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„Întreaga presă din România a cunoscut o puternică 
dezvoltare, afirmîndu-se ca un instrument activ și eficace 
în lupta pentru transformarea revoluționară a societății, 
pentru transpunerea în viață a politicii partidului și statului 
nostru socialist. Presa noastră a devenit o puternică forță 
socială, cu o mare capacitate de influențare și un puternic 
rol mobilizator și organizator în marea operă de construcție 
a societății socialiste"

NICOLAE CEAUȘESCU

Marile realizări în întrecerea socialistă inspiră

SATISFACȚIE,
ANGAJARE, ÎNCREDERE

N VIITOARELE ÎNFĂPTUIRI
Construcția da mașini grele

Constructorii de mașini grele raporteozâ :
e in 7 luni din acest an, FAȚA DE ACEEAȘI PE

RIOADĂ A ANULUI TRECUT, PRODUCȚIA GLOBALĂ 
A CRESCUT CU 20.1 LA SUTA. S-AU DAT PESTE 
PLAN PRODUSE IN VALOARE DE 152 MILIOANE LEI.

o LA EXPORT. COMPARATIV CU ACELAȘI INTER
VAL. REALIZĂRILE SINT MAI MARI CU 18.9 LA SUTA.

€ BENEFICIILE SUPLIMENTARE, PE 7 LUNI, SE 
RiDICA LA 233 MILIOANE LEI.

e Pe SORTIMENTE, in comparație cu perioada 
corespunzătoare a anului trecut, creșterile sint ur
mătoarele :

— utilaj pentru industria chimică 26,6 la sută
— utilaj pentru industria metalurgică 13,8 la sută
— utilaj pentru prelucrarea lemnului -166,5 la sută
— excavatoare 40,3 la sută
— rulmenți 40.4 la sută
— autocamioane Diesel 99,2 la sută
€ in 7 luni s-au realizat peste plan :
— 2 048 C P. MOTOARE CU ARDERE INTERNĂ
— 1 050 TRACTOARE
— 217 AUTOCAMIOANE Șl AUTOTRACTOARE
— 1 076 AUTOTURISME DE ORAȘ
— 150 AUTOTURISME DE TEREN
— 208 000 kW TURBINE CU ABUR
c intre colectivele care s-au remarcat In marea 

întrecere socialistă se numără : întreprinderile „Trac
torul" și ..Rulmentul" din Brașov, întreprinderile „Gri- 
vița Roșie" și ,23 August" din Capitală, întreprinde
rea constructoare de mașini din Reșița, Întreprinde
rea mecanică Timișoara, Șantierul naval Constanța.

Industria ușoară
Oomenii muncii din unitățile industriei ușoare 

anunță noi realizări de prestigiu în îndeplinirea sar
cinilor de plan și a angajamentelor asumote in acest 
an. în 7 luni, ei AU DEPĂȘIT PREVEDERILE DE 
PLAN LA PRODUCȚIA GLOBALA CU 230 MILIOANE 
LEI.
• Fizic, au tost realizate suplimentar:
— 7C0 MII MP ȚESĂTURI TIP MATASE
— 160 MII PERECHI ÎNCĂLȚĂMINTE
— 400 MII MP GEAMURI
— 1 200 TONE UTILAJE TEHNOLOGICE PENTRU 

INDUSTRIA UȘOARA.
• Concomitent, AU FOST LIVRATE SUPLIMENTAR 

LA FONDUL PIEȚEI MĂRFURI ÎN VALOARE DE 
PESTE 1 100 MILIOANE LEI.

• AU INTRAT ÎN FUNCȚIUNE, IN AVANS FATĂ 
DE TERMENELE STABILITE, MAI MULTE CAPACI
TĂȚI DE PRODUCȚIE, cum sint:

— dezvoltarea filatyrii de la întreprinderea tex
tilă din Lugoj;

— dezvoltarea și reutllarea întreprinderii de postav 
din Buhuși;

— dezvoltarea întreprinderii „Solidaritatea" din 
Oradea.

CELE MAI BUNE REZULTATE IN PRODUCȚIE 
cu obțifiut colectivele -de la „Țesătura" și Victoria" 
din lași, „Intex" Păuiești, „Postăvăria română", 
„Flacăra roșie", „Apoio" din București, ..Dorobanțul" 
Ploiești. „Irpatex" și „Metalolehnica” din Tg. Mureș, 
întreprinderea de sticlă și faianță Sighișoara, Fabrica 
de confecții Birloă, fabrica de tricotaje „8 Martie" 
Piatra Neamț.

muncitorii din formația condusă de 
maistrul Coluraban Zoltau, din sec
ția compresoare-agregate a întreprin
derii clujene „Tehnofrig**, efectuează 
ultimele verificări la o seric dc noi 

produse.

ÎN ZIARUL DE AZI:

© 25 de întrebări și răs
punsuri despre proiectul 
de Directive : 5 — Care 
sint principalele căi de 
creștere-intensivă a pro
ducții. agricole ? O .90 
de zile avans in cincinal 
® Rubricile noastre: 
Faptul divers, Sport, De 

pretutindeni.

LITERATURA
acestor ani

Drumul străbătut de literatura 
romană de la eliberare pină in 
prezent a fost un drum lung și greu, 
pe care scriitorii noștri l-au par
curs cu totală dăruire, jnilitînd 
fără întrerupere pentru izbinda 
ideilor celor mai înaintate. Activi
tatea lor, de-a lungul acestor de
cenii, s-a bucurat de sprijinul per
manent al partidului, și ea s-a 
conjugat cu elanul constructiv care 
i-a animat pe oamenii patriei noas
tre, dornici de a-și făuri o viață 
mai bună. Tradițiile progresiste ale 
literaturii noastre, întunecate de 
anii dominației fasciste, s-au con
tinuat cu o forță sporită in condl- 
țlile create de partid după eliberare. 
In primele rinduri ale scrisului 
c im ba lanț din acel moment s-au 
aliniat cei mai valoroși din scrii
torii români : Mi
hail Sadoveanu, 
Tudor Arghezi, 
George Bacovia, 
Gala Galaction, 
Cezar Petrescu, 
Camil Petrescu. 
George Călinescu.
Hortensia Papadat-Bengescu. N. D. 
Cocea, Tudor Vianu, Alexandru Ki- 
rițescu, ca să-i pomenim numai pe 
cei dispăruți, dar a căror operă râ- 
m;ne înscrisă pentru totdeauna in
tre marile valori ale literaturii 
noastre.

De-a lungul acestui drum au a- 
pârut și s-au alirmat citeva gene
rații de noi scriitori, a căror operă 
îmbogățește cu mult patrimoniul 
spiritual al poporului nostru. Multe 
din scrierile lor, care reflectă as
pecte le de viață și aspirațiile aces
tor ani fierbinți, au fost traduse in 
limbi străine, bucurindu-se de o 
largă circulație pe aria altor po
poare. întocmind un bilanț al celor 
trei decenii care se împlinesc de 
la eliberare, rezultatele muncii 
noastre, a scriitorilor, sânt pozitive. 
Dar nu este cazul să ne culcăm pe 
i . suei-.-,-lor obținute. Această 
mup ă sc c :Fe continuată* și imbu- 
natâ’ită. Azi. mai mult ca oricând, 
datoria noastră fundamentală este 
de a scrie cărți adevărate, cit mai 
trainice, cit rnai profunde. Prin 
grija partidului si a statului au 
fost create toate condițiile pentru 
dezvoltarea nestinjenită a persona
lității fiecărui scriitor. Trebuie deci 
să ne aplecăm cu mai multă vi
goare asupra paginilor albe din 
fața noastră, să studiem viata și 
problemele vieții noastre, să desco
perim și să transpunem în literatu
ră. cu talent si pricepere, cu pasiu
ne si dragoste, folosind toate mii
le le pe care ni le oferă expe
riența noastră si a înaintașilor, si 
arta modernă, peisajul inedit al so
ci-tj’ii noastre socialiste in plin 
avint creator.

Perioada revoluției, a reorganiză
rii economice și pinâ la timpul de 
fj’ă al construcției societății socia- 
1 multilateral dezvoltate este re
flectată in literatura română prin 
opere valoroase aparținind tuturor

O privire retrospectiva de 
Zaharia STANCU 

președintele Uniunii Scriitorilor

generațiilor de scriitori, care au dă
ruit acestui timp al României pro
priile lor aspirații de libertate și 
dreptate socială. Se continuă astfel, 
in mod firesc, o reflectare a timpu
lui istoric, exemplu luminos fiin- 
du-ne marii scriitori înaintași, iubi
tori de țara și de pămintul străbun, 
de la cronicari și revoluționarii de 
la 1848 la Eminescu, Coșbuc, Re- 
breanu, Goga, Nicolae Iorga.

Tendințele fundamentale ale lite
raturii române in această perioadă 
sint. cred, marcate de aprofun
darea conceptelor care stau la baza 
culturii și literaturii noastre socia
liste, încă de la începuturile ei : 
realism politic, civic, educativ, mo
bilizator. Scriitorii noștri de toate 
virstele s-au străduit și se stră

duiesc continuu 
să tină pasul 
cu extraordinare
le progrese, care 
s-au înregistrat 
in făurirea socia
lismului in ulti
mii zece ani, 

progrese care ne-au dus in faza 
creării unei societăți socialiste mul
tilateral dezvoltate. Scriitorii noștri 
înțeleg că angajarea literaturii in 
opera partidului și a poporului nos
tru devine, in această fază, și mai 
adincă. și mai totală, și că răs
punderile lor, ale scriitorilor, au 
sporit.

In același timp, sarcinile noastre 
au devenit mai dificile. In cei trei
zeci de ani care au trecut, si cu 
deosebire in acești ultimi zece ani, 
poporul nostru a făcut progrese 
deosebite in cultură, pe toate di
recțiile. Publicul cititor de litera
tură este nu numai foarte numeros, 
dar esie si foarte informat și a de
venii extrem de exigent. El nu mai 
tolerează îngustimea dogmatică, 
monotonia clișeistică. simplismul 
șablonard. Aceasta nu înseamnă că 
el ar îngădui abandonarea vreuneia 
din obligațiile unei literaturi de a- 
dincă angajare umană, de patetică 
fidelitate față de idealul socialist, 
de activă prezență in actualitate.

Viața noastră a devenit in anii 
din urmă foarte complexă, iar su
fletul omului de azi este foarte 
bogat, chiar dacă, uneori, plin de 
inegalități, de contradicții.

Ne silim, cum am spus și mai 
Înainte, din toate puterile și cu în
treaga noastră bună credință și 
responsabilitate să facem față u- 
nor sarcini atit de dificile, dar atit 
de nobile : dc a ajuta cu scrisul 
nostru și cu întreaga noastră acti
vitate la crearea unei literaturi noi. 
la crearea unei lumi noi care să 
mențină pacea, să cunoască 6i să a- 
jute la înflorirea civilizației și a 
culturii.

Progresele literaturii noastre sint 
incontestabile. Recolta ultimilor ani 
— in poezie, in roman si nuvelă, 
in dramaturgie, in critică și istorie
(Continuare in pag. a IV-a)

PURTĂTOR AL CUVlNTULUI
DE LUMINĂ Șl ADEVĂR

AL PARTIDULUI
Poate niciodată mai mult ca în 

acest august jubiliar — al XXX-lea 
de la evenimentul fundamental ce 
reprezintă pihtra de hotar a isto
riei noastre contemporane — noate 
niciodată mai mult ca in aceste 
zile, cind întregul nostru nopor 
dezbate cu intensă participare de 
Kind si de faptă documentele de 
covirsitoare importanță ce vor fi 
adoptate de Congresul al XI-lea 
al partidului nu apar în mai pu
ternică lumină rolul si insemnăta- 
tea presei comuniste — a că
rei zi o sărbătorim la 15 au
gust, in amintirea 
primului număr al 
..Scinteii" ilegale — 
în ansamblul vieții 
politice, sociale si 
spirituale a Româ
niei contemporane.

In cei treizeci de 
ani de la eliberare, continuând 
și dezvoltind pe trepte tot mai 
înalte strălucitele tradiții ale 
ziarelor si revistelor democra
tice. progresiste șl revoluțio
nare din trecut. îndeosebi ale ce
lor scoase de partid in anii grei ai 
ilegalității, presa noastră comunis
tă s-a afirmat in tot mai mare mă
sură ca purtătoarea credincioasă a 
ideilor si idealurilor partidului, ca 
mesageră demnă a cuviniului de 
lumină, adevăr și însuflețire al 
Partidului Comunist Român. Prin
cipiul esențial ce a chezăsuit si 
chezăsuies'e creșterea continuă a 
prestigiului presei noastre in ma
sele largi ale poporului, temelia 
trainică a audienței și inriuriril 
tot mai largi a ziarelor, revistelor, 
radioului și televiziunii in rindu- 
rile" oamenilov muncii dc la. orașe 
și sate o constituie conducerea și 
îndrumarea continuă și nemijloci
tă de către partid, faptul că in 
țoale împrejurările pentru presa 
noastră, pentru cei ce o redactează

și o tipăresc, pentru realizatorii 
emisiunilor de radio și televiziune 
n-a existat și nu există (el 
mai înalt, menire mai profund în
rădăcinată in conștiință decit slu
jirea politicii partidului, a intere
selor fundamentale ale poporului.

Grija perseverentă a partidului 
pentru acest important propagan
dist. agitator si organizator colec
tiv. pentru permanenta sa consoli
dare si perfecționare se vădește 
elocvent in dezvoltarea temeinic 
gindită. a întregii noastre prese, 
in asigurarea unei puternice baze

DE ZIUA PRESEI ROMÂNE
tehnico-materiale radioteleviziunii, 
in așa fel incit sâ răspundă nevoi
lor de informare ale opiniei publice 
in ansamblul ei. ca .și ale fiecărui 
sector de activitate in parte. Apar 
in prezent in întreaga țară -108 pu
blicații cotidiene sau periodice, cu 
un tiraj, la o apariție, de aproape 
9 milioane exemplare — cifră fără 
termen de comparație chiar si in 
anii de vîrf ai dezvoltării României 
antebelice. Numai „Scânteia" tipă
rește zilnic aproape 1 100 000 exem
plare. Apar in tara noastră 61 de 
reviste social-politice. culturale, li
terare, de teatru, muzică, artă plas
tică, cinematografie, de informare 
și divertisment, intr-un tiraj total 
dc peste trei milioane de exem
plare la o apariție, iar numărul 
publicațiilor științifice si tehnice 
esie de 12G. Se cuvine reliefat fap
tul că se tipăresc 50 de publicații 
in limbile naționalităților conlocui
toare, cu un tiraj dc 621 680 exem
plare la o apariție — expresie 
grăitoare a ințeleptei si clarvă

zătoarei politici naționale marxist- 
leniniste a Partidului Comunist 
Român.

Toate acestea reprezintă nu nu
mai un înalt etalon al dezvoltării 
presei românești contemporane, dar 
si sursa unor mereu sporite înda
toriri ale slujitorilor ei. Oglindirea 
vieții și muncii de fiecare zi a în
tregului nostru ponor, ferm angajat 
în lupta pentru îndeplinirea cinci
nalului înainte de termen, pentru 
realizarea si depășirea angajamen
telor asumate in cinstea marilor 
evenimente ale acestui an jubiliar,( 

urmărirea pas cu 
pas a succeselor ob
ținute de colectivele 
de muncă in între
cerea socialistă, evi
dențierea eforturilor 
clasei noastre mun
citoare. ale țărăni

mii și intelectualității pe tă- 
rimul făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate, scoa
terea in relief a eroismului 
conștient, a avântatului spirit de 
inițiativă, a atitudinii profund res
ponsabile fată de importantele sar
cini si obiective trasate de particț 
— toate acestea fac din presa noas
tră comunistă o înaltă tribună a 
schimbului de experiență, un au
tentic focar al perfecționării cu o 
largă arie de iradiere.

' Este de la sine înțeles că. acțio- 
nînd permanent in calitate de pro
motor al noului, de autoritate pu
blică învestită cu dreptul și răs
punderea de a milita pentru afir
marea a tot ce este pozitiv si 
înaintat, ziarul comunist trebuie, 
totodată, să se impună în conștiința 
cititorilor prin gradul său înalt de 
exigentă față de tot ce frinează
(Continuare în pag. a Il-a)

Pulsul viu al activității zilnice de la întreprinderea metalurgică „Republica" din București se simte, mal 
mult ca oriunde, în secțiile de laminoare. în fotografie: incandescențe la laminorul I

Foto : E. Dichiseanu

STRATEG IA CARE——  , 

A DECIS VICTORIA1

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN -
Wotoral si lăuritnrul coaliției 
forlelor patriotice insurecționale 

in august 1944
(în pagina a IV-a)

Știința românească in cei 30 de ani

Scriitori pe meleagurile natale
Am scris o carte des

pre meleagurile natale, 
dar ori de cite ori revin 
in satul meu. Cămărașu, 
din județul Cluj, îndoiala 
mă cuprinde: oare n-am 
reușit sa povestesc prea 
puține : poale am sur
prins doar citeva raze 
colorate din milioanele 
pe care le reflectă un 
cristal; am scos la lumi
nă doar citeva învolbu
rări ale acelui fluviu iz- 
vorind din adâncurile is
toriei, și care, in curge
rea timpului, ne-a ecps 
in față valurile schimbă
rilor revoluționare ?

..Ce mai faceți ?“ — îl 
întreb pe cei de-acasă, 
ori de cite ori mă întorc 
printre ei, in Cimpia 
transilvană, numită odi
nioară și „marea moar
tă". „Sintem bine, mun
cim, uite, asta și asta e 
nou“. Și-mi arată 
nele schimbărilor, 
casă de cultură — inau
gurată nu demult, la des
chiderea căreia m-au in
vitat și pe mine să ros
tesc citeva'cuvinte. Un 
strălucitor magazin uni-V________ _____

versal, noua casă de să
nătate, locuințe noi, 
splendide, construite 
după cerințele urbaniză
rii, străzi pietruite,

venimente: Congresul X 
al partidului, Conferința 
Națională, planul cin
cinal. această întrecere 
largă cu Timpul, și. in

Pămîntul

Însemnări de SUTO Andrăs

som- 
Noua b. euri iute ridicate pen

tru specialiști! in 
cultură... și cite și 
cite. Răspunsurile, 
merările sint 
fapte. în ele se 
dește sensul marilor

agri- 
mai 

enu- 
simple : 

oglin- 
e-

aceste zile, efervescenta 
puternică determinată de 
anul jubiliar, de apropie
rea Congresului partidu
lui. care deschide noi 
orizonturi.

Acești oameni simpli

de acasă, români 
ghiari, trăiesc și 
cesc sub semnul __
în cartea mea sus-pome- 
nită, afluxul cetățenilor 
spre sediul gospodăriei 
de' stat, unde pe atunci 
se afla singurul televizor 
din sat, era considerat 
drept o adevărată... mi
nune. Astăzi majoritatea 
oamenilor, instalați acasă 
in fața propriului televi
zor, urmăresc pe micul 
ecran lumea largă, ima
gini despre dezvoltarea 
dinamică, impresionantă 
a României pe drumul 
societății socialiste mul- 
tilater.nl dezvoltate? spre 
comunism. Bineînțeles, in 
acest cadru general te in- 
timpină o sumedenie de 
preocupări de fiece zi, in 
care simți dinamismul 
din zori și pină-n noapte 
al eforturilor fiecăruia.

„Unde vă grăbiți, tova
răș? Pop ?“ — îl întreb 
pe președintele coopera
tivei agricole de produc
ție. „Avem nevoie de 50

(Continuare 
in pag. a IV-a)

și ma- 
mun- 

frăției.

CHIMIA 
de la preocupări de catedră la o vastă 

activitate de creație originală
de acad. Cristofor SIMIONESCU, 

vicepreședinte cl Academiei Republicii Socialiste România

Aniversarea a trei decenii de la e- 
liberarea patriei de sub dominația 
fascistă, de existentă a noii Românii, 
devenită stăpînă pe propriile sale 
destine și ferm angajată in edificarea 
orîhduirii socialiste, coincide cu 
parcurgerea unei etape eroice de 
dezvoltare economică și socială, care 
și-a pus adine amprenta pe înfăți
șarea generală a țării noastre. După 
cum se știe, intr-un scurt răstimp 
s-au produs o serie de transformări 
revoluționare, de Însemnătate isto
rică, inspirate și conduse de P.C.R., 
transformări care au imprimat eco
nomiei, științei, culturii. întregii vieți 
sociale un suflu nou. dinamism, 
luciditate. Părtașă la efortul unanim 
pe care il omagiem cu aceste prile
juri fericite, chimia românească are 
temeiuri să se considere intre acclc ac
tivități care s-au afirmat cu maximă 
pondere, spectaculos și au adăugat la 
atributele patriei și pe acela de „țară 
a chimiei** — și aceasta, mai ales, 
după Congresele al IX-lea și al 
X-lea ale partidului.

Sint cunoscuți parametrii de la 
care am plecat, după 23 August 1941,

in toate domeniile și, implicit, în cel 
al științei și industriei chimiei. Este, 
desigur, știut că. datorită condițiilor 
vitrege, slabei dezvoltări a econo
miei. am cunoscut o mare răminere 
in urmă și in promovarea preocupă
rilor privind chimia. Au existat to
tuși pionieri entuziaști și luminați al 
chimiei românești, creatori*de școli, 
care s-au dedicat, cu mari sacrificii, 
pasiune și devotament slujirii pro
gresului acestei științe. Progresele 
Școlii noastre de chimie nu s-au re
flectat, in condițiile regimului bur- 
gnezo-mcșieresc. in viața economică 
j1 tării. 'stud*i de valoare incontesta
bilă pentru acele vremuri inscriin- 
du-se doar ca eforturi singulare, fără 
echivalent intr-o industrie chimică 
romanească.

Rosturile unei industrii chimice ro
manești. organizată pe baze mo
derne. care 6ă valorifice superior 
resursele de materii prime de care 
dispunem, precum și pe cele din im
port. au fost deplin înțelese abia 
după eliberarea țării. Pornind de la 
Ideea că industrializarea reprezint*
(Continuare in pag. a IH-a)
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TOTUL
FAPTUL 
DIVERS

REALITĂȚI SOCIALISTE - LEGISLAȚIE SOCIALISTĂ

în numele demnității 

și personalității umane
Partidul Comunici Rnmftn. con

s' ient de rolul dreptului in trans- 
s-a preocup"! si se preocupă per
manent de formarea, dezvoltarea și 
perfecționarea legislației socialiste, 
de întărirea legalității si educarea 
c'tăter.il^r in spiritul respectului

Dreptul nostru socialist consti
tuie un instrument important de 
formare, modelare si perfecționare 
a noilor structuri si relații sociale, 
in concordantă cu cerințele legilor 
obiective ce acționează in diferite 
e^ape ale construirii noii orinduiri. 
El este chemat să reflecte realită
țile social-economice si. de aceea, 
atit sub aspectul conținutului, cit și 
al formei, trebuie să corespundă a- 
cestor realități. ..O necesitate obi
ectivă in ctaca actuală — arată 
tovarășul Nicolae Ceausescu — este 
ca dreptul socialist să oglindească 
structura nouă a relațiilor sociale 
din tara noastră. Normele de drept 
trebuie să corespundă cerințelor 
realităților de astăzi, intereselor a- 
oârârii valorilor fundamentale ale 
socialismului..."

