
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Anul XLIV Nr. 10222 Prima ediția Joi 3 iulie 1975 4 PAGINI - 30 BANIPlecarea din Capitală a căpitanilor regenți ai Republicii San Marino, Alberto Cecchetti și Mictele Rigbi

Vizita ia România, convorbirile oficiale cu președintele 
Nicolae Ceaușescu marchează un eveniment deosebit în evoluția
relațiilor româno -sanmarineze, exprima stima și prețuirea 
reciprocă, dorința comună de a dezvolta colaborarea prietenească

Miercuri, 2 iulie, s-a Încheiat vi
zita oficială întreprinsă în tara noas
tră, la invitația președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, de căpitanii regenți 
ai Republicii San Marino, Alberto 
Cecchetti și Michele Righi, împre
ună cu soțiile — Maria Domenica 
Cecchetti și Ernesta Righi.

Ceremonia plecării a avut loc pe 
aeroportul Băneasa. în onoarea înal- 
ților oaspeți au fost arborate drape
lele de stat ale Republicii San Ma
rino și Republicii Socialiste România.

Pe o mare pancartă era înscrisă 
urarea: „Trăiască prietenia și co
laborarea dintre Republica Socialistă 
România și Republica San Marino

O gardă militară prezintă onorul. 
Se Intonează imnurile de stat ale 
Republicii. San Marino și Republicii 
Socialiste România, în timp ce sînt 
trase 21 de salve de artilerie.

în continuarea ceremoniei, - pre
ședintele României și căpitanii re
genți trec în revistă garda de onoare.

înalții oaspeți sanmarinezi își iau 
apoi rămas bun de la șefii misiuni
lor diplomatice acreditați în țara 
noastră prezenți pe aeroport, de la 
personalitățile române, civile și' mi
litare, venite să-i salute.

Sînt prezenți tovarășii Manea Mă- 
nescu, Emil Bobu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Radu
lescu, Nicolae Giosan, Vasile -Patili- 
neț, Ioan Ursu, George Macovescu,

ministrul afacerilor externe, alți 
membri ai guvernului, conducători 
de instituții centrale, generali și ofi
țeri superiori. Era de față Pompiiiu 
Celan, consulul general al României 
în Republica San Marino.

Un grup de pionieri oferă flori 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu, căpitani
lor regenți și soțiilor lor.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu își iau un călduros rămas 
bun de la excelențele lor Alberto 
Cecchetti și Michele Righi, de la so
țiile lor. Șefii celor două state își 
string mîinile cu cordialitate. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu a exprimat 
satisfacția pentru vizita căpitanilor

regenți, pentru dialogul fructuos 
avut cu acest prilej. în numele că
pitanilor regenți, Alberto Cecchetti 
a mulțumit călduros tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, pentru primirea și ospita
litatea care li s-au rezervat, subli
niind că asemenea întîlniri priete
nești și de muncă, la nivel înalt, din
tre cele două popoare reprezintă un 
aport al ambelor state la afirmarea 
idealurilor de pace și cooperare in
ternațională.

La ora 9,30, avionul a decolat, 
înalții oaspeți sanmarinezi au plecat 
într-o scurtă vizită în nordul Moldo
vei.

(Agerpres)

Scriitorii despre actualitatea socialistă a țării

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe 

tovarășul Edvard Kardeli

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al ■ Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a pri
mit, miercuri dimineața, pe to
varășul Edvard Kardeli, membru 
al Prezidiului Comitetului Cen
tral al Uniunii Comuniștilor din. 
Iugoslavia, membru al Prezidiu
lui R.S.F. Iugoslavia. Oaspetele 
face o vizită în țara noastră, îm
preună cu soția, la invitația secre
tarului general al Partidului Comu
nist Român.

La primire a luat parte tovarășul 
Paul Niculescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al ’guver
nului.

A fost de față Petar Dodik, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

Tovarășul Edvard Kardeli a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un cordial salut prietenesc și cele 
măi bune urări din partea tovarășu
lui Iosip Broz Tito, președintele

R.S.F. Iugoslavia, președintele Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită tovarășului Iosip Broz 
Tito un cald salut prietenesc, cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire.

în timpul întrevederii a avut loc o 
informare reciprocă asupra activită
ții și preocupărilor Partidului Comu
nist Român și Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, a mersului construc
ției socialiste în cele două țări. Re- 
levîndu-se cu profundă satisfacție 
cursul pozitiv al relațiilor de prie
tenie și colaborare frățească româ- 
no-iugoslave, a fost exprimată do
rința comună de a dezvolta și mai 
mult conlucrarea rodnică pe plan 
politic, economic, tehnico-științific și 
cultural dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia, raporturile de 
strînsă prietenie și solidaritate din
tre Partidul Comunist Român și

Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, 
în interesul comun al popoarelor 
noastre, al cauzei păcii și socialis
mului.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme ale vieții politice internațio
nale actuale și ale mișcării comu
niste și muncitorești.

A fost reafirmată hotărîrea Româ
niei și Iugoslaviei de a conlucra ac
tiv pentru consolidarea cursului spre 
destindere, securitate și colaborare 
internațională, pentru generalizarea 
unor raporturi noi între state, baza
te pe principii democratice, de în
credere și respect .reciproc, pentru 
instaurarea unei noi ordini econo
mice și politice, menite să asigure 
progresul fiecărui popor în parte, 
dezvoltarea generală, asigurarea pă
cii în lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie și înțe
legere reciprocă, care caracterizează 
relațiile dintre popoarele, partidele 
și țările noastre.

Dejun oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 

în onoarea tovarășului Edvard Kardeli 
și a tovarășei Pepița Kardeli

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, miercuri, un 
dejun în onoarea tovarășului Edvard 
Kardeli, membru al Prezidiului Co
mitetului Central al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, membru al 
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, și a 
soției sale, tovarășa Pepița Kardeli.

Au luat parte tovarășii Manea 
Mănescu, Emil Bobu, Emil Drăgă- 
nescu. Paul Niculescu.

A participat Petar Dodik, ambasa
dorul R.S.F. Iugoslavia la București.

In timpul dejunului, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Edvard Kardeli 
au rostit scurte toasturi.

în toastul său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

Aș dori să salut în mod cordial 
prezenta în România a tovarășului 
Edvard Kardeli și a tovarășei Pepița 
Kardeli. Sper că se vor simți bine 
în tara noastră, în ciuda faptului că 
n-am reușit „să asigurăm" de Ia în

ceput condiții cît mai plăcute djn 
punct de vedere meteorologic (ani
mație). Sper însă că în timpul șe
derii în România vor putea să cu
noască cîte ceva din tara noastră.

Convorbirile pe care le-am avut 
vor exercita o influentă pozitivă asu
pra relațiilor dintre Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia și Partidul 
Comunist Român, dintre România și 
Iugoslavia.

Vă urez să petreceti cît mai plăcut 
zilele, puține, pe care le-ati rezervat 
vizitei în România.

Aș dori să toastez pentru o colabo
rare cît mai strînsă între partidele 
și popoarele noastre 1

în sănătatea tovarășului Tito !
în sănătatea tovarășului Kardeli șl 

a tovarășei Kardeli !
Răspunzînd, tovarășul Edvard Kar

deli a spus :
Vă mulțumesc din inimă pentru 

cuvintele dumneavoastră ; de ase
menea, vă mulțumesc cordial pentru 
invitația de a vă vizita tara.

Ne-afi urat să ne simțim bine în 
România. Trebuie să spun că deja

ne simțim foarte bine, ne este foarte 
plăcut la dumneavoastră. Și cînd 
spun acest lucru, mă refer și la con
vorbirile pe care le-am avut cu dum
neavoastră, cu colaboratorii dumnea
voastră. Fiindcă, atunci cînd oamenii 
se înțeleg așa cum ne înțelegem noi 
de mai multi ani Ia rînd, este ușor 
să porti o convorbire, te simți in
tr-adevăr bine, ca între prieteni. De 
aceea, aș dori să toastez pentru ca 
acest spirit al înțelegerii, al colabo
rării dintre noi nu numai să dureze, 
dar să se întărească continuu ; și 
pentru ca acest spirit să îl transpu
nem în cooperarea directă, în rela
țiile noastre în toate domeniile.

Permiteti-mi să ridic paharul In 
sănătatea dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în sănătatea 
dumneavoastră, tovarășă Elena 
Ceaușescu, pentru colaborarea noas
tră, pentru noi succese ale Republi
cii Socialiste România, pentru bună
starea poporului român !

Dejunul s-a desfășurat într-o am
biantă de caldă cordialitate.

DORUL M-A CUPRINS 
dintr-o dată. Și așa se face 
că într-o zi mi-am pus 
„traista-n băț" și am purces 
să-mi revăd orașul natal, 
Romanul, părăsit în urmă 
cu decenii. Parafrazîndu-1 
pe Marin Preda, aș zice că 
sînt și întoarceri posibile .. 
Să părăsești o curte, o uli
ță, un oraș, ducînd cu tine 
în suflet și în memorie un 
univers imortalizat de ochii 
unui copil de-o șchioapă ca 
apoi, peste ani, să te po
menești în același oraș, 
străbătînd aceeași uliță, po
posind deodată într-o curte 
acum teribil de mică și 
să-ți descoperi amintirile 
pitite prin toate ungherele, 
ca niște tainice jucării! Ce 
dar frumos făcut omului — 
această putință a sa de a 
călători în timp și în spa
țiu 1

TOATE DRUMURILE o- 
rașului, spunea cîndva un 
poet, pornesc de la gară. 
Nu greșea. Cobor din tren 
și mă opresc intimidat pe 
peronul gării. Clădirea, e și 
nu e aceeași. Mai tîrziu, a- 
veam să aflu că, în urmă 
cu doi ani, gara și-a sărbă
torit centenarul. Primul 
drum de fier din Moldova 
de aici a pornit, oprindu-se 
hăt, departe, la... Burdu-

jeni I Iar primei locomotive 
cu aburi moldovenii i-au 
găsit un nume gingaș — 
„Rindunica". închid ochii. 
Văd o primă amintire — 
birjele înșiruite în fața gă
rii, cu birjarii proțăpiți pe

schimbare, nu lipsită de 
importanță. Locul birjelor 
l-au luat taxiurile. Și iată 
și o surpriză : printre „Da
cii", o trăsură — una sin
gură — cu un birjar auten
tic pe capră (romașcanii,

Cîntau tinerii 
la Roman...

Reportaj de Haralamb ZINCĂ

caprele trăsurilor, dormi- 
tînd in așteptarea clienților. 
Aud aievea tropăitul egal 
stîrnit de copitele cailor 
care, în plictisul și somno
lența lor, aveau ceva din 
expresia sțăpînilor. Des
chid ochii, îmi apuc valiza 
și ies cutezător din gară, 
înregistrez astfel și prima

buni gospodari, au ținut să 
păstreze o birjă, pentru e- 
ternitate).

TURNUL EPISCOPIEI — 
fixind vechiul centru civic 
al orașului — a fost și a 
rămas cea mai înaltă con
strucție a localității. Am 
urcat în grabă scara în spi
rală a Turnului, lăsind în

urmă biblioteca (cu 20 000 
de volume), apoi clopotnița 
cu vestitul clopot dăruit de 
Ștefan cel Mare, pentru a 
atinge cel mai înalt punct 
al așezării. De-aici, o ima
gine unică — vatra Roma
nului... Văzută de sus, e o 
imensă livadă sădită intre 
apele Moldovei și Șiretului. 
Livadă și codru trebuie că 
a fost Moldova cîndva... 
Zăresc depărtările, iar un
deva, ascuns printre ele — 
Ceahlăul... Spre sud, din- 
tr-acolo de unde cîndva ur
cau către Țara de Sus ca
ravane cu mărfuri, ruinele 
cetății riâicate de Petru 
Mușat mărturisesc vîrsta o- 
rașului — șase sute de ani. 
Pe drumurile acestei ce- 
tăți-livadă au trecut călare 
sau au poposit în chiliile 
episcopiei domnitorii și vo
ievozii Moldovei. La vre
mea șa, Ștefan cei Mare a 
înălțat și el .cetate, din pia
tră, nu departe de cea a 
mușatinilor ; iar dangătele 
clopotului dăruit de-a pu
ruri istoriei mai plutesc, 
cînd și cînd, deasupra stră
vechiului tîrg întemeiat de 
Roman-Vodă, amintind tre
cutul. Petru Rareș a ctito
rit și el pe aceste plaiuri.
(Continuare în pag. a IlI-a)

după ploile abundente din ultimele zile
Se impun măsuri speciale pentru buna organizare a recoltării griului, 

întreținerea grădinilor de legume și evacuarea apei care băltește 

CONDIȚIILE NATURALE FAC NECESARA 
0 LARGĂ Șl INTENSĂ PARTICIPARE LA MUNCĂ!

Timpul instabil caracterizează ac
tuala perioadă în care se desfășoară 
lucrările agricole de vară. După zile 
însorite, cu temperaturi foarte ridi
cate. care au grăbit procesul de ma
turare a griului, un val de ploi s-a 
abătut asupra celei mai mari părți 
a țării. Din Informațiile furnizate ds 
Institutul de meteorologie și hidro
logie. în partea centrală a Munteniei, 
în Carpații meridionali și in sud- 
estul Transilvaniei au căzut precipi
tații neobișnuit de mari, cantitățile 
de apă înregistrate atingînd 60—120 
litri pe metrul pătrat. Cele mai pu
ternice ploi s-au înregistrat în jurul 
Capitalei. Tn Oltenia și restul Tran
silvaniei, cantitățile de apă rezultate 
din ploi au fost cuprinse intre 30 și 
60 litri pe metrul pătrat. în cele
lalte zone ale țării s-au înregistrat 
doar 5—30 litri de apă pe metrul 
pătrat, cele mai mici valori fiind in 
Dobrogea și Bărăgan. Ploile au avut 
un caracter torențial, fiind însoțite 
pe alocuri de grindină. în zonele 
unde apa provenită din ploi a depă
șit 50 de litri pe metrul pătrat, se 
constată băltiri la suprafața solului. 
Meteorologii apreciază că începînd

de la 3—4 iulie vremea se va ame
liora.

Condițiile noi create datorită ploi
lor abundente impun ca în fiecare 
unitate agricolă, in fiecare comună 
să fie luate măsuri hotărîte in ve
derea' asigurării unor condiții nor
male pentru desfășurarea lucrărilor 
de sezon. în primul rînd, avînd în 
vedere cantitățile mari de apă re
zultate din ploi, Ministerul Agricul
turii a recomandat ca peste tot unde 
se constată băltiri să fie săpate de 
urgență canale și șanțuri de scurge
re. De asemenea, trebuie folosite la 
evacuarea apelor motopompele utili
zate la irigații. în felul acesta, pă- 
mîntul se va zvînta mai repede, Ceea 
ce va permite ca utilajele să intre 
din nou în cîmp la recoltat și la 
executarea celorlalte lucrări de se
zon, O deosebită atenție trebuie a- 
cordată lucrărilor de întreținere în 
grădinile de legume. Centrala de 
specialitate a recomandat ca, paralel 
cu măsurile pentru evacuarea apelor, 
să se execute eu rigurozitate lucră
rile de Întreținere a culturilor. în 
mod deosebit se cere să se combată 
buruienile și să se facă stropiri pen
tru a se preveni atacul bolilor. Dacă

se constată că pe unele terenuri cul
turile au fost compromise, acestea 
trebuie reînsămînțate imediat, îndeo
sebi cu fasole, castraveți și alte le
gume, de la care se poate obține 
pină la toamnă o nouă recoltă.

Bineînțeles, în aceste zile, cea mai 
mare atenție trebuie acordată, in 
continuare, strîngerii recoltei de ce
reale păioase și însămințării cultu
rilor succesive. Din datele centrali
zate ieri la ministerul de resort, re
zultă că orzul a fost recoltat de pe 
87 ,1a sută din suprafețele cultivate în 
întreprinderile agricole de stat și 80 
la sută in cooperativele agricole. La 
griu s-a strîns recolta de pe 29 la 
sută din suprafețele cultivate în în
treprinderile agricole de stat și de pe 
16 la sută in cooperativele agricole. 
Analizele efectuate la Ministerul A- 
griculturii privind realizarea viteze
lor zilnice de lucru reliefează că, în
deosebi în stațiunile de mecanizare 
care servesc cooperativele agricole 
din județele Tulcea, Constanța, Brăi
la și Ialomița, capacitatea combine
lor și a celorlalte mijloace tehnice 
a fost bine utilizată. De exemplu, 
într-un timp relativ scurt, tn coope
rativele agricole din județul Brăila

griul a fost recoltat de pe 69 la sută 
din suprafețele cultivate cu această 
plantă, iar în județul Tulcea — de 
pe 68 la sută. Trebuie luate măsuri 
în vederea folosirii mai • bune a ca
pacității combinelor, îndeosebi în ju
dețele Dolj, Teleorman, Olt, Tiniiș, 
Arad_ ș.a. în zonele unde au căzut 
ploi în ultimele zile, se impune ca 
— imediat ce lanurile se zvîntă și 
terenul permite — să se intre în la
nuri cu toate combinele, să'se lu
creze din plin. Este necesar ca spe
cialiștii din unitățile agricole să cer
ceteze oră de oră starea lanurilor și 
șa ia măsuri în vederea reînceperii 
imediate a lucrărilor. Conducerile u- 
nităților agricole au datoria să orga
nizeze recoltarea manuală a cereale
lor căzute și să ia măsurile necesare 
in vederea treieratului staționar cu 
combinele.

Ultimele ploi au împiedicat desfă
șurarea normală a recoltării griului, 
dar asigură condiții excepțional de 
favorabile ca pe terenurile care se 
eliberează acum să se obțină, pină Ia 
toamnă, a doua cultură. Deși tn u- 
nele județe au fost recoltate supra-
(Continuare în pag. a HI-a)
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Valiza
de la Cărei

Preocupări ale organelor și organizațiilor

ca
se

ai muncii 
programe

să se asi-
valorificare a me-

in normele de consum stabilite, să

cu 
pe

în repetate rînduri, conducerea de 
partid a subliniat necesitatea ca toa
te cadrele cu funcții de conducere 
să acționeze ca oameni politici. După 
cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „tovarășii care sînt puși 
să conducă oricare sector de activi
tate sînt promovați ca oameni poli
tici și trebuie să pună pe primul 
plan lupta pentru infăptuirea politi
cii partidului în domeniul respectiv, 
pentru ca toți cei cu care lucrează 
ei să cunoască și să-și însușească te
meinic linia politică a partidului".

Această îndatorire este înțeleasă 
însă, uneori, unilateral, fragmentat, 
doar in sensul grijii pentru înfăp
tuirea sarcinilor economice, profesio
nale. Desigur, aceasta este o îndato
rire supremă a cadrelor de condu
cere. dar care se cere completată cu 
participarea nemijlocită, personală, 
la activitatea politică, în cadrul că
reia un teren deosebit de favorabil 
îl constituie invățămîntul de partid.

Experiența anului de învățămînt 
care se încheie a pus cu prisosință 
în evidență efectele pozitive ale par
ticipării, ca lectori și propagandiști 
în invățămîntul de partid, a cadre
lor de conducere din aparatul de par
tid sau de stat, din economie. Refe- 
rindu-ne la organizațiile de partid 
din întreprinderile municipiului Ba
cău, se cuvine să arătăm că în multe 
locuri conducerea cursurilor de partid 
a fost încredințată unor oameni cu 
funcții de răspundere — directori, in- 
gineri-șefi, șefi de servicii — fapt ce 
a contribuit simțitor la ridicarea ni
velului teoretic al dezbaterilor, cit. și 
la ancorarea lor mai profundă în pre
ocupările de zi cu zi ale colectivelor. 
La întreprinderea metalurgică,. de 
pildă, dezbaterea temei : „Problemele 
fundamentale ale politicii economice 
a partidului în etapa făuririi societă
ții socialiste multilateral dezvoltate", 
sub conducerea propagandistului 
Cornel Popa, șeful biroului produc
ție, a generat un viu dialog cu 
cursanții asupra factorilor creșterii 
economice accelerate în perioada ac
tuală. Subliniind necesitatea asigură
rii in continuare a unor ritmuri înal
te de dezvoltare, pe ansamblul eco
nomiei, ca singura cale pentru a a- 
junge din urmă țările avansate din 
punct de vedere economic, propa
gandistul a orientat dezbaterile asu
pra sarcinilor care revin întreprin
derii respective în creșterea produc
tivității muncii, îmbunătățirea cali
tății produselor, ceea ce a permis 
participanților la dezbatere să între
prindă o analiză concretă a propriei 
activități, să scoată la iveală impor
tante rezerve interne încă nefolosite.

Participarea cadrelor de conduce
re din întreprinderi ca propagandiști 
Ia învățămîntul de partid are și a- 
vantajul că dă posibilitatea dezba
terii operative a unor probleme ale 
activității economice, ce solicită o 
soluționare grabnică, cu participarea 
largă a colectivului. La întreprin
derea ..Proletarul", de pildă, s-a în
registrat anul acesta, după 9 ani de

activitate ireproșabilă, un refuz de 
calitate. La prima dezbatere din ca
drul învățămîntului de partid, propa
gandiștii — în mare măsură cadre de 
conducere — au orientat discuțiile 
spre analiza cauzelor de ordin uman 
care au determinat refuzul de cali
tate, precum încălcări ale disciplinei, 
calificarea necorespunzătoare a unor 
lucrători etc. Cu acest prilej au fost 
preconizate și măsuri pentru înlătu
rarea acestor neajunsuri. Astfel, o 
lecție politică s-a soldat cu un re
zultat palpabil, pozitiv pentru buna 
desfășurare a activității productive.

Trebuie spus însă că participarea 
cadrelor de conducere la învățămîn- 

•tul de partid nu a fost generalizată. 
La întreprinderea „Partizanul", de 
pildă, cadrele de conducere au figu
rat într-o măsură cu totul neînsem
nată printre propagandiști. Situația

Însemnări la încheierea 
anului de studiu în 

invățămîntul de partid

Zburdați, pui 
de căprioară!

este pusă pe seama lipsei de timp, 
a numeroaselor sarcini de producție 
ce le revin acestora.

Este adevărat, îndatoririle ce revin 
cadrelor de conducere sînt nume
roase și ele trebuie îndeplinite la 
un înalt nivel de exigență. Dar între 
aceste îndatoriri se înscrie și activi
tatea politică, ce constituie, dc fapt, 
o parte integrantă a activității dc 
conducere, care nu înseamnă numai 
organizare tehnico-administrativă, ci 
și muncă cu oamenii; și poate nu ar 
fi greșit să se spună că hotărîtoare 
este tocmai munca cu oamenii.

In fapt, nu lipsa timpului este cau
za neparticipării unor cadre de con
ducere la munca politică, ci menta
litatea potrivit căreia aceasta le-ar 
împiedica să se ocupe de problemele 
producției. De aici motivarea pe care 
nu rareori o auzim : „ml am timp 
pentru munca de propagandist, sînt 
arhiocupat cu sarcinile de producție". 
Or, într-o înțelegere justă, participa
rea la munca politică nu numai că 
nu înseamnă îndepărlarea, fie chiar 
și momentană, de la sarcinile pro
ducției, ci. dimpotrivă, oferă posibili
tatea abord’rii lor din unghiuri dc 
vedere noi, deosebit de eficiente. Este 
semnificativă în acest sens întîmDlarea 
petrecută Ia întreprinderea „Partiza
nul", unde inginerul-șef, tovarășa 
Clemensa Baciu, și-a exprimat deza
probarea cînd a auzit că mecanicul- 
șef se numără printre propagandiști. 
„Mecanicul-șef propagandist ? 1 Rău 
ați făcut ! El este tot timpul ocupat", 
a exclamat ea într-o discuție avută 
Ia comitetul de partid, ca și cum 
munca de propagandist nu ar fi spri
jinit cerințele producției. în ce pri
vește însă atitudinea mecanicului- 
șef, tovarășul Achim Giurgiu, trebuie

să arătăm că, spre cinstea lui, nu a 
împărtășit acest punct de vedere ; el 
însuși s-a oferit să îndeplinească 
munca de propagandist, considerind, 
așa cum ne-a relatat,. Că aceasta îi 
oferă un bun prilej pentru dezbate
rea aprofundată, cu tovarășii săi de 
muncă, a unor probleme ale politicii 
economice a partidului, de maximă 
importantă pentru activitatea colec
tivului.

Mentalitatea tehnicistă care supra
licitează latura tehnică a conducerii, 
subestimînd aspectul uman, determi
nant pentru bunul mers al activității 
productive, am întîlnit-o și la între
prinderea de mașini-unelte intrată in 
funcțiune in urmă cu 3—4 ani. Aceas
tă întreprindere se confruntă cu nu
meroase probleme privind calificarea 
forțe:, de muncă, combaterea fluctua
ției. sudarea colectivului. Intr-o ast
fel de situație era firesc și necesar 
ca factorii de răspundere din uzi
nă să fructifice cadrul oferit de în- 
vățămîntul politico-ideologic pentru 
dezbaterea acestor probleme, pentru 
mobilizarea oamenilor în jurul
biectivelor majore ale unității. Cu 
toate acestea, nici unul din cadrele 
de conducere nu figurează printre 
propagandiști. Pentru „salvarea apa
rențelor" au fost desemnați ca pro
pagandiști cîțiva proaspeți ingineri, 
care au condus dezbateri în cursurile 
frecventate de personalul tehnic, e- 
conomic și de specialitate. Acolo 
însă unde se hotărăște soarta pro
ducției, unde trebuiau discutate pro
bleme de importanță majoră, precum 
reducerea cheltuielilor materiale, 
care în unitatea respectivă se află 
mult peste nivelul planificat, nu 
a participat la conducerea cursurilor 
nici un cadru de conducere.

Pentru toate acestea poartă răs
punderea și organele județene și 
municipale de partid, care nu au con
trolat sistematic și mai ales nu au 
intervenit prompt, nu au luat mă
suri operative. Interesîndu-ne de 
activitatea grupului de lectori al co
mitetului județean de partid, am con
statat că fișele multor lectori pe care 
se înregistrează activitatea acestora 
erau albe. Este lăudabilă exactitatea 
înregistrării, dar nu se poate spune 
același lucru despre tărăgăneala sau 
mai precis inexistenta intervenției, 
a măsurilor concrete pentru îndrep
tarea situației.

Participarea activă a cadrelor de 
conducere constituie un puternic ca
talizator al dezbaterilor, un factor 
de ridicare a nivelului ideologic și 
a eficienței practice a învățămîntu- 
lui -de partid. Tocmai de aceea în
lăturarea deficiențelor semnalate, va
lorificarea acestui bogat potențial 
propagandistic rămîne o îndatorire 
principală a organelor și organiza
țiilor de partid, atît în acțiunile e- 
ducative din perioada actuală, 
cît mai ales în viitorul an de 
studiu, care va trebui temeinic pre
gătit încă din timpul verii.

• NOTE » NOTE » NOTE » NOTE

Doi pași și-un brînci

dezastruos

Ne amin- 
vara tre- 
complexul

1 1 1 y L C

anoste. Cîțiva

5S _
sau despre „calitatea" unor

Pentru programul 
artistic care va debu
ta pe scena Grădinii 
de vară Lido (grădi- 
nă-restaurant asimila
tă, ca profil, baruri
lor) se fac zilnic re
petiții. Și, urmărin- 
du-1. putem spune că 
se va bucura de 
succes. In cuprinsul 
său variat, de . ți
nută, există muzică 
ușoară românească, 
dansuri și cîntece 
populare, există și un 
„balet acvatic", și un 
„zig-zag" printre gră
dinile de vară ale 
Bucureștiului de ieri 
și de azi, cu amintiri 
despre Union, Otetele- 

. șanu, Cărăbuș... 60 de 
’ minute de revistă — 
un spectacol cu ritm, 
cu vervă. Ne amin
tim că 
cută, la
..Acapulco" din Eforie 
Nord, Cornel Patrichi 
realizase, de aseme
nea. un reușit specta
col de 
erau 
cuți 
zică 
ția instrumentală 
care se colabora 
dintre cele mai bune, 
coregrafia modernă, 
dinamică dădea suflu 
întregului program.

Deci, se poate. Se 
poate ca și în barurile 
de noapte să fie pre
zentate programe ar
tistice de calitate, 
nu numai că „se poa
te", dar este și abso
lut necesar, 
cînd sînt 
te și pregătite 
seriozitate, cînd 
realizarea lor conlu
crează regizori și co
regrafi de talent, buni 
cîntăreți și instrumen
tiști. programele de 
bar pot deveni specta-

„music-hall" ; 
prezenți cunos- 
cîntăreți de mu- 
ușoară, forma- 

cu 
era

Si

Atunci 
concepu- 

cu 
la

de „music-hall , 
colorate, an

trenante, divertismen
te niuzical-coregrafice 
care sînt urmărite cu 
plăcere. Cînd însă in
tervine improvizația, 
cînd vulgaritatea, di
letantismul sînt tole
rate fără jenă, între
gul spectacol se deru
lează sub semnul 
prostului gust.

...Un local modern, 
bine dotat, cu o reu-- 
șită instalație de so
norizare. cu orgă de 
lumini : barul „Athe- 
nee Palace". Prezen
tatorii debitează niște 
fraze 
soliști vocali se 
nu ie 
niște cintece de 
cunoscute ; cele 
teva balerine fac 
pași și-un brînci1 
cam atît. scutură niș
te paiete, flutură par
că niște pene și ies 
obosite de pe. podium. 
Totul este prăfuit, 
lipsit de fantezie — o 
însăilare plictisită, pe
nibilă. Nici la „Me
lody" programul nu 
este deloc pe măsura 
așteptărilor. Cintecele 
românești par a fi ui
tate, stația defectuoa
să de 
hirîie 
asurzitor 
vorbim 
de 
re, 
corpul de balet cu a- 
celeași și aceleași știu
te figuri. Seamănă cu 
pritocelile pe care 
le-am văzut, cu un an 
în urmă, la „Hanul 
piraților" din Mamaia, 
seamănă cu... De ce la 
barul „Melody" din 
Mamaia se oferă spec
tatorilor aceleași știu
te acrobații, arhicu
noscutul „dans indi-

chi- 
i cu 
mult 

! cî- 
: „doi 
“ Si

amplificare 
și zbîrnîie 
; nu mai 
de costume, 

coregrafie. ca- 
efectiv, chinuie

an", și m 
zentația - 
decit o singură melo
die românească 1

Sînt direct răspun
zătoare de aceste pro
grame organismele de 
resort ale comitetelor 
locale de cultură și e- 
ducație socialistă, pre
cum și cele ale turis
mului. Intervenția a- 
cestora este absolut 
necesară, pentru că în 
nici o sală, pe nici un 
podium — fie că este 
de teatru sau de con
cert, de cămin cultural 
sau de complex turis
tic, bar, restaurant — 
niciunde nu pot fi fă
cute concesii de or
din artistic ; prostul 
gust, vulgaritatea 
trebuie să fie 
sate să „oficieze" 
indecență. In gene
ral ,e de dorit ca „be
neficiarii" și foru
rile tutelare — răspun
zători solidari — să dea 
dovadă de exigență, 
de respect fată de pu
blic. A oferi un diver
tisment artistic nu în
seamnă nici o clipă o 
abdicare de la princi
piile care guvernează 
orice manifestare ar
tistică. Se pot alcă- 

«tui în aceste localuri 
programe inspirate, 
pot fi chemați să co
laboreze scenografi, 
regizori și coregrafi de 
talent. Se poate face in 
60 de minute un spec
tacol unitar, optimist Și 
plin de fantezie, în care 
să strălucească și cîn- 
tecul românesc de mu
zică ușoară, și cîntecul 
popular, și dansul te
matic. Cu siguranță 
se poate.

toata repre- 
nu răsună

Smaransla 
OȚEANU

1

ÎN JUOEȚUL VASLUI

Unități noi ale cooperației de consum
In scopul satisfacerii tot mai 

depline a cerințelor de aprovi
zionare și consum ale popu
lației, întreprinderea economică 
județeană a cooperației de con
sum Vaslui se preocupă in per
manență atît de construcția u- 
nor noi unități, cît și de moder
nizarea celor existente. Printre 
construcțiile date în folosință în 
cursul acestui an se înscriu un 
mare complex de alimentație 
publică, în zona turistică a Vas
luiului, prevăzut cu cofetărie, 
terasă, cramă,, restaurant ; un

supercoop in comuna Vetrișoa- 
ia. primul de acest tip din ju
deț ; magazine mixte în satele 
Stoișești, Duda, Epureni, Ho- 
cenf și altele. In cadrul acțiunii 
de modernizare a rețe’ei comer
ciale în unitățile sătești accen
tul se pune pe expunerea des
chisă a mărfurilor, accesul liber 
la raft. în același scop, se a- 
cordă atenție dotării magazi
nelor cu mobilier adecvat (re
alizat de unitatea proprie de 
producție a IJECOOP). (Crăciun 
Lăluci).

Acționînd în spiritul sarcinilor subliniate, în repetate rinduri, de con
ducerea partidului, de a gospodări cit mai judicios materiile prime, 
combustibilul și energia electrică, organele, organizațiile de partid și 
sindicale, conducerile de Întreprinderi, colectivele de oameni 
din județul Brașov au trecut cu hotărîre Ia adoptarea unor . _
de măsuri care să asigure gospodărirea cît mai judicioasă a metalului 
introdus in fabricație, în așa fel incit o cantitate cît mai mare din 
acesta să se regăsească în produse finite. în vederea atingerii acestui 
obiectiv, organizațiile de partid au acționat cu fermitate pentru 
întreprinderile să se încadreze 
pună stavilă risipei de metal.

Asimilarea unor produse noi și mo
dernizarea celor aflate în fabricație 
prin îmbunătățiri constructive și teh
nologice, de pildă, au permis ca la 
o serie de produse — tractoarele de 
45, 55, 80 CP, autocamioanele echi
pate cu motor Diesel de capacitate 
mărită, turbosuflante, rulmenți, uti
laje pentru industria chimică și a- 
limentară, scule etc. 
gure un grad de 
talului între 75 la 
sută și 85 Ia sută, 
să se obțină im
portante econo
mii de metal. Pil
duitoare este în 
acest sens expe
riența unor în
treprinderi 
„Rulmentul", 
treprinderea de utilaj chimic Fă
găraș, întreprinderile de tractoare și 
de autocamioane, unde — con
comitent cu asimilarea de produse 
noi, cu caracteristici superioare, care 
prin concepția lor constructivă și 
tehnologică sînt prevăzute încă de 
la început cu greutăți proprii mici, 
la nivelul celor mai bune produse 
similare străine — se desfășoară o 
activitate constantă de reproiectare 
a produselor aflate în fabricație, îm- 
bunătățindu-li-se în permanență ca
racteristicile și reducîndu-li-se greu
tatea proprie.
‘Este de relevat că la întreprinderea 

..Hidromecanica", în urma reproiec- 
tării și adoptării unor noi soluții 
constructive și tehnologice, greutatea 
suflantei rotative SRD 72 și a carca-

sei reductorului inversor a scăzut 
000 kg și, respectiv, cu 150 kg , 
produs, iar suflahtele rotative SRD 
20 și SRD 40 au „slăbit" cu circa 50 
la sută fiecare. La întreprinderea 
„Rulmentul", accentul principal s-a 
pus pe îmbunătățirea tehnologiilor 
de fabricație. Aici, numai prin ex
tinderea tehnologiei de laminare și 
perfecționarea tehnologiei de forjare 
a unor rulmenți cardanici și mici se

— Explicația — ne-a spus 
David, vicepreședinte al consiliului 
județean de control muncitoresc al 
activității economice și sociale — 
constă în faptul că în unitățile res
pective se manifestă încă o anumită 
automulțumire. Pe de altă parte, tre
buie arătat că aici nu s-a acționat 
nici în acest an cu '/.toată hotărirea 
și încă de la început pentru funda
mentarea normelor stabilite, iar în 
unele cazuri, măsurile prevăzute a fi 
luate au ca termene de aplicare tri
mestrele III și IV.

O sursă importantă de risipire a 
metalului o constituie, în continuare, 
rebutul. Așa cum a reieșit din ana
liza amintită, volumul relativ mare 
de rebuturi în unele întreprinderi a 
fost determinat de încălcări ale disci
plinei tehnologice, de deficiențele ca
re s-au manifestat 
sistenței tehnice,

Mult s-au mai bucurat cel 
cinci copii — toți prichindei — 
cînd tăticul lor (Gh. Munteanu 
din Dănciulești-Gorj) le-a adus 
deunăzi acasă doi pu.i de căpri
oară. Ii găsise într-un colț de 
poiană. Plăpînzi și fără apărare. 
Speriată de cineva sau hăituită 
de vreun braconier, mama lor îi 
lăsase de izbeliște, la numai 
citeva zile după ce-i adusese pe 
lume. Omul i-a hrănit cu lapte 
de vacă, i-a îngrijit cum s-a 
priceput, și frumoșii pui de că
prioară au început să zburde și 
să se Joace cu copiii. Văzîndu-i 
înzdrăveniți, G. M. l-a anunțat 
pe primar, iar primarul a che- | 
mat un paznic de vînătoare di<n 
comuna vecină. Cînd l-au văzut | 
plecînd pe „nenea paznicul" cu 
puii de căprioară în brațe, pri
chindeii aveau lacrimi în ochi. 
De n-ar întîlni, bieții pui, niscai ' 
braconieri... i

ca
„Hidromecanica",

Paul DOBRESCU

realizează la nivelul unui an o eco
nomie de peste 200 tone oțel special.

Toate acestea au avut ca rezultat 
reducerea consumului de metal, în 
ramura industriei construcțiilor de 
mașini a județului, de la 38,1 tone la 
un milion producție globală în 1970, 
la 28,9 tone în 1974. Aceasta înseam
nă că în ultimii 4 ani unitățile in
dustriei construcțiilor de mașini din 
județul Brașov au consumat, față de 
normele realizate în anul 1970, cu 
160 000 tone mai puțin metal, canti
tate aproximativ egală cu 25 Ia sută 
din consumul de metal al industriei 
județului pe acest an. Rezultate de 
seamă în domeniul gospodăririi me
talului s-au obținut și în primul tri
mestru din acest an, cînd marea ma
joritate a întreprinderilor s-au înca
drat în consumurile stabilite. Unele 
unități. — „Rulmentul". „Hidromeca
nica^' sau. I.U.C,..'Făgăraș — se. men- 
tffi^'Im eontîmiără' în fruntea între*
prinderilor- cu ’•■■cele mai buhe' rezul
tate.

Aceste rezultate și, mai ales, mo
dul în care se acționează în conti
nuare pentru gospodărirea superioa
ră a metalului se datoresc faptului 
că, în ultima perioadă de timp, bi
roul Comitetului județean Brașov al 
P.C.R. a urmărit îndeaproape tradu
cerea în viață a sarcinilor stabilite 
de conducerea partidului in acest do
meniu, înțronînd in activitatea orga
nizațiilor de partid, a comitetelor oa
menilor muncii un spirit de exigență 
împotriva oricăror tendințe de auto
mulțumire sau de tărăgănare a în
deplinirii programelor întocmite. Pe 
această linie se înscriu și analizele 
care au avut loc recent, caracterizate 
printr-un înalt spirit de răspundere, 
punînd în evidență atît realizările 
obținute, cît și neajunsurile ce mai 
există, precum și posibilitățile de în
lăturare a acestora în scopul gospo
dăririi cît mai judicioase a metalului.

Astfel, o recentă analiză inițiată 
de consiliul județean de control mun
citoresc al activității economice și 
sociale a evidențiat faptul că. deși 
sînt mai reduse decit anii trecuți, 
normele de consum prevăzute pen
tru unele produse — cum sint motoa
rele electrice peste 0,25 kW. echipa
mentul electric pentru autovehicule și 
tractoare, autocamionul de 5 tone tip 
5 SR. tractorul II 650 — continuă să 
se mențină la un nivel mai ridicat 
față de cele ale produselor similare 
străine.

A fost, mai. întîi. o în- 
tîmplare cu titlu de fapt 
divers...

Intr-o dimineață din iar
na ce-a trecut, un tînăr a 
murit într-un accident. Era 
în satul Sîi, la aproximativ 
30 de km de Satu-Mare, la 
ora cinci și jumătate dimi
neața, cînd, la marginea sa
tului, într-o foarte aproxi
mativă stație de autobuz, 
se adunaseră aproape 70 de 
persoane, in cea mai mare 
parte navetiști; adică să
teni, tineri și vîrstnici, care 
lucrau. în întreprinderile o- 
rașului. 
urma să 
autobuz. De aceea (și din 
cauze mai 
cînd autobuzul a apărut, 
mulțimea s-a năpustit... 
Apoi cineva din mulțime a 
strigat spre șofer să o- 
preaseă. Roata autobuzului 
trecuse peste trupul unu! 
băiat de 16 ani pe care îm
bulzeala bezmetică a celor 
care alergau pentru un loc 
tn autobuz il proiectase la 
pămînt...

Pînă aici, intîmplarea ne 
trimite cu gîndu) la o serie 
de nereguli, in cea mai 
mare parte de ordin admi
nistrativ. De exemplu : de 
ce un singur autobuz ? De 
ce locul stației nu era bine 
determinat ?• Nereguli de 
ordin administrativ care 
Invită la învățăminte și la 
măsuri practice, dar și ne
reguli de ordin civic, cum 
ar fi nesocotirea unor ele
mentare norme de civiliza
ție din partea acelor călă
tori preocupați prea mult 
de interesul și comoditățile 
proprii. în ce măsură un 
loc pe scaun într-un auto
buz reprezintă un interes 
pentru care merită să-ți 
calci în piiioare semenii ? 
A sta la rind, în ordinea 
sosirii, într-o stație de

autobuz e un semn de a- 
titudine civilizată — și 
atunci, mai ales atunci, în 
preludiul tragicei împre
jurări de care ne ocupăm, 
ce bine era ca această 
regulă să fi fost respectată 1 

Nu aceste lucruri ne 
preocupă insă acum, ci 
ceea ce s-a petrecut în 
continuare... Pentru că,

— Vă spun cum îi : ne-a 
fost și teamă...

— Teamă de ce ?
— Multi au crezut că 

cine știe ce o să fie cînd o 
să vină miliția, că o 
întrebe, că o să-i poarte 
drumuri...

Un altul. Gh. T„ 20 
ani, utecist, tîmplar 
I.P.L. Satu-Mare. ne dă

să-i
pe
de 
la 
un

Pentru ' ei toți 
vină un singur

alambicate).

în organizarea a- 
în activitatea de 
control și supra
veghere dip par
tea cadrelor teh
nice.

Nu-i mai puțin 
adevărat că la 
menținerea unui • 
consum- ridicat de 
metal contribuie 

externi, cum ar fi

Tocmai plecase acceleratul de 
la ora 18,38. In fața gării din 
Satu-Mare, un tinăr s-a dus 
glonț la un om care se suia la 
volanul mașinii. „Vă rog frumos, 
vă plătesc oricit, numai 
ți-mă 
Cărei, 
plecat 
haine 
rămas
i-a răspuns : „V-aș ajuta cu dra
gă inimă, dar mie nu-mi place 
viteza, și tot nu mai prindem ac
celeratul. Hai mai bine să cerem 
un sfat ceferiștilor". Peste citeva 
minute se lansa un apel impie
gatului de serviciu din Cărei să 
coboare din vagonul 6. locul 34, 
o valiză roșie. Peste alte citeva 
minute, impiegatul din Cărei, 
Gheorghe Danciu, transmitea la 
Satu-Mare : „Valiza îți așteaptă 
stăpinul". Care stăpin era G. C., 
din Negrești-Oaș, student.

duce- 
urgent cu mașina pînă la 
pentru că acceleratul a 
cu valiza mea, plină de 

și cu de toate, iar eu am 
pe peron". Calm, omulI
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și unii factori 
calitatea necorespunzătoare a unor 
materiale, primirea unor laminate 
cu secțiuni mai mari sau necore- 
larea între structura producției și 
normele de consum stabilite. Un 
exemplu : pentru radiatorul de Ia 
autocamionul SR 132 s-a stabilit o 
normă de consum de 19,790 kg, în 
timp ce greutatea lui netă este de 
20 kg 1

Anali zînd, nu demult, pentru r 
doua oară în acest an, modul în care 
organizațiile de partid și conducerile 
întreprinderilor se ocupă de redu
cerea consumului de metal, de fun
damentarea normelor stabilite, biroul 
Comitetului județean Brașov al 
P.C.R. a apreciat că, deși în ansam
blu rezultatele obținute în gospodă
rirea mai judicioasă a metalului sînt 
superioare celor din anii precedenți,

prinderile- constructoare de mașini 
din județ.

Biroul comitetului județean de par
tid a stabilit o serie de măsuri menite 
să dea un nou impuls acțiunii de gos
podărire judicioasă a metalului, prin 
închiderea canalelor prin care se mai 
irosește această importantă resursă 
materială a țării. Printre altele, s-a 
stabilit ca organizațiile de partid și 
conducerile de întreprinderi să reana- 
lizeze și să completeze programele de 
măsuri intocmile la începutul anului, 
să ia măsuri pentru ca fiecare re
per și subansamblu supradimensionat 
să fie reproiectat, în așa fel îneît să 
se încadreze în normele de consum 
prevăzute. S-a recomandat, de aseme
nea, să se studieze posibilitatea in
troducerii și extinderii unor proce
dee tehnologice care au o influență 
directă asupra reducerii consumului 
de metal, cum ar fi : forjarea prin 
matrițare, .execuția miezurilor din 
nisipuri peliculizate, uscarea miezu
rilor în cutii calde, utilizarea lian
ților sintetici, extrudarea la rece etc. 
Esențial este ca organizațiile de 
partid, conducerile de întreprin
deri să se ocupe cu stăruință și răs
pundere ca măsurile ce au fost și 
vor fi în continuare stabilite să fie 
aplicate 
cit mai 
monstra 
planul 
metal.

în practică intr-un termen 
scurt, pentru a-și putea de- 
cît mai repede eficiența 
diminuării consumului pe 

de

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scinteii"

Un dumicat
prea mare

i

Neputînd merge la muncile

ghe Bărboi, lucrător temporar la 
întreprinderea agricolă de stat 
Horrtorod, județul Brașov, nu 
știa cum să facă să treacă timpul 
mai repede, 
mai bun de 
dea o (țușcă 
una, și încă 
a trecut la rom, apoi iar la țuică. 
Făcindu-i-se foame, a încercat 
să mănînce. Spunem „a încer
cat" pentru că nici mîna la gură 
nu și-o putea duce ca lumea. La 

.un moment dat, cînd să înghită 
o bucată de carne, 1 s-a oprit în 
git. Și a decedat.

Negăsind altceva 
făcut, s-a apucat să 
de țuică. Apoi încă 
două... De Ia țuică,

Record

— Atîta cît cîștig eu 
într-o zi...

T.M., 18 ani. mașinist. 
Foarte impresionat de cele 
întîmplate, încă frămîntat :

— Mă simt vinovat, vă 
spun... Știu eu de ce am 
plecat ? Nu mai văzusem 
așa ceva... Nu mi-am dat 
seama că, poate, eram șr. 
eu răspunzător, într-o mă-

în lumina Codului etic, societatea te întreabă:

CUM TRĂIEȘTI, CUM MUNCEȘTI?

tndată ce s-a aflat că 
sub roțile autobuzului se 
află un 
a rămas
Doar trei din cei șapte
zeci 
mas
șchiop, ceilalți doi, o fa
milie — soțul cu soția 
era gravidă...

Și iată. îl avem in față 
pe linul
T.R. are 17 ani. e munci
tor.
cum
rile.
nu le-am știut, de pildă, că 
între ei 
care au 
panică.
- Și

fugit ?

om mort, locul 
aproape pustiu.

de călători au râ
pe loc. Unul era

dintre cei

care

70

Ne povestește și e) 
s-au petrecut lucru- 
Cu amănunte pe care

s-au aflat și fete 
țipat și au creat

totuși, de ce ați

alt amănunt, șl anume că 
șoferul autobuzului a leși
nat... (Nu se știa vinovat, 
dar cine va rămîne să de
pună mărturie despre fe
lul cum s-a petrecut acci
dentul ?)

— Acuma îmi pare rău 
— spune Gh. T. Si chiar a- 
tunci, după ce am plecat, 
ir. drum spre Satu-Mare. 
mi-am dat seama că n-ar 
fi trebuit să plec... $1 la 
fabrică, toată ziua m-am 
gîndit. $i-anrt fost trist, ca 
omul cînd s-a descoperit 
laș...

O.G., 44 de ani. sorta tor:
— Eu să .plec de teamă 1 

De ce ? Am plecat că pier
deam ziua de lucru 1

— Cit ?

sură. Pe drum m-am tot 
gîndit. dar era prea tîrziu 
ca să mă întorc...

T.R. : — M-am uitat, am 
văzut că 
la noi 
plecat...

Și așa 
vom analiza fiecare atitu
dine în parte. Nu e decit 
un lanț de lașități, cu mo
tivații mal mult sau mal 
puțin diverse : unul a fu
git de la locul faptei pen
tru că. zice el. pierdea la 
venit (e adevărat, lașitatea 
se combină, uneori, perfect 
cu egoismul), altul a fugit 
pentru că victima nu era 
de la el din sat (ca și cum 
obligația de a fi om înce
tează dincolo de barierele

mortul nu era de 
din sat și-am

mai departe... Nu

colectivității tale, care te 
poate controla), un altul a 
fugit pentru că n-a supor
tat priveliștea (ca și cum 
n-ar fi fost și el unul din
tre cei care au contribuit 
la apariția ei)... Și. de fapt, 
mai toți au plecat ca să 
nu-și „complice existența", 
să nu fie întrebați, să nu li 
se tulbure liniștea ; să nu 
meargă pe Ia miliție, să 
.scape de elementara obli
gație civică și umană — 
aceea de a ajuta organele 
ordinii publice să stabi
lească adevărul și respon
sabilitățile pentru moar
tea unui om. A unui om 
care s-a aflat umăr la 
umăr cu ei. într-o dimi
neață, respirînd același aer 
rece și gîndindu-se. ca și 
ei, la cine știe cîte de-ale 
vieții... Băiatul era elev 
încă. Ia un liceu industrial. 
Ce contează că un nevino
vat (șoferul) putea să su
porte toate consecințele le
gale dacă nu s-ai- fi găsit 
nimeni să depună mărturie 
asupra celor întîmplate ?

Lașitatea e de două ori 
lașă : întîi in fața faptelor 
și apoi prin încercarea 
a se disimula, de a 
ascunde îndărătul 
motivații „omenești", 
rește. accidentul de mai 
sus este un caz-limită : cu 
toate acestea el oferă un 
■serios motiv de reflecție a- 
supra nocivității oricăror 
acte și comportări care 
știrbesc spiritul de respon
sabilitate. Cu atit mal 
de neîngăduit această for- 

a 
cît
o

nită pe temeliile de 
clintit ale răspunderii și o- 
meniei comuniste fată de 
tot ce ne înconjoară.

de 
se 

unor 
Fi-

mă 
cu 
rim

individualismului, 
trăim și fău- 
societate spriji- 

ne-

Mihai CARANFIL 
Octav GRUMEZA

neomologat
Cu aproape un an și jumătate 

in urmă — mai precis, în ziua 
de 30 ianuarie 1974 — Mihai 
Constantin din Rm. Vilcea a dus 
pentru reparat, la cooperativa 
meșteșugărească „Progresul" din 
localitate, un aspirator „Record". 
Meșterii de aici l-au sucit și pe 
o parte, și pe alta, după care au 
fixat termenul:

— Vii mata' peste două săptă- 
mini, și-i gata.

După două săptămîni, omul 
s-ă dus, dar meșterii i-au fixat 
un nou termen :

— Vii mata peste fix zece zile.
După zece zile au urmat încă 

zece, și încă zece... în total, i 
s-au fixat pină acum 40 (patru
zeci) de termene... fixe, dar „Re
cord" tot nu aspiră. în schimb, 
meșterii cooperativei „aspiră" 
să bată toate recordurile in ma
terie de aminări. Trebuie să re
cunoaștem că și răbdarea lui 
M. C. constituie o performanță. 
Dar are și ea o limită...

De zile mari
Din fața unui autobuz, care 

staționa în satul Viile Tecii 
(Bistrița-Năsăud), a țișnit un 
tinăr (August Căluț), care voia 
să traverseze șoseaua. Dar n-a 
mai ajuns pe partea cealaltă, 
pentru că a nimerit drept în 
autoturismul 1—CT—4113, care 
venea din urmă. Martorii oculari 
susțin că ce a urmat ține de do
meniul fantasticului. Trupul 
tînărului a fost proiectat în par
briz, pe care l-a făcut țăndări, 
iar de acolo s-a prelins de-a 
lungul caroseriei, după care a 
căzut pe asfalt. " 
conducătorul 
constănțeanul Eugen George, s-ă 
dat jos de la volan și s-a în
dreptat spre accidentat, să-i dea 
primul 
tinărul s-a ridicat de jos, 
scuturat hainele de praf și și-a 
făcut „inventarul" : miinile, pi
cioarele, nasul, gitul, urechile... 
Toate bune și la locul lor. „No
roc de zile mari" — și-au spus 
oamenii. Intr-adevăr !

înspăimântat, 
autoturismului.

ajutor. Dar, rtpnune :
-- , și-a

Rubrică redactatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteir
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Căpitanii regenți ai Republicii San Marino 
au vizitat ieri județul Suceava

I la primul ministru al guvernului

. Vizita întreprinsă în cursul zilei de 
miercuri de Excelențele Lor Alberto 
Cecchetti și Michele Righi, căpitani 
regenți ai Republicii San Marino, 
împreună cu soțiile, pe meleagurile 
Moldovei de nord — străveche va
tră de cultură și civilizație româ
nească — a constituit un nou pri
lej de cunoaștere nemijlocită a reali
zărilor economico-sociale din țara 
noastră, a frumuseților naturale și 
monumentelor istorice și de artă din 
această zonă a patriei.

înalții oaspeți au fost însoțiți de 
Constantin Stătescu, secretar prezi
dențial și al Consiliului de Stat, 
Pompiliu Celan, consul general al 
Republicii Socialiste România în Re
publica San Marino, general-locote- 
nent Nicolae"- Negulescu, de alte 
persoane oficiale. împreună cu că
pitanii regenți sanmarinezi au venit

persoanele oficiale care îi însoțesc 
în vizita în țara noastră.

Avionul special cu care au călăto
rit oaspeții sanmarinezi a aterizat 
pe aeroportul Salcea, pavoazat săr
bătorește. în întîmpinar.ea lor au so
sit Miu Dobrescu, președintele Co
mitetului executiv al , Consiliului 
popular al județului Suceava, cu so
ția, alți reprezentanți ai organelor 
locale de stat. Un grup de copii in 
frumoase costume bucovinene au 
oferit înalților oaspeți buchete de 
flori.

Pe traseul străbătut prin orașele 
Suceava. Rădăuți, Gura Humorului 
și prin satele din această zonă oaspe
ții au fost salutați cu multă căldură 
de către numeroși localnici.

Un prim popas a fost făcut la mî- 
năstirea Dragomirna, renumit mo
nument de arhitectură medievală

moldovenească. Aici, oaspeții au 
întîmpinați de Justin Moisescti, 
tropolitul Moldovei și Sucevei, 
le adresează un călduros cuvînt de 
bun sosit. Străbătînd un peisaj de 
rară frumusețe, coloana oficială se 
îndreaptă apoi spre Sucevița, unde 
Vizitatorii apreciază în mod deose
bit renumitele fresce ale monumen
tului de artă de aici. Aceeași im
presie frumoasă a produs-o și vi
zitarea mînăstirilor de la Moldovița 
și Voroneț, fapt consemnat în cu
vintele elogioase notate în cărțile de 
onoare ale acestor monumente de 
artă.

Reîntorși la Suceava, înalții oaspeți 
sanmarinezi au vizitat Muzeul de 
artă „Hanul Domnesc", Casa de cul
tură a sindicatelor, alte obiective so- 
cial-culturale și turistice.

(Agerpres)

fost 
mi- 
care

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Manea Mănescu, a primit, 
miercuri după-amiază, pe Norbert 
Segard, ministrul comerțului exte
rior al Franței.

în timpul convorbirii a fost re
levată cu satisfacție dezvoltarea as
cendentă a tradiționalelor raporturi 
de prietenie și colaborare româno- 
franceze prin înfăptuirea înțelegeri
lor și acordurilor convenite cu pri
lejul vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Franța, al întîlnirilor 
dintre conducătorii celor două state, 
în cursul întrevederii s-au exami
nat unele domenii și forme de con
lucrare bilaterală. Au fost eviden
țiate noi posibilități de extindere a

cooperării economice, tehnico-știin- 
țifice, reciproc'avantajoase, în inte
resul celor două țări și popoare.

La întrevedere, desfășurată într-o 
ambianță de . cordialitate, ău partici
pat tovarășii Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Ion St. Ion, 
secretar general al guvernului.

A luat parte, de asemenea, Raoul 
Delaye, ambasadorul Franței la 
București.

★

Miercuri, primul ministru Manea 
Mănescu a primit pe Vishnu K. 
Ahuja, ambasadorul Indiei la Bucu
rești, în legătură 
siunii acestuia în

cu încheierea mi- 
țara noastră.

I
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Vizita ministrului
al Franței

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaExcelență,Acceptați, vă rog, sincerele mele mulțumiri pentru felicitările și bunele urări pe care mi le-ați adresat cu atîta amabilitate cu prilejul sărbătorii naționale a Islandei.

KRISTJÂN ELDJÂRN
................. ii---------- — ■------------ ---------------------

Excelenței Sale MANEA MĂNESCU
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaVă rog să acceptați sincerele mele mulțumiri pentru căldurosul și amabilul dumneavoastră mesaj de felicitări și solidaritate, transmis cu ocazia numirii mele în funcția de prim-ministru.împărtășesc convingerea dumneavoastră că legăturile de prietenie și colaborare în toate domeniile, existente în mod fericit între țările și popoarele noastre, vor fi menținute și întărite în continuare, în interesul nostru comun, de promovare a cauzei libertății, dreptății și păcii.Transmițîndu-vă urările mele cele mai bune de noi succese și prosperitate, vă rog să primiți asigurarea considerațiunii mele celei mai înalte.

ELIJAH HAATUKOLI KAIBA MUDENDA
Primul ministru

al Guvernului Republicii Zambia

Noi utilaje chimice 
de înaltă tehnicitate

Intrată în funcțiune cu întreaga 
capacitate numai de o lună de zile, 
întreprinderea a de utilaj chimic 
Borzești și-a înscris de acum nu
mele printre unitățile de frunte ale 
industriei băcăuane. Inginerul Con
stantin Uzum, directorul întreprin
derii, ne spunea că harnicul colec
tiv de aici a realizat în luna iunie 
o producție suplimentară în valoare 
de circa două milioane lei. De pe 
rampa întreprinderii au fost expe
diate către diferiți beneficiari 
(Combinatul de fibre artificiale din 
Brăila, întreprinderea chimică Mă- 
rășești, Uzina de cauciuc poliizo- 
prenic din Borzești) peste 200 tone 
de utilaje. De menționat că toate 
acestea sînt de bună calitate și cu 
performanțe tehnice superioare. 
Este meritul întregului colectiv de 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
care, prin priceperea lor de a mî- 
nui mașinile și utilajele moderne 
de înaltă tehnicitate cu care este 
înzestrată întreprinderea, reușesc 
să realizeze schimbătoare de căl
dură, separatoare, vase de mare ca
pacitate și alte utilaje pentru in
dustria noastră chimică. Pînă la fi
nele anului, ei vor realiza circa 
8 000 tone de confecții metalice și 
recipienți sub presiune. în același 
timp, specialiștii de aici sînt preo
cupați de asimilarea unor noi ma
șini și utilaje pentru industria 
noastră chimică. Chiar din prima 
lună ei au reușit să asimileze și 
să introducă în fabricație conduc
torii de. aluminiu necesari pentru 
noua uzină de sodă electrolitică ce 
se înalță pe platforma Borzești. 
Pînă acum, acești conductori erau 
aduși din import.

Glieorqhe BALTĂ
corespondentul „Scînteii"

ATLETISM : Record mondial 
la 3 OOO m obstacole

în ultima zi a concursului interna
țional de pe stadionul olimpic din 
Stockholm, suedezul Anders Gaerde- 
rund a stabilit un nou și valoros re
cord mondial în proba de 3 000 m ob
stacole, cu timpul de 8’09”7/10. Ve
chiul record (8’10”4/10) fusese stabi
lit săptămîna trecută la Oslo de ace
lași atlet. Clasați pe locurile urmă
toare, polonezul Bronislaw Malinow
ski — 8’12”6/10 și vest-germanul Mi
chael Karst — 8’16”2/10 au realizat 
noi recorduri naționale. Cu un re
zultat surprinzător s-a încheiat pro
ba de săritură în înălțime : record
manul mondial Dwight Stones 
(S.U.A.) a ocupat locul doi, cu 2.18 
m, fiind întrecut de compatriotul său 
Rory Kotinek — 2,21 m.

de-al treilea meci dintre echipa „In- 
dependiente" și formația chiliană 
„Union Espanola", contînd pentru fi
nala „Cupei Libertadores". Fotbaliștii 
argentineni au obținut victoria cu 
scorul de 2—0 (1—0). Este pentru a 
șasea oară cînd formația „Indepen- 
diente" Buenos Aires termină învin
gătoare în această competiție rezer
vată echipelor campioane din Ame
rica de Sud.

Ieri, pe stadionul Giulești, într-un 
meci restantă contînd pentru cam
pionatul diviziei B la fotbal, Rapid— 
Metrom 2—1 (0—0).

AUTOMOBILISM: „Raliul
Marocului” (la start 103, 

la sosire... 15)

Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
viceprim-ministru al guvernului, și 
Norbert Segard, ministrul comerțu
lui exterior al Franței, au avut, în 
cursul zilei de miercuri, o întreve
dere. Cei doi copreședinți ai Comi
siei mixte guvernamentale româno- 
franceze de cooperare economică, 
științifică și tehnică au subliniat, cu 
acest prilej, necesitatea inițierii u- 
nor acțiuni concrete, care să favori
zeze cursul ascendent al raporturilor 
economice româno-franceze.

A apărut : „REVISTA

în cadrul întîjnirii din aceeașiîn cadrul întîjnirii din aceeași zi 
dintre tovarășul Ion Pățan, vice
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperă- 

. rii economice internaționale, și mi
nistrul francez al comerțului exte
rior au fost analizate posibilitățile 
existente de diversificare a relații
lor economice bilaterale.

★
în cursul după-amiezii, ministrul 

francez a părăsit Capitala.
(Agerpres)
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TENIS : O altă surpriză 
la Wimbledon

Campionatele internaționale de te
nis de la Wimbledon au continuat 
miercuri cu desfășurarea semifinale
lor probei de simplu feminin. Ame
ricana Billie Jean King a eliminat-o 
cu 2—6. 6—2. 6—3 pe Chris Evert 
(S.U.A.), cîștigătoarea de anul trecut, 
iar australianca Evonne 
a dispus cu 6—4, 6—4 de 
oata sa Margaret Court.

Goolagong 
compatri-

(JimmyTrei jucători americani
Connors, Arthur Ashe, Roscoe Tan
ner) și un australian (Tony Roche) 
iși vor disputa semifinalele la simplu 
masculin. Calificarea în semifinale a 
lui Connors. Ashe și Roche era pre
vizibilă. în schimb, performanța rea
lizată de Roscoe 
de subliniat, mai 
el l-a eliminat 
Guillermo Vilas,
ții concursului. în semifinale, Con
nors îl va întîlni pe Țanner, iar 
Ashe va juca împotriva lui -Roche..

CICLISM: După 6 etape, 
în „Turul Franței"

Tanner este demnă 
ales că în „sferturi" 
pe argentineanul 
unul dintre favori-

Cronica zilei
Și-a încheiat vizita ' întreprinsă în 

țara noastră la invitația Consiliului 
General al A.R.L.U.S. delegația filia
lei ucrainene a Asociației de priete
nie sovieto-română, condusă de Boris 
Pavlovici Kbvalevski, adjunct al mi
nistrului învățămîntului superior și 
mediu de specialitate al R.S.S. Ucrai
nene, membru al conducerii filialei 
ucrainene a A.P.S.R.

★
La Casa de cultură a Institutului 

român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a avut loc miercuri o 
seară culturală dedicată Zilei na
ționale a Statelor Unite ale Ameri-.

cii. Cu acest prilej, conf. dr. Dan 
Grigorescu a împărtășit impresii de 
călătorie dîn această țară.

La manifestare au participat loan 
Botar, secretar general al I.R.R.C.S., 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, ai Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, oameni de 
cultură și artă, un numeros public. 
Au fost prezenți ambasadorul S.U.A. 
Ia București, Harry Barnes jr., și 
membri ai ambasadei.

în încheiere au fost prezentate fil
me documentare americane.

(Agerpres)

Cea de-a 18-a ediție a competiției 
automobilistice „Raliul Marocului" 
s-a încheiat la Casablanca cu victo
ria finlandezului Hannu Mikkola, 
care a concurat pe o mașină „Peu- 
geot-504". Pilotul kenyan Shekhar 
Măhta („Datsun"), învingător în „Ra
liul Safari", a ocupat locul șase. Din
tre cele 103 echipaje care 
startul, numai 15 au reușit 
ne această dificilă cursă, 
traseu a însumat 4 083 km.

au luat 
să termi- 
al cărei

GIMNASTICA: Olga 
și a făcut reintrarea

Korbut

Concursul feminin de gimnastică 
de la Minsk a fost cîștigat de cam
pioana olimpică Olga Korbut, care 
și-a făcut reintrarea, prezentînd un 
nou program de exerciții. Korbut a 
obținut cele mai mari note (9,70) la 
sărituri și la bîrnă.

HALTERE : Un nou
„supergreu”...

Numărul 5 al „Revistei de istorie", 
recent apărut, este consacrat in cea 
mai mare parte aniversării a 30 de 
ani de la victoria asupra fascis
mului. Sub acest generic sînt inse
rate articolele : ULTIMUL CON
FLICT MONDIAL — DESFĂȘU
RARE, ȘI CONSECINȚE, de gene- 
ral-maior Eugen Bantea, lt.-major 
Mihail E. Ionescu ; CONSIDERA
ȚII PRIVIND ISTORIOGRAFIA 
PARTICIPĂRII ROMÂNIEI LA 
RĂZBOIUL ANTIHITLERIST, de 
Florin Constantiniu ; MĂRTURII 
DOCUMENTARE INEDITE PRI
VIND SITUAȚIA INTERNAȚIO
NALĂ A ROMÂNIEI ÎN 1942— 
1944. de Sergiu Columbeanu ; 
PARTICIPAREA ROMÂNIEI LA 
CONFERINȚA DE LA PARIS ÎN

VEDEREA ÎNCHEIERII TRATA
TULUI DE PACE CU NAȚIUNILE 
UNITE, de Gheorghe Țuțui. Ani
versarea a 98 de ani de la procla
marea independenței de stat a 
României este marcată prin arti
colul : „RĂZBOIUL PENTRU IN
DEPENDENȚĂ REFLECTAT ÎN 
ISTORIOGRAFIA ROMÂNEASCĂ 
DIN SECOLUL TRECUT, de Ni- 
chțta Adăniloaie.

Revista publică 
PRIMELE LUNI DE 
A GUVERNULUI
GROZA (7 MARTIE-9 MAI 1945). 
CRONOLOGIE, .de Mihail Rusenes- 
cu. Un bogat material este cuprins 
în rubricile VIATA ȘTIINȚIFICĂ, 
RECENZII, ÎNSEMNĂRI.

documentarul 
ACTIVITATE 
DR. PETRU

1N BUCUREȘTI

15 000 de apartamente
în primul semestru al anului

- ■ irjsld imoi
In atenția? 

abonaților la I.D.E.B.
Pentru controlul facturilor emise 

trimestrial celor peste 500 000 de abo
nați ai întreprinderii de distribuție 
a energiei din București sint nece
sare, în fiecare an, 16 milioane de 
operațiuni aritmetice. Urmărind îm
bunătățirea, limitarea lor și exclude
rea oricăror greșeli de oalcul, I.D.E.B. 
a trecut, începînd din această lună, 
la experimentarea unui sistem mo- 

’ dern de facturare și verificare, prin 
utilizarea mijloacelor mecanizate. 
După această metodă, prima factură 
se va întocmi pe baia consumului 
mediu pe ultimele 12 luni, repartizat 
în' mod egal, pe cele patru trimestre. 
Abonații pot cunoaște dinainte suma 
pe care o vor plăti la viitoarea pre
zentare a încasatorului, împreună cu 
care se stabilește, totodată, ziua ur
mătoarei vizite. (Agerpres)

Cîș-tigînd în stil de mare campion 
cea de-^ 6-a etapă (contracronome- 
tru : Saint Hilaire du Riez—Saint 
Jean de Monts, 16 km), belgianul 
Eddy Merckx a trecut în fruntea cla
samentului „Turului Franței". Merckx 
a parcurs această distanță în 19’33” 
38/100. fiind urmat de Yves Hezard 
(Franța) — 20W23/100. Eddy Merckx 
totalizează acum în clasamentul ge
neral timpul de 22h 53’39”. La 31” 
îl urmează Francesco Moser.

Cu prilejul campionatelor de hal- 
tere -dle 'Bulgariei, cqrrtpgtitie^'icare 

I șe „desfășoară la Iambol, HristQ^PJar 
cikov a stabilit un nou record mon
dial la categoria sup'ergrea — stilul 
„smuls" — cu performanța de 192,500 
kg. Vechiul record era de 187,500 kg 
și aparține, din anul 1974, celebrului 
campion sovietic Vasili Alekseev. La 
totalul celor două stiluri, Hristo Pla- 
cikov a realizat 422,500 kg, recordul 
mondial fiind deținut de Vasili Alek
seev, cu 425 kg.

VOLEI : Turneu preoHmpic 
la Montreal

FOTBAL : Finala „Cupei 
Liberîadores”

Peste 50 000 de spectatori au 
mărit la Asuncion (Paraguay)

ur
ce!

în finala turneului internațional 
feminin de volei, desfășurat în ca
drul competițiilor preolimpice „Mon
treal 1975“ : Coreea de sud — Japo
nia 3—0 (15—11, 15—13. 15—13). Pe 
locul trei s-a clasat reprezentativa 
Bulgariei (3—2 cu Canada).

în primul semestru al anului, con
structorii din cadrul Centralei, de 
construcții-montaj de pe lingă,. Con
siliul popular al Capitalei'au..rgușit 
șă pună la dispoziția bucure$țemlot 
15 000 de apartamente, din cele a- 
proape 34 000 cite se vor da în fo
losință în acest an. Totodată, ei au 
executat în aceeași perioadă și nu
meroase alte obiective social-cultu- 
rale, intre care se cuvine menționat 
în primul rînd noul edificiu al cli
nicii de neurochirurgie cu 528 de pa
turi din cadrul spitalului „Dr. Gh. 
Marinescu" din cartierul Berceni. La 
toate acestea se adaugă apoi 13 că
mine muncitorești cu 4 950 locuri, 
creșe și grădinițe însumînd 1000 
locuri, 23 500 mp spații comerciale la 
parterul noilor blocuri, complexul de 
magazine din piața Crîngași cu o su

LUCRĂRILE
(Urmare din pag. I)

i
i

prafață comercială de 7 233 mp, are
na de tenis „Progresul" (amenajată 
la ^cjipagitateiide 6 000 locuri) iș.a. 
De asemenea, tot în perioada men
ționată au fost realizate și o serie 
de Importante lucrări gospodărești- 
edilitare : 22,5 km artere de alimen
tare cu apă, 19 km rețele de cana
lizare, 8,5 km rețele de termoficare, 
podul Colentina ;■ au fost construite 
și modernizate 170 000 mp drumuri, 
în prezent se află în stadiu avansat 
de execuție alte blocuri, cu peste 
2 400 de apartamente, care vor fi date 
în folosință în această lună, se lu
crează intens la construcția a 9 școli 
cu 154 săli de clasă, care urmează să 
fie terminate pînă la sfîrșitul lunii 
august, precum și a unui număr de 
7 grădinițe cu 1 740 locuri. (D. Tîrcob).

AGRICOLE

vremea
Vreme neobișnuită pentru începu

tul lunii iulie. În zilele de 1 și 2 au 
căzut ploi abundente în partea cen
trală și vestică a Munteniei, în, Car- 
pații Meridionali și în sud-estul 
Transilvaniei, unde precipitațiile au 
totalizat, pe alocuri, 75—118 litri pe 
mp. Cea mai mare cantitate —1181 
pe mp — a fost înregistrată miercuri 
dimineața la București, reprezentînd 
circa o cincime din precipitațiile ce 
cad, în medie, pe an. în sudul Tran
silvaniei, în cea mai mare parte a 
Olteniei, in Banat și local în Munții 
Apuseni precipitațiile au totalizat 
pină miercuri la prînz 30—60 litri pe 
mp, iar in restul teritoriului — între 
2 și 18 litri. Ploile au avut un carac
ter torențial și, pe alocuri, au fost 
însoțite de grindină. Doar Bărăganul 
și Dobrogea au fost ferite de aceste 
ploi neobișnuit de puternice.

Interesîndu-ne la Institutul meteo
rologic despre cauzele acestui feno
men ieșit din comun, am aflat că 
ele se datorează unei perturbații at- , 
mosferice care a luat naștere în cen
trul Mării Mediterane și s-a deplasat 
spre est, ajungînd în zona Mării 
Marmara. Depresiunea care s-a for
mat astfel într-un aer tropical, bogat 
în umiditate, a declanșat ploi abun
dente în partea de nord a Peninsu
lei Balcanice, cuprinzînd și cea mai

mare parte a teritoriului țării 
noastre.

în spatele acestui front atmosferic 
a pătruns un aer mai rece, care a 
determinat scăderea temperaturii in 
cea mai mare parte a țării. în ziua 
de 2 iulie, la amiază, se înregistrau 
12 grade la Oravița și Petroșani, jn 
timp ce la Tulcea și Hîrșova termo
metrele indicau 30 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 4, 
5 și 6 iulie. în țară : Vreme umedă 
și instabilă, în prima parte a inter
valului, cînd vor cădea ploi intermi
tente, sub formă- de averse. Spre 
sfîrșitul intervalului vremea se va 
ameliora și ploile vor deveni locale. 
Vintul va sufla potrivit, cu intensi
ficări pînă la tare, de scurtă durată. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se între 7 și 17 grade, iar maximele 
între 16 și 24 de grade, local mai, ri
dicate. In București : Vreme insta
bilă. îndeosebi în prima parte a in
tervalului. Vor cădea ploi mai ales 
sub formă de averse. Vînt cu inten
sificări de scurtă durată. Tempera
tura ușor variabilă. ,

PRONOEXPRES

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA DIN 2 IULIE 1975 

Extragerea I : 43 10 42 32 12 2 
Extragerea a II-a : 44 33 18 21 5 
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI :

2 635 365 lei, din care : 2 151157 lei 
report.

„UN CÎNTEC, UN
O FLOARE"

GÎND,

în-s-a
momente

„Luna culturii, tulcene" 
cheiat prin emoționante 
omagiale prezentate de formațiile 
artistice ale pionierilor și școlarilor 
cu prilejul Zilei învățătorului. In? 
titulate simbolic „Un cîntec, un 
gind, o floare", spectacolele, care 
au avut loc în numeroase localități 
ale județului, au întrunit aprecieri 
unanime. în toate localitățile jude
țului au fost organizate, în cadrul 
„Lunii culturii tulcene", numeroase 
prelegeri, dezbateri, concursuri, ver
nisaje, simpozioane și alte mani
festări artistice și cultural-educa
tive, la care au participat zeci de 
mii de spectatori. (Vasiie Nicolae).

elevilor și sătenilor, prezintă o de
osebită valoare istorică și etnogra
fică. Ordonate cronologic și tema
tic în mai multe secții — arheolo
gie, etnografie, documente, manu
scrise și lucrări literare Vechi —

MUZEU ȘCOLAR

în satul Liteni, județul Suceava, 
a luat ființă un muzeu școlar, ale 
cărui colecții, adunate cu concursul

tv
PROGRAMUL 1

16,00 Teleșcoală.
16,Î0 curs de limba germani 

(recapitulare).
Telex.
Cabinet juridic.
Din țările socialiste — R.F.D. 
Coreeană : Actualitatea în in
dustrie.
Parada șlagărelor. 
Enciclopedia pentru tineret. 
Muzica — emisiune de actua
litate muzicală. 
Universitatea TV.
1001 de seri : Intîmplări cu
Balthazar.
Telejurnal.
Revista literar-artlstică TV. 
Reflector.
Festivalul comediei cinemato
grafice la TV. Comedia fără 
vîrstă...
24 de ore» 
închiderea programului. '
PROGRAMUL 2

17,00
17,10
17,30

18,45
19,20
19,30 
20,00 
20,40 
21,05

22,10
22,30

20,00 Concertul orchestrei simfoni
ce a Radloteleviziunii. Diri
jor : Emanuel Elenescu. So
list : Dan Grigore. Festival 
Richard Strauss.
Telerama. Prin junglă, la 
vînătoare de... imagini.

. 22,10 închiderea programului.
Sl.W

Manifestarea a programat în 
încheiere a doua ediție a festiva
lului interjudețean „Hercules" al 
filmului de amatori pe teme de 
etnologie și turism, la care au par
ticipat cineamatori din 7 județe ale

Carnet cultural
piesele muzeistice expuse (de la 
ceramică din perioada neoliticului 
pînă la colecția numismatică cu 
piese din epocile modernă și con
temporană și costumele populare) 
reprezintă dovezi grăitoare ale per
manenței culturii materiale și spi
rituale în această zonă. (Gheorghe 
Parascan).

țării. în final, juriul a acordat nu
meroase premii. (Nicolae Cătană).

FESTIVAL AL FILMULUI 
DE ETNOLOGIE Șl TURISM

La Băile Herculane s-a încheiat 
tradiționalul festival „Hercules ’75".

EXPOZIȚIE OMAGIALĂ

In sălile Muzeului de artă din 
Cluj-Napoca a avut loc vernisajul 
„Expoziției cărții și artei plastice 
feminine", dedicată Anului interna
țional al femeii. Sint expuse nume
roase cărți politice, științifice, be
letristice scrise de femei, precum 
și un însemnat număr de lucrări de 
pictură, grafică și seulptură, reali
zate de artiste, ori cu tematică in-

fețe mari de cereale păioase, nu au 
fost însămînțate cu culturi succesive 
decît 32 la sută din suprafețele pre
văzute în I.A.S. și 15 la sută în coo
perativele agricole. Există un decalaj 
mare între recoltare și semănatul ce
lei de-a doua culturi și aceasta se 
datorește, în principal, faptului că 
întirzie eliberarea terenului de paie, 
îndeosebi în județele Olt, Teleorman, 
Ilfov și Dolj. Organele de specialita
te recomandă ca baloții de paie să fie 
scoși la marginea tarlalelor, să se 
facă pregătirea și insămințarea tere
nului chiar in aceeași zi. Trebuie să 
beneficiem din plin de umiditatea 
din sol pentru a însămința supra
fețe cît mai mari cu culturi succe
sive, de la care se va putea obține 
pină la toamnă o recoltă sigură.

Lucrările agricole de vară se des
fășoară în unele zone ale tării în 
condiții mai grele, determinate de 
ploile abundente din ultimele zile. 
Dar tocmai în asemenea situații se 
verifică cel mai bine capacitatea po
litică a organizațiilor de partid, ca
pacitatea organizatorică a conducă
torilor de unități agricole și a spe
cialiștilor de a acționa prin măsuri 
imediate și chibzuite pentru execu
tarea. fără întîrziere a lucrărilor de 
recoltare și însămînțarea . culturilor 
succesive. Timpul afectat acestor lu
crări s-a redus foarte mult. De a- 
ceea, mai mult ca oricînd, în aceste 
zile, la chemarea organizațiilor de 
partid, toți, absolut toți locuitorii'sa
telor trebuie să participe din zori și 
pînă în noapte la lucrările de recol-

tare. Este o îndatorire de înaltă răs
pundere a oamenilor muncii din a- 
gricultură, a tuturor locuitorilor de 
la sate ca, în timpul cel mai scurt, 
recolta din cîmp să ajungă la adăpost 
în magazii, să fie însămînțate supra
fețele prevăzute pentru culturi suc
cesive. Fiecare zi, fiecare oră sînt 
prețioase, și tocmai de aceea nici un 
efort nu trebuie precupețit !

Cetățenii Capitalei și-au luat, 
miercuri, rămas bun de la acade
micianul Miron Nicolescu, membru 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, președintele Aca
demiei Republicii Socialiste România.

La catafalc, in holul Marii A- 
dunări Naționale, au adus un ultim 
omagiu numeroși bucureșteni, perso
nalități ale vieții publice. Au fost 
depuse coroane de flori din partea 
secretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a Co
mitetului Central al P.C.R., Marii 
Adunări Naționale, Consiliului Na
țional al F.U.S., Consiliului Na
țional pentru Știință și Teh
nologie, Ministerului Educației și 
învățămîntului, Academiei Repu
blicii Socialiste România, Comitetului 
municipal București al P.C.R., a unor 
instituții științifice și de învă
țămînt.

Din ultima gardă, la catafalc, au 
făcut parte tovarășii .Ștefan Voitec, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
Nicolae Giosan, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Marii A- 
dunări Naționale, președintele Aca
demiei de -Științe Agricole și Silvi
ce, loan Ursu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, Mihnea Gheorghiu, președintele 
Academiei de Științe Sociale și Po
litice, Constantin Manolescu, adjunct 
al ministrului educației și învăță
mîntului, Cristofor Simionescu, vice- . 
președinte al Academiei Republicii 
Socialiste România, rectorul Institu
tului politehnic din Iași, Virgil Teo- 
dorescu, președintele Uniunii scrii
torilor, Aurel Moga, președintele A- 
cademiei de Științe Medicale, Șer- 
ban Țițeica, vicepreședinte al Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia, George Ciucu, secretar general 
al Academiei, rectorul Universității 
din București, Ștefan Milcu, Nicolae 
Teodorescu, academicieni.

Se prezintă familiei îndoliate con
doleanțe din partea conducerii de 
partid și de stat.

La ora 11,00. are loc mitingul de 
doliu, Ia care iau parte academi
cieni, cadre didactice, cercetători, 
studenți, oameni ai muncii din în
treprinderile și instituțiile Capitalei.

Tovarășul Ioan Ursu a evocat per
sonalitatea celui care a fost acad. 
Miron Nicolescu, subliniind meritele 
sale științifice, umanismul său, acti
vitatea didactică și obștească. „Cei

care am avut prilejul șă-1 cunoaș
tem Îndeaproape, să-l avem tovarăș 
de muncă am apreciat și admirat 
întotdeauna inteligența sa vie, capa
citatea . de muncă, pasiunea pentru 
rezolvarea problemelor învățămîntu
lui și ale cercetării, 
tea 
sale 
rul. 
tea 
se poate de armonios trăsăturile in
telectualului comunist — patriot de 
larg și complex orizont. Academicia

nul Miron Nicolescu lasă in urmașa 
pilda unei munci fără preget în a- 
plicarea politicii partidului pe tărî- 
mul științei, o operă științifică ce 
întrunește aproape 200 de titluri de 
comunicări științifice original» și 
monografii".

In cuvîntul său. Virgil Teodores
cu a spus : „In personalitatea acade
micianului Miron Nicolescu, omul 
de știință și cultură a fost dublat 
de activistul dăruit pe tărîm social 
și politic. Marele savant a parti
cipat cu întreaga sa capacitate crea
toare la izbîndirea idealurilor parti
dului și poporului nostru, în frontul 
cărora a luptat încă din tinerețe cu 
neprecupețită abnegație".

Academicianul Șșrban Țițeica a 
arătat, la rîpdul său, că in persona- 
Tîthtea cbmplex'ă a ilustrului dispă
rut pe primul plan s-a situat activi
tatea sa de creație științifică și de 
formare a tinerelor cadre de mate
maticieni. „Personalitatea general 
umană a fostului nostru președinte 
a fost tot atît de remarcabilă ca și 
personalitatea sa științifică. Avem 
convingerea că opera sa științifică ră- 
mine în patrimoniul științei univer
sale".

„încetarea din viață a acad. Mi
ron Nicolescu este pentru Univer
sitatea din București, pe care a slu
jit-o în mod strălucit, ca distins 
profesor și savant, o grca pierdere 
— a 
Prin 
gică

, conștiinciozita- 
în îndeplinirea numeroaselor 
îndatoriri '— a arătat vorbito- 
în felul acesta, personalita- 

sa a întrunit într-un mod cît

spus tovarășul George Ciucu. 
ținuta științifică și pedago- 

exemplară a prelegerilor sale, 
permanenta sa grijă de a cul- 
în conștiința tinerilor matema

ticieni pasiunea pentru muncă, pen
tru creația științifică, profesorul 
Miron Nicolescu se înscrie printre 
cei mai de seamă dascăli ai școlii 
superioare românești".

După mitingul de doliu, o gardă 
militară a prezentat onorul. In a- 
cordurile marșului funebru, corte
giul funerar s-a îndreptat spre ci
mitirul 
marea.

Belu, unde a avut loc inhU'

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

gpirată din viata și activitatea fe
meilor din țara noastră. (Al. Mu- 
reșan).

SIMPOZION DIDACTIC

Timp de două zile, la Universita
tea din Timișoara a avut loc sim
pozionul „Pregătirea studenților din 
facultățile cu profil didactic pentru 
viitoarea lor activitate instructiv- 
educativă". Manifestarea, desfășu
rată sub egida Uniunii sindicatelor 
din învățămînt, știință și cultură, a 
reunit cadre didactice, cercetători 
și specialiști din toate centrele uni
versitare ale tării. Cele peste 100 
de comunicări și referate prezen
tate în ședința plenară și în secții 
au abordat, în lumina sarcinilor 
stabilite de Congresul al XI-lea al 
partidului, direcțiile și modalitățile 
de ridicare a nivelului de pregătire 
și de integrare operativă și efici
entă a viitorilor profesori în activi
tatea educațională. (Cezar Ioana).

In livada Romanului, Do- 
softei a tradus Psaltirea.

DINCOLO DE IMENSA 
LIVADĂ care ocrotește 
deopotrivă orașul vechi și 
nou. văd conturindu-se clă
dirile marilor întreprinderi 
industriale ale Romanului 
zilelor noastre. De la înăl
țimea și depărtarea Turnu
lui, fabricile îmi par legate 
intr-un sistem tehnologic 
unitar. Fabrica de țevi... de 
mecanică... de zahăr (cea a 
trecutului și cea a prezen
tului)... de prefabricate... de 
cărămizi... de nutrețuri 
combinate... Ctitorii ale 
construcției socialiste.

Mă opresc cu gîndul Ia 
una din întreprinderi, cea 
de țevi. în anul 1957, vestea 
intrării în funcțiune (de 
probă) a marelui laminor a 
atras la marele spectacol, 
nemaivăzut încă pină a- 
tuhci, sute de curioși. In 
ziua aceea memorabilă, ță
rani și orășeni, tineri și 
vîrstnici veniți de pretutin
deni, au urmărit fascinați 
„deslănțutrea" colosului, a- 
poi metamorfoza țaglei tre
cută prin incandescența 
cuptoarelor și „îndemîna- 
rea" automată a laminoru
lui... Puțini înțelegeau a- 
tunci gravitatea solemnă a 
clipei ce o trăiau, consecin
țele sale politlco-sociale, 
căci cu timpul cuptoarele 
fabricii de țevi âveau să 
metamorfozeze nu numai 
țagla, ci și destinul orașu
lui. Forța modernă a lami
norului i-a trezit pe romaș- 
cani din adinca lor somno
lență economico-socială. (In 
anul 1948, la 23 701 locui
tori, funcționau în raza o- 
rașului 35 de întreprinderi 
— industriale, comerciale, 
bancare, de transport, ate
liere cu 3—4 meseriași — 
însumînd 
din care 
calificați, 
mare o .__ ____
fabrică de zahăr, construi
tă în 1900, cu un număr de

3 636 salariați, 
numai 643 erau 

Ponderea cea mai 
deținea vechea

2 176 salariați, din care 183 
erau calificați). Politica 
fermă a partidului nostru 
de industrializare armoni
oasă a tuturor județelor ță
rii a transformat Romanul 
dintr-un oraș de tîrgoveți 
și meseriași într-unul de 
muncitori industriali cu o 
înaltă calificare profesiona
lă. (încă in 1971, structura 
populației pe profesiuni in
dica următoarea realitate : 
din cei 43 668 locuitori, 54,5 
la sută lucrau în industrie. 
Și încă o cifră : industria 
Romanului realizează astăzi

tind firme mal mult sau 
mai puțin falimentare, ex
portă în prezent țevi și 
strunguri carusel, din ce in 
ce mai perfecționate,. in 
peste 40 de țări de pe glob.

CA O MACHETA VIE mi 
se înfățișează orașul văzut 
din turn. Nu de mult, Ro
manului i s-a decernat — 
ca rezultat al întrecerii pe 
țară — Premiul I pentru 
hărnicie edilitară și spirit 
gospodăresc. Spuneam că 
vatra orașului e în conti
nuare o superbă livadă. Ar 
fi putut să nu mai fie, căci

Cîntau tinerii
la Roman...

în 10 Zile producția anului 
1938).

Să-mi fie iertată trecerea 
în revistă a acestor cifre, 
alta era ideea urmărită. De 
secole, meseriașii tîrgului 
lui Roman-Vodă I produ
ceau săpun, luminări, ha
muri, ciubote, cojoace. A- 
ceste ocupații medievale, 
într-o conviețuire mai mult 
sgu mai puțin antagonică 
cu negoțul, au dăinuit pînă 
nu de mult. $i, dintr-o dată 
— fabrica de țevi ! De la 
producția de săpun si lumi
nări, Romanul, prin țevile 
sale, a ajuns să se conec
teze la problema nr. 1 a e- 
conomiei secolului XX — 
energia. Pentru că tocmai 
această țaglă metamorfoza
tă în țeavă facă parte in
tegrantă din mecanismul 
complex de forare la mari 
adîncimi și de extragere a 
aurului negru. Patriarhalul 
oraș de altădată, veșnic in 
așteptarea unor comis-vo- 
iajori prăpădiți, reprezen-

pentru unii arhitecți și con
structori urbanistica mo
dernă înseamnă, în primul 
rînd, ofensiva buldozerelor. 
De aceea, am reținut cu 
bucurie o idee exprimată 
de ing. Mihai Roman, se
cretar al comitetului mu
nicipal P.C.R. : „Cînd pla
nul de sistematizare și de 
zidire al orașului prevede 
smulgerea unor copaci sau 
chiar a unui copac, nu ne 
grăbim să acceptăm calea 
celei mai ușoare rezisten
țe". De aici, din Turn, con
stat existența concordanței 
depline dintre ideea expri
mată de tovarășul secretar 
și realizările urbanistice ale 
municipiului. Noile cartie
re — Ânton Pann, Smiri- 
dova, 23 August — cuprin- 
zind într-un ansamblu mo
dern mii și mii de noi a- 
partamente, s-âu înălțat 
într-o armonie lăudabilă cu 
vechiul oraș... S-au folosit, 
desigur, și buldozerele : cu 
zgîrcenie și nu înainte de

a fi găsit soluția cea mal 
fericită. Aș aminti noua 
poartă a orașului, înălțată 
acolo unde șoseaua dinspre 
Bacău, trecind podul de 
fier de peste Moldova, pă
trunde în oraș. Au dispă
rut maghernițele (odată 
cu ele și derdelușul copi
lăriei mele), locul lor luîn- 
du-1 un șir de blocuri lu
minoase.

ROMANUL DE MÎINE 
l-am aflat prefigurat in 
convorbirea purtată cu to- . 
varășul Ioan Vlad, prima
rul urbei (nu e romașcan, 
dar de mai bine de 15 ani 
și-a legat destinul său de 
activist de cel al orașului). 
Actualul plan cincinal va fi 
îndeplinit cu cîteva luni 
înainte de termen — îmi 
spune. Fondurile de inves
tiții prevăzute pentru viito
rul oincinal depășesc cu 
mult pe cele alocate în ac
tualul cincinal. Aceasta în
seamnă dezvoltarea în 'Con
tinuare a actualelor capaci
tăți de producție, construi
rea de noi și importante 
obiective economice. Iar 
toate acestea, care șe în
scriu totodată în cadrul gri
jii partidului și statului 
nostru pentru ridicarea 
continuă a nivelului de 
trai, vor aduce în mod fi
resc o creștere a locurilor 
de muncă, a fondului de 
locuințe, noi așezăminte de 
cultură, de asistență socia
lă... Deodată, un cîntec ti
neresc ne-a întrerupt con
vorbirea, aducîndu-ne la 
fereastră. Cîntau în coloa
nă absolvenții clasei a 
XII-a a Liceului „Roman 
Vodă". Un cîntec al virstei 
lor — vibrant, 
angajant.

Ascult... Privesc... Peste 
drum, clădirea maiestuoasă 
a liceului centenar, în 
dreapta frumosul edificiu 
cultural al sindicatelor, 
inaugurat cu trei ani în 
urmă, iar aici, între zidu
rile sediului de partid, pla
nurile de făurire a viitoru
lui. De ce oare n-ar cinta 
tinerii Romanului I

optimist,

X
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Conferința pentru securitate și cooperare în Europa 

Consacrarea propunerii românești vizînd 
măsuri menite să asigure excluderea 

forței din relațiile interstatale
GENEVA 2. — Corespondentul

nostru transmite : Lucrările Con
ferinței pentru securitate și coope
rare în Europa au înregistrat, spre 
satisfacția tuturor participanților, o 
realizare importantă pe calea defini
rii documentelor finale pentru înche
ierea cu succes a acestei faze și ți
nerea, cit mai curînd, a fazei a 
treia, la nivel înalt, la Helsinki. 
După trei ani de la lansarea ideii 
românești vizînd măsuri care să 
facă efectivă nerecurgerea la forță 
și la amenințarea cu forța — în ca
drul primei faze a conferinței — în 
organul special de lucru a fost a- 
doptat preambulul care consacră ca
racterul unitar al celor șapte măsuri 
menite să asigure excluderea forței 
din toată gama relațiilor dintre state 
în Europa : juridice, politice, mili
tare, economice și culturale. Prin 
eforturi tenace, pline de răspundere 
față de soarta popoarelor continen
tului și din întreaga lume, statele 
participante afirmă poziția nouă, 
potrivit căreia pentru statornicirea 
unei noi ordini politice și econo
mice nu este suficientă numai pro
clamarea noilor principii, dar este 
necesar să se adopte și măsuri con
crete care să dea garanția că fie
care popor se poate dezvolta liber, 
la adăpost de orice amenințare cu 
forța sau cu folosirea forței.

Potrivit documentului românesc, 
consacrat de conferință, se afirmă 
tocmai această doctrină nouă. Prin 
textele convenite. statele partici
pante reafirmă obligația lor de a 
respecta și de a da efect ncrecurge- 
rii la forță și la amenințarea cu 
forța. în același timp, ele exprimă 
convingerea că este necesar să se

facă din nerecurgerea Ia forță și la 
amenințarea cu forța o normă efec
tivă a vieții internaționale.

Pornind de la aceste considerente, 
statele participante declară că sînt 
hotărîte să respecte și să pună în a- 
plicare, în relațiile fiecăruia cu celă
lalt, prevederile și măsurile adop
tate. Este vorba de angajamentul de 
a se abține de la orice folosire a 
forțelor armate împotriva altui stat 
participant și; în special, de la in
vazia sau atacul teritoriului său, de 
a se abține de la orice manifestare 
de forță, ca și de la orice act de 
constrîngere economică îndreptate 
împotriva suveranității altui stat. 
S-a convenit în același timp ca sta
tele participante să dea expresie și 
efect, prin toate căile și formele, 
obligației de a nu recurge la folo
sirea forței sau a amenințării cu 
forța, de a depune toate eforturile 
pentru a reglementa diferendele din
tre ele în mod exclusiv prin mij
loace pașnice, de a-șî intensifica 
eforturile pentru a adopta măsuri 
efective de dezarmare, de a promova 
un climat de încredere și respect de 
natură să excludă propaganda de 
război sau de folosire a forței împo
triva altui stat.

Cu prilejul consacrării oficiale a 
documentului românesc privind mă
suri care să facă efectivă nerecurge
rea la forță și la amenințarea cu for
ța, delegația țării noastre a exprimat 
satisfacția pentru faptul că această 
inițiativă importantă a României a 
găsit înțelegerea celorlalte state pe 
tot parcursul negocierilor lor, iar 
acum își găsește aprobarea și în în
sușirea de către toți prin consens.

Deschiderea sesiunii Consiliului Economic 
și Social al 0. N. U.

Discursul inaugural rostit de Kurt Waldheim
GENEVA 2. — Corespondentul

nostru transmite : La Palatul Națiu
nilor din Geneva s-a deschis a 59-a 
sesiune a Consiliului Economic și 
Social al O.N.U. (ECOSOC), la 
lucrările căreia participă delegații 
ale celor 54 de state membre ale 
consiliului. Delegația României este 
condusă de Mircea Petrescu, minis
tru consilier la misiunea perma
nentă a țării noastre pe lîngă Ofi
ciul Națiunilor Unite de la Geneva.

Atenția participanților este con
centrată, îii mod prioritar, asupra 
problematicii dezvoltării in lumina 
evoluțiilor celor mai recente sur
venite în situația internaționa
lă. în cadrul dezbaterilor vor 
fi examinate modul de îndepli
nire a obiectivelor celui de-al 
doilea deceniu al dezvoltării (1971— 
1980), adoptarea de noi măsuri în 
vederea asigurării realizării acestor 
obiective în conformitate cu impe
rativele creării noii ordini econo
mice internaționale și probleme re
feritoare la pregătirea celei de-a 
VII-a Sesiuni extraordinare a Adu
nării Generale a O.N.U. asupra dez
voltării și cooperării economice in
ternaționale.

Evocînd, în discursul inaugural, 
problemele economice acute care 
confruntă în prezent comunitatea 
internațională, secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a subliniat 
că „eliminarea dificultăților existen
te depinde în primul rînd de voința 
politică a guvernelor". „Realizarea 
de progrese — a spus el — reclamă 
din partea statelor voința de a se 
consulta, de a discuta între ele și 
de a elabora modalități de acțiune 
într-un climat de respect reciproc, 
de preocupare față de ceilalți și de 
încredere mutuală". El s-a pronun
țat pentru adoptarea de măsuri 
concrete și practice de natură să 
ducă la făurirea unei economii 
mondiale echitabile. Lucrările aces
tei sesiuni — a apreciat Waldheim 
— pot și trebuie să contribuie în 
mod apreciabil la atingerea acestui 
scop.

Vorbitorul a relevat în încheiere 
că, în fața acestor cerințe, este ne
cesar să se dea o nouă vitalitate 
sistemului Națiunilor Unite, fapt 
care i-ar permite să-și aducă o con
tribuție mai importantă la soluționa
rea problemelor cooperării interna
ționale.

Reluarea dialogului dintre țările industrializate și cele 
io curs de dezvoltare

— preocupare a Agenției Internaționale pentru Energie
PARIS 2 (Agerpres). — Comitetul 

director al Agenției Internaționale 
pentru Energie (A.I.E.), ale cărui 
lucrări s-au desfășurat timp de două 
zile la Paris, a adoptat un nou plan 
de activitate, care prevede reluarea 
dialogului între țările industrializate 
și cele în curs de dezvoltare. în ca
drul unei conferințe de presă, pre
ședintele Comitetului director al 
A.I.E., Etienne Davignon, a declarat 
că reprezentanții celor 18 țări mem
bre ale A.I.E. au căzut de acord asu
pra inițierii de contacte bilaterale cu 
țările producătoare de petrol. Noul 
dialog, a spus E. Davignon, va tre
bui să trateze trei teme principale : 
energia, materiile prime și dezvolta
rea, în cadrul a trei comisii specia
lizate. Cele trei comisii vor avea un

statut identic, fiind necesară, totoda
tă, o informare permanentă între ele 
asupra rezultatelor lucrărilor.

Etienne Davignon a precizat că ță
rile membre ale A.I.E. doresc să a- 
jungă la un acord asupra reluării 
dialogului înaintea sesiunii speciale 
a O.N.U. asupra problemelor mate
riilor prime și cooperării economice, 
prevăzută să aibă loc înaintea sesiu
nii din acest an ă Adunării Generale. 
O nouă reuniune a Comitetului di
rector al Agenției Internaționale 
pentru Energie urmează să aibă loo 
la 28 iulie. Cu acest prilej vor fi dis
cutate consecințele punerii în prac
tică a acestui plan și perspectivele 
reluării dialogului pregătitor între 
țările producătoare și cele consuma
toare de petrol.

TOKIO

IA MIL 0. H. II. AU fOST PUBLICATE IWU« 
ROMÂNIEI PMI PROGRAMUL 0E DEZARMARE

— punct aflat pe agenda celei de-a XXX-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U.

NEW YORK 2. Corespondentul nos
tru transmite : La sediul Națiunilor 
Unite din New York au fost publicate 
la punctul „Dezarmarea generală și 
totală", aflat pe agenda celei de-a 
XXX-a sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U., propunerile României pen
tru programul de dezarmare.

Făcînd o caracterizare a situației 
internaționale și a pericolelor grave 
pe care Ie prezintă pentru • întreaga 
omenire cursa înarmărilor și în spe
cial cea a înarmărilor nucleare, do
cumentul relevă direcțiile principale 
ale poziției partidului și statului nos
tru, expusă la cel de-al XI-lea 
Congres al P.C.R. Documentul subli
niază, între altele, că în cadrul pro-

MOSCOVAL Brejnev a primit delegația parlamentară din S. IL A.
MOSCOVA 2 (Agerpres). — La 

Moscova s-au încheiat convorbirile 
oficiale dintre delegația Senatului 
S.U.A. și delegația Sovietului Su
prem al U.R.S.S. După cum infor
mează agenția T.A.S.S., cele două 
delegații parlamentare au discutat 
perspectivele relațiilor bilaterale, 
posibilitățile extinderii schimburilor 
culturale dintre Uniunea Sovietică 
și S.U.A., precum și unele aspecte 
ale situației internaționale actuale. 
Delegația de senatori americani a 
fost primită de L. I. Brejnev.

ULAN BATOR

Convorbiri 

mongolo - poloneze

ULAN BATOR 2 (Agerpres). — La 
Ulan Bator au început convorbirile 
între Jumjaaghiin Țedenbal, prim- 
secretar al C.C. al P.P.R.M., pre
ședintele Prezidiului Marelui Hural 
Popular al R. P. Mongole, și Henryk 
Jablonski, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.U.P.. președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Polone, 
sosit într-o vizită oficială la Ulan 
Bator. Cu acest prilej ,au fost discu
tate probleme ale relațiilor • dintre 
cele două țări și unele probleme ale 
situației internaționale.

BELGRAD

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR 
IUGOSLAVI)-INDONEZIENE
BELGRAD 2 — Corespondentul

nostru transmite : Președintele In
doneziei, generalul Suharto, și-a în
cheiat vizita efectuată în Iugoslavia, 
în cadrul convorbirilor avute cu 
președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, s-a constatat dezvoltarea- 
cu succes și diversificarea relațiilor 
dintre cele două țâri. Cei doi pre
ședinți au evidențiat contribuția ma
joră a țărilor nealiniate la reglemen
tarea principalelor probleme interna
ționale.

Președintele Tito a acceptat invi
tația de a efectua o vizită oficială 
în Indonezia.

SOFIA

întrevedere I. Jivkov — 
C. Karamanlis

SOFIA 2 (Agerpres). — Todor Jiv
kov. președintele Consiliului de Stat 
al R.P. Bulgaria, a avut o convor
bire cu primul ministru al Greciei, 
Constantin Karamanlis, care se află 
într-o vizită oficială la Sofia. La 
convorbire a participat și Stanko 
Todorov, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Bulgaria.

Pe linia mereu ascendentă a colaborării 
româno-iugoslave

gramului dezarmării trebuie să se 
aibă în vedere înghețarea și redu
cerea treptată a bugetelor militare, 
interzicerea folosirii armelor nucleare 
și termonucleare, obligația statelor 
care posedă astfel de arme de a 
sista fabricarea lor și a trece Ia dis
trugerea' acestora, crearea de zone 
denuclearizate, desființarea bazelor 
militare de pe teritoriile altor țări, 
reducerea forțelor armate, retragerea 
tuturor trupelor în interiorul grani
țelor naționale.

Pe linia creșterii încrederii și dez
voltării cooperării între state se pro
pun crearea de condiții pentru su
primarea blocurilor militare antago
niste, încetarea propagandei de 
război, desfășurarea negocierilor de 
dezarmare pe o bază larg demo
cratică, cu participarea tuturor sta
telor interesate.

în încheierea documentului citat 
se propune ca opinia publică mon
dială să fie periodic informată 
asupra activității desfășurate pentru 
realizarea scopului final — dezar
marea generală și totală.

Documentul a fost remis misiunilor 
tuturor statelor membre ale orga
nizației-.

BELGRAD 2 — Corespondentul 
nostru 'transmite : La Secretariatul 
Federal pentru Afacerile Externe al 
R.S.F.I. a avut loc, miercuri, 
schimbul instrumentelor de ratifi
care a Acordului dintre Guvernul 
Republicii Socialiste România și 
Guvernul Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia privind colabo
rarea economică, tehnică și științifi
că, precum și cooperarea și specia
lizarea în producție pe termen 
lung, semnat la 11 iulie 1974, la 
București.

Schimbul instrumentelor de ratifi
care a fost efectuat de ambasadorul 
României la Belgrad, Virgil Cazacu, 
și Nikola Milicevici, adjunct al se
cretarului federal pentru afacerile 
externe. în alocuțiunile rostite cu a- 
cest prilej, a fost relevată impor
tanța acestui acord, fiind subliniată 
in mod deosebit dezvoltarea pe o li
nie mereu ascendentă a legăturilor 
pe multiple planuri dintre România 
și Iugoslavia, în Spiritul întîlnirilor 
și convorbirilor fructuoase între to
varășii Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito.

Lucrările Conferinței partidelor politice și mișcărilor 
de eliberare națională din Africa

TUNIS 2 (Agerpres). — La Tunis 
continuă lucrările Conferinței parti
delor politice și mișcărilor de eli
berare națională de pe continentul 
african, pe tema „Dezvoltarea plani
ficată în Africa și căile africane 
spre socialism". La reuniune iau 
parte reprezentanți ai unui număr 
de 31 de partide și mișcări de eli
berare.

Luînd cuvîntul în deschiderea dez
baterilor, președintele Habib Bour- 
guiba a relevat că a venit momentul 
să se facă un bilanț al experiențelor 
africane, pornindu-se de la un ideal 
comun, pentru a facilita dialogul și 
cooperarea între diferitele partide 
interesate de asigurarea dezvoltării 
țărilor respective și garantarea viito
rului popoarelor care aspiră să iasă 
din starea de subdezvoltare.

agențiile
Cresc rîndurile P.O. Fron- 

CSZ. ziarld „L’Humanită" publică 
miercuri un comunicat al Biroului 
Politic al P.C.F., în care se relevă că 
de la începutul acestui an 55 000 de 
francezi au aderat la Partidul Comu
nist Francez. Biroul Politic cheamă 
toate organizațiile partidului să spo
rească inițiativele în scopul consti
tuirii de noi celule în întreprinderi, 
cartiere și sate.

Spropiais întrevederi S. 
Gromîko - H. Kissinger. La 
Moscova s-a anunțat oficial că An
drei Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., va avea între
vederi, la Geneva, cu secretarul de 
stat al S.U.A., Henry Kissinger, la

ROMA.

Plenara C. C. 
al P. C. Italian

ROMA 2 — Corespondentul Ager
pres transmite : Miercuri au început 
la Roma lucrările Plenarei Comite
tului -Central al Partidului Comunist 
Italian. Pe ordinea de zi a plenarei 
se află înscrisă tema „Activitatea 
politică â comuniștilor după alege
rile de la 15 iunie, îndreptată spre 
realizarea unui nou mod de condu
cere a tării și spre crearea în re
giuni, provincii și comune a unor 
administrații eficiente, bazate pe 
largi înțelegeri între forțele demo
cratice și populare", care va fi dez
bătută pe baza raportului prezentat 
de Armando Cossutta, membru al 
Direcțiunii P.C.I.

Propuneri ale P. C. din 
Marea Britanie pentru 

combaterea crizei economice
LONDRA 2‘ — Corespondentul 

nostru transmite : Gordon McLen
nan, secretarul general al P.C. din 
Marea Britanie, a prezentat. în ca
drul unei conferințe de presă, pro
punerile partidului pentru ieșirea 
țării din cea mai gravă criză eco
nomică din ultimii ani. Ca măsuri 
imediate, partidul comunist propune 
înghețarea prețurilor, sistarea ex
porturilor de capital, combaterea 
șomajului prin dezvoltarea econo
miei, reducerea cheltuielilor mili
tare, modificarea sistemului de im
punere a celor cu venituri foarte 
mari, naționalizarea marilor firme 
și instituții financiare — a subliniat 
Gordon McLennan.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

0 „carte albă" împotriva 
poluării

tul că autovehiculele 
cauzează, în proporție 
de 39 la sută, polua
rea atmosferei. Re
cent, Agenția guver
namentală pentru me
diul înconjurător a

hotărît reducerea sau 
chiar interzicerea cir
culației automobilelor 
în „zonele de con
servare a naturii", a 
căror faună și floră 
prezintă un interes

deosebit, atît din 
punct de vedere știin
țific, cit și pentru pă
strarea echilibrului e- 
cologic.
Paul DIACONU

de presă transmit :
10—11 iulie. Cu acest prilej, va avea 
loc un schimb de păreri în proble
me de interes reciproc pentru cele 
două țări.

înîr-o declarație dată publi_ 
citații de guvernul tailandez se arată 
că, in virtutea comunicatului comun 
privind stabilirea relațiilor diploma
tice între Tailanda și R. P. Chineză, 
„guvernul Tailandei pune capăt tutu
ror relațiilor oficiale existente între 
Tailanda și Taiwan. Guvernul tailan
dez consideră, de asemenea, expira
te toate acordurile oficiale încheiate 
între Tailanda și Taiwan. Tuturor re
prezentanțelor oficiale ale Taiwanu- 
lui din Tailanda li s-a cerut să se 
retragă in interval de o lună".

în comunicatuT comun 
privind rezultatele vizitei în Cuba a 
primului ministru al Suediei, Olof 
Palme, se arată că schimbările care 
au loc în lume creează condiții fa
vorabile pentru lupta popoarelor în 
vederea eliberării naționale, împotri
va colonialismului și rasismului, pen
tru exercitarea deplină a drepturilor 
lor suverane asupra bogățiilor lor 
naturale. Părțile și-au exprimat con
vingerea că încheierea cu succes a 
Conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa va servi întăririi 
păcii nu numai pe continentul euro
pean, ci și în întreaga lume.

Convorbiri.In cursuI ziIe!.de 
miercuri; ’ministrul britanic al finan
țelor, Denis Healey, a avut convor
biri cu reprezentanții sindicatelor și 
ai patronatului. Au fost analizate 
propunerile avansate anterior de gu
vern privitoare la necesitatea stabi
lirii unui control al salariilor, divi
dendelor și prețurilor, în vederea 
„reducerii ratei înalte a inflației".

Primul ministru rhode- 
Sian, Ian Smith- a ^cut cunoscut 
că și-a dat acordul pentru ca o de
legație a Congresului Național Afri
can (A.N.C.) — să efectueze o vizită 
în capitala zambiană, Lusaka. Re
prezentanții A.N.C. vor purta cu ofi
cialitățile zambiene convorbiri al că
ror obiectiv este convocarea, unei

conferințe în problema constituțio
nală rhodesiană.

Secretarul general al 
O.U.S. (Organizația Unității Afri
cane) William Eteki Mboumoua, care 
a sosit într-o vizită la Lagos, a de
clarat că reuniunea anuală la nivel 
înalt-a O.U.A. va avea loc, așa cum 
a fost stabilit, în capitala Ugandei, 
la finele acestei luni. Totodată, șeful 
statului nigerian, Iakubu Gowon, a 
făcut cunoscut că a adresat tuturor 
statelor membre ale organizației che
marea de a lua parte la această reu
niune.

Regele Belgiei, Baudouin- a 
părăsit, la 2 iulie, Leningradul, în- 
toreîndu-se în patrie. El s-a aflat în
tr-o vizită oficială in U.R.S.S., de la 
23 iunie.

SPANIAProteste împotriva înscenării judiciare antimuncitorești
MADRID 2 (Agerpres). — La Tri

bunalul din Madrid se desfășoară 
procesul intentat de autoritățile spa
niole împotriva a 23 de persoane a- 
cuzate de apartenență la partidul 
comunist și de a fi desfășurat „ac
tivități subversive". Toți cei care au 
compărut în fața instanței sînt mun
citori din orașul El Ferrol, arestați 
de autorități în 1972, în timpul ac
țiunilor greviste declarate în spriji
nul satisfacerii revendicărilor privind 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și de viată, împotriva represiunilor 
și a concedierilor — relevă agenția 
Reuter. în semn de protest împotri
va, procesului, peste 8 000 de munci
tori de la șantierele de construcții 
navale din orașul EI Ferrol au de
clarat grevă, cerînd încetarea acestei 
noi farse judiciare și punerea in li
bertate a tovarășilor lor.

Bogată activitate la bordul stației 
orbitale științifice „Sa li ut - 4"

MOSCOVA 2 (Agerpres). — Cos- 
monauții sovietici Piotr Klimuk și 
Vitali Sevastianov, aflați la bordul 
stației orbitale științifice „Saliut-4“, 
și-au încheiat marți programul de 
cercetări complexe ale scoarței te
restre, informează agenția T.A.S.S. 
Ei au fotografiat, în alb-negru și 
color, întinse regiuni ale Uniunii So
vietice — Ucraina, regiunea Volgăi, 
Kazahstanul și Extremul Orient.

O nouă zi de lucru la bordul sta
ției a început, în Cosmos, spre sfîrși- 
tul zilei de 1 iulie, și s-a încheiat 
miercuri 2 iulie, la ora 11,00 (ora 
Bucureștiului).Încheierea antrenamentelor pentru experimentul cosmic

„Cartea albă" pri
vind mediul înconju
rător, publicată recent 
la Tokio, recomandă 
alocarea, în următorii 
zece ani, a unor uriașe 
fonduri financiare 
pentru combaterea
poluării și protejarea 
naturii. în actualul an 
financiar, este desti
nat acestui scop a- 
proximativ 2 la sută 
din bugetul național, 
ceea ce marchează o 
creștere de 10,4 la sută 
față de anul prece
dent. Cartea albă ara
tă, pe baza datelor 
statistice, că deterio
rarea mediului încon
jurător rămîne o pro
blemă foarte serioa
să pentru Japonia, 
subliniind că sînt ne
cesare eforturi spori
te în vederea comba
terii acestui fenomen. 
Se constată, printre 
altele, că deși gradul 
de poluare a aerului 
și apelor s-a atenuat 
în 1974 față de anul 
1973, poluarea cauza
tă de gazele emanate 
de autovehicule și de 
smogul fotochimic a

crescut. Consiliul cen
tral pentru controlul 
poluării, de pe lingă 
Agenția guverna
mentală pentru me
diul înconjurător, a- 
vertiza, Ia rindul său, 
că, în absența unor 
măsuri ferme de pro
tecție și ținînd seama 
de ritmul dezvoltării 
industriale, poluarea 
cu oxizi de sulf ar 
putea crește în anul 
1985 de 3,6 ori com
parativ cu 1970. Ra
portul recomandă 
schimbări în structu
ra industriei, în di
recția reducerii con
sumului energetic, 
precum și utilizarea 
pe scară cît mai lar
gă a tehnologiilor an
tipoluante.

Poluarea, unul din
tre cuvintele cele 
mai frecvent folosite 
astăzi în Japonia, 
după cum remarcă un 
ziar de aici, consti
tuie de altfel obi
ectul preocupării ce
lor mai largi 
cercuri ale opiniei 
publice nipone. Potri
vit statisticilor, fie

care locuitor al arhi
pelagului este afectat, 
într-un fel sau altul, 
de poluarea mediului 
înconjurător, resimțită 
cu acuitate îndeosebi 
în zonele urbane su
praaglomerate. în ma
rile centre urbane, 
poluarea este agrava
tă de traficul extrem 
de intens, de zgomotul 
ce depășește adesea 
pragul admis, de acu
mularea unor canti
tăți incomensurabile 
de deșeuri menajere, 
ca și de reducerea și 
degradarea spațiilor 
verzi. Reziduurile in
dustriale deversate în 
ape constituie, la rîn- 
dul lor, una dintre sur
sele de poluare cele 
mai nocive, afectînd 
flora și fauna marină. 
Consumul de pește 
contaminat a provocat 
grave maladii. Pro
voacă astfel o legitimă 
îngrijorare creșterea 
continuă a numărului 
victimelor bolii „mi- 
namata". cauzată de 
intoxicarea cu mercur.

Pe de altă parte, 
statisticile relevă fap

ALGER

Pe drumul revoluției agrare
Ziua revoluției agra

re, instituită în Alge
ria în urmă cu Zece 
ani, odată cu acorda
rea primelor titluri de 
proprietate felahilor 
săraci și conștituirea 
celor dintîi cooperati
ve agricole de produc
ție, a fost marcată a- 
nul acesta sub semnul 
unor însemnate succe
se pe calea transfor
mării satului algerian.

Făcînd bilanțul a- 
cestor ani, presa alge
riană relevă volumul 
mare de investiții (180 
milioane de dinari) a- 
locat pentru punerea 
în aplicare a comple
xului de măsuri cu
prinse în „Carta revo
luției agrare". Din su
prafețele agricole re
cuperate de la foștii 
coloni (2 500 000 ha), 
ca și din rezervele ob
ținute în urma limită
rii proprietății funcia
re și naționalizării su

prafețelor neexploatate 
direct de proprietarii 
lor, 1 160 000 de hec
tare au fost distribui
te felahilor. Restul au 
fost destinate consti
tuirii unor ferme de 
stat model. Ca urma
re, 86 700 de benefi
ciari ai revoluției a- 
grare s-au grupat să-și 
lucreze în comun pă- 
mînturile în circa 6 000 
de cooperative agrico
le de producție și di
verse alte asociații de 
întrajutorare în mun
că. Pentru sprijinirea 
lucrărilor agricole, au 
fost puse la dispoziția 
felahilor credite finan
ciare, semințe și în
grășăminte chimice, u- 
tilaje agricole.

Semnificative sînt 
preocupările statului 
algerian pentru for
marea de cadre în a- 
cest sector. Dacă în 
1965 agricultura alge
riană nu dispunea de-

cît de 50 de ingineri, 
în ultimul deceniu, în 
institutele și școlile 
naționale de speciali
tate, s-au format 7 200 
de ingineri agronomi, 
3 460 tehnicieni și 
35 600 agenți agricoli.

Un indiciu conclu
dent asupra schimbă
rilor generate în viața 
satelor de revoluția a- 
grară este și faptul .că 
26 de stații agricolă pi
lot au căpătat statut 
de localități, fiind în
scrise anul trecut pe 
harta administrativă a 
țării.

Sînt cîteva din noile 
orientări ale revoluției 
agrare, ce se reliefea
ză în actuala etapă de 
dezvoltare a Algeriei 
pe drumul consolidării 
independentei 'și suve
ranității sale naționale.

Mircea
S. IONESCU

HOUSTON 2 (Agerpres). — Aflate 
la o distanță de aproximativ 16 000 
kilometri unul de altul, echipajele 
sovietic și american care vor parti
cipa la experimentul în comun „So- 
iuz-Apollo", prevăzut pentru 15 iu
lie, și-au încheiat antrenamentele fi
nale — a anunțat un purtător de cu- 
vînt al Administrației Naționale pen
tru Problemele Aeronauticii și Cer
cetarea Spațiului Cosmic (N.A.S.A.).

Pregătirile, care au început simul
tan, la 29 iunie, la Houston și în „O- 
rășelul stelelor" din Uniunea Sovie
tică, au constituit o recapitulare a 
programului de zbor în comun, a 
joncțiunii în Cosmos a celor două 
nave și a altor viitoare experiențe

La începutul programului de 
miercuri, Piotr Klimuk și Vitali Se
vastianov au făcut observații și au 
fotografiat „norii de argint" — fe
nomen fizic rar al atmosferei supe
rioare terestre, care prezintă un de
osebit interes pentru oamenii de 
știință.

Comandantul navei și inginerul de 
bord al stației au trecut apoi la noi 
cercetări cu ajutorul telescopului 
Roentgen. S-au măsurat caracteris
ticile radiațiilor Roentgen ale unui 
pulsar din constelația Lebedei.echipajelor „Soiuz-Apollo"
comune. Reprezentantul N.A.S.A. a 
precizat că ambele echipaje au do
vedit că se înțeