tarizarea totală a Ciprului, retrage
rea tuturor trupelor străine".

Observatorii politici de la Nicosia 
relevă importanța acestui articol, dat 
fiind faptul că partidul condus 
Evdocas s-a pronunțat, pină in 
zent, pentru Enosis.

de 
pre-

Lucrările celei de-a 2-a 
conferințe a pedagogilor 
din țările socialiste,la “re 
participă delegații din Bulgaria, Ce
hoslovacia. Cuba, R.D. Germană, 
Mongolia, Polonia. România, Unga
ria, U.R.S.S. și R.D. Vietnam, a înce
put la Berlin. Organizată sub aus
piciile Academiei de științe pedago
gice a R.D.G.. conferința are ca te
mă „Formarea personalității socialis
te multilateral dezvoltate — sarcină 
a invățămintului din țările socia
liste".

Un proiect de lege pr|- 
vind reforma finanțării campaniilor 
electorale a fost aprobat de Camera 
Reprezentanților a S.U.A. Documen
tul prevede limitarea contribuțiilor 
adusei de persoanele particulare sau 
diversele organizații și a cheltuieli
lor pe care candidații le vor putea 
face în cursul campaniilor, precum 
și acordarea unor subsidii federale 
pentru desfășurarea convențiilor na
ționale ale partidelor politice.

vor scurge anual 
1 750 000 tone cărbune 
necesar complexului 
siderurgic de la He- 
luan, sute de mii de 
tone de echipamente 
destinate noilor între
prinderi industriale, 
importante cantități 
de mărfuri. Canalul 
va permite, totodată, 
irigarea unor întinse 
terenuri agricole, in- 
sumind o suprafață de 
500 090 de feddani (un 
feddan = 0.42 ha), 
pe întinsul cărora vor 
fi create mai multe 
ferme moderne. El va 
forma granița estică 
a noului guvernorat — 
Nubaria — a cărui 
constituire confirmă 
creșterea importanței 
regiunii de vest, ca 
urmare a includerii 
in circuitul economic 
a unor vaste pămin- 
turi pină acum deșer- 
tice.

Nicolae N. LUPU
Cairo

• „MIKE-NEBUNUL"
- REDIVIVUS.
comando numărul 5 este in
vitat la o reuniune camarade
rească". Acest anunț misterios 
apărut in ziarul „Rliodcsia He
rald", din Salisbury, a produs 
mai in iii nedumerire, pînă ci nd 
s-a aflat că grupul respectiv a 
fost unitatea de mercenari con
dusă de ex-colonelul britanic 
Mike Hoarc, zis și „Mike-nebu- 
nul", caro și-a cucerit o tristă 
faimă in timpul secesiunii ka- 
tangheze. Căpetenia mercenari 
nu a învățat, se vede, nimic 
din sfirșitul rușinos al aventu
rii sale, intrucit in prezent ee 
pregătește să recruteze un nou 
grup de mercenari, care să 
lupte împotriva Frontului de 
Eliberare din Mozambic (FRE- 
LIMO), Potrivit unei alte pu
blicații — „Rand Daily Mail"
— din Africa de Sud, Iloare 
încearcă In momentul de față 
sâ .reconstituie nucleul foștilor 
mercenari din Katanga, acți
unea fiind finanțată de miliar
darul colonialist portughez Jor
ge Jardim care, după cum se 
știe, esie pus sub urmărire 
pentru . Lncitâre la revoltă de 
către autoritățile de la Lisabo
na. Caracterul nebunesc al în
cercării de a se mal opune as
pirației de libertate a poporu
lui mozambican nu vine decit 
să confirme porecla' căpeteniei 
de mercenari...

• MUZEU MARITIM^ 
LA LONDRA. In prima ju
mătate a sec. XIX, pe Tamisa, 
în apropierea Turnului Lon
drei, au fost inaugurate docurile 
pentru depozitarea mărfurilor 
din Extremul Orient, aduse de 
renumitele veliere ale epocii. 
La un moment dat, ele au fost 
abandonate, dar această zonă a 
renăscut in bună măsură, in 
anii din urmă, grație construi
rii Centrului comercial interna
tional de la Londra. Odată cu 
aceasta, s-a luat si inițiativa ca 
unul din bazinele docurilor să 
fie transformat intr-un inedit 
muzeu maritim. Printre navele 
care urmează să fie expuse 
aici se numără „Challenge" — 
un remorcher pe Tamisa, con
struit in 1931, „Nore" — un vas- 
far, destinat să supravegheze 
traficul in sectorul cel mai pe
riculos din 
„Lady Daphne", 
navele 
transportul ____  .
flat la începuturile sale, mu
zeul maritim de la Londra e 
prevăzut să se îmbogățească cu 
noi și noi piese, pe măsura des
coperirii sau refacerii unor 
nave cu valoare istorică.

estuarul Tamisei. 
una dintre 
cindva in 

cereale. A-
folosite 

de

• O COMPANIE NA
ȚIONALĂ pentru achizițio
narea și distribuirea filmelor a 
.fost creată de Consiliul executiv 
național al Zairului. Pină in 
prezent, in Zair toate filmele 
erau distribuite de firme străi
ne. Intr-un comentariu pe mar
ginea hotărârii, cotidianul „Sa- 
Iongo", care apare la Kinshasa, 
apreciază că această măsură a 
fost determinată de faptul că 
distribuitorii străini au răspin- 
dit in țară numeroase 
care îndeamnă 
crimă și jaf. 
dus la crearea ___
nesănătos in rândurile a 
meroși spectatori. Ziarul afir
mă, pe de altă parte, că pen
tru a obține o adevărată in
dependență pe plan cultural 
trebuie produse filme de către 
cineaștii din Zair, în concor
danță cu interesele țării.

____  filme 
la violentă, 
ceea ce a 
unui climat

J1U-

SIN- 
DIN 
PE-

• UN ALIMENT 
TETIC OBJINUT 
REZIDUURILE DE
TROL, extrem de bogat In 
proteine, a fost pus la punct de| 
Argentina. Un pfund din ace^y- 
produs este la fel de bogat -4.1 
proteine ca și cinci pfunzi de 
carne proaspătă de vacă. Noul 
preparat, care se prezintă sub 
forma unui praf, va putea fi 
folosit cu succes in lupta care 
se duce in prezent in,lume îm
potriva foametei și subnutriției.

• IN MUNȚII TATRA A 
NINS in noaptea de 11—12 
august. Stratul de zăpadă mă
soară 4 centimetri. în același 
masiv muntos a fost înregistra
tă și temperatura de minus 3 
grade Celsius, neobișnuită pen-' 
tru această perioadă a anului.

• LA STRÎMTOARE. 
Trei deținuți de drept comun 
din închisoarea din Canon 
City, statul Colorado (S.U.A.), 
s-au gindit la un mijloc inge
nios de evadare, respectiv as- 
cunzindu-se in compartimentul 
de compactizare a resturilor 
menajere al unui autocamion 
aparținind Întreprinderii locale 
de salubritate. Ei nu au reușit 
insă să blocheze mecanismul de 
fârimițare a gunoaielor cu aju
torul unei bucăți de lemn, așa 
cum își propuseseră. Alarmat 
de strigătele din interiorul 
compartimentului, șoferul au
tocamionului a oprit la timp 
mecanismul și s-a reîntors in 
incinta închisorii unde cei trei, 
scăpați ca prin minune de o 
soartă deloc de invidiat, au fost 
cit se poate de mulțumiți să-și 
poată relua locul in celule.

• BETON Șl NEU
TRONI. La solicitarea insti
tuțiilor austriece din domeniul 
construcțiilor, Centrul de cer
cetări de la Seibersdorf din a- 
propișrea Vienei a conceput o 
instalație care produce beton 
mai bun și mai ieftin. Toate 
componentele care concură la 
fabricarea betonului — nisip, 
piatră, ciment, apă — sint mă
surate și controlate continuu cu 
sonde de neutroni și aparate 
electronice speciale pentru a se 
obține dozarea optimală a pas
tei.

Prin această metodă se eco
nomisesc 25 de kg ciment la me
trul cub de beton. Utilitatea el 
este relevantă pe marile șantie
re ale centralelor energetice, 
autostrăzilor și in fabricile de 
prefabricate.

l b