Mal cu seamă după Congresul al 
X-Iea al P.C.R. — in documentele 
căruia s-a relevat necesitatea im- 
bunătățirii activității legislative — 
au fost adoptate acte normative de 
o deosebită insemnâtate. cum sint 
Legea dezvoltării ecor.omico-sociale 
planificate a României. Codul mun
cii. Legea finanțelor. Legea protec
ției mediului înconjurător, regle
mentările privind majorarea re
tribuției muncii si acordarea ei po
trivit principiului calității, cantită
ții si importantei sociale a activi
tății prestate s.a. Concomitent, s-a 
trecut la analiza evidentei si sis
tematizarea întregii noastre legis
lații. Au fost si sint in curs de 
abrogare numeroase acte normative 
vechi care, nu numai că sint depă
șite de cerințele vieții contempora
ne. dar. uneori, frineazâ evoluția 
firească a unor sectoare. De ase
menea. sint in curs de finisare

Noul centru al Focșaniului olerâ imaginea unul oraș modern Foto : E. Dlchlseanu

Imagini din albumul edilitar al țării
FOCȘANI

40 la sută 

din populație 
locuiește în casă 

nouă
în ultimii ani. si mu- 

nicipiul Focșani s-a 
înscris ne traiectoria 
modernă a industriali
zării. In consecință, 
s-au produs amo’e 
transformări in struc
tura populației. numă
rul celor ocupați in 
timpul muncii sporind 
în ultimii 10 ani de la 
12 000 la peste 25 000.

în paralel. s-a 
schimbat Si fata orașu
lui. In ultimii 8 ani. 

-constructorii focseneni 
au inâltat blocuri cu 
6 135 apartamente, in 
care trăiește conforta
bil 40 la suta din 
populația municipiu
lui. Pe locurile case
lor vechi au fost jnăl- 
tate ansambluri de 
blocuri cu pere’i in 
culori pastelate si 
balcoane pline cu 
flori. Anul acesta, 
constructorii au ra
portat o veritabilă 
victorie, depăsindu-si 
cu mult aneaiamente- 
>. Din cele 1 019 apar
tamente planificate a 
fi construite au si fost 
date in folosință 720. 
Celelalte 299 aparta
mente vor fi predate 
beneficiarilor pină la 

sfirsitul lunii septem
brie. creindu-se condi
ții ca in ultimele trei 
luni ale anului să fie 
ridicate peste plan 
blocuri cu incă 500 a- 
pariamerite.

Ion NISTOR 
corespondentul 
„Scinteii"

PLOIEȘTI

Pe planșetele 

arhitecților
în‘ anii socialismu

lui. si cu precădere 
in ultimii ani. așeza
rea petrolistă a căpă
tat puternice trăsături 
de oraș modern, de a- 
devăraîă capitală a u- 
nui județ cu o indus
trie dezvoltată, cum 
este Prahova. In nor
dul, sudul și ves
tul municipiului s-au 
construit cartiere r>oi, 
cu mii de aparta
mente confortabile 
pentru circa 80 000 de 
oameni ai muncii. S-au 
canalizat străzi, s-au 
pavat și asfaltat zeci 
și zecț. de km de dru
muri, s-au extins re
țele de apă, de ilumi
nat electric. Au apă
rut in centrul Ploieș- 
tiului — altădată cu 
multe prăvălii insalu
bre și maghernițe — 
mari și moderne ma
gazine și complexe 
comerciale, o casă a

proiectele unor acte normative de 
mare însemnătate pentru evoluția 
relațiilor economico-sociale. ae fa
milie. juridice, in general, cum sint 
— Codul civil. Codul de procedură 
civilă. Codul familiei.

A sporit rolul legii adoptate de 
Marea Adunare Națională, organul 
suprem reprezentativ, al puterii de 
stat, exponentul voinței suverane 
a națiunii. In același timp, regle
mentările la nivel de lege se fac 
de o manieră tot mai completă si 
cuprinzătoare, sore a evita abun
denta actelor subsidiare, de aplica
re. in special a ordinelor si instruc
țiunilor. De asemenea, se acordă o 
atentie deosebită tehnicii de elabo
rare a tuturor actelor normative, 
îmbunătățirii stilului si limbajului, 
pentru a se evita paralelismele, 
neconcordantele și contradicțiile in 
reglementare si a se ușura accesi
bilitatea lor.

Reglementările juridice precizea
ză statutul juridic profund demo
cratic al cetățenilor, definesc con
ținutul noilor drepturi si obligații, 
asigură exercitarea si. respectiv, 
îndeplinirea lor in cele mai bune 
condiții. Cu alte cuvinte, dreptului 
i-a revenit rolul să stabilească ra
porturile dintre individ si societate, 
dintre cetățean și stat, noul con
ținut al acestor raporturi in lumi
na dublei calități — de proprietari 
și producători — a membrilor so
cietății. precum si a preocupării 
pentru dezvoltarea personalității u- 
mane.

Partidul promovează cu consec
ventă principiile eticii si echității 
socialiste. Iată de ce normele ju
ridice trebuie să devină un factor 
important de îndrumare a compor
tamentului tuturor membrilor so
cietății pe traiectoria cerințelor a- 
cestor principii, cerințe oe care le
gile sint chemate să le .consapre si 
să le impună ca reguli de viată. 
Această interferență dintre Yegle- 
menlârile juridice si normele mo
ralei comuniste determină, in mod 
firesc, sporirea considerabilă a efi

cărții, casa de cultură 
a sindicatelor ș.a.m.d.

Ploieștiul va conti
nua, in anii care vin, 
să-și amplifice contu
rurile de oraș modern. 
Ne-am convins de 
a est lucru făcind o 
vizită la Institutul de 
proiectări Prahova.

Despre al 4-lea cvar
tal de locuințe — cel 
din zona de est a ora
șului — ne vorbește 
ș -ful de proiect, arhi
tect Ghearghe Dumi
trescu: ..Cele aproape 
10 000 de apartamente 
ce vor fi amolasate in 
cartierul Mihai Bravu 
întregesc salba de 
blocuri care încon
joară municipiul.
Noile construcții vor 
fi așezate pe fronturi 
lungi, pe artera de 
circulație principală, 
a«tfel incit estetica 
urbană să fie armo
nios Întregită cu utili
tățile funcționale. La 
parterul blocurilor 
vom amolasa maga
zine, ateliere de frize
rie. coafură, in^ălță- 
minte, alte utilități. In 
zona centrală a cvar
talului (circa 30 la 
sută din suprafață va 
fi afectată obiective
lor de invățămlnt pro- 
f°siz)n<»1 și preșcolar, 
unor cămine și creșe) 
vom planta pomi și 
spații verzi — un ade
vărat plămin de oxi
genare a cartierului. 
Vom preda cit de ru- 
rind constructorului 
documentația zonei ci
vice ; prima cără

cientei educative a dreptului, defi
nește menirea sa in realizarea pro
gramului ideologic al partidului, do 
formare si dezvoltare a conștiinței 
socialiste a celor ce muncesc.

Sfera de relații sociale care for
mează obiectul reglementărilor ju
ridice se lărgește continuu, pentru 
că întărirea ordinii și disciplinei 
sociale in toate domeniile de acti
vitate constituie o cerință a edifi
cării noii societăți. Pe de altă par
te. înaintarea pe drumul construc
ției societății socialiste multilateral 
dezvoltate arc ca rezultat apariția 
unor noi valori sociale care se bu
cură de protecția eficientă a drep
tului.

In concepția partidului nostru, 
dreptul socialist român trebuie să 
fie expresia autentică a Intereselor 
fundamentale ale Întregii națiuni 
socialiste ; îndeplinirea rolului său 
social este condiționată de parti
ciparea efectivă a maselor de oa
meni ai muncii la Întreaga activi
tate juridică, incepind cu procesul 
de elaborare a legilor si sfirșind 
cu aplicarea acestora în viată. Par
ticiparea directă a maselor la o- 
pera de legiferare se realizează 
prin organizarea unor largi dezba
teri publice pe marginea proiecte
lor de legi care reglementează re
lațiile sociale cele mai importante.

Incercind o concluzie a celor a- 
rătate. putem spune că. în .etapa 
actuală, si in perspectivă, rolul so
cial al dreptului creste considerabil. 
Dreptul nostru socialist, actionind 
în numele demnității si personali
tății umane, se manifestă tot mal 
pregnant caf factor de organizare, 
conducere si perfectionarc a între
gii activități sociale, ca factor edu
cativ si formativ, ca instrument de 
ocrotire a valorilor fundamentale 
ale noii orinduiri, a integrității fi
zice. morale, spirituale si materialo 
a cetățeanului patriei socialiste.

Prof. dr. docent
Ioan CETERCHI
președintele Consiliului legislativ

midă va fi pusă 
la temelie in pri
ma jumătate a anu
lui ce vine, urmi nd 
ca pină la finele lui 
’75 circa 600 de familii 
sâ-și primească cheile 
apartamentelor".

Trecem cu ochii de 
pe o planșetă pe alta: 
cea pe care se profi
lează zona centrală a 
Ploieștiului — Bule
vardul Republicii — 
a cărei construcție 
a și început. Aici 
sint prevăzute 3 300 
apartamente care se 
vor înălța in vii
torul cincinal. Blocu
rile de 10 etaje, am
plasate de-a lungul 
bulevardului, in afară 
de nota de eleganță, 
vor <la orașului un 
olus de cutezanță, ar- 
monizindu-se cu ve
chile clădiri din cen
tru, mai joase.

Arhitectul Dumitru 
Bunescu ne-a plasat 
in zona de sud. âră- 
tmdu-ne proiectul de 
dezvoltare a tinârului 
institut de petrol și 
gaze : ..Va continua 
lărgirea acestei baze 
de invătămint supe
rior. construlndu-se 
șapte noi corpuri pen
tru laboratoare si a’fi
liere necesare Facul
tății de tehnologie și 
chimizare a petrolu
lui : de asemenea, se 
ridică două noi cămi
ne studențești cu 800 
locuri, o cantină cu 
toate utilitățile nece
sare pentru 1 500 mese.

o bibliotecă si altele. 
Lucrările la pavilioa
nele sociale au si în
ceput. în final, baza 
de invătămint con
struită va asigura con
diții de studiu, de 
practică (in ateliere și 
laboratoare) si de ca
zare pentru peste 2 000 
de studenti.

Constantin 
CAPRARU 
corespondentul 
„Scinteii"

ARA1)

Pentru sănătatea 

oamenilor
în ultimii ani, in 

județul Arad s-a ma
nifestat o preocupare 
tot mal susținută pen
tru ocrotirea sănătății. 
Astfel, a sporit de a- 
proape cinci ori nu
mărul naturilor spita
licești (fată de 1938) ; 
s-a modernizat baza 
materială si s-a asigu
rat dotarea, din ce in 
ce mai bună, a unită
ților cu aparatură și 
utilai medical etc.

Dintre cele mal re
cente realizări ale a- 
cestui sector reținem: 
darea in folosință a 
dispensarelor medica
le din localitățile Că
rând. Moneasa. Gră
niceri și Zimandu- 
Nou : Începerea con
strucției disnensare-

lor din comunele Cer- 
mei, Chisindia si Hăș- 
maș : dotarea statiei 
de salvare din Arad cu 
incă două autosalvări 
și 9 radiotelefoane 
mobile ; darea in fo
losință a unor noi 
instalații de steriliza
re — tip Camson ; 
modernizarea unui în
semnat număr de u- 
nităti sanitare etc. 
Concomitent, au fost 

-inițiate si o serie de 
măsuri tehnico-orga- 
nlzatorice : asigurarea 
asistentei medicale de 
urgentă in toate punc
tele sanitare (dispen
sare medicale, policli
nici, spitale), realiza
rea unei mai bune cu
prinderi a pacientelor 
in cadrul acțiunilor 
profilactice : o mai 
susținută muncă edu- 
cativ-sanltară etc. 
Drept urmare. s-a 
realizat o îmbunătăți
re simțitoare a stării 
de sănătate a popu
lației (județul Arad 
are cel mai redus in
dice de mortalitate in
fantilă) și s-a reușit 
formarea unei largi o- 
olnii de masă in fa
voarea creșterii nata
lității. a pregătirii ti
nerilor pentru viata de 
familie.

Constantin 
SIMION 
corespondentul 
„Scinteii”

Proiecte de lege 
supuse dezbaterii publice 

intre anii 1962-1967 2
intre anii 1968-1973 31

O CONSTITUȚIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA 
prevede și asigură drepturile fundamentale ale cetă|enilor, 
reglementează organizarea și activitatea aparatului de stat, 
prevede și GARANTEAZĂ participarea maselor la conduce
rea societății. Aplicarea prevederilor constituționale îmbră
țișează toate domeniile viefii sociale.

O NOUL COD AL MUNCII — intrat in vipoare la 1 mar- 
lia 1973 — a fost elaborat ca urmare a hotărîrilor Congresului 
al X-lea și Conferinței Naționale ale partidului. Document de 
importanjă deosebită pentru întreaga evolufie socială a Româ
niei contemporane, acest cod — care-l înlocuiește pe cel 
precedent, adoptat în 1951 — consfin(este noile RELAȚII DE 
MUNCĂ, BAZATE PE UN PROFUND DEMOCRATISM, instau
rate în anii construcției socialiste a (arii. El constituie cadrul 
legislativ general al principiilor și normelor privind relațiile 
de muncă — încadrarea și promovarea, contractul colectiv ; 
timpul de muncă și de odihnă ; disciplina so.cialistă a muncii ; 
protecția muncii și asigurările sociale ; condițiile speciale de 
ocrotire a femeilor și tinerilor ș.a. — înmănunchindu-le într-o 
adevărată cartă a muncii socialiste.

O CODUL PENAL, adoptat la 12 noiembrie 1968 — 
apără înfăptuirile construcției socialiste, protejează dreptu
rile oamenilor, demnitatea, viața, sănătatea și bunurile lor. 
Numai legea poate stabili care fapte sînt infracțiuni, numai 
legea poate stabili pedepsele, măsurile educative sau de 
siguranță ce pot fi aplicate. Este promovată ideea recuperării 
celor vinovați prin puternicul rol educativ al pedepsei, ca și 
al întregii desfășurări a procesului penal.

O CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 12 noiembrie 
1968 consacră prezumția de nevinovăție a învinuitului sau 
inculpatului, precum și numeroase garanții procesuale pen
tru aflarea adevărului. Normele procedurale asigură aplica
rea principiului constituțional al inviolabilității persoanei. 
Dreptul de apărare este garantat in tot cursul procesului.

• Democratismul și uma
nismul socialist se reflectă și 
în NOUA ORGANIZARE JU
DECĂTOREASCA efectuată 
prin Legea din 26 decembrie 
1968. Președinții tribunalelor 
judefene, judecătorii de orice 
grad și asesorii populari sini 
aleși și revocafi de consiliile 
populare, iar judecătorii Tri
bunalului Suprem sint aleși de 
Marea Adunare Națională. 
Justiția și organele judecăto
rești acționează la cererea 
oricărui cetățean. Se garan
tează drepturile și libertățile 
cetățenești, egalitatea tuturor 
persoanelor in fața justiției, 
folosirea limbii materne la 
judecarea proceselor, dreptul 
de apărare, contradictoriali- 
tatea și publicitatea dezbate
rilor.

G LEGEA NR. 1 din 1967 
protejează pe cetățean împo
triva tuturor actelor adminis
trative ilegale, indiferent că 
emană de la un organ central 
sau local.

© Prin LEGEA PRIVIND 
COMISIILE DE JUDECATA — 
din 26 decembrie 1968— s-a 
reglementat PARTICIPAREA 
DIRECTA A MASELOR LARGI 
DE CETĂȚENI LA ÎNFĂPTUI
REA JUSTIȚIEI Șl APĂRAREA 
LEGALITĂȚII, la combaterea 
unor manifestări antisociale, 
la educarea socialistă a cetă
țenilor in spiritul promovării 
unei atitudini corecte față de 
muncă, apărării și dezvoltării 
avutului obștesc, respectării 
regulilor de comportare în 
societate.

La ora actuală, funcțio
nează 16 254 comisii de ju
decată în care activează 
peste 100 000 de oameni ai 
muncii.

Purtător de cuvînt
al partidului

(Urmare din pag. I)
sau intirzie mersul nostru înainte, 
prin combativitatea sa partinică in
transigentă fată de manifestările 
vechiului, totul insă străbătut de 
un viguros spirit constructiv, o În
flăcărată pasiune comunistă in sluj
ba marelui efort creator pentru e- 
dificarea socialismului si comunis
mului pe pămintul patriei noastre.

Se știe că. in ansamblul vieții 
noastre sociale, ziarele, radioul, te
leviziunea îndeplinesc o dublă 
funcție statornicită de partid : in
formativă șl educativă. în ce pri
vește funcția informativă, se cu
vine subliniat că. pe lingă succesele 
obținute pină in prezent pe tărimul 
lărgirii continue a ariei informati
ve, al operativității și calității in
formației, presa mai are incă mult 
de făcut spre a oferi cititorilor zil
nic cele mai proaspete si mai 
interesante știri despre eforturile 
și succesele obținute in toate do
meniile construcției socialiste, in
tensa activitate politică desfășurată 
de organele centrale și locale de 
partid și de stat, vasta muncă crea
toare depusă pentru necontenita 
înflorire a vieții spirituale a po
porului. Sint, bineînțeles, nece
sare noi eforturi și pentru îmbo
gățirea, promptitudinea și selecțio
narea informației externe, pentru 
explicarea cu competență și dis- 
cernămint a evenimentelor petre
cute zilnic pe mapamond.

Așa cum ne cere partidul, presă 
trebuie să participe activ la dez
văluirea și combaterea a tot ceea 
ce încetinește mersul nostru îna
inte, a manifestărilor retrograde, 
a atitudinilor înapoiate față de 
muncă, față de proprietatea socia
listă, a chiulului și indisciplinei, 
a carierismului și lipsei de răs
pundere civică și profesională: să 
pună larg și convingător in evi
dență exemplul celor care prin 
munca și dăruirea lor, prin ceea 
ce înfăptuiesc cotidian la locul lor 
de muncă, prin comportarea in 
familie și societate constituie nu
cleul de energie al înaintării noas
tre pe calea progresului socialist.

Largul front de desfășurare a 
energiilor creatoare ale ponorului 
acum si in anii ce vin — mai ales 
in lumina documentelor elabo
rate de recenta plenară a C.C. 
al P.C.R. : proiectul de Program al 
partidului si proiectul Directivelor 
Congresului al Xl-lea — cuprinde, 
ca un sector specific al nostru, al 
gazetarilor, ca un sector ce solicită 
din plin pasiunea si talentul fiecă
rui ziarist, FORMAREA. OMULUI 
NOU. Presa, radioul, televiziunea 
pot aduce o contribuție mai preg
nantă pe acest tărim, subordonin- 
du-și integral activitatea realizării 
in practică a programului de edu

cație socialistă ă maselor adoptat 
de Plenara din noiembrie 1971 a 
C.C. al P.C.R., însușit de Confe
rința Națională din 1972. Indepli- 
n;ndu-și la un înalt nivel de gin- 
dire creatoare menirea educativă, 
presa din țara noastră este hotărită 
să acționeze și mai eficient pentru 
a-și aduce contribuția la opera de 
făurire a omului constructor al so
cialismului și comunismului, voca
ția ci esențială fiind aceea de tri
buna a atitudinii înaintate, a virtu
ților comuniste, de „școală a cali
ficării civice" pentru întregul po
por.

în marele dialog dintre partid și 
popor, presa noastră isi afirmă cu 
și mai multă fermitate voința de 
a pune tot mai larg coloanele sale 
la dispoziția oamenilor muncii — a 
miilor de activiști de partid și de 
stat, de muncitori, țărani, intelec
tuali. care socotesc o înaltă cinste 
să facă parte din marele detașa
ment de corespondenți voluntari ai 
presei comuniste — de a stringe 
Si mai puternic legăturile cu ma
sele de cititori, de a face din ce
rințele cititorilor criteriul esențial 
al calității muncii noastre de gaze
tari comuniști.

Ne aflăm in anul cind a intrat 
in vigoare Legea presei, important 
document legislativ care exprimă 
înaltele imperative puse de partid 
in fata ziarelor șl revistelor din 
întreaga țară, reglementind. totoda
tă, relațiile dintre presă și institu
țiile de stat, dintre presă si opinia 
publică. în spiritul prevederilor a- 
cestel legi, al Înaltelor comanda
mente morale ce călăuzesc viata și 
munca noastră în calitate de comu
niști. de cetățeni al Republicii 
Socialiste România — ne vom 
strădui să înălțăm tot mai sus 
menirea, demnitatea sl răspunderea 
nobilei profesii de gazetar.

Considerăm că nu există moda
litate mai demnă, mai responsabilă 
de a ne îndeplini îndatoririle pro
fesionale și civice decit străduin- 
du-ne să răspundem cu toate ener
giile si capacitățile noastre limpe
zitor exigente politice si etice ex
primate de secretarul general al 
partidului nostru : „Gazetarul co
munist trebuie să fie un om cu o 
concepție înaintată, cu o temeinică 
pregătire ideologică marxist-leni- 
nlstă, In stare să înțeleagă marile 
transformări revoluționare din 
lume, să fie strins legat de masele 
populare, să servească prin întrea
ga sa activitate Interesele clasei 
muncitoare, ale intregului popor, 
cauza partidului, a socialismului si 
comunismului, deoarece numai ast
fel el va putea realiza cu succes 
misiunea sa de a milita neobosit 
pentru înfăptuirea politicii interne 
si externe a partidului".

Pasiunea 
lui „nea 
Vanghele“

Adresa : Galați, strada Săllș- 
tc- 21. Numele : Ghcorghe Van- 
ghelc. Virsta :’ 73 de primăveri. 
Spunem primăveri, pentru că 
ograda și casa lui au devenit, 
de ani și ani, o grădină cu pri
măvară continuă, in care a a- 
dunat sute de specii de plante 
din toate colțurile pămlntului. 
Multe dintre ele. rarisime : 
jenșenul (R. P. Chineză), Gol- 
densialul (Canada). „Nea Van- 
ghele" — cum ii spun cei a- 
propiați — arc relații de 
schimb cu toate grădinile bo
tanice din țară șl cu foarte 
multe din alte țări. în strada 
Săliște 21. plantele urmează 
cursul firesc al anotimpurilor. 
O singură floare nu s-a ofilit 
încă niciodată — pasiunea lui 
nea Vangliele... pentru flori.

Faptă de 
grănicer
Aflat la postul său, soldatul 

fruntaș Virgil Păun a observat 
incă din depărtare că unul din 
vagoanele trenului de marfă, 
care circula spre Timișoara, 
luase foc. Fără să stea pe gln- 
duri, militarul grănicer a aler
gat spre calea ferată, și-a ales 
un loc de unde putea fi văzut 
mai bine și a început să facă 
semne de oprire. Mecanicul a 
oprit trenul, și vagonul a fost 
imediat dislocat din cadrul gar
niturii. A fost evitat un eve
niment de cale ferată și s-au 
salvat, totodată, importante bu
nuri materiale.

Ursul 
„controlor 
de calitate"

Aflat pe un șantier pentru 
construirea unei magistrale de 
aducțiune, un fotograf amator 
a surprins pe peliculă un urs 
zdravăn, care călca apăsat, par
că dinadins, țevile fabricate la 
întreprinderea de țevi din Ro
man. Moș Martin nu s-a lăsat 
intimidat de prezența fotogra
fului. Dimpotrivă, el și-a 
continuat nestingherit „călca
tul" apăsat, de parcă ar fi vrut 
să controleze rezistența țevilor. 
De aici și inspirația fotografu
lui de a-și intitula imaginea 
„Ursul, controlor de calitate". 
In prezent, fotografia se află 
înrămată in biroul directorului 
întreprinderii. Cine se mai în
cumetă să pună la îndoială ca
litatea țevilor produse la Ro
man /

Ce meserie 
aveți ?•

O întrebare pe care lucrători 
din cadrul Inspectoratului ju
dețean Brașov al Ministerului 
de Interne au adresat-o mai 
multor cetățeni, la o oră in 
care semenii lor se aflau la 
muncă, iar nu ca ei, pierzin- 
du-și vremea prin localuri de 
alimentație publică sau hoină
rind fără rost pe străzi. Unii 
■dintre ei au înălțat din umeri, 
neavind nici o ocupație. Celor 
cu domiciliul in Brașov li s-au 
găsit imediat locuri de muncă 
in diferite întreprinderi. Cei
lalți au fost sfătuiți să se în
toarcă in localitățile de baștină. 
Ba. pe unii dintre ei, ca să fie 
siguri că... nu scapă trenul, lu
crătorii de miliție i-au condus 
pină la gară, urindu-le drum 
bun.

învățătură»

de minte
„Mă mumesc Mărăcine Pc- 

truț, locuiesc in Pitești, strada 
Cuza Vodă nr. 5. Așa trebuia 
să-i fi spus și șoferului de pe 
camionul cu remorcă, om bun 
și săritor la nevoie, care m-a 
adus de la Cimpulung pină la Pi
tești, in ziua de 6 august. Cind 
am coborit insă, m-am grăbit 
șl am uitat in mașină un pa
chet cu niște obiecte de îm
brăcăminte, intre care și un 
pulover, care imi era atit de 
drag, că-l păstram numai pen
tru zile mari. Poate că omul 
acela de la volan se gin- 
dește și el cum să m-ajute. De 
aceea, am început scrisoarea 
dindu-mi adresa". în incheiere, 
Petruț scrie că asemenea in- 
timplare o să-i fie „învățătură 
de minte". Subscriem, mal ales 
că este incă elev.

Voiaj 
de plăcere

Abandonindu-și soția și copi
lul, pe undeva prin județul 
Bistrița-Năsăud, Constantin Mi- 
troi, originar din București, a 
făcut cunoștință, la o nuntă, 
cu A.S. din comuna Corbu 
(Harghita), cu care a și ajuns 
la Înțelegere, adică să se căsă
torească, și incă imediat. După 
ce „fericita pereche" a mai ză
bovit citeva zile ia Corbu, a 
plecat in voiaj de plăcere spre 
București, făcind o haltă la 
Miercurea Ciuc. Aici, cei doi 
(cine se aseamănă se adună) 
au furat de la o bătrină 5 200 
lei. și din nou la drum. O nouă 
haltă la Sinaia, unde „mi
rele* a dispărut, cu bani cu 
tot. Cine-1 intilneșțe este rugat 
să anunțe organele de miliție.

Rubricâ redactata de
Petre POPA
șl corespondenții „Scinteii"
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O Care sînt 
principalele 

căi de creștere 
intensivă 

a producției 
agricole?

I___________ J

A
In cadrul orientării generale, 

fundamentale a politicii eco
nomice a partidului, reflectată 
in proiectul Directivelor — de 
dezvoltare Intensă a tuturor 
forțelor de producție ale țării 
— un rol Important se acordă 
creșterii in continuare a agri- 
cui.'in Proiectul de Directive 
configurează, in acest sens, un 
a nplu program de acțiune pen- 
l'-u dezvoltarea producției agri
cole. F.-ptul ci. in viitorul cinci
nal. industria va dobindi o pon
dere d'terrrinantă in crearea 
venitului național, iar popu
lația ocupata in industrie va 
depăși, neutru prima dată în 
istoria țării. do aceea ocupată 
i' agricultură. nu presupune cî- 
t’ si de puțin vreo încetinire sau 
s’agnare a producției agribolc : 
ci mpatrivă. agricultura, ca una 
din romurile principale ale eco
nomiei noastre, ca al doilea 
sector ca importanță, in care 
se creează venit national, se va 
dezvolta in ritm susținut, 
transformările calitative din în
treaga economie fiind rezultatul 
creșterii rapide și modernizării 
piti ror ramurilor producției ma
teriale.

Cit privește dezvoltarea agri
culturii. caracteristica princi
pală, preconizată de proiectul 
de Directive, este orientarea ho- 
tărită spre dezvoltarea intensivă. 
Ceea ce înseamnă sporirea con
tinuă, in ritmuri superioare, a 

producției agricole în toate sub- 
lamurile și sectoarele ci, a 
randamentelor pc unitatea de 
suprafață și a producției pe 
animal in zootehnie. Deci, o 
dezvoltare nu „pe orizontală",, 
ci ..pe verticală"—o asemenea 
evoluție fiind caracteristică li
ni ‘i dc evoluție a oricărei agri
culturi moderne. Orientarea 
spre dezvoltarea intensivă în
seamnă eficientă economică 
sporită și are o determinare 
obiectivă : in condiții cind cva
si totalitatea suprafe
țelor agricole este in
tegrată in procesul 
productiv, creșterea 
intensivă constituie 
singura calo posibilă 
șl necesară pentru 
dezvoltarea continuă 
a acestei ramuri.

Tocmai pe baza 
unei asemenea dezvol
tări intensive se pre
vede ca iu viitorul cincinal pro
ducția agricolă să crească in
tr-un ritm mediu anual de 4,6— 
6 la sută — ritm pe care unele 
țări nu-1 realizează nici in do
meniul industriei.

Pe ce căi se va realiza această 
creștere intensivă ?

în primul rind. prin dezvolta
rea si modernizarea, în conti
nuare, a hazel tchnico-materia- 
Ic a agriculturii. Agricultura 
va fi înzestrată cu noi tractoare 
și mașini agricole de mare pro
ductivitate, cu un grad înalt de 

universalitate, astgurlndu-so me
canizarea complexă a lucrărilor 
pe baza unui sistem unitar de 
mașini și utilaje, Inclusiv inten
sificarea mecanizării lucrărilor 
in zootehnie, in așa fel incit 
pină la finele cincinalului a- 
ccst proces să fie încheiat. 
Totodată, un accent puter
nic se va pune pc chimizarea 
producției agricole, la sfirșitul 
cincinalului viitor revenind la 
un hectar de teren arabil, vii și 
livezi o cantitate dc 250 —2R0

5 de întrebări și răspunsuri 
despre proiectul de Directive

kg îngrășăminte substanță acti
vă, față de numai 57 kg in 1970. 
Se vor satisface, astfel, cerințe
le. de fertilitate ale solului. 
România apropiindu-se de nive
lul consumului de îngrășămin
te chimice la hectar din statele 
cu agricultură dezvoltată.

în al doilea rind, pentru creș
terea intensivă a producției a- 
gricole so va asigura sporirea 
fertilității solului, a p&mintuiui. 
în această privință, proiectul de 
Directive stabilește un vast pro
gram de irigații și îmbunătățiri 

funciare : Irigații pe o suprafață 
de. circa 1 milion hectare, dese- 
c.'.rl pe 1.1 milioane hectare, ac
țiuni pentru combaterea eroziu
nii solului pe o suprafață de 
peste 800 mii hectare,

în al treilea rind. dezvoltarea 
Intensivă este legată de extinde
rea. activității dc cercetare știin
țifică și promovarea pc scară 
largă a cuceririlor științei agro
tehnice si agrobiologicc moder
ni1. în acest sens, proiectul de 
Directive preconizează crearea

?i generalizarea In producție a 
unor noi soiuri și hibrizi de ce
reale, plante tehnice, legume ; 
totodată, se va continua acțiu
nea de îmbunătățire a raselor 
de animale existente și crearea 
dc rase noi, de înaltă producti
vitate.

în al patrulea rind. la proce
sul de dez.voltare intensivă va 
contribui perfecționarea califi
cării, creșterea gradului de pre
gătire tehnică a lucrătorilor din 
agricultură. Se acordă o deose
bită importanță formării unor 

mhncitorl agricoli cu pregătire 
multilaterală, cu o calificare po
livalentă — In domeniul meca
nizării, chimizării, Îmbunătăți
rilor funciare, zootehniei — ca
pabili să asigure folosirea cu e- 
ficlcntă superioară a pămlntului, 
a tehnicii moderne cu care este 
și va fi șl mai larg dotată agri
cultura noastră socialistă.

Dezvoltarea intensiva va avea 
un suport masiv win Importan
tele investiții in sfera produc
ției agricole. In pp-iosda 

1976—1980 vor fi in
vestite in agricultură, 
din fondurile statului, 
78 miliarde lei. Ia 
care se adaugă peste 
11 miliarde lei din 
fondurile proprii ale 
cooperativelor agricole 
dc producție — fără a 
se lua in considerare 
jl importantele Inves
tiții făcute de stat 

In ramurile industriale furni
zoare de mijloace de produc
ție penîru agricultură (pentru 
producția de tractoare, combine, 
îngrășăminte ș.a.).

Desigur, accentul hotărî tor 
pus pe creșterea intensivă a 
producției - agricole nu înseam
nă slăbirea preocupărilor pen
tru extinderea suprafețelor cul
tivate. $1 merită a fi relevat că, 
deși in viitorul cincinal vor fi 
construite mii de noi unități 
industriale, deși se vor dez

volta localitățile șl rețeaua 
de drumuri ș.a. totuși se 
prevede ca suprafețele dc teren 
astfel retrase din circuitul ?gri- 
col să fie nu numai compen
sate, ei să se asigure creșterea 
generală, cu cel puțin 125 000 
hectare, a suprafeței arabile fo
losite efectiv.

Toate acestea vor permite ca 
în viitorul cincinal agricultura 
noastră socialistă să obțină pro
ducții și randamente superioare 
la hectar. Pentru perioada 
1976—1980 se prevăd, in medie 
anuală, recolte la hectar de 
3 000—3 150 kg la griu și se
cară, 3 500—3 800 kg la porumb, 
2 000-2 140 kg la floarea-soare- 
lui, 34 000—36 000 kg la sfeclă de 
zahăr, 19 000—20 000 kg la legu
me dc cimp. în acest fel, pe 
calea dezvoltării intensive, a- 
grlcultura va asigura satisface
rea la nivel optim a cerințelor 
de consum ale populației cu 
produse agroalimentare. a ne
cesarului de mAterii prime al 
industriei alimentare șl ușoare, 
crearea de disponibilități pentru 
export, aducînd o contribuție 
sporită la dezvoltarea economl- 
co-soc!ală accelerată a tării, la 
creșterea nivelului de trai al 
poporului,

Costache SANDU 
doctor in economie

J

90 DE ZILE AVANS IN CINCINAL, 
dar marile rezerve ale producției 

pot fi și mai bine valorificate
■Bilanțul realizărilor pe care le ra

portează constructorii de rulmenți 
cm Birîad, in cinstea evenimentelor 
politice ale anului jubiliar, este bun : 
cumu’ind rezultatele semestrului I 
a.c. cu cele din ultimii trei ani. re
zultă un spor la producția marfă care 
reprezintă deja o devansare a cin
cinalului cu 90 de zile.

Cu toate acestea, in discuții nu au 
fost relevate atit succesele, cit o se
rie de deficiențe, de a căror înlătu
rare depinde ridicarea pe o treaptă 
s’JDerioară a eficientei muncii. „Con
tribuția secției colivii la realizarea 
planului de producție al intreprinde- 
r.i a fost evidențiată în darea de sea
mă. Noi am obținut și locul întii in 
întrecerea socialistă pe semestrul I 
a.c. Acum, important este — a spus 
muncitorul Ștefan Grecu — să găsim 
noi soluții pentru că vrem si in se
mestrul al doilea să ne situăm la 
înălțime. Astfel, deși in 7 luni am în
registrat o îmbunătățire a coeficien
tului de rebuturi, trebuie să recu
noaștem câ nu am făcut totul ca 
pierderile sâ fie mai mici, ele ridi- 
cindu-se la 700 000 lei la nivelul sec
ției".

Temă majoră în dezbatere — fo
losirea intensivă a capacităților de 
producție și utilizarea mașinilor cu 
ua randament sporit — a constituit 
subiectul și al altor intervenții. „Con
sider — arăta tovarășul Ion Boichiș 
— că folosirea integrală a capacită
ților de producție, in secția rectifi
care, se poate asigura prin acțiuni 
de asistență tehnică pe schimburi, 
repartizarea judicioasă a personalu* 
lui de întreținere pe atelier și schim
buri. prin mai multă ordine și dis
ciplină la intrarea și ieșirea din 
schimb, asigurarea in permanență cu 
piese de schimb".

Intr-adevăr, anul 1974 a însemnat 
pentru colectivul renumitei între
prinderi birlâdene anul unor con- 
I vntări cu probleme din ce in ce 
I ai complexe. Bunăoară, eforturi su- 
i imentare «e cer făcute in continua
re '.centru scurtarea duratei de atin
gere a parametrilor proiectați la ca
pacitățile de producție intrate in 
acest an in funcțiune. De alt
fel. planul de măsuri tehr.ico- 
organizatorice aprobat in adu
nare impune angajarea totală a 
colectivului pentru asigurarea înde
plinirii sarcinilor de plan și a an
gajamentelor asumate pe anul 1974, 
precum și crearea condițiilor necesa
re înfăptuirii prevederilor anului 
1975.

Dat fiind că prin alocarea de că
tre stat a unor fonduri suplimen
tare pentru majorarea retribuției oa
menilor muncii colectivul întreprin
derii beneficiază lunar in plus de 
1.5 milioane lei, masurile prevăzute 
au în vedere mobilizarea maximă a 
rezervelor unității pentru acoperirea 
sumelor respective. Astfel, in scopul

(Urmare din pag. I) 

singura cale spre progTeR si civili
zație, care poate să asigure o viață 
prosperă »i un nivel ridicat de trai 
poporului, P.C.R, și-a propus șl a 
promovat neabătut industrializarea 
socialistă a țării. Chimia a de
venit. astfel, ramura cea mal di
namică a economiei naționale (cu 
un ritm mediu anual de creștere de 
18.2 pină la 17,3 la suta), avind prin 
grea-'ta o pondere tot mai importan
ta in producția globală industrială. 
România a ajuns, deci, in numai trei 
decenii, »â dispună de o industrie 
a chimiei care realizează in acest 
an jubiliar o producție de peste 125 
de ori mal mare decit in 1938.

Intuind ofensiva polimerilor în 
toate domeniile de activitate, con
ducerea partidului și atatului nostru 
a acordat producției acestora o aten
ție deosebită, incepind chiar din anul 
1950. și a reușit să-i mențină în 
continuare in centrul preocupărilor, 
producția lor cunoaeind un ritm me- 
d.u anual de creștere de peste 20 la 
tută. Debutind. in prunul deceniu de 
La eliberare, cu o producție de 359 
tone de celuloid si praf de bachelită, 
materialele plastice șl răjiniie sinte
tice ajung in acest an la circa 416 000 
tone. Industria petrochimică a punc
tat pe harta țârii combinatele de în
grășăminte chimice de la Făgăraș, 
Piatra Neamț, Tîrgu-Mureș, Craiova, 
Turnu-Mfigurele, Năvodari și Slobo
zia. complexele Borzești-Onești, Plo
iești.- Pitești, Rimnicu-Vilcea, com
binatele de fire șl fibre chimice de 
1* Sâvlnești. Iași, Brăila, întreprin
derile de prelucrare a maselor plas- 

ce București, Buzău, Iași și Orăștle, 
rica de anvelope ,.Danubiana
vrești șa. Paralel cu dezvol- 
•pi petrochimiei, s-au produs

- mutații si In alte domenii 
lux* ’•iei chimice, cum sint ce

rii*. rinteza fină, medi

diminuării cheltuielilor de produc
ție s-au stabilit, printre altele, redu
cerea debitărilor la rece a barelor 
și folosirea la maximum a capetelor 
de bară, respectarea strictă a grafi
cului de reparație a utilajelor și asi-

Adunarea generală 
a oamenilor muncii 

de la întreprinderea 
de rulmenți Birlad

gurarea In volum sporit a pieselor 
de schimb. în scopul 'creșterii pro
ductivității muncii se va acționa 
mai operativ și eficient pentru apro
vizionarea serioarplot cu piese de 
schimb • mecanice. Se- cere- tuturor' 
secțiilor ridicarea indicelui de utiJin, 
zare a mașinilor, îmbunătățirea acti
vității de aprovizionare și asigura
rea ritmică cu materii prime, pune
rea in funcțiune a sectorului de 
conservare. ambalare, expediție. O 
calitate superioară a produselor se 

Crăciun LALUCI 
corespondentul „Scînteii"

Tehnicd modernă, indeminare șl precizie la Fabrica de transformatoare mici 
din Filiași

camente. detergenti, produse cosme
tice. auxiliari pentru industria ușoa
ră ș.a. Această puternică și multila
terală dezvoltare a industriei noastre 
chimice a necesitat eforturi cu pon
dere progresivă in volumul total al 
investițiilor industriale.

Completarea tabloului industriei 
chimice româneai impune înfăți
șarea ci ton-a date din domeniul co
merțului exterior și al cooperării 
economice internaționale. Astfel, 
noi livrăm astăzi peste 180 grupe de 

CHIMIA
produse chimice in 91 de țări ale lu
mii. Realizările de notorietate inter
națională in domeniul proiectării și 
construirii diverselor obiective chi
mice eu făcut posibilă participarea 
specialiștilor români la edificarea 
unor instalații in R.P.D. Coreeană, 
Turcia, Iran. Egipt, India și angaja
rea noastră in America Latină.

Realizările de pină acum se ba
zează in mare măsură pe experiența 
și pregătirea științifică și tehnică a 
cadrelor noastre. Invățămîntul româ
nesc in domeniul chimiei s-a structu
rat odată cu progresul tehnico-șliin- 
țific contemporan, inregistrînd pro
funde transformări de formă și con
ținut, in acord cu dezvoltarea social- 
economică a întregii țări. Pe aceas
tă cale se materializează cerința ex
primată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul X : „Corpul 
didactic să aibă legături permanente 
cu unitățile productive, să participe 
efectiv la soluționarea unor proble- 

va asigura prin introducerea contro
lului statistic la secția forjă și pre
gătirea condițiilor pentru extinderea 
acestui control in secția strungărie. 

în încheierea adunării a luat cu- 
vintul tovarășul Gheorghe Tănase, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Vaslui al P.C.R. Apreciind po
zitiv faptul că in adunare s-au dez
bătut cu răspundere și exigență pro
blemele majore de care depinde 
buna desfășurare a activității pro
ductive la fiecare loc de muncă, 
vorbitorul a insistat asupra necesită
ții îmbunătățirii stilului și metode
lor de muncă ale organelor și orga
nizațiilor de partid, sindicat, U.T.C., 
comitetului oamenilor muncii, întă
ririi activității de îndrumare și con
trol privind îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor economice, sociale și po- 
litice ale întreprinderii. Înfățișînd 
sarcinile imediate și de perspectivă 
ale unității, vorbitorul și-a exprimat 
convingerea că și in continuare co
lectivul acestei unități iși va. spori 
eforturile pentru iAdeolinirea 'cinci
nalului înainte de tfirmen, dreindu-și 
ă-tfel baze solide de trecere la în
făptuirea prevederilor Directivelor 
Congresului al Xl-lea al partidului.

me complexe în domeniul specializă
rii — in activitatea de producție, eco
nomică sau social-culturală".

în deplin acord cu progresul 
spectaculos al școlii s-au dez
voltat cercetarea științifică, știința k 
chimică românească. Este meritul de 
necontestat al P.C.R. de a fi apelat 
in mod hotărit la resorturile științei 
in întreaga sa operă de edificare a 
României moderne, de a fi stimulat 
creația științifică in toate domeniile.

Pină in anul 1944, preocupări de

cercetare chimică în țara noastră se 
intilneau numai la unele catedre uni
versitare. Bazele cercetării științifice 
in industria chimică au fost puse de 
către statul român odată cu înfiin
țarea, in anul 1947, a I.C.E.P.S., pri
mul institut de cercetare denartamen- 
taiă al chimiei. în 1950 sfera sa de 
activitate s-a extins cuprinzind atit 
cercetarea (ICECHIM), cit și proiec
tarea (IPROCHIM). Cercetarea chi
mică a cunoscut un puternic avint in 
acești 30 de ani de la eliberare. 
Constituirea de curind a unul puter
nic institut central de chimie, chem-t 
ca in colaborare cu secția de științe 
chimice a Academiei Republicii So
cialiste România să dea cele mal 
competente răspunsuri in speciali
tate, a permis noi impulsuri dc afir
mare a cercetării, de obținere a noi 
realizări originale aplicate in indus
tria chimică. Marele merit al 
ICECHIM și al celorlalte institute de 
cercetări departamentale din dome-

jn cinstea celei de-a XXX-a aniversări a eliberării patriei și a celui de-al Xl-lea Congres al partidului, colectivul 
întreprinderii constructoare de mașini „Timpuri noi” din București obține importante realizări în producție, 
lată-i in fotografie pe doi muncitori — Stelian Cojocaru și Gheorghe Mihalache — pregătind, la banda de mon

taj, un nou lot de compresoare pentru a fi livrate beneficiarilor

INTENȚII BUNE—MULTE,
FURAJE—deocamdată—PUȚINE

Ce măsuri se întreprind pentru a asigura hrana animalelor 
în unități agricole din județul Buzău

întrucit în condițiile din acest an 
în județul Buzău asigurarea bazei 
furajere prezintă anumite particula
rități — întreaga zonă din nord- 
estul județului, unde de fapt se 
cresc jumătate din numărul d? tau
rine, a fost puternic afectată de s - 
cetă — se impune o analiză aparte 
pentru fiecare categorie de uni
tăți. La cooperativele agricole 
aflate in zona de munte și 
cele dln'estul $i sudul județului. s;-’ 
tuația este bună ; s-a reușit sâ se 
acopere peste 80 la sută din nece
sarul de fin pentru perioada de sta- 
bulație, iar prin acțiunile ce se în
treprind acum, de stringere a fu
rajelor de pe finețele necosite încă, 
există posibilitatea ca un număr de 
38 de unități să-și încheie balama 
cu un excedent de furaje.

Din analiza pe ansamblul județu
lui a modului in care se va încheia 
balanța furajeră ee desprinde exis
tența unor deficite mari de furaje, 
in special la finurl — la care nu' se 

niul chimiei este de a fi condus cer
cetarea pină la faza de pilot sau in
dustrială, de fi menținut continuu în 
orientarea lor drept obiectiv princi
pal promovarea unor tehnologii noi 
și Îmbunătățirea celor existente. 
Această copsepvențâ în politica de 
cercetare a Ministerului Industriei 
Chimice, materializată prin realiza
rea la Dudești a unui număr impre
sionant de piloți industriali și prin 
amplificarea cercetărilor uzinale. a 
fost apreciată de conducerea parti
dului și statului nostru prin acor
darea în trei ani consecutiv a celor 
mai inaltc distincții pentru cercetare 
ICECHIM-ului.

Programul unitar .al cercetării 
științifice românești, elaborat de 
C.N.Ș.T, intr-o strinsă colaborare cu 
academiile de științe, institutele cen
trale și celelalte organisme științi
fice și economice, cuprinde sarcinile 
fundamentale care derivă din hotă- 
ririle Congresului al X-lea și, in con
tinuare, din proiectul de Directive 
a!e Congresului al XI-lca al P.C.R. 
în viitorul cincinal, industria chimică 
va continua să se dezvolte in ritm 

drcjpt obiective mai 
nevoilor 

substanțe ■ 
naționale, 

valori-

satisfacerea 
prime și 
economiei

înalt, avind 
importante : 
de materii 
chimico ale .. __
creșterea eficienței printr-o 
ficare superioară a materiilor prime 
existente, îmbunătățirea structurii 
producției destinate exportului, dez
voltarea prioritară a petrochimiei, a 
chimiei de sinteză fină și de mic to
naj ș.a. și diversificarea produselor 
chimice. In 1980. producția industriei 
chimice va fi de 1,6—1,8 ori mai 
mare decit in 1975. Din tehnologiile 
noi și perfecționările pe economie, 
30 la sută se vor aplica in industria 
chimică. împreună cu construcțiile 
dc mașini, chimia va insuma in 1980 
aproape jumătate din producția in
dustrială a țării. Sint prevederi insu- 
flețitoare, pe care toți chimiștii sint 
hotăriți să le înfăptuiască pentru a 
contribui cu toate forțele la înflori
rea României socialiste. 

va realiza nici măcar 60 la sută din 
cantitatea ‘ necesară. Situația este 
mai dificilă îndeosebi in cooDC-rati- 
vele agricole afectate de seceta din 
primăvară și vară, undo balanța fu
rajeră înregistrează deficite mari la 
toate sortimentele. Ce măsuri a în- 
traorins -direcția agricolă județeană 
pentru substituirea acestui deficit 
de substanțe nutritive ? Ne răspun
de tpv. Florian Nedelou. director 
Pentru problemele producției- afu
ma le :

— Sub îndrumarea directă a co
mitetului iudei can du partid, a spe
cialiștilor de la direcția agricolă s-a 
desfășurat o amplă acțiune de iden
tificare a tuturor suprafețelor de pă
duri pășunabile din zona de munte, 
unde au .fost trimise peste 4 000 de 
taurine care vor fi ținute aici pină 
la începutul lunii septembrie. Alte 
6 000 de bovine si 22 000 de ovine au 
fost trimise pentru p'șunat in jude
țele Brașov, Covasna. Harghita și 
Caraș-Severin. Tot din aceste județe 
au fost contractate 6 800 tone de fin, 
iar din județele D-«lj. Ialomița — 
circa 10 000 tone de paie. S-a des
fășurat o campanie deosebită penîru 
însămînțarea suprafețelor planifica
te cu culturi duble, acțiune care s-a 
încheiat cu depășirea suprafeței pre
văzute cu peste 3 000 ha. Contăm, 
de asemenea, pe insilozarea unor 
mari cantități de colete și,frunze de 
sfeclă de zahăr, capitule de floarea- 
soârelui și frunze de stejar. Bună 
parte din deficitul de fin din unită
ții e. afectate de secetă va fi recupe
rată de către cei 500 de cosași trimiși 
in unitățile agricole din județele 
Harghita și Caraș-Severin.

Măsurile luate pe plan județean 
sînt. fără îndoială, bune, dar din 
cele 47 de cooperative agricole cu 
deficite mari de furaje, numai un 
număr de 13 au trimis pină acum 
echipe de cosași în județele stabilite. 
In celelalte, acoperirea necesarului, 
de fin se preconizează a se rezolva 
prin cumpărări. Ceea ce produce si 
mai multă îngrijorare este indife

LA ÎNTREPRINDEREA „MONDIALA»-SATU-MARE

Modele noi
ȘATU-MARE (Coresponden

tul „Scinleii*1, Octav Grumeza). 
— După cum ne informează to
varășa ingineră Octavia Rusu, 
șefa serviciului pregătire și ur
mărire a producției, in perioada 
care a trecut de la începutul a- 
nului pină in prezent, la între
prinderea „Mondiala" din Satu- 
Mare au fost introduse in fa
bricația de- serie peste 420 de 
modele noi. Pină la finele anu- 
lui, numărul acestora va ajunge 
la 700. Alături de produse tra
diționale ale întreprinderii — 
taioarele și impermeabilele — 
se remarcă noile modele de 

renta cu care unii președinți și spe
cialiști din unele cooperative privesc 
rezolvarea problemei asigurării hra
nei animalelor. De exemplu, la coo- 
iperativa agricolă din Oreavu previ
zibilul la fin $i suculente nu repre
zintă nici măcar 35 la sută din can
titatea necesară. Din discuția avută 
cu inginerul șef al cooperativei, 
Stefan Tgmița, cu șeful fermei zoo
tehnice, Ion Tudose, nu a rezultat 
nici un mod de soluționare a aces
tui deficit. Și, din păcate, nu este 
singurul caz.

Aducem i,n discuție și modul în 
care unele comitete comunale de 
partid urmăresc si analizează modul 
in care ■ conducerile cooperativelor 
agricole se preocupă de asigurarea 
hranei animalelor. La Puiești, bună
oară.. problema furajelor a fost în 
centrul dezbaterilor comitetului co
munal cel puțin o dată in fiecare 
lună. Numai că nici una din coope
rativele aflate in raza acestei co
mune nu și-au îmbunătățit aproape 
cu' nimic balanța . furajeră. La ulti
ma analiza, inginerul șef de la coo
perativa agricolă Nicoleștl prezenta 
spre inforinare o balanță furajeră 
potrivit căr.eia, chipurile, unitatea 
nu numai că și-a asigurat întreaga 
cantitate de fin, dar înregistra și un 
excedent de circa 20 tone, hx rea
litate. deficitul lâ acest sortiment 
este de aproape 60 la sută. Iată de 
ce organizațiile de partid comunale 
sint chemate' să treacă la o analiză 
realistă a modulul in care consiliile 
de conducere se preocupă de asigu
rarea furajelor. Este posibil și ne
cesar ca inițiativele bune lntîlnite 
la Odăile. Padina, Gura • Techii, 
Ghergheasa, Săgeata și in multe 
alte cooperative agricole, printr-o 
intensă muncă politică desfășurată 
de organizațiile de partid, să fie ge
neralizate și aplicate in toate uni
tățile. Numai In acest fel se va pu
tea asigura hrana animalelor pe pe
rioada sta.bulației.

Ioslf POP

de confecfii
rochii din stofe fine pentru fe- 
nței. Noile modele au fost elabo
rate ținindu-se seama atit de 
cerințele de ordin estetic și 
funcțional ale confecțiilor, cît și 
de cele de eficiență economică, 
u'rmârindu-se fructificarea la 
maximum a întregului potențial 
tehnic și uman din sectoarele de 
producție ale întreprinderii. In 
același timp, se pregătesc și mo
delele pentru producția anului 
1975. în vederea contractărilor 
din toamnă, pentru anul viitor 
colectivul de creație al „Mon
dialei" va pregăti 900 de noi 
modele.

Au
planul pe patru 
ani din cincinal

Industria 
județului Botoșani

BOTOȘANI (Prin telefon de 
Ia Ion Maximiuc). — Ieri, 14 au
gust, industria județului Boto
șani a raportat îndeplinirea 
sarcinilor ce i-au revenit pe 
primii 4 ani ai cincinalului.

Pină la sfirșitul anului, indus
tria botoșăneană va realiza su
plimentar, față de prevederile 
pe 4 ani ai cincinalului, produse 
în valoare de peste 1,2 miliar
de lei. !

în telegrama adresată cu a- 
cest prilej Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu de 
către Comitetul județean Boto
șani al P.C.R. se exprimă recu
noștința fierbinte față de recen
tele măsuri stabilite de Comite^ 
tul Executiv al C.C. al P.C.R. cu 
privire la majorarea retribuției 
oamenilor muncii, încrederea cu 
care aceștia au primit proiectul 
de Directive ale Congresului al 
Xl-lea al partidului care pre
văd, odată cu dezvoltarea verti
ginoasă a întregii țări, o dezvol
tare fără precedent a industriei 
botoșănene, a cărei producție 
globală va crește, in anul 1980, 
de aproape 3,5 ori față da anul 
1975.

Vă încredințăm, iubite tovarășe 
secretar general, că, urmind pe 
'mai departe minunata dumnea
voastră pildă, vom pune și de 
acum înainte în valoare capaci
tatea și priceperea celor ce 
muncesc pe cuprinsul întregului 
județ, vom întări necontenit ro
lul conducător al organizațiilor 
de partid, astfel incît să ne adu
cem o contribuție sporită la În
făptuirea . societății socialiste 
multilateral dezvoltata pe pă- 
mintul României. - ■

întreprinderi Industriale 
din Capitală

Litre colectivele unităților eco
nomice bucureștend care au în
deplinit mai devreme sarcinile 
de plan' la producția globală, pe 
primii patru ani ai cincinalului, 
și-au înscris numele și cele de 
la întreprinderea de mașini elec
trice, întreprinderea de utilaj și 
piese de schimb din cadrul
M.E.F.M.C. și de la întreprinde
rea mecanică de material rulant 
„Grivița roșie". Este un succes 
pe care muncitorii, inginerii și 
tehnicienii unităților amintite 
ii dedică celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării patriei șl 
celui de-al Xl-lea Congres al 
partidului.

Fabrici și șantiere 
din județul Bacău

BACĂU (Corespondentul 
„Scînteii", Gheorghe Baltă). — 
încă 4 colective din județul 
Bacău au anunțat îndeplini
rea înainte de termen a sarci- 
nilbr de producție pe primii 
4 ani ai cincinalului. Este vor
ba de textiliștii de la întreprin
derea de postav „Proletarul", 

. de colectivul întreprinderii de 
confecții, de energeticienii de 
la „Electromontaj" și de con
structorii din cadrul trustului 
județean de construcțil-moritaj. 
De la începutul anului și pină 
acum, constructorii băcăuani, de 
exemplu, au predat beneficiari
lor, înainte de termen: noua 
țesătorie dc la Buhuși, două 
secții la întreprinderea de bere 
șl spirt — Mărgineni, 5 hale 
de producție la I.A.S. „Avicola", 
precum și 700 de apartamente.

Unități economice 
din județul Gorj

TÎRGU-JIU (Prin telefon de la 
Dumitru Prună). — In preajma 4 
celor două mari evenimente din * 
acest an jubiliar colectivele de • 
muncă din industria Gorjului se 
prezintă cu realizări deosebite. 
Pină la această dată angaja
mentul anual a fost înde
plinit și depășit la prin
cipalii indicatori, iar un nu
măr de 6 unități economice au 
raportat deja îndeplinirea sarci
nilor de plan ph primii 4 ani ai 
cincinalului. „Muncind în acest 
ritm, ne spunea ing. Victor Mu-» 
rea, directorul schelei de extrac
ție Țicleni, vom fi în măsură să 
raportăm, la 1 iulie 1975, îndeDli- 
nirea sarcinilor pe întregul cin
cinal".
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PARTIDUL COMUNIST ROMAN
inițiatorul și făuritorul coaliției forțelor patriotice » 4

insurecționale în august 1944
Victoria marelui act revoluționar de la 23 August

1944 a fost determinată fn măsură decisivă de

făurirea in lupta pentru eliberarea țării, din

inițiativa și sub conducerea Partidului Comunist

Român - a unei vaste coaliții cuprinzind cele mai

largi și diverse forțe sociale și politice ale țării.

inclusiv totalitatea efectivelor armatei române

practic intreaga națiune.

ro-

Problcma

>a.

Cotitura radicală realizată la 23 
August 1944. victoria insurecției 
rationale antifasciste si antiimpe- 
rialiste a fost posibilă datorită pre
gătirii ei minuțioase si multilaterale 
de către Partidul Comunist Român, 
forța conducătoare a luptei de eli
berare națională a poporului 
mân. Un rol decisiv l-a avut in 
acest sens faptul că. acționind con
secvent ca partid de clasă al pro
letariatului. ca exponent al intere
selor supreme ale națiunii. P.C.R. 
a reușit si închege un sistem larg 
de alianțe, inglobind toate forțele 
democratice si patriotice ale țârii, 
inclusiv militarii armatei române, 
toate păturile și categoriile sociale.

Problema alianțelor — 
problemă centrală a stra
tegiei partidului 
aliaților și alianțelor a ocupat, 
încă de la întemeierea sa. un loc 
central in activitatea partidului 
nostru. — cunoscută fiind însem
nătatea hotăritoare a alianțelor 
pentru clasa muncitoare mai ales 
in condițiile specifice unor țări 
in care, ca urmare a nivelului mai 
scăzut de dezvoltare economică, 
proletariatul deține o pondere re
dusă in ansamblul populației. Par
tidul a acordat o mare atenție dez
voltării legăturilor cu aliații firești 
ai proletariatului — respectiv cu 
toate păturile si clasele sociale 
lovite de exploatarea burgnezo-mo- 
sierească. in primul rind cu ma- 
sele țărănimii. în același timp, par
tidul a avut in vedere că natura 
si configurația sistemului de alian
țe sint întotdeauna subordonate o- 
biectivelor concrete ale fiecărei e- 
tape — care pot determina nece
sitatea unor legături mult mai 
largi si mai diversificate, antrenă
rii unor categorii sociale din cele 
mai diferite.’ Firește, o asemenea 
necesitate sporește si mai mult iar 
realizarea unei colaborări largi a 
tuturor forțelor naționale devine și 
mai imperioasă in condiții cind sint 
periclitate înseși interesele funda
mentale ale națiunii.

Tocmai o astfel de situație isto
rică a apărut in România in pe-<__________ 

rioada premergătoare celui de-al 
doilea război mondial, cind ofen
siva fascismului reprezenta o gra
vă primejdie pentru independenta 
și integritatea teritorială a tării. 
In aceste condi
ții. P.C.R. a des
fășurat o acțiune 
perseverentă pen
tru unirea forțe
lor democratice in 
cadrul unui larg 
Front Popular 
Antifascist, care 
să împiedice fas
cizarea tării și a- 
servirea ei Ger
maniei hitleriste. Un rezultat 
seamă l-a constituit in acest sens 
semnarea, in decembrie 1935. a 
acordului de front popular dintre 
Blocul Democratic. Frontul Pluga
rilor. Partidul Socialist si MApOSZ; 
victoriile răsunătoare obținute in 
alegerile parlamentare parțiale din 
1933. in județele Mehedinți și Hu
nedoara. de candidate comuni ai 
frontului democratic, la care au 
aderat, pe lingă organizațiile men
ționate. partidele național-țărănesc, 
radical țărănesc, social-democrat, 
au ilustrat grăitor justețea politicii 
de largi alianțe promovate de 
P.C.R.

întreaga activitate desfășurată de 
comuniștii români in perioada pre
mergătoare războiului, dezvoltarea 
colaborării in lupta antifascistă cu 
grupări și personalități politice de 
diverse orientări. îmbinarea muncii 
ilegale cu cea legală prin crearea 
unui șir de organizații democratice 
cu ramificații in intreaga țară, or
ganizarea de acțiuni comune cu 
alte organizații democratice — cum 
au fost marile demonstrații de masă 
de la 1 mai 1939 și cele împotriva 
Dictatului de la Viena — au îmbo
gățit substanțial experiența Parti
dului Comunist Român, i-au asigu
rat legături statornice in diverse 
straturi sociale si cercuri politice, 
au creat premise care aveau să în
lesnească intr-o etapă ulterioară 
ridicarea pe o treaptă mai înaltă 
a politicii de alianțe a partidului.

Eforturi consecvente 
pentru coalizarea tuturor 
forțelor naționale antifas- 
CistC împrejurările dra
matice in care imperialismul hitle- 
rlst a răpii independența națională 
a României, iar împingerea țării 
in războiul antisovielic amenința 
insăsi existența ei ca stat, înfăp
tuirea uneî largi politici dc alianțe 
a partidului a devenit un imperativ 
absolut in vederea salvgardării in
tereselor vitale ale națiunii, reali
zarea acesteia fiind favorizată atit 
de factorii obiectivi (amploarea și 
complexitatea sarcinilor luptei pen
tru răsturnarea dictaturii fasciste, 
pentru alungarea ocupantilor hitlc- 
riști și trecerea României de par
tea coaliției antinaziste), cit si de 
factorii subiectivi (starea de spirit 
antihitleristă a celor mai diverse 
categorii sociale, inclusiv armata, 
in condițiile suferințelor cauzate de 
război).

Tocmai ținind seama dtf acești 
factori si dezvoltind in noile con
diții experiența activității anterioa
re pentru crearea frontului popular 
antifascist. P.C.R. a elaborat linia 

constituirii frontului unic național 
împotriva cotropitorilor hitleriști și 
a dictaturii militaro-fascistc. Aceas
tă orientare, reflectată incă in cir
culara din 8 iulie 1941 a C.C. al 
P.C.R., a fost dezvoltată in platfor
ma program a Comitetului Central 
din 6 septembrie 1941. Renunțind 
pentru moment la orice lozincă, 
revendicare sau acțiune care ar fi 
putut să-1 îndepărteze, izoleze sau 
să-l despartă de celelalte grupări 
politice dornice să contribuie la 
dezrobirea națională a poporului ro
mân. P.C.R. a formulat in această 
platformă obiective care răspundeau 
intereselor naționale generale și 
fundamentale in acea etapă și pu
teau ca atare să întrunească ade
ziunea tuturor partidelor, grupări
lor, oamenilor politici, animați de 
dragoste de țară: r^pbin^Eea,, 
independentei naționale : răsturna
rea regimului antonescian si for
marea unui guvern cuprinzind re
prezentanții tuturor forțelor patrio
tice ; incetarea războiului contra U- 
niunii Sovietice și a aliaților ei ; 
alăturarea României la războiul ță
rilor democratice împotriva hitle- 
rismului ; anularea Dictatului de la 
Viena.

Concentrindu-și eforturile spre 
dezvoltarea sistemului de alianțe 
menit să asigure realizarea preve
derilor acestei platforme, partidul 
a acționat, in primul rind. pentru 
a da o formă organizatorică adec
vată legăturilor cu aliații săi de 
bază, permanenti, statornicite incă 
in perioada premergătoare războiu

lui. în acest context, un moment dc 
seamă in procesul de raliere pe po
ziții convergente a forțelor demo
cratice l-a constituit crearea, in 
septembrie 1913. a Frontului Pa
triotic Antihitlerist. cuprinzind 
Partidul Comunist Român. Frontul 
Plugarilor, temporar Partidul So
cial-Democrat. Uniunea Patrioților, 
Partidul Socialist Țărănesc. MA- 
DOSZ.

O influentă determinantă în rea
lizarea sistemului general de a- 
lianțe a exercitat încheierea, in a- 
prilie 1944. a Frontului Unic Mun
citoresc intre Partidul Comunist 
Român și Partidul Social-Demo
crat. ceea ce a dat posibilitate pro
letariatului să se afirme ca nu
cleul si catalizatorul coaliției tutu
ror forțelor democratice, antifas
ciste.

Partidul a acționat simultan spre 
a dezvolta conlucrarea cu alte pă
turi și grupări sociale, cu diverse 
grupări politice în vederea schim
bării definitive a raportului 
forțe in favoarea Frontului 
Național Antihitlerist. Partidul 
a pornit, in demersurile sale, 
de la contradicțiile existente in
tre regimul antonescian și diver
sele cercuri ale claselor dominante, 

de la faptul că cercuri ale burghe
ziei manifestau luciditate și înțe
legeau primejdia gravă pe care o 
crea pentru interesele vitale ale 
țârii, pentru însăși soarta ei, conti
nuarea războiului alături de Ger
mania. Contradicțiile intre cercuri 
ale burgheziei și regimul antones- 
cian erau determinate și de leza
rea intereselor lor economice prin 
acapararea de către Reich-ul nazist 
a unor sectoare cheie ale econo
miei, de dorința acestor cercuri 
de a reveni la 'sistemul parlamen
tar burghez și la vechile alianțe 
cu puterile occidentale. La crește
rea receptivității liderilor partide
lor burgheze față de repetatele 
propuneri ale Partidului Comunist 
Român a contribuit agravarea con
tinuă a situației de pe front, ca 
urmare a infringerilor suferite de 
armatele hitleriste, adincire4 crfzei 
politice și militare a, regimului an- 
tonescian.

în aceste condiții, un prim succes 
pe linia stabilirii unei colaborări cu 
celelalte forțe politice s-a înregis
trat in primăvara anului 1944, prin 
încheierea unui acord de colaborare 
între P.C.R. și gruparea liberală 
condusă de Gh. Tătărăscu, precum 
și gruparea politică condusă pină în 
1940 de N. Iorga.

Evoluția evenimentelor interne 
și externe in perioada următoare, 
perspectiva tot mai clară a infrin- 
gerii Germaniei hitleriste i-a de
terminat și pe liderii P.N.Ț. și 
P.N.L, să accepte, la 20 iunie 1944, 
după tratative care au durat anroa- 

pe două luni, propunerea P.C.R. si 
P.S.D. de constituire a Blocului 
Național Democratic — care cu
prindea, astfel. partidele co
munist. social-democrat, națio- 
nal-tărănesc. national-liberal. La 
hotărirea partidelor burgheze de a 

■ se alătura frontului forțelor anti
hitleriste a contribuit însăși voința 
membrilor de rind ai acestor par
tide, animați de sentimente patrio
tice și dornici să vadă țara elibe
rată dc cotropitori, concomitent cu 
activitatea dc clarificare politică 
desfășurată in rindurile acestora 
de comuniști. Acordul dintre cele 
patru partide prevedea acțiunea 
comună pentru încheierea neintir- 
ziată a armistițiului cu Națiunile 
Unite, eliberarea României de o- 
cupația germană și alăturarea la 
Națiunile Unite, restabilirea suve
ranității naționale, iar ca o condi
ție prealabilă pentru realizarea a- 
cestor obiective se stipula — co
respunzător poziției ferme a P.C.R. 
— imperativul înlăturării regimului 
fascist și instaurării unui regim 
constituțional democratic.

încununare a politicii P.C.R. de 
largi alianțe cu caracter 
democratic, antifascist, ___  _
B.N.D. a configurat cadrul organi

general 
crearea

zatoric al unirii in jurul clasei 
muncitoare — forța de bază a miș
cării de rezistentă a tuturor for
țelor naționale antifasciste.

insemnăiaiea hotărî- 
toare a participării arma
tei. Un rol din cele mai impor
tante in cadrul coaliției antihitle
riste a avut armata, a cărei totală 
participare la înfăptuirea insurec
ției a influențat in mod hotăritor 
succesul marii acțiuni revoluționare 
înfăptuite sub conducerea Parti
dului Comunist Român. In rin
durile trupelor. îndeosebi ale osta
șilor, in covirșitoarea lor 
tata fii de țărani și muncitori 
haine militare, se manifesta 
mai viguros starea 
antifascistă, reflectare 
tații intregului popor 
dictatura antonesciană și Germania 
nazistă. Trimiterea in judecată in 
decurs de trei ani a 86 000 de oa
meni pentru neprezentare la incor
porare și dezertare de pe front, 
părăsirea liniilor de luptă ale fron
tului hitlerist de către uni
tăți întregi, refuzuri ale unor 
ofițeri români de a executa ordi
nele comandamentelor germane, re
petatele incidente si ciocniri intre 
soldații români și hitleriști dau o 
imagine a miniei și urii care moc
neau in inimile militarilor impotri
va fascismului. In aceste condiții, 
partidul și-a extins acțiunea de 
propagandă in rindurile armatei, a

majori- 
in 

tot 
de spirit 
a ostili- 
față de

stabilit legături conspirative cu un 
sir de cadre de comandă ale arma
tei animate de sentimente patrio
tice. dornice să contribuie la sal
varea tării de grava primejdie ce 
o amenința. Sprijinul acordat de 
generali si ofițeri superiori orien
tării promovate de comuniști a in
fluențat desfășurarea consfătuirii 
conspirative din noaptea de 13—14 
iunie 1944, cu participarea repre
zentanților P.C.R. si ai armatei, in 
cadrul căreia a fost acceptat planul 
P.C.R. dc înlăturare a dictaturii 
fasciste pc calea unei insurecții în
făptuite dc masele populare si de 
armată, desemnindu-se in acest 
scop un comitet militar care avea 
să se ocupe de pregătirea unități
lor militare in vederea insurecției.

Perspectiva apropiatei prăbușiri a 
fascismului a accentuat contradic
țiile dintre rege și Antonescu, de- 
terminind cercurile palatului ca. 
in interesul asigurării supraviețuirii 
monarhiei in perioada ce va urma 
războiului, să caute o modalitate 
de desolidarizare fățișă de dictatura 
fascistă. Intrucit înțelegea că o 
schimbare radicală in orientarea 
politică a tării nu putea fi realizată 
decit in strinsă 
tidul comunist,

colaborare cu par- 
a cărui inevitabilă 

ascensiune in via
ta politică a 
României nu mai 
putea fi împie
dicată. monarhia 
a acceptat, in 
toamna anului 
1943, stabilirea de 
contacte cu Par
tidul Comunist 
Român. In dez
voltarea colabo

rării cu monarhia. P.C.R. a por
nit de la faptul că participarea a- 
cesteia la realizarea insurecției pu
tea inlespi eliberarea tării cu cit 
mai puține jertfe, intrucit funcția 
regelui de șef al armatei favoriza 
ralierea la acțiunea antifascistă a 
cadrelor de comandă ale armatei, 
și, implicit, ușura pregătirile 
pentru ca armata română în
întregul el să întoarcă ar
mele impotriva fascismului. Tocmai 
de aceea partidul a precizat in 
aprilie 1944, în contactele cu pala
tul. că deși poziția sa de principiu 
rămine cea republicană, nu soco
tește actuală problema formei de 
stat, fiind de acord cu participarea 
monarhiei la acțiunea comună pen
tru eliberarea tării de sub domina
ția fascistă.

Sucfcesul politicii de coalizare a 
forțelor patriotice, antifasciste, ilus
trează priceperea cu care P.C.R. a 
știut să folosească condițiile obiec
tive și subiective, să îmbine elas
ticitatea politică cu principialitatea 
revoluționară. Pc baza consensului 
realizat in jurul unei platforme si
luind pc primul plan obiectivei» 
național-democralice cu priorități 
imediate, s-a ajuns la făurirea ce
lui mai cuprinzător sistem de a- 
llante politice cunoscut în istoria 
țării — inglobind cele mai largi și 
mai diverse forțe politice democra
tice, progresiste, patriotice, cele 
mai diverse categorii sociale.

Rememorareă condițiilor in care 
s-a închegat coaliția forțelor patrio-

cadre 
avut 

„des- 
dupâ 
găsit

tlce insurecționale In august 1944 
ne permite să evocăm laborioasa 
activitate politică si organizatorică 
desfășurată de partid, numeroase
le contacte și intilniri conspirati
ve care au avut loc in condiții ex
trem de grele si complicate, in po
fida supravegherii Siguranței. Ges
tapoului și serviciilor de spionai 
hitleriste. Un șir de personalități ale 
vechilor partide politice si 
de comandă ale armatei au 
prilejul in acea perioadă să 
copere" partidul comunist ; 
propriile lor mărturii, ei au .. 
in comuniști interlocutorii politici 
avizați si competenți, caracterizați 
printr-un înalt patriotism, clarvi
ziune. manifestind fermitate in 
susținerea unor poziții principiale 
si. totodată, suplețe în căutarea 
modalităților de apropiere a punc
telor de vedere.

ne. O asemenea 
făcut cu putință.

Clarviziunea unei o- 
rlentări principiale, de 
largă perspectivă. Scrutind 
cu clarviziune perspectiva dezvol
tării istorice, partidul a continuat 
cu fermitate, in intreaga perioadă 
care a urmat eliberării tării, efor
turile de raliere a celor mai largi 
forte sociale și politice in jurul 
unor obiective fundamentale comu- 

orientare a 
____ _ ______ _ in condițiile 
consolidării unității de acțiune a 
clasei muncitoare in cadrul F.U.M., 
închegarea alianței muncitorești, 
atragerea la lupta revoluționară, 
alături de clasa muncitoare și ță
rănime, a intelectualității, femeilor, 
tineretului, a oamenilor muncii din 
rindurile naționalităților conlocui
toare ; dezvoltarea unui larg sis
tem de alianțe cu forțele patriotice, 
progresiste, precum și cu acele gru
pări din cadrul partidelor burgheze 
care manifestau receptivitate față 
de cerințele dezvoltării democratice 
a tării.

Dezvoltarea revoluției populare, 
creșterea irezistibilă a valului 
luptei revoluționare a maselor 
populare, desfășurate sub conduce
rea P.C.R., au impus la 6 martie 
1945 instaurarea puterii revoluțio- 
nar-democratice a muncitorilor și, 
țăranilor ; pe baza continuei întă
riri a pozițiilor deținute in viața 
social-politică a țării de clasa mun
citoare si aliații ei. s-a ajuns in 
anii următori la cucerirea întregii 
puteri politice și trecerea la con
struirea socialismului.

La a XXX-a aniversare a elibe
rării. România socialistă prezintă 
tabloul unei societăți in care, pe 
fondul comunității intereselor ge
nerale fundamentale, s-a făurit u- 
nitatea social-politică trainică a 
întregii națiuni. Expresie a noii 
structuri sociale a României. Fron
tul Unității Socialiste înmănunchea
ză in jurul P.C.R. toate forțele so
ciale și politice ale națiunii in efor
turile comune pentru făurirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate si înaintarea României spre 
comunism.

Dr. Vasile LIVEANU

LITERATURA
(Urmare din pag. I)
literară — conține numeroase va
lori remarcabile. Dar, desigur, 
avem conștiința acută de a nu 
fi ajuns incă la Înălțimea epo
cii noastre, de a nu fi răspuns 
incă in modul cel mai complet, mai 
satisfăcător, la chemările partidu
lui. poporului și patriei. Ne stră
duim. și punem tot sufletul nostru 
in această strădanie. Și aceasta 
este, fără îndoială, o garanție a 
progreselor viitoare.

Mari scriitori dintre cele două 
războaie care veneau cu o operă 
aproape finită, de profundă origi
nalitate, s-au încadrat In mod fi
resc, in acest timp nou. continuin- 
du-și și in noile condiții istorice 
prețioasa lor operă. Cintare omu
lui de Arghezi. Nicoară Potcoavă 
de Mihail Sadoveanu, Mirabila să- 
mință de Lucian Blaga, ca și versu
rile lui Bacovia, Emil Isac, Victor 
Eftimiu și mulți alții sint tot ati- 
tea remarcabile reușite ale litera
turii noastre in noua sa ipostază.

Cei care. insă, au ridicat pe noi 
trepte ideologice și artistice lite
ratura românească a acestor trei 
decenii sint fără îndoială scriitorii 
care, inspirindu-se din actualitatea 
cea mai fierbinte, au reușit să îm
bogățească patrimoniul spirituali
tății românești cu opere de deose
bită valoare. Notez dteva nume și 
titluri, bine cunoscute cititorilor, 
cu regretul că. din lipsă de spațiu, 
nu-i pot numi pe toți cei care me- 
r.tă, creatori și opere care consti
tuie puncte de referință ale poe
ziei, prozei, criticii și istoriei lite
rare, teatrului românesc contempo
ran. Astfel in proză trebuie să 
amintesc : Un om intre oameni de 
Camil Petrescu, roman in centrul 
căruia se află figura marelui pa
triot revoluționar Nicolae Bălcescu, 
Scrinul negru și Bietul Ioanide de 
George Călinescu. nuvelele lui Va- 
sile Voiculescu. prozele excepționa
le ale lui Geo Bogza. Marin Preda — 
Moromefii, Imposibila întoarcere și 
Marele singuratic ; Groapa, Șoseaua 
Nordului și Princepele de Eu
gen Barbu. Alexandra fi infer
nul si Moartea lui Orfeu de Lau- 
rențlu Fulga, Străinul și Setea de 
Titus Popovici. viguroasa proză a 
lui Ion Lăncrănjan. romanele pen
tru oopu și tineret ale lui Con
stantin Chiriță. Din generațiile 
mai tinere trebuie negreșit sem
nalate contribuția valoroasă la dez
voltarea prozei românești contem
porane a scriitorilor D. R. Po
pescu, Al. Ivasiuc, Ștefan Bâr.u- 
lescu. Fănuș Neagu. Horia Stancu, 
cu trei romane istorice. Comeliu 
Ștefanache. Romulus Guga. Au
gustin Buzura. George Bălăiță și 
incă mulți alții.

In ceea ce privește poezia, cred 
că m acești ani s-au scris opere 
dintre ceie mai importante și in
teresante, care subliniază cu inaltă 
măiestrie participarea liricii româ
nești la innobilarea umanității Drin 
mijlocirea frumosului. Notez la în
ceput numele unui mare poet, 
Alexandru Philippide. care in 
această perioadă a scris Monolog 
in Babilon, pe cel al lui Ion Vinea 
cu Ora fintinilor, pe Eugen Jebe- 
leanu cu Surisul Hiroșimei și Ha- 
nibal, pe Miron Radu Paraschi- 
vescu, Mihai Beniuc cu volume 
de versuri și proză, Demoste- 
ne Botez, Geo Dumitrescu, Radu 
Boureanu, Maria Banuș, Vlaicu 
Bârna, Dan Deșiiu, Ben Corlaciu, 
Nina Cassian, Ștefan Augustin Doi
naș, Vasile Nicolescu, A. E. Ba- 
conski, Nicolae Labiș. Aurel Râu, 
Alexandru Andrițoiu, iar dintre ul
timii poeți care au creat intre 1960 
și 1974, un adevărat reviriment al 
poeticii românești, amintesc con
tribuția lui Nichita Stănescu, Ma
rin Sorescu, Ion Gheorghe, Ana 
Blandiana. Ion Alexandru, Radu 
Cârneci, Ion Horea, Cezar Baltag, 
Adrian Păunescu și mulți alții. In 
istoria literară au activat cu stră
lucire Constantin Ciopraga. Al. 
Piru, George Ivașcu și o serie de 
tineri remarcabili care prin croni
cile lor literare au făcut să devină 
din ce in ce mai interesante dezba
terile din presa noastră literară 
din capitală și provincie.

îmi exprim credința că și tea
trul românesc a cunoscut In acești 
ani succese remarcabile, contribuind, 
alături de poezie și proză, la con
figurarea unui timp de excepție 
pentru literatura românească. Ope
rele dramatice ale lui Aurel Ba- 
ranga, Horia Lovinescu, D. R. Po
pescu. Paul Everac. Paul Anghel, 
Ion Băieșu. I. D. Sirbu. Al. Miro- 
dan. Leonida Teodorescu și mulți 
alții, opere care dezbat cu talent 
și profunzime problemele acute ale 
dezvoltării vieții noi in patria noas
tră, ne dau această fermă credință.

Nu *pot incheia aceste rinduri 
fără să adaug că unul din feno
menele cele mai interesante petre
cute in cimpul literaturii noastre 
a fost apariția, mai ales in ulti
mii zece ani. a unui număr mare 
de scriitori care, cu toții, par în
zestrați cu talent. Revistele ii 
publică. Cititorii, critica literară și 
timpul vor alege griul de neghină. 
La alegerea boabelor de griu de 
cele de neghină ne păstrăm spe
ranța că numărul cel mai mare va 
fi al boabelor de griu.

în istoria literaturii noastre, 
acești treizeci de ani. dti numărăm 
de la eliberare, vor ocupa, cred, 
multe pagini frumoase de litera
tură revoluționară.
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„ROMÂNIA - FILM" prezintă :

STEJA R-EXTR EMĂ UR GENȚĂ
Un film dedicat marii aniversări a eliberării patriei, inspirat din evenimentele dramatice 

din august 1944. O produefie a Casei de filme 5

scenariul : Horia Lovinescu, Mihai Opriș ; 
nescu ; muzica : Cornelia Tautu ; sunetul :

regia : Dinu Cocea ; imaginea : Ion Mari- 
Bogdan Cavadia ; montajul : Adina Geor-

gescu Obrocea ; costumele: Hortensia Georgescu : decoruri : arh. Radu Călinescu ; cu : 
Constantin Diplan, Irina Petrescu, Ion Caramitru, Amza Pellea, Vasile Cosma, Geo Barton,
Mihai Pălădescu, Cornelia Gheorghiu, Mircea Anghelescu, George Cocea, Jean Constantin.

(Urmare din pag. I)
de tone de îngrășăminte 
chimice pentru sfecla de 
zahăr“. 11 caut pc prima
rul Traian Mociant ; s-a 
dus la Cluj in problema 
materialelor dc construcție. 
„Unde te grăbești, Sandu
le ?“ — este secretarul 
consiliului popular care 
poartă pe umerii săi o par
te din vastele planuri gos
podărești, răspundere su
gerată și de încrețiturile 
frunții trâdind febra unei 
activități intense. Cindva, 
împreună, ne minunam ui- 
tindu-ne la sondele lumi
nate asemenea pomului de 
iarnă ; cindva din stufă
rișurile din apropiere ne 
trăznea duhoarea mlaști
nii ; cindva ni se păreau 
veșnice noroiul drumu
rilor in care te cufundai 
pină la genunchi. am
prentele analfabeților drept 
iscălitură pe actele ofi
ciale, slugăria in . um
bra castelelor moșierești. 
Azi nimeni nu se mai 
miră de prezența sondelor, 
de eleșteul apărut in locul 
mlaștinii, de trotuarele 
care mărginesc gardurile, 
de bibliotecile cu zeci de 
mii de volume... Iar toate 
acestea sint doar mărturii

materiale. Rezumindu-le 
strict la ele. este cu nepu
tință să măsori noile lu
mini din conștiință. Or. 
misiunea scriitorului este 
de a pătrunde in adincul 
marilor schimbări din via
ta spirituală a oamenilor.

Zilele trecute am avut 
fericita ocazie să as-

despre Bărăgan, despre lu
mea de odinioară a ciuli
nilor Bărăganului, despre 
zilele pline de spini ale 
țăranilor care s-au zbătut 
in înapoierea trecutului, 
despre ignoranta și super
stițiile de odinioară, și i-a 
invitat pe scriitorii noștri 
să vadă in contract imagi-

Pămîntul frăției
cult cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușcscu adresate 
scriitorilor. A vorbit des
pre cerințele cele mai im
portante ale scrisului. în
țeles ca mărturie fidelă a 
marilor transformări socia
liste din viața patriei noas
tre. Scriitorul nu trebuie 
să fie un simplu martor, ci 
să se afirme ca participant 
activ la lupta condusă de 
partid. In cuvintul său, 
pre ș .dintele țării a amintit 
romanul lui Panait Istrati

nea Bărăganului de azi. 
frumusețea chipului său 
înnoit, al oamenilor săi. 
Locul meu natal s-a 
zbătut cindva in aceeași 
inapoiere az Bărăganului^ 
Dintre spinii lui — care 
răneau nu numai miinile 
celor care tăiau cu secera 
griul spinos — aș aminti 
aici doar de unul singur : 
cel care a otrăvit suflete, 
a atițat dușmănii intre oa
meni care vorbeau altă 
limbă — așadar, este vor

ba de naționalismul clase
lor dominante. Aparține și 
el acum trecutului !

Cind, la sfirșit de săp- 
tămină. fac o vizită acasă, 
imi place mult să-mi pe
trec timpul in căldura sen
timentelor frățești; mă cu
fund și eu in preocupările 
și eforturile comune ale 
românilor și maghiarilor 
din satul natal, scrutind 
orizontul comun al zilei de 
miine. Liniștea sufletească 
pe care o simți in astfel de 
imprejurări se numește, pe 
bună dreptate, rezolvarea 
marxistă a problemei na
ționale in România socia
listă. realitate despre care 
spunem, cu totul întemeiat, 
că este una dintre cuceri
rile cele mai grandioase 
ale celor trei decenii de 
libertate. Iar această reali
tate nu poate fi măsurată 
statistic : o vezi oglindită 
pe fețele oamenilor, o simți 
in căldura cuvintelor. in 
adincul conștiinței.

Pămintul meu natal nu 
se mindrește cu munți aco- 
periți de păduri, nici cu 
riuri pline de păstrăvi: nu 
poți vedea aici marea, nici 
luminile • aeroporturilor ; 
dar mie-mi pare totuși cel 
mai frumos. Este pămintul 
luminos al frăției.

cinema
• Fluturii : CENTRAL — 9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Băiatul cu un cal alb : LUMI
NA — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 
20,30.
a Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 9,45.
e O picătură in marc : DOINA — 
11,15; 13,15; 15.45; 18; 20.15.
o 36 de ore : SCALA — 8,45;
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,T5,
BUCUREȘTI — 8,45; 11.15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, la grădină — 20. 
GRADINA DINAMO — 20'.
• Fără un adio : PATRIA — 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, FESTI
VAL — 9,15; 11.30; 13,30; 16; 18,30; 
21, la grădină — 20. FAVORIT — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30, 
GRADINA LUCEAFĂRUL — 20.
• Apartamentul : CAPITOL — 
9,30; 12; 15,30; 18: 20,30, la grădină
— 19,45, CASA FILMULUI — 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30.
• Țara lui Sannikov : BUZEȘTI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18.
• Urmareștc-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.
• Roman vesel : DRUMUL SĂRII
— 15,30; 18; 20,15.
• Tunurile din Navarone : EX
CELSIOR — 9; 12,30; 16; 19,30,
MELODIA — 9; 12,30; 16; 19,30,
TOMIS — 9; 12,15; 15,45; 19, la gră
dină — 20, GRADINA AURORA
— 20.
• Explozia : FLOREASCA — 15,30; 
18; 20,15.
a Șapte păcate : VICTORIA — 
9,15; 11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30.
• fel mai bun om pe care 11 cu
nosc : PROGRESUL — 16; 18; 20.
• Cleopatra : GLORIA — 9; 13; 
17, GRADINA TITAN — 19,45.
0 Inimă pe frlnghle : COTRO- 
CENI — 14; 16; 18; 20.
• Departe de Tipperary ; PACEA
— 15,30; 17,45; 20.
• Vandana : GRIVIȚA — 9; 12,30; 
16; 19.30, VOLGA - 9; 12,15; 15,45; 
19. FLAMURA — 9: 12,30; 16; 19,30.
• Pămintul părinților noștri 
BUCEGI — 16; 18.
• 50 009 de dolari recompensă : 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Felix șl Otilia : VIITORUL — 
15,30; 19.
• Afacerea Dominlcl : UNIREA
— 15,30; 18, la grădină — 20,15.
• Columna : MUNCA — 9; 13; 
16; 19.
• Judo : LIRA — 15,30; 18.
• Contesa Walewska : GIULEȘTI
— 15,30; 18; 20,30.
• Ceața : RAHOVA — 15.30.
O Marea hoinăreală : RAHOVA — 
13; 20,30.
e Luminile orașului : FEREN
TARI — 15.30; 18; 20,15.
• Plimbare In ploaia de primă
vară : MIORIȚA — 9; 11.15; 13,30; 
15.45; 18; 20,15.
• Odiseea generalului Jose ; 
FLACARA — 16; 18; 20.
o Duel pe autostradă ; ARTA — 
15,30; 18; 20,15.
• Walter apără Sarajevo : POPU
LAR — 16; >19.
• Anonimul venețlan : MOȘILOR
— 15,30; 18; 20, la grădină — 20,15.
• Adam și Eva in conflict : COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.

• Cat Ballou : CRINGAȘI — 16; 
18,15.
• Fata care vinde flori : VITAN
— 15,30; 19, la grădină — 20.
• Pe aripile vintului : GRADINA 
BUCEGI — 19,45.
• Păcală : GRADINA BUZEȘTI
- 19,45.
• Mihai Viteazul : GRADINA 
ARTA — 20.
• Inamicul public nr. 1 : GRADI
NA LIRA — 20.

teatre
• Filarmonica „George Enescu11 
șl Teatrul de operetă (in parcul 
muzeului „George Enescu" din 
Calea Victoriei 141) : Spectacol de 
sunet șl lumină „Ml-am slujit 
țara*4 dedicat marelui muzician 
român George Enescu — 20.
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Prizonierul din Manhattan
— 19,30.
• Teatrul Mic : După cădere
— 20, (la Rotonda scriitorilor din 
Clșmigiu) : Amintirea scriitorilor. 
Spectacol de sunet și lumină — 
20; 21.
• Teatrul „C. I. Nottara" (la Tea
trul de vară Herăstrău) : Bărbați 
fără neveste — 20.
• Teatrul de stat Sibiu (la sala 
Teatrului „Lucia Sturdza Bu- 
landra" din bd. Schitu Măgurea- 
nu) ; Munții (în cadrul „Festiva
lului dramaturgiei românești1') — 
19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) ; Pardon... 
scuzați... bonsoar ! — 19,30, (gră
dina Boema) : Un băiat de za
hăr... ars ! — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogatâ-n frumu
seți — 18,30.

tv
PROGRAMUL I

18,00 Teleșcoală. Album de știință 
șl tehnică.

16.30 — 17,00 itinerar contempo
ran : Valea Oltului.

17.30 Telex.
17.35 Teleglob : Hamburg.
17,55 Agroenclclopedia.
18.25 Tribuna TV. Un mâreț pro

gram al viitorului României 
socialiste.

18.30 Instrumente șl virtuozi. Me
lodii populare românești.

19,00 Familia.
19.25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Searâ pentru tineret.
21.15 Surprize pe micul ecran.
22.15 24 de ore a O zi din 30 de 

ani.

PROGRAMUL II

20,00 Luna culturii muzicale româ
nești. Omagiu celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberă* 
rit. „Românie, țară de vi/

21.35 Cărți și idei. I
22,10 Popas printre pescari. /

documentar. f
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Am primit cu imensă recunoștința mesajul de bune urări pe care 

cu amabilitate mi l-ați adresat cu ocazia aniversării glorioasei zile a 
revoluției. Sentimentele ciungea voastră nobile față de mine și de poporul 
egiptean ne-au impresionai profund.

îmi face o deosebita plăcere sa spun că legăturile de strinsă priete
nie șl cooperare creatoare existente intre țările noastre s-au întărit și 
mai mult după vizita mea în măreața dumneavoastră țară. Am convin
gerea că aceste legături vor continua in toate domeniile in avantajul 
reciproc al celor două popoare prietene.

Vă rog sâ primiți cele mai sincere mulțumiri. împreună cu cele mai 
bune urări de s mutate și lericire personală, de glorie, progres și pros
pectare pentru poporul român prieten sub conducerea dumneavoastră 
înțeleaptă.

C . sentimentele celei mai înalte stime,
MOHAMMED ANWAR EL SADAT

Președintele Republicii Arabe Egipt

Excelenței Sale
Președintelui NICOLAE CEAUȘESCU

Multe mulțumiri pentru primirea foarte prietenească pe care ați re- 
zervat-o delegației Partidului Socialist Portughez în România.

Cele mai bune felicitări Excelenței Voastre și Partidului Comunist 
Român cu ocazia celei de-a XXX-a aniversari a revoluției românești.

PARTIDUL SOCIALIST PORTUGHEZ

Adunare festivă consacrată
Zilei presei române

Oc- 
zia-

' arcuri la amiază, la Casa zia- 
rj ilbr din Capttală a avut loc a- 
c; mata festivă consacrată Zilei 

, resei române si celei de-a 43-a 
aniversări a apariției ziarului „Scin- 
teia".

Au participat redactori, colabora
tori și corespondenți ai presei cen
trale. Radiotclcviziunii si Agenției 
române de Dresă „Agerpres".

Adunarea a fost deschisă de Ale
xandru Ionescu. redactorul șef al 
ziarului „Scintcia". Despre semnifi
cația acestei sărbători a vorbit ~ 
tavian Paler, redactorul șef al 
rului ...România liberă".

In încheierea adunării a 
adoptată o telegramă adresată 
al P.C.R.. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. in care se spune intre 
a’.tele : „Conștient de importantul 
rol care revine tuturor mijloacelor 
de comunicare in mase, sintem pă
trunși de ideea slujirii înaltelor co
mandamente ce stau in fața presei, 
îndeosebi acum. după elaborarea 
proiectului de Program al partidu
lui și a proiectului de Directive ce 
vor fi adoptate de cel dc-al Xl-lca 
Congres al P.C.R. Vom face totul, 
neorecupețindu-ne talentul si forța

fo=t 
c.c.

Vizitele delegației
Partidului Congelez al Muncii

în cursul vizitei pe care o între
prinde in țara noastră delegația 
Partidului Congolcz al Muncii, con
dusă de Martin M’Beri. secretar al 
C.C. al P.C.M.. a avut intilnîri Ia 
C.C. al P.C.R.. la conducerea Acade
miei ..Ștefan Gheorghiu" pentru 
pregătirea cadrelor de conducere a 
activității de partid, social-politicej 
economice și administrației de stat, 
la conducerea Ministerului Educației

Un nou concurs de admitere

1 legătură cu examenul de admi
teri5 in invățămintul superior, de la 
Mir ’ ' “*
tuli
1 -r-
cor
mi:

terul Educației și învățămin
te comunică : pentru ocuparea 
or rămase libere, in urma 
sului de admitere in invăță- 

mn ^superior din iulie 1974. la
lnvL.ănuDtul de subingineri. zi și
seral (inclusiv din marile întreprin
deri). se va organiza un nou con
curs de admitere la data de 30 au
gust 1974.

De asemenea, la aceeași dată se 
va organiza un nou concurs de ad
mitere in invătămintul tehnic, uni
versitar si pedagogic — cursuri de 
zi — la următoarele specializări: 

'Tehnologia construcțiilor de mașini 
— Institutul politehnic Timișoara; 
Forajul sondelor și exploatarea ză
cămintelor de petrol și gaze — Insti
tutul de petrol și gaze Ploiești; In
ginerie geologică și geofizică și Bio
chimie — Universitatea București;

vremea
Analiza pregătirii sportivilor noștri 
pentru Jocurile Olimpice din 1976

Ier in țară : Vremea s-a încălzit 
în cc. mai mare parte a tării. Cerul 
a fost variabil- cu mnorări mai ac
centuat- m sudrestul țârii, unde au 
căzut p-ji mai ales sub formă de 
averse. munte s-a semnalat cea
ță. iar la-.irful Omul burniță. Vintul 
a suflat -j-rivit, cu intensificări in 
estul tării Temperatura la ora 14 era 
cuprinsă ir-.re 17 erade la IntorSura 
Buzăului și 23 grade la Caracal, Tr. 
Măgurele. R'torii de Vede si Vi
dele. în București : Vremea a fost 
în general fr moașă, cu cerul va
riabil. mai nr-.- senin. Temperatura 
maximă a fost u- 28 grade.

Timpul probabil pentru 16. 17 si 18 
august- în tară : .’remea continuă să 
se încălzească. C rul va fi variabil. 
Vor mai cădea î/.qî izolate in re
giunea de deal s de munte. Vint 
slab oină la potrr jr. Minimele vor 
fi cuprinse intre 9 «j 19 grade, iar 
cele maxime intre 22 si 32 grade, 
izolat mai ridicate in sud. în Bucu
rești : Vremea continuă să se încăl
zească. Cerul va fi variabil- Vint 
slab pină la potrivit. Temperatura in 
creștere.

pronoexpres
numerele extrase 

LA TRAGEREA 
DIN H AUGUST 1S14

FOND GENERAL DE CKTIGURI : 
1 302 875 lei.

Extragerea I : 7 45 36 21 22 19.
Extragerea a II-a : 14 26 9 39 13.
Plata câștigurilor de la această tra

gere se va face astfel : în Capitală 
d° la 22 august pmă la 14 octombrie 
1974. iar in tară de la 26 august Dină 
la 14 octombrie 1974 inclusiv.

Plata prin mandat postai se va face 
incepind de la 23 august 1971 

»

de muncă, pentru ca aceste docu
ment? cu adevărat istorice să fie 
larg difuzate și explicate in rindul 
maselor. Presa noastră va pune co
loanele sale la dispoziția oamenilor 
muncii, astfel ca documentele con
gresului .să fie dezbătute de între
gul nostru popor.

Vom depune toate eforturile pen
tru a oglindi la adevărata ci ten
siune marea întrecere socialistă in 
care' se află cuprinse toate colecti
vi Ic de muncă din țara noastră 
pentru a intimpina așa cum știe e- 
roica noastră clasă muncitoare Con
gresul al XI-lea al P.C.R. și a în
deplini actualul cincinal înainte de 
termen. Vom contribui prin toate 
mijloacele de care dispun presa 
noastră, Radioteleviziunea. pentru a- 
plicarea in viața de fiecare zi a co
dului eticii și echității socialiste — 
adevărată platformă morală a con
structorilor unei societăți noi și a 
unui om nou in țara noastră. Prin 
tot ceea ce vom scrie vom popu
lariza politica internă și externă a 
Partidului Comunist Român — or
ganizatorul și înfăptuitorul tuturor 
victoriilor poporului nostru".

și învățămintului, la Comitetul mu
nicipal București al P.C.R.

De asemenea, delegația a vizitat, 
in București. Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din Româ
nia. instituții de perfecționare a ca
drelor, noile construcții social-edili- 
tare. iar in județul Prahova — grupul 
industrial petrochimic de la Brazi, 
instituții de cultură și invățămint

Matematică-fizică — Institutul de 
invățămint superior Pitești, Institu
tul pedagogic Oradea și Institutul 
pedagogic Tg. Mureș; Fizică-chimie 
— Institutul de invățămint superior 
Pitești și Institutul pedagogic Ora
dea : precum si la Âîatematică. in
vățămint fără frecvență, la universi
tățile din București. Brașov, Cluj, 
Craiova, Iași și Timișoara.

Pentru prezentarea la acest con
curs sint valabile condițiile de la 
concursul din iulie a.c. Pentru in
formații, candidații se vor adresa la 
secretariatele instituțiilor de invă- 
țâmînt superior.

• SPORT • SPORT • SPORT •-SPORT e SPORȚ • SPORT » SPQRT « SPORT

fotbal Lotul național pentru 
meciul cu Eintracht

In Capitală a avut loc ședința lăr
gită a Biroului Executiv al Consiliu
lui Național pentru Educație Fizică 
și Sport și a Comitetului Olimpic 
Român.

Participanții la ședință au analizat 
stadiul realizării prevederilor Progra
mului de pregătire olimpică și a Ho- 
tăririi plenarei comune a C.N.E.F.S. 
și C.O.R. din luna ianuarie 1974 cu 
privire la pregătirea pentru Jocurile 
Olimpice din anul 1976. PrograÎN CÎTEVA RÎNDURI

Volei
In prima zi a turneului interna

țional de volei pentru juniori care 
a inceput in orașul Zalaegerseg 
(Ungaria) selecționata României a 
învins cu scorul de 3—2 reprezen
tativa Bulgariei. Alte rezultate : 
Ungaria—Italia 3—2 ; Zalaegerseg— 
Olanda 3—-0.

Tenis

Rezultate din primul tur al con
cursului internațional de tenis de la 
Toronto : Vilas (Argentina) — Cor
nejo (Chile) 6—3, 7—5 ; Brown
(S.U.A.) — Năstase (România) 6—1, 
6—1 ; Borg (Suedia) — Bardsley (Ca
nada) 6—3. 6—1 ; Orantes (Spania) — 
Holmes (S.U.A.) 6—1, 6—2 : Gisbert 
(Spania) — Jauffrât (Franța) 7—5,

Fotbal
SATU-MARE (Corespondentul 

..Srinteii". Octav Grumeza). — La 
Satu-Mare s-a desfășurat ieri inlil-

Arabe din R A. Libiana
Miercuri după-amiază a sosit la 

București o delegație a Uniunii So
cialiste Arabe din Renubhca Arabă 
Libiana, care, la invitația C.C. al 
P.C.R.. va face o vizită de prietenie 
In tara noastră. Delegația e'tc con
dusă do Faragi Aii Balha. secretar 
al Comitetului Usal din guvcrnoratul 
Dorm. Din delegație mai fac parte : 
Mohamed Hussein Akil, secretar al 
Comitetului Usal din guvcrnoratul 
Sabba. Mohamed Nuri Al-IIammali, 
membru al secretariatului Usal pen
tru afaceri arabe si politica externă. 
Raga Mansur Msallim. secretar cu 
problemele ideologice al Comitetului

Întîlnire la C. C. al P. C. R
Marți după-amiază, tovarășul Ște

fan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a intilnit cu Bcrit Aas. pre
ședintele Partidului Socialiștii De
mocrat din Norvegia, și Svein Sko- 
theim, secretar al Partidului Socia-

Cu prilejul apropiatei deschideri
a Conferinței mondiale a populației

Directorul Centrului de Informare 
al O.N.U. la București, Sayed Abbas 
Cbedid, a oferit, miercuri, un dejun 
in onoarea organizatorilor români și 
a celor din partea Organizației Na
țiunilor Unite ai acestei prestigioa
se reuniuni internaționale.

Au participat Theodor Burghele, 
ministrul sănătății, vicepreședinte al 
Comitetului național român pentru 
pregătirea Conferinței mondiale a 
populației, președintele Comisiei ro
mâne de demografie, Mircea Malița, 
ministru secretar de stat, secretar ge
neral al Comitetului național român 
pentru pregătirea Conferinței mon
diale a populației, Mihnea Gheor
ghiu, președintele Academiei de 
științe sociale și politice, membru al 
Comitetului de planificare și condu
cere al Tribunei populației, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Nicu Ceaușescu, vice
președinte al Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România, 
membru al delegației U.T.C. la lu
crările Conferinței internaționale a 
tineretului pe problemele populației, 
Ion Datcu, ambasador, reprezentant 
permanent al României la O.N.U., 
George Ciucu. rectorul Universității 
București, precum și alți membri ai 
Comitetului național român pentru 
pregătirea Conferinței mondiale a 
populației.

Din partea Organizației Națiunilor 
Unite au participat Antonio Carillo- 
Flores, secretar general al Conferin

Lucrările seminarului cu tema

J3

Ieri. 14 august, au început in Ca
pitală lucrările seminarului „Conse
cințele culturale ale «mișcării popu
lației". o altă manifestare interna
țională premergătoare Conferinței 
mondiale a populației. Seminarul va 
da posibilitate confruntării unor 
puncte de vedere in problemele cul
turale atit de complexe determina
te de numeroasele modificări in 
structura «si dinamica populațiilor 
din diferite țări.

Organizat de către ..Comisia popu
lației" din cadrul Uniunii interna
ționale pentru științele antropologice 
si etnologice, in colaborare cu „Cen
trul pentru studiul omului" din in
stitutul ..Smithsonian" din Washing
ton si cu Academia Reoublicii So
cialiste România prin Comisia de 
antropologie si etnologie, această 
reuniune științifică se bucură de par- 
ticipaTca unor reputati specialiști : 
antropologi, etnologi, sociologi.

In cuvintul de deschidere, prof. 
Sol Tax, președintele de onoare al 
Uniunii internaționale pentru știin
țele antropologice si etnologice, mul
țumind guvernului român pentru 
sprijinul acordat desfășurării în bune 
condiții a lucrărilor seminarului, a 
arătat in continuare care este scopul 

mul de pregătire olimpic, elaborat de 
C.N.E.F.S., pe baza sarcinilor trasate 
de Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 28 februarie — 2 martie 1973, a 
avut in vedere orientările și cerin
țele sportului de mare performanță 
care se manifestă pe plan mondial, 
stabilind perfecționarea procesului 
de instruire, intensificarea îndrumării 
și controlului in antrenamente și 
concursuri.

(Agerpres)

nirea internațională amicală de 
fotbal dintre formația din localitate 
„Olimpia" și M.T.K. Budapesta (di
vizia A). După un meci de bună fac
tură tehnică, cu faze spectaculoase 
de ambele părți, meciul s-a încheiat, 
echitabil, cu un scor alb. '

Atletism
La Pekin s-a desfășurat un con

curs amical de atletism intre spor
tivi dintre Maroc și R. P. Chineză. 
Proba masculină de săritură in înăl
țime a fost ciștigată de atletul chi
nez Cean Iun-an cu rezultatul de 
2,15 m, la 1 500 m fete pe primul 
loc 6-a clasat Sun Mei-hua — 4’32" 
8/10. iar la 110 m garduri a ciștigat 
marocanul Filahi Hassan cu timpul 
de 14"7/10.

Rugbi

Selecționata de rugbi a ligii en
gleze. aflată in turneu în Noua Ze- 
elandă, a intilnit la Auckland o re
prezentativă'locală. Victoria a reve
nit gazdelor cu scorul de 11—2 
(6-2).

U«al din guvcrnoratul Al-Zavia, 
Maftah Abdel Salam Al-Kamati. șe
ful secției de cooperare cu organiza
țiile de masă din Ministerul Tinere
tului și Afacerilor Sociale. Mufida 
Muflah Siklani. militantă in organi
zația femeilor din Libia.

La sosire, delegația a fo*t salutată 
de tovarășii Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Gheorghe Necula. 
membru al C.C. al P.C.R., Constantin 
Vasiliu. adjunct de set de secție la 
C.C. al P.C.R.. Nicolae Matei, secre
tar al Comitetului Municipal P.C.R. 
București. Luca Cristina, secretară a 
C.C. al U.T.C., de activiști de partid.

list Popular din Norvegia. care, 
imitajia C.C. al P.C.R., se află 
odihnă in tara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire. care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă prietenească.

la 
la

ței mondiale a populației, Leon Ta- 
bah, secretar general adjunct al con
ferinței, Ralph Townley, directorul 
executiv al conferinței, Wiliam Po
well, purtător de cuvint al secreta
rului general al O.N.U., directorul 
Diviziei presă și publicații din ca
drul . Oficiului de Informare Publică 
al O.N.U., Rafael Salas, director exe
cutiv al Frontului Națiunilor Unite 
pentru activități in domeniul popu
lației (U.N.F.P.A.), S. Herrick, direc
tor adjunct al Centrului de informare 
socială și economică din Secretaria
tul O.N.U., Bhagirathan Devarajan, 
reprezentantul Programului Națiuni
lor Unite pentru Dezvoltare în Româ
nia, funcționari superiori din Secre
tariatul O.N.U.

La dejun au luat parte, de aseme
nea, șefi ai unor misiuni diplomatice 
șereditați la București.

Adresînd un călduros omagiu or
ganizatorilor români și celor ai 
O.N.U. ai acestei reuniuni interna
ționale de o amploare fără prece
dent. S. A. Chedid a relevat," în toas
tul rostit cu acest prilej, importanța 
deosebită a conferinței și și-a expri
mat satisfacția că Bucureștiul găz
duiește o manifestare de asemenea 
proporții. In încheiere, S. A. Chedid 
și-a exprimat convingerea in succesul 
deplin al acestei conferințe istorice, 
care se înscrie printre operele sta
tornice și cu efecte de durată între
prinse de Națiunile Unite.

(Agerpres)

si programul de lucru al acestei ma
nifestări.

Luind cuvintul din partea Acade
miei Republicii Socialiste România, 
acad. Ștefan Milcu a urat succes lu
crărilor seminarului international pe 
care il găzduiește tara noastră, ex- 
primînd convingerea că specialiștii 
din diferite tari vor ajunge la con
cluzii menite să contribuie la îm
bogățirea cunoștințelor despre antro
pologia populațiilor, oferind totodată 
informații și propuneri de soluțio
nare a unora dintre numeroasele pro
bleme pe care le ridică actuala di
namică a populațiilor.

Timp de citeva zile, participanta 
vor dezbate diferite aspecte cultu
rale legate de modificările popu
lațiilor. in special in țările aflate in 
curs de dezvoltare, ca si consecin
țele social-culturale legate de poli
tica populatională. După aprecierea 
organizatorilor, oportunitatea semi
narului rezidă nu numai in speci
ficul problematicii, ci si in faptul că 
atit propunerile ciț si concluziile ce 
se vor desprinde vor fi supuse a- 
tentiei ..Tribunei populației11 si Con
ferinței mondiale a populației.

Elena MANTU

In pregătirea viitorului sezon inter
național. lotul reprezentativ de fot
bal se va deplasa la Braunschweig, 
unde miercuri. 21 august, va juca 
un meci amical in compania echipei 
locale Eintracht din prima ligă a 
R. F. Germania.

A fost stabilit următorul lot de ju
cători : Răducanu, Iordache — Che- 
ran, S. Gabriel, Sătmârcanu II, An

RUGBI

Duminică începe campionatul republican
Duminică va începe cea de-a 58-a 

ediție a campionatului național de 
rugbi. Această nouă ediție se va des
fășura după o nouă formulă conipe- 
tițională — divizia A e împărțită in 
două serii a cite opt echipe.

Programul primei etape a campio
natului este următorul : Seria I. La 
Timișoara. Universitatea — Dinamo ;

AUTOMOBILISM

în Maramureș, o nouă etapă 
a campionatului de viteză

Duminică 18 august va avea loc pe 
serpentinele Gutiiului (18 km distan
tă d* Baia Mare) o nouă etapă a 
campionatului republican de viteză 
in coastă la automobilism.

La această întrecere vor fi pre
zent numeroși automobiliști sportivi 
din taxa noastră, în frunte cu cam
pionul național. Eugen Ionescu-Crls- 
tea. Concursul este deschis, de ase
menea, alergătorilor incepălori, pose
sori de licențe D.

Cronica zilei
Cu ocazia Zilei npționale a Repu

blicii Populare Congo, George Ma- 
covcscu, ministrul afacerilor externe 
nl Republicii Socialiste România, a 
trimis o telegramă de felicitare mi
nistrului de externe al Republicii 
Populare Congo, David Charles Ga- 
nao.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumiri din partea ministrului a- 
facerllnr externe liberian. Charles 
Cecil Dennis, pentru felicitările trans
mise cu ocazia Zilei naționale a. Re
publicii Liberia.

★
La Timișoara s-a încheiat miercuri 

consfătuirea privind cultura griului 
in zona de vest a țării, care a reu
nit la lucrările.sale reprezentanți din 
agricultura județelor Arad, Bihor, 
Caraș-Severin, Satu-Mare și Timiș. 
Participanții au analizat principalele 
rezultate obținute in acest an in 
cultura griului și orzului in unită
țile agricole din această parte a ță
rii, și îndeosebi a celor din Cimpia 
Banatului. Consfătuirea a adoptat 
un program de măsuri cu caracter 
tehnico-științific aplicativ menit să 
asigure pregătirea la un nivel supe
rior a campaniei do însămînțări de 
toamnă, pregătirea solului, alegerea 
celor mai valoroase soiuri de semin
țe. extinderea in producție a unor 
noi tehnologii 
te in stațiuni 
organizarea și

de lucru experimenta- 
de cercetare agricolă, 
retribuirea muncii.

★
Peccei, președintele

ro- 
ale 
de

Dl. Aurelio _____
Clubului de la Roma, care face o 
vizită in țara noastră, la ’ invitația 
Asociației de Drept Internațional și 
Relații Internaționale, a făcut, 
miercuri, o expunere la sediul a- 
sociației. in cadrul unei mese 
tunde despre : „Noile studii 
Clubului de la Roma în funcție 
evoluția situației internaționale". Au 
participat Paolo Pucci, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Italiei, S. 
A. Chedid, directorul Centrului de 
informare al O.N.U. la București., 
membri ai Academiei, profesori 
universitari, cercetători ai institute
lor de cercetări ale Academiei de 
știinte sociale și politice, ziariști.

★
Ansamblul folcloric „Parlngul" al 

studenților de la Institutul de mine 
din Petroșani a plecat miercuri in 
Danemarca. Solii artei studențești 
din Valea Jiului vor evolua la Co
penhaga și in alte orașe ale țării 
gazdă cu spectacole de cintece și 
dansuri din zonele folclorice cele 
mai reprezentative ale patriei noas
tre.

(Agerpres)

internaționale a tineretului 
pe problemele populației

Miercuri au continuat lucrările 
Conferinței internaționale a tinere
tului pe problemele populației.

In cadrul celor trei comisii — „Ti
neretul, populația și dezvoltarea so- 
cial-economică", „Tineretul, popu
lația, resursele și mediul înconjură
tor", „Tineretul, populația, familia și 
bunăstarea" — dezbaterile din cea 
de-a patra zi au pus in evidență in
teresul reprezentanților tinerei ge
nerații pentru înțelegerea și rezol
varea problemelor generate de pro
cesele demografice care au loc in lu
mea contemporană in contextul mai 
larg al progresului social-economic 
al omenirii, al necesității afirmării 
tuturor popoarelor In viața interna
țională.

Un grup de lucru pentru proble
mele tinerelor fete a discutat aspec
te ale condiției femeii in zilele noas
tre.

Comisiile au dezbătut, de aseme
nea, proiectele de documente ce ur
mează a fi adoptate de conferință.

Lucrările conferinței continuă.

tonescu. Anghelini, Hajnal — Dinu, 
Dumitru, lordăncscu, Beldeanu — 
Lucescu, Troi, Georgescu, Năstase, 
Marcu. Dumitrache, suferind de lom- 
bosciatică. nu e suficibnt pregătit și, 
deci, nu va face deplasarea. In cazul 
in care Dumitru nu se va restabili 
deplin pină la data plecării, el va fi 
înlocuit cu Mulțescu.

la Iași. Politehnica — Gloria ; la Si
biu. C.S.M. Sibiu — Constructorul 
Buzău (echipă nou promovată) : la 
București. Sportul studențesc — Stea
ua. Seria a II-a : la Constanța, Fa
rul — Grivița roșie și Independența 
(fostă Chimia Năvodari) — Vulcan ; 
la Petroșani-, Știința — Rulmentul ; 
la Cluj : Agronomia — Rapid (echipă 
nou promovată).

Traseul de Ia Gutii măsoară 7 km 
cu o diferență de nivel de 570 m. 
Este unul din cele mai frumoase tra
see de acest gen din țară, avind 36 
de viraje, dintre care 17 „ace de 
păr".

Antrenamentul oficial pentru a- 
ceastă cursă va avea loc simbătă 17 
august după-amiază. Concurențil tre
buie să fie prezenti la locul startu
lui. simbătă la ora 14.

(Agerpres)

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII POPULARE CONGO

Tovarășului MARIEN N'GOUABI
Președintei? Comitetului Central al Partidului Congolez al Muncii, 

Președintele Republicii Populare Congo

Cu prilejul celei de-a Xl-a aniversări a victoriei revoluției congo
leze — Ziua națională a Republicii Populare Congo — îmi este deosebit 
de plăcut ca, in numele Partidului Comunist Român, al poporului român 
șl al meu personal, să vă adresez dumneavoastră și poporului prieten 
congolez cele mai calde felicitări și urări de noi succese în dezvoltarea 
independentă a țării pe calea progresului economic și social. Poporul ro
mân dă o înaltă prețuire relațiilor bune, de strinsă prietenie, solidari
tate și cooperare statornicite între partidele și țările noastre șl care au 
fost așezate pe o bază trainică și au cunoscut o evoluție rapidă, îndeo
sebi ca rezultat al convorbirilor și al înțelegerilor convenite cu prilejul 
întîlnirilor pe care le-am avut la Brazzaville și București.

La marea dumneavoastră sărbătoare îmi exprim încrederea că aceste 
raporturi fructuoase se vor dezvolta in continuare tot mat mult în inte
resul popoarelor noastre, al forțelor care luptă pentru pace și progres, 
împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismulul, pentru 
o lume mai dreaptă și mai bună.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român 
Președintele

Republicii Socialiste România

In fața gării din Brazzaville a 
fost ridicat un monument Închi
nat victoriei luptei Îndelungate a 
poporului congolcz pentru liber
tate. Această luptă a fost încunu
nată de succes prin proclamarea, 
la 15 august 1960, a Independenței 
naționale. Anii de inceput au fost 
ani dificili, țara continuind să fie 
confruntată cu mari greutăți da
torită faptului că la cirma ci s-a 
instalat un guvern reacționar, fa
vorabil cercurilor imperialiste și 
neocolonialiste, care a frustrat po
porul congolez de roadele luptei 
sale. în aceste condiții, masele 
largi populare s-au ridicat din nou 
la luptă. Revoluția din 13—15 au
gust 1963, cunoscută sub denumi
rea de „Cele trei glorioase", a des
chis țării largi perspective pentru 
împlinirea aspirațiilor poporului 
congolez de edificare a unei noi 
vieți.

Eforturile desfășurate in perioa
da care a urmat s-au concretizat 
in realizări remarcabile in toate 
domeniile de activitate. In anul 
1969 a fost proclamată Republica 
Populară Congo și a fost creat 
Partidul Congolez al Muncii, in al 
cărui program este înscrisă făuri
rea unei societăți lipsite de exploa
tare. In etapa actuală, apreciată 
în programul partidului ca fiind 
etapa revoluției naționale, demo
cratice și populare, P.C.M. și-a 
propus făurirea unor noi structuri 
sociale și politine. In baza acestor 
prevederi, anul trecut s-au desfă
șurat alegeri generale, iar la în
ceputul acestui an au fost insta
late in întreaga țară organe ale 
puterii noi’, cu caracter popular. 
Evenimentul este apreciat la 
Brazzaville ca deosebit de impor
tant datorită faptului că, pentru 
prima dată de la cucerirea inde

POPAS IN VALEA 
TRANDAFIRILOR

Vara; in R. P. Bul
garia are loc o 
campanie de recol
tare de un fel deose
bit. Este vorba de cu
legerea trandafirilor, 
mai- bine-zis. a peta
lelor roz-cărămizii din 
care se extrage uleiul 
atit de căutat în in
dustria cosmetică. La 
această campanie, 
care a căpătat in de
cursul anilor un ca
racter sărbătoresc, 
participă de obicei, 
pe lingă locuitorii sa
telor din zona respec
tivă, numeroși elevi, 
care vădesc o deose
bită hărnicie și tra
gere de inimă la a- 
ceastă muncă migă
loasă, dar plăcută.

Am parcurs Valea 
trandafirilor — cum 
se numește depresiu
nea de la poalele 
Balcanilor unde este 
cultivată această plan
tă — intr-o perioadă 

'Cind culesul era in 
toi, • iar distileriile 
funcționau din plin. 
Trandafirul cultivat 
aci —' Rosa damas- 
cena, cum se numește 
in termeni științifici 
— se aseamănă cu 
orice trandafir de 
grădină, cu singura 
deosebire că petalele 
lui conțin o cantitate 
apreciabilă de sub
stanțe volatile care, 
prin distilare, se con
densează sub formă 
de ulei. Dar cită 
muncă, cite eforturi 
sint necesare pentru 
a se ajunge la acest 
produs ! E suficient a 
arăta că pentru obți
nerea unui kilogram 
de ulei de trandafir 
trebuie să se distileze 
3 000 kg petale, adică 
„recolta" care se cu» 
lege in mod obișnuit 
de pe 1—1,5 hectare.

Iată-ne. in zori, în 
mijlocul unei planta
ții, situată nu depar
te de Kazanlik. In 
zori, pentru că peta
lele trebuie culese cel 
mai tirziu pină la o- 
rele 9—10, înainte de 
a se ridica rouă. Le 
urmărim drumul la 
distilerii, unde sint 
prelucrate fie In a- 
lambice obișnuite din

aramă, fie In instala
ții mai complexe, con
struite in ultimii ani. 
La capătul serpenti
nei curge apa de 
trandafiri in care 
plutesc picăturile, de 
ulei ce vor fi colecta
te in vase speciale.

Localnicii s-au năs
cut cu dragostea și 
deprinderea pentru 
cultura trandafirului 
— veche de trei se
cole pe meleagurile 
lor — și pe care au 
imbrăcat-o în nume
roase legende. Astăzi 
această ‘ cultură ocupă

NOTE DE DRUM 
DIN

R. P. BULGARIA

o suprafață 
3 000 hectare, 
ria deținind 
loc în lume in pro
ducția de ulei din 
trandafir.

La Institutul de 
cercetări pentru cul
tura trandafirilor,- 
plantelor aromatice și 
medicinale de la Ka
zanlik. pe care l-am 
vizitat, am aflat că in 
prezent se extinde 
cultivarea unor soiuri 
noi, cu un conținut 
mai mare de uleiuri 
volatile, se perfecțio
nează metodele de 
cultură. Totodată, atit 
in Valea trandafiri
lor, cit și în alte zone 
ale țării a fost am
plificată și cultura 
altor plante, care vin 
să completeze gama 
de materii prime ne
cesare extragerii ule
iurilor volatile : la
vandă. mentă, salvie, 
coriandru. Soarele pu
ternic și compoziția 
solului oferă condiții 
naturale deosebit de 
favorabile culturii a- 
cestor plante. Se cul
tivă. in total, vreo 300 
de specii, iar produ
sele obținute sint ex
portate in 70 de țări.

Un litru de ulei 
de trandafiri este co
tat la export cu 
echivalentul a a- 
proape 2 kg de aur. 
La un hectar cultivat.

BRAZZAVILLE

pendenței, toate organele de con
ducere ale țării au fost alese, din- 
du-se astfel posibilitatea poporu
lui să participe la conducerea tre
burilor statului.

De asemenea, ap avut loc trans
formări importante in viata eco
nomică. S-au construit o serie de 
obiective industriale care contribu
ie la o mai bună valorificare a 
materiilor prime congoleze. O 
mare atenție se acordă Întăririi 
sectorului de stat în economie, ca 
pirghie de bază pentru consolida
rea independenței. Eforturi susți
nute se fac in ceea ce privește 
pregătirea de cadre naționale.

In țara noastră sint cunoscute 
și se bucură de apreciere realiză
rile obținute de poporul congolcz, 
eforturile sale îndreptate spre 
consolidarea independenței șl fău
rirea unei vieți noi. Intre România 
și i Congo s-au stabilit și se dez
voltă relații de prietenie și colabo
rare,’ care cunosc un curs mereu 
ascendent. Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in Congo, pre
cum și vizita in țara noastră a 
președintelui Marien N’Gouabi au 
marcat momente de cea mai mare 
însemnătate pentru continua dez
voltare a colaborării româno-con- 
goleze. Declarația solemnă comu
nă și celelalte documente semnate 
cu aceste prilejuri au așezat rela
țiile dintre cele două , țâri pe baze 
trainice, de amplă perspectivă. Ele 
dau expresie dorinței comune ■ de 
a intensifica și extinde colaborarea 
prietenească româno-congoleză in 
interesul ambelor popoare, al în
tăririi frontului antiimperialist, al 
cauzei păcii și cooperării interna
ționale.

A. BUMBAC

cooperativele agrico
le incasează 2000 
leva, pe cind din vi
ticultură — și ea ren
tabilă de altfel — se 
realizează doar 1 200. 
leva. Cultura lavandei 
aduce 900—1 000 leva 
la hectar, avind avan
tajul că plantele re
zistă 20 de ani pe a- 
celași loc.

Statul sprijină în
deaproape extinde
rea culturii plan
telor aromatice și 
dezvoltarea industriei 
de prelucrare. Numai 
cu- lavandă sint plan
tate 8 000 de hectare. 
Paralel cu măsurile 
v i z i n d extinderea 
plantelor aromatice, 
in cadrul complexelor 
agroindustriale, nu
meroase unități au 
fost specializate în- 
tr-o cultură sau două 
— lavandă, mentă de circa

Bulga- 
primul pe care le cultivă pe zeci și chiar sute de 

hectare. Am văzut 
cimpuri întinse cu a-
ceste culturi. Interlo
cutorii ne-au declarat 
că prin concentrarea 
producției in unități 
specializate s-a reușit 
să se introducă teh
nologii noi de culti
vare. să se extindă 
mecanizarea, crescind 
randamentul și efi
ciența economică.

încotro se îndreap
tă cultura acestor 
plante ? După cum ne 
spunea profesorul 
Staikov. de la Institu
tul de cercetări amin
tit — intrucit forța 
de muncă de la sate 
se reștringe neconte
nit, sint extinse acele 
culturi de plante aro
matice care se pre
tează , la mecanizare. 
Este și motivul pen
tru care obiectivul 
cercetărilor il consti
tuie crearea de noi 
soiuri. îmbunătățirea 
tehnologiilor de cul
tură. Noile soiuri de 
lavandă, ca și noile 
soiuri de mentă se 
extind continuu, iar 
veniturile ce le aduc 
sint tot mai mari, 
contribuind Ia spori
rea avutului național.

Ion HERȚEG

I
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RECRUDESCENTA OSTILlTftȚILOR MILITARE IN CIPRU
NICOSIA 14 (Agcrpres). — în zorii 

zilei de miercuri, aviația turcă a 
începui să bombardeze o seric de 
obiective in zona locuita de ciprloții 
«reci din Nicosia, precum și in re
giunea din apropierea aeroportului 
internațional al capitalei.

Bateriile antiaeriene ale Gărzii Na
ționale au deschis, |g rindul lor. fo
cul împotriva avioanelor turcești — 
doborind patru dintre ele — iar la 
scurt timp după începerea raidurilor 
de bombardament s-au declanșat 
schimburi de focuri între forțele te
restre turcești si cele ale ciprioților 
greci, situate dc-a lungul așa-numi- 
tci ..linii verzi" care separă cele 
două comunități — greacă și turcă — 
din Nicosia.

Luptele au continuat cu intensitate 
în tot cursul zilei. în afară de 
capitală, au mai fost bombardate 
Famagusta — principalul port al țării 
— orașele Kvthrcia. situat la aproxi- 
ttuuiv 10 km de Nicosia, și Skyloura. 
aflat la aceeași distanță de capitală 
n direcția nord-vest. regiunea dintre 
localitățile Lapithos și Myrtlwu.

Protejate de artilerie si baraje de 
mortiere. blindatele turcești au înain
tat pe trei fronturi, dc-a lungul 
principalelor căi rutiere ce leagă ca
pitala de orașul Famagusta ; trupele 
turcești si-au instituit controlul asu
pra localității Tymbou și a aeropor
tului militar din apropiere, ajungind 
la 8 km de Famagusta.

Luple puternice — arată agențiile 
d“ presă — au fost semnalate dc 
a-cmenca în zona localităților Ashia, 
Limassol. Melousha șl Ghosi — ulti
ma situată in apropiere de Lamaca. 
important port din zona sud-estică a 
țării. Forțele turcești care avansează 
spre estul insulei au făcut, miercuri 
seara. joncțiunea cu unitățile ciprio- 
tc turcești in localitatea Serdarli.

Lupte deosebit de intense au fost 
•emnalate, totodată, la Nicosia.

O știre difuzată la închiderea edi- 
ți-i menționează că forțele turcești 

forțele cipriote grecești au căzut 
de acord, miercuri seara, asupra in
stituirii unei încetări a focului la 
Nicosia, pe o durată nedeterminatâ. 
Transmițind știri despre ofensiva 
forțelor armate turcești, agențiile de 
presă remarcă faptul că observatori 
politici din Insulă consideră că re
crudescența luptelor are loc intr-o 
perioadă in care mai existau, totuși, 
condiții pentru o reglementare paș
nică a situației din Cipru.

Interesele păcii impun încetarea imediată 
a focului, a oricăror acțiuni militare, 

revenirea la masa tratativelor
Veștile desDre noile si gravele eve

nimente din Cipru, despre recrudes
centa stării de încordare si desfă
șurarea unor lupte înverșunate pe 
insulă, soldate cu noi pierderi de 
vieți si însemnate pagube materiale 
— evoluții care au urmat întreru
perii negocierilor de la Genex'a — 
t’.irnesc profunda si legitima îngri
jorare a oDiniei publice din tara 
noastră, ca și a cercurilor largi ale 
ooiniei publice de pretutindeni.

Mâhnirea si îngrijorarea opiniei 
noastre publice sînt cu atît mai în
dreptățite cu cit este vorba de e- 
venimente care se petrec în zona 
balcanică, din care facem parte, și 
in care se află state și popoare cu 
care întreținem relații de prietenie 
si colaborare. Nu se poate, totodată, 
omite contextul politic mai larg, fap
tul că se aprind vâlvătăile ostilită
ților intr-o regiune. Medilerana ră
săriteană. unde s-au manifestat pri
mejdii serioase pentru pacea lumii, 
si s-au depus eforturi atit de inten
sa pentru a se trece de la calea con
fruntărilor militare la aceea a tra
tativelor.

Este știut că încă din primul mo
ment al izbucnirii crizei din Cipru, 
cu o lună in urmă. România socia
listă și-a exprimat poziția hotărită 
cu privire la necesitatea normaliză
rii erabnice a situației primejdioase 
create, pronunțindu-se pentru înce
tarea focului, curmarea actelor de 
forță comise de trupele străine pre
zente in insulă si retragerea acestor 
trupe, pentru respectarea dreptului 
ponorului cipriot de a trăi liber și 
Independent, de a-și hotărî soarta 
de sine stătător. In acest sens, 
în mesajul președintelui Nicolae 
Ceausescu adresat sesiunii de la 
Cairo a Organizației de solidaritate 
cu popoarele afro-asiatice se subli
nia că ..România, ca țară balcanică 
situată in vecinătatea zonei de con
flict. este direct Interesată in 
curmarea stării de tensiune sî con
fruntare militară din Cipru, fiind 
hotărită să militeze si de acum îna
inte pentru deplina soluționare a pro
blemei din Cipru, în conformitate cu

Ședința extraordinară a
NAȚIUNILE UNITE 14 (Agcrpres). 

— Consiliul de Securitate a adoptat 
în unanimitate, in sesiunea ar extra
ordinară do miercuri dimineață, un 
proiect de rezoluție britanic, in care 
dcplingc profund reluarea ostilități
lor armate in Cipru. împotriva pre
vederilor recentei rezoluții 353 a 
Consiliului de Securitate.

In textul adoptat — precizează a- 
genția France Preș se — se reafirmă 
toate clauzele rezoluției 353 cu pri
vire la Cipru șl se cere părților in
teresate să aplice fără înlirziere

Forțele armate grecești au primit ordinul 
de a se retrage din N.A.T.O.

ATENA 14 (Agcrpres). — Potrivit 
unui comunicat oficial difuzat I» 
Atena, primul ministru grec, Con
stantin Caramanlls, a ordonat forțe
lor armate grecești să se retragă din
N.A.T.O.. ca urmare a incapacității 
Organizației tratatului nord-atlanlic 
(N.A.T.O.) de a împiedica Turcia să 
suscite un conflict intre doi allați.

„Grecia va rămîne membru al 
alianței nord-atlantice numai in ce 
privește caracterul său politic*1 — pre
cizează documentul citai.

• ATENA. — întrunit într-o șe
dință extraordinară. Consiliul de Mi
niștri al Greciei a audiat o infor
mare a premierului Caramanlis cu 
privire la politica pe care o va urma 
Grecia pentru a putea face față cri
zei din Cipru, in urma acțiunilor 
militare ale trupelor turcești, și a

Reuniunea Consiliului securității naționale al Turciei
• ANKARA. — Potrivit postului 

de radio Ankara, reluat de agențiile 
de presă, in capitala Turciei a avut 
loc, miercuri dimineața, o reuniune 
a Consiliului securității naționale, 
desfășurată sub conducerea preșe
dintelui Fahri Koriitiirk și consacra
tă examinării evoluției situației in
terne și a celei din Cipru. după 
reizbucnirea ostilităților militare in 
insulă. Consiliul a recomandat par

aspirațiile și drepturile legitime ale 
poporului cipriot, cu normele de le
galitate internațională, pentru crea
rea condițiilor statornicirii unei păci 
durabile in această zonă, pentru în
tărirea cursului pozitiv, spre destin
dere si securitate în Balcani și pe 
continentul Europei, in întreaga 
lume".

în numele acestor cerințe. în nu
mele intereselor supreme ale secu
rității și păcii in Balcani si Medi- 
terana, în Europa si in întreaga 
lume, se impune cu cea mai mare 
urgență încetarea focului și, în ge
neral. a vărsărilor de singe — pier
derile de vieți omenești fiind de 
natură 6ă complice și mai mult 
lucrurile, să pericliteze grav pacea 
în zonă — adoptarea, fără întîrziere, 
a unor măsuri menite sâ readucă 
calmul și stabilitatea in această 
parte a lumii, să salvgardeze inte
resele păcii și securității interna
ționale. In situația creată este ur
gent și necesar să fie aplicată de 
către toți cei in cauză rezoluția 
Consiliului de Securitate, să se pună 
cqpăt oricăror acțiuni militare, sâ 
fie reluate cit mai grabnic tratati
vele pentru restabilirea păcii și a 
guvernului constituțional al Cipru
lui, să fie garantate independența, 
suveranitatea națională și integrita
tea teritorială a țării, sâ fie create 
condițiile unei conviețuiri pașnice 
intre ciprioții greci și turci. Adine 
preocupată de destinele păcii. Româ
nia adresează tuturor țărilor si 
în primul rind pârtilor direct 
implicate apelul stăruitor de a 
acționa cu energie, rațiune si spi
rit de răspundere pentru imediata 
sistare a ostilităților, pentru retra
gerea neintirziată a trupelor străine 
din insulă, pentru o abordare poli
tică a diferendelor existente, care 
să ducă la o reglementare con
formă năzuințelor vitale ale poț 
porului cipriot. în condițiile lumii 
contemporane, cind pacea si secu
ritatea popoarelor sint indivizibile, 
curmarea fără intirziere a conflic
tului din Cipru este un imperativ 
care nu suferă amînare. Interesele 
tuturor statelor din zonă, ale tutu

Consiliului de Securitate
aceste dispoziții. Se cere, de aseme
nea, ca părțile osiile aft înceteze 
imediat acțiunile militare șl să reia 
fără inlirzicrc tratativele in vederea 
restabilirii păcii in regiune și a gu
vernului constituțional in Cipru. Re
zoluția adoptată consemnează, tot
odată. hotărirea Consiliului de Secu
ritate de a urmări evoluția situației 
și de a se întruni imediat in caz de 
nevoie, pentru a stabili măsurile ce 
se impun, în cazul in care încetarea 
focului nu va fi respectată.

aprobat în unanimitate hotărirea de 
a retrage forțele grecești din orga
nismele militare N.A.T.O.

★
Biroul C.C. al Partidului Co

munist din Grecia (interior) a dat 
publicității un comunicat in ca^e 
își exprimă aprobarea pentru ho- 
tărirca guvernului Caramanlis de 
a retrage forțele armate ale Greciei 
din organismele militare ale
N. A.T.O. și de a se adresa Imediat
O. N.U. Biroul C.C. al P.C.G. (inte
rior) lansează un apel la unitate na
țională. exprimindu-și totodată spe
ranța că toate țările care s-au pro
nunțat pentru Integritatea și inde
pendența Ciprului și au cerut retra
gerea imediată a tuturor trupelor 
străine vor acționa pentru evitarea 
unei ciocniri catastrofale si asigu
rarea păcii.

lamentului proclamarea stării de 
urgență in provincia mediteraneană 
Antalya, precum și prelungirea el pe 
o perioadă de două luni în alte 14 
provincii. Parlamentul turc urmea
ză să sc reunească lunea viitoare 
pentru a adopta o hotărire în acest 
sens.

Incepînd cu zorii zilei de miercuri, 
în întreaga țară a fost decretată sta
rea de război.

ror popoarelor impun. în modul cel 
mai arzător, sâ se dea dovadă de 
maxima reținere și chibzuință, să se 
evite orice act de natură să agra
veze și mai mult Încordarea, să de
clanșeze un curs imprevizibil al eve
nimentelor.

întreaga evoluție a vieții interna-? 
tionale a demonstrat și demonstrea
ză fără putință de tăgadă că nu pe 
calea armelor, a confruntărilor mi
litare iși pot găsi rezolvarea pro
blemele, oricit de ascuțite ar fi ele, 
— ci numai pe cale politică, prin 
negocieri purtate in spiritul recep
tivității si înțelegerii reciproce. Toc
mai in lumina acestei realități fun
damentale. tara noastră adresează cu 
toată vigoarea îndemnul de a se re
veni la masa tratativelor, pentru ase 
restabili liniștea pe insulă si in zonă, 
pentru a se ajunge la o soluție con
structivă, corespunzătoare intereselor 
esențiale ale poporului cipriot, 
astfel incit rănile produse de osti
lități să poată fi lecuite si toți lo
cuitorii Ciprului, indiferent de na
ționalitate, să-și concentreze energii
le asupra dezvoltării pașnice, demo
cratice. Este, totodată, imperios nece
sar ca toate forțele democratice si 
progresiste să-si unească eforturile în 
vederea apărării si întăririi cursului 
pozitiv în viata internațională, pen
tru inrâdăcinarea trainică a princi
piilor relațiilor noi dintre state, a 
asigurării dreptului sacru al popoare
lor de â se dezvolta liber, fără ames
tec din afară.

în acest spirit, manifestindu-si în
crederea că vor prevala rațiunea, lu
ciditatea si simțul de responsabili
tate față de cauza păcii, România 
socialistă. alături de alte sta
te iubitoare de pace, isi re
afirmă hotărirea de a contri
bui cu aceeași consecventă ca si 
pină acum la o rezolvare care să 
corespundă aspirațiilor și drepturilor 
legitime ale poporului cipriot, cerin
țelor destinderii, securității si înțe
legerii in Balcani. în Europa și pe 
întreg globul.

Romulus CĂPLESCU

In curind

Negocieri între Frontul 
de Eliberare din Mozambic

și Portugalia
DAR ES SALAAM 14 (Agcrpres).— 

Negocierile dintre conducerea Fron
tului de Eliberare din Mozambic 
(FRELIMO) si reprezentanții guver
nului portughez cu privire la inde
pendenta Mozambicului vor începe cit 
de curind — a declarat asistentul se
cretarului general al Organizației Na
țiunilor Unite. Abdul Rahim Farah, 
aflat la Dar Es Salaam, in cadrul 
unui turneu pc care il întreprinde 
printr-o serie de țări africane. Ei 
a precizat că au avut deja loc con
tacte preliminare intre reprezentan
ții FRELIMO și ai guvernului por
tughez.

Referindu-se la întrevederile pe 
care lc-a avut cu Samora Machel, 
președintele FRELIMO, reprezentan
tul O.N.U. a precizat câ, in cadrul 
convorbirilor, au fost abordate „li
niile generale privind independența 
Mozambicului. Organizația Națiuni
lor Unite — a relevat cl — parti
cipă nemijlocit la decolonizarea te
ritoriilor portugheze din Africa și, 
de aceea. O.N.U. este direct intere
sată să fie informată de tot ce se 
întreprinde in această direcție".

CONFERINȚA O.N.U. 
ASUPRA DREPTULUI MĂRII

CARACAS 14 (Agcrpres). — în 
capitala Venezuelei au continuat, 
miercuri, lucrările Conferinței Na
țiunilor Unite asupra dreptului mă
rii. Au fost expuse diferitele puncte 
de vedere privind problemele mări
rilor închise și semiinchise.

în continuarea lucrărilor, delegați 
ai țărilor in curs dc dezvoltare au 
respins un proiect de articol al ță
rilor Pieței comune, prin care se ce
rea ca acordurile in vigoare asupra 
apelor mărilor și oceanelor să ră- 
mînă, în ansamblu, valabile în 
ceea ce privește zonele situate din
colo de anele teritoriale. Poziția 
membrilor C.E.E. venea în contra
dicție cu dorința exprimată de țările 
în curs de dezvoltare privind extin
derea jurisdicției acestor state asu
pra unei zone economice marine de 
200 de mile.

CAMBODGIA

Puternice atacuri 
ale forțelor patriotice

CAMBODGIA 14 (Agerprcs). — în 
Cambodgia, lupte intense sint in 
curs de desfășurare între forțele pa
triotice khmere și trupele regimului 
de la Pnom Penh. Astfel, în două 
puncte aflate de-a lungul șoselei 
nr. 4. ce leagă capitala de coasta 
de sud-vest a țării, se semnalează 
puternice ciocniri intre cele două 
părți. Potrivit știrilor sosite din 
Cambodgia, patrioții khmeri au atacat 
unități ale forțelor ionnoliste, intr-o 
zonă ce se află la 75 km de Pnom 
Penh, care încercau să stabilească 
contactul cu trupele regimului Lon 
Noi, asediate în orașul Kompong 
Seila. Pe de altă parte, zona din 
preajma orașului Kompong Seila, la 
110 km de capitală, supusă de trei 
luni bombardamentelor zilnice, este 
teatrul unor puternice angajamente 
militare inițiate de forțele de elibe
rare.

Totodată, pe frontul de nord-vest, 
patrioții au lansat un atac intr-o 
regiune la nord de templul Angkor.

Vicepremierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze l-a primit 
pe primul adjunct al ministrului apărării naționale al României

PEKIN 14 (Corespondență de la 
L Tecuță). — Den Siao-pin, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, l-a primit pe general-colo
nel Ion Gheorghe, prim-adjunct al 
ministrului apărării naționale, șef 
al Marelui Stat Major, aflat în R. P. 
Chineză.

General-colonel Ion Gheorghe a 
transmis, din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, un mesaj de sa
lut și calde urări de sănătate tova
rășului Mao Tzedun și celorlalți con

Manifestări consacrate 

aniversării eliberării României

moscova: Deschiderea expoziției 
„România socialistă la a XXX-a 

aniversare a eliberării 
tie sub dominația fascistă"

MOSCOVA 14 (Corespondență de 
la L. Dulă). La 14 august, a avut 
loc, la Muzeul Revoluției din Mos
cova. deschiderea festivă a expozi
ției documentare ..România socialistă 
la a XXX-a aniversare a eliberării 
de sub dominația fascistă". manifes
tare ce se încadrează în ansamblul 
acțiunilor ce au loc in aceste zile in 
Uniunea Sovietică. în cinstea marii 
sărbători naționale a poporului nos
tru.

Expoziția oglindește principalele 
momente ale luptei poporului român 
împotriva dictaturii fasciste, pentru 
ieșirea României din războiul anti- 
sovietic si alăturarea la coaliția an- 
tihitlcristă. De asemenea, sînt pre
zentate acțiunile forțelor populare 
din România, sub conducerea Par
tidului Comunist, in vederea răstur
nării dictaturii si întoarcerii armelor 
împotriva Germanici naziste, precum 
și documente privind lupta comună 
a ostașilor români si sovietici jjentru 
eliberarea tării noastre si a altor țări, 
pină la victoria finală împotriva 
Germaniei hitleriste.

Un amplu spațiu este consacrat 
marilor bătălii de clasă pentru in-

întrevederi
Miercuri, tovarășul Cornel Burtică, 

membru supleant al Comitetului E- 
xccutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
a avut o întrevedere cu P. N. De- 
micev. membru supleant al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S. 
în aceeași zi, tovarășul Cornel 
Burtică a avut o întrevedere cu E.A. 
Furțeva, membru al C.C. al P.C.U.S.,

Expoziții de fotografii
SOFIA

SOFIA (Corespondență de la C. 
Amariței). — La Sofia, a avut loc, 
la 14 august, vernisajul expoziției de 
fotografii „România — 30 de ani de 
la eliberarea de sub dominația fas- 
cistă“, care înfățișează aspecte din 
realizările obținute de poporul nos
tru, sub conducerea Partidului Comu
nist Român, in tiei decenii de con
stricție socialistă, in toate domeniile 
de activitate.

Expoziția a fost deschisă de Nino 
Nikolov, vicepreședinte al Comitetu
lui pentru prietenie și relații cultu
rale cu străinătatea. Cu acest prilej, 
ambasadorul României la Sofia, Tro- 
fin Simedrea, a vorbit despre suc
cesele dobindite de România socia
listă.

La vernisaj au luat parte reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, ai Comitetului pentru priete
nie și relații culturale cu străinăta
tea, Comitetului de artă și cultură 
și Consiliului popular orășenesc So
fia. Au fost prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la Sofia.

CAIRO
CAIRO 14 — (Corespondență de la 

Nicolae N. Lupu). — în holul pala
tului Uniunii Socialiste Arabe din 
Cairo, s-a deschis expoziția de fo- 

ducători de partid și de stât ai R. P. 
Chineze.

La rindul său, vicepremierul Den 
Siao-pin a transmis, din partea pre
ședintelui Map Tzedun, a premieru
lui Ciu En-lai și a celorlalți con
ducători chinezi, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și celorlalți conducători 
de partid și de stat ai României 
cele mai calde salutări, urări de să
nătate și succese in -construirea so
cialismului.

Intilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească. 

staurarea puterii populare, succeselor 
dobindite de poporul nostru,* sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân. in cei 30 de ani care au trecut 
de la eliberare.

De asemenea, expoziția redă acti
vitatea internațională a tării noastre, 
colaborarea cu Uniunea Sovietică, cu 
alte state, rolul secretarului general 
al Partidului Comunist Român, to
varășul Nicolae Ceaușescu, in elabo
rarea și înfăptuirea politicii interne 
și externe a tării noastre.

La vernisaj au rostit cuvintări 
Ekaterina Furțeva. ministrul culturii 
al U.R.S.S., și tovarășul Cornel Bur
tică, membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân.

Au participat funcționari superiori 
ai Ministerului Culturii și Ministe
rului Afacerilor Externe ale U.R.S.S.. 
oameni de cultură sovietici, un nu
meros public Erau prezent! șefi ai 
misiunilor străine acreditați la Mos
cova și alti membri ai corpului di
plomatic. Au fost prezenți. de ase
menea, ambasadorul României în U- 
niunea Sovietică. Gheorghe Badrus, 
precum și membri ai ambasadei.

prietenești
ministrul culturii al Uniunii Sovieti
ce. Cu acest prilej au avut loc con
vorbiri care s-au desfășurat intr-o 
atmosferă prietenească.

La ambele întrevederi a luat par
te. de asemenea, ambasadorul Româ
niei în Uniunea Sovietică, Gheorghe 
Badrus.

tografii „România la cea de-a XXX-a 
aniversare**. Expoziția înfățișează 
marile realizări dobindite de po
porul nostru in ultimele trei dece
nii, bogata activitate internațională 
desfășurată de România socialistă in 
sprijinul cauzei păcii și colaboră
rii internaționale. Un loc de frunte 
îl ocupă. în cadrul expoziției, foto
grafiile prezentind aspecte din tim
pul vizitei făcute în Republica Ara
bă Egipt de președintele Nicolae 
Ceaușescu și a recentei vizite în 
România a președintelui Anwar Sa
dat.

Expoziția a fost inaugurată de dr. 
Mohamed Hafez Ghanem, prim se
cretar al C.C. al U.S.A., în prezența 
unui numeros public, a reprezentan
ților vieții politice și culturale, a 
șefilor unor misiuni diplomatice. Au 
participat Petru Burlacu, ambasado
rul României în Egipt, membri ai 
ambasadei române.

„Mi-a făcut plăcere, a notat dr. 
Mohamed Hafez Ghanem in cartea 
de impresii, să inaugurez Ia sediul 
C.C. al U.S.A, această expoziție, care 
prezintă realizările poporului român, 
progresele înregistrate in toate do
meniile. sub conducerea președinte
lui Nicolae Ceaușescu. Imaginile din 
timpul vizitei președintelui Ceaușescu 
la Cairo și a vizitei președintelui 
Sadat in România dovedesc adinca 
prietenie dintre cele două țări și 
popoare".

BOGOTA
BOGOTA 14 (Agerpres). La Casa 

de cultură din orașul Tuuja, capi
tala Departamentului columbian 
Boyaca, a fost inaugurată „Săptă- 
mina culturii românești". Cu această 
ocazie, in prezența primarului gene
ral al orașului Tuuja și a altor ofi
cialități locale, a avut loc vernisajul 
expoziției de fotografii „A XXX-a 
aniversare a eliberării României de 
sub dominația fascistă". Cuvîntul de 
deschidere a fost rostit de profe
sorul universitar Armando Suescun 
Monroy, rectorul Universității din 
Tuuja. Despre însemnătatea istoriqă 
a actului de la 23 August 1944 și 
despre succesele obținute de poporul 
român in ultimii 30 de ani a vorbit 
ambasadorul României în Republica 
Columbia, Dumitru Moianu.

Dl PRETUTINDENI
’• MEDALIA DE AUR.

Conferința mondială a orga
nizațiilor corpului didactic 
înțelege sâ răsplătească prin
tr-o medalie de aur eforturile 
celor care se consacră răspin- 
dirii ln rindul tineretului a idei
lor păcii și înțelegerii intre po
poare. Recent, Comitetul exe
cutiv al conferinței a acordat 
această medalie de aur lui 
L. H. Horace Perera, secretar 
general al Federației mondiale 
a Asociațiilor pentru Națiunile 
Unite, al cărui sediu este la 
Genera. Cetățean al statului* 
Sri Lanka, Pcrcra a activat in 
cadrul federației incepînd 
din 1961, mal intii ca director al 
educației. El a călătorit in 
multe țări pentru a stimula ac
tivitatea corpului didactic in 
favoarea promovării țelurilor 
înscrise In Carta Națiunilor 
Unite, rezoluțiilor Adunării 
Generale a O.N.U. și ale 
U.N.E.S.C.O., privitoare la edu
carea tineretului in spiritul pă
cii și prieteniei intre popoare 
— rezoluții care, după cum se 
știe, au fost adoptate din ini
țiativa României.

• O „MODA" A SI
NUCIDERILOR ? Depresiu
nea sufletească, angoasa, frlch de 
viitor, maladiile incurabile/ °- 
zcchilibrul mintal — aci. .. 
sint principalele cauze \ .ie 
tentativelor de sinucire. 
care au devenit din -Ă 
in ce mai numeroase ir țv\ 
rile occidentale, scrie rcMsta^ 
„Scienc'e et vie*1. Potrivit date
lor statistice, in ultimele 10 luni 
în Franța, de pildă, peste 38 000 
de persoane au încercat să-și 
pună capăt zilelor.

Uneori, un asemenea gest îm
bracă forma unei contagiuni, a 
unei adevărate psihoze pe care 
numai condițiile traumatizante 
ale vieții in societatea burgheză 
o pot explica. Astfel, în anii 
'50 sinuciderile , prin provocarea 
deliberată de accidente de au
tomobil au luat o mare amploa
re, după sinuciderea in acest 
mod a vedetei americane de 
cinema James Dean. în decurs 
de numai șase luni, 12 720 de 
tineri americani intre 14—25 de 
ani și-au pus astfel capăt exis
tenței. 600 dintre ei au folosit 
același tip de mașină, au ales 
același loc și s-au îmbrăcat in 
același fel ca și „modelul" lor.

• GRINDINĂ LA CER- 
CUL POLAR. Locuitorii 
așezării iakute Sangar, aflată 
dincolo de Cercul polar, au fost 
martorii unui fenomen neobiș
nuit.. Deși in luna iulie nop
țile aici abia se observă, in- 
tr-una din dimineți s-a întune
cat. Apoi, a început o grindină 
ca in zonele sudice ale globu
lui. Nici bătrânii de pe aceste 
meleaguri nu-și amintesc de un 
asemenea ciudat fenomen.

• „BOOM" PETRO
LIER INDONEZIAN. Ipa- 
pele teritoriale ale insulelor indo
neziene Sumatra, Jawa, Kali
mantan, zeci și zeci de instala
ții de foraj vestesc că aci s-au 
identificat imense zăcăminte de 
țiței. Ziarul .’.Frankfurter Rund- 
schau" estima că nu mai puțin 
de o cincime din rezervele 
mondiale de petrol s-ar afla 
in această zonă. încă de pe 
acum, țițeiul indonezian, care 
distinge printr-un conținut fr
te scăzut de sulf, reprezintă*,/ 
mai importantă sursă de v^7 
turi a țării. Investițiile i- 
ționale și străine pentru expQa- 
tarea acestei importante r 
terii prime se ridică in pr; 
la aproximativ 3 miliarde

.lari.

• PENTRU A SCĂPA 
DE MUȘTE. Jasper este o 
localitate în sud-vestul statului 
Indiana (S.U.A.), reputată prin 
aspectul său extrem de curat. 
Aceasta explică și faptul că, in 
ciuda unor veri călduroase, 
muștele au devenit extrem de 
rare. Dar nu totdeauna a fost 
așa. în uț*mă cu aproape 25 
de ani, dornici de a stirpi de
finitiv orice picior de muscă, 
localnicii au hotărit suspendarea 
sistemulyi obișnuit de colec
tare a resturilor menajere. Fie
care familie a fost astfel obli
gată să-și înzestreze gospodăria 
cu un aparat special de pre
lucrare și evacuare a gunoiului 
direct în rețeaua de canalizare 
a orașului. Așa se face câ 
Jasper e acum' un model de 
curățenie, apariția vreunei muș
te reprezentind un adevărat 
eveniment.

agențiile de presă transmit:
Spania a recunoscut 

Guineea-Bissau “ sUt lnde' 
pendent. Schimbul reciproc de note 
între cele două guverne a avut loc 
la sediul O.N.U. din New York.

Un grup de pionieri din 
Komânia 8 pleC8‘ pe urmele ”* 
taților români care au luptat împo
triva armatelor hitleriste pentru eli
berarea Ungariei și Cehoslovaciei. 
Marți, pionierii români au vizitat o- 
rașul Salgotarjan și apoi localitatea 
Szecsenyi, unde au depus o coroană 
de flori la mormintele eroilor români 
care și-au jertfit viața pentru eli
berarea Ungariei de sub jugul fas
cist împreună cu pionierii unguri, 
ei au făcut de gardă, aducind un 
omagiu eroilor români căzut! in 
luptele împotriva trupelor fasciste.

pentru alocații militare a Senatului 
S.U.A. Printre reducerile aprobate de 
Senat figurează și aceea privind aju
torul militar acordat regimului de la 
Saigon (de la 1,5 miliarde dolari la 
700 milioane dolari).

Un protocola fost scmnat 10 
încheierea sesiunii comisiei intergu- 
vernamentale cubano-peruane. care 
a avut loc la Lima. în document sint 
prevăzute 40 de proiecte de colabo
rare bilaterală in domeniile agricul
turii, industriei miniere și prelucră
toare, pescuitului, invâțămintului și 
altele.

400 000 de automobile 
au fost retrase de pe piață 
de către compania „British Leyland", 
In urma constatării pericolului de
clanșării de incendii din cauza unei 
defecțiuni de construcție a sistemu
lui de alimentare cu combustibil.

nistrul de interne al Italiei. Paolo 
Emilio Taviani. El a subliniat că gu
vernul și forțele de ordine vor con
tinua să facă totul pentru a se pune 
capăt acțiunilor teroriste ale orga
nizațiilor neofasciste.

Grupul cultural de pe Ungă 
Consiliul de Stat al R.P. Chi
neze și Asocia/ia de prietenie a 
poporului chinez cu străinăta
tea au organizat miercuri, la 
Pekin, o masă prietenească in 
onoarea Ansamblului folcloric 
românesc „Maramureșul", din 
Baia Mare.

Ansamblul a sosit mărfi, in 
R.P. Chineză, unde va prezen
ta o serie de spectacole muzi
cale și de dansuri românești.

Reducerea bugetului Pen
tagonului ln artu81ul 
financiar, început la 1 iulie, cu 5.1 
miliarde dolari — de la 87 miliarde 
dolari, totalul fondurilor solicitate de 
Administrație, la 81,9 miliarde dolari, 
a fost recomandată de subcomisia

0 mare cantitate de
explozibil fixată sub un pod care
traversează autostrada dintre orașele
Salemo și Reggio Calabria a fost
descoperită de poliția italiană, a a- 
nunțat in Camera Deputaților mi

0 nouă febră a aurului 
pe piața londoneză, unde cursul me
talului galben era in scădere în ul
timele zile, a fost provocată de re
luarea ostilităților in Cipru. Astfel, 
de la 151.75 dolari uncia, marți sea
ră, prețul aurului a crescut in cursul 
primelor tranzacții de miercuri di
mineață la 157 dolari uncia, scâzind 
apoi la 156 dolari uncia.

în comunicatul dat pub11’ 
cității la încheierea vizitei oficiale a 
ministrului afacerilor externe al In
diei, Swaran Singh, in Indonezia, 
cele două țări își reafirmă atașamen
tul la politica de nealiniere și de
clară că vor acționa cu fermitate 
pentru întărirea colaborării dintre 
statele nealiniate, îndeosebi in do
meniul economic, in scopul dezvol
tării economiilor lor naționale și al 
exercitării unui control deplin asu
pra resurselor lor naturale.

Un val de frig 8 cuprln’ 
giunile de sud-est ale Republicii 
Peru, unde căderile de zăpadă au 
fost masive. Serviciul meteorologic 
național din Peru a anunțat că valul 
de frig a cuprins și Argentina. Bo
livia și Chile, fiind determinat de 
un front de aer sud-polar care a 
înaintat spre nord.

0 experienfă nucleară 
subterană 8 fosl e,ectU8ts 
miercuri ln deșertul Nevada, din 
Statele Unite. Potrivit comunicatului 
dat publicității de Comisia america
nă pentru- pnergia atomică, puterea 
exploziei s-a situat sub nivelul echi
valent pentru 20 000 tone trinitroto- 
luen.

Incendiile Mre au lncCTcat 
din greu Insula Corsica și sudul 
Franței in cursul ultimelor două zile 
au început să cedeze din intensitate. 
Bilanțul provizoriu al distrugerilor 
este de 16 000 hectare pădure, din 
care 8 500 hectare in regiunea Ba6tia 
din Insula Corsica.

La invitația președinte
lui Iosip Broz Tito, 
a sosit în R.S.F. Iugoslavia, într-o 
vizită oficială de prietenie, președin
tele Siriei, Hafez Assad — anunță 
agenția Taniug.

Un avion venezuelean, 
avind la bord 44 de persoane, s-a 
prăbușit în flăcări deasupra insulei 
Margarita, din nordul țării. Potrivit 
primelor informații culese la locul 
accidentului, nici unul dintre pasa
geri nu a rămas în viață.

MARGINALII
A dispărut un „principat"
...O limuzină impo

zantă cu placă CD 
(corp diplomatic) și 
fanion este oprită de 
poliție la peronul ae
roportului Orly, in 
momentul în care 
„ambasadorul". sosit 
de la Geneva, deschi
de portiera. Ocupantul 
mașinii protestează 
vehement, își arată 
pașaportul diplomatic 
(fabricat la Manila !) 
șl scrisorile de „acre
ditare". In zadar...

Cîteva ore mai tir- 
ziu, intr-un mare'ho
tel parizian, este ares
tat „marele duce" al 
republicii Koneuwe 
(?!). supranumită și... 
principatul Freedom
land (țara libertății), 
arhipelag (nici mal 
mult nici mai puțin) 
de 74 de insule, aflat,

chipurile, la 2 000 de 
mile de Borneo !

Incident diplomatic 
fără precedent ? Nu. 
Pur și simplu, sfîrși- 
tul unei escrocherii 
inedite in analele In
terpolului !

Escrocii — trei la 
număr — au inventat 
un arhipelag inexis
tent, creind o societa
te destinată să „finan
țeze" construcția unul 
port de agrement și a 
unui vast complex ho
telier pe insulele miri
fice din Pacific. Afa
cerea a adus auto
rilor ei un milion și 
jumătate de mărci 
vest-germane. rezultat 
al unor polițe false 
emise in numele unei 
societăți, reale, din 
Dusseldorf. Dar „am

basadorul" și „marele 
d-uce" erau pe cale de 
a obține contracte im
portante din partea u- 
nor societăți și persoa
ne particulare ahtiate 
după beneficii facile și 
Imediate.' Pentru că ni
mănui — culmea ! — 
nu i-a dat prin cap mă
car să deschidă un a- 
tlas geografic de școală 
elementară, necum să 
se gindească la contra
dicția atit de evidentă 
intre termenii de re
publică șl principat.

Morala istoriei : cei 
ce orbiți de perspecti
va profiturilor uită de 
altele, inclusiv de geo
grafie sau... logică, 
plătesc !

Paul 
DIACONESCU

• VIN VECHI... p’cen- 
ta săpături arheologice la Pom
pei au pus în evidentă existența 
in plin centru al orașului a unei 
foste vii. într-adevăr in această 
parte a străvechiului Pompei, 
mai puțin cercetată de arheo
logi, îndepărtarea straturilor 
vulcanice a dus la descoperirea 
a numeroase rădăcini de viță de 
vie, ceea ce, ținînd cont și de 
fertilitatea mare a solului, în
dreptățește presupunerea că 
Pompeiul era și un centru viti- 
coL

• DE CE A REFUZAT 
„DANI" SĂ ACOSTE
ZE? Cargoul sub pavilion pa
namez „Dani", aflat în apele te
ritoriale franceze, a refuzat ce
rerea unei nave de coastă să 
acosteze in portul Brest, si
tuat pe țărmul vestic al Fran
ței. Cargoul nu s-a supus or
dinului nici după ce s-a deschis 
focul asupra sa. In cele din 
urmă, serios avariat de obuze și 
amenințat cu scufundarea de 
două vedete torpiloare și un 
dragor al marinei militare fran
ceze, vaporul sub pavilion pa
namez a aruncat ancora in raza 
portului Brest. Motivul înver
șunatei rezistențe opuse de 
echipajul de pe ,.Dani“ l-a con
stituit marea cantitate de marfă 
de contrabandă pe care o avea 
la bord : 68 tone de țigări și nu
meroase lăzi cu sticle de 
whisky.
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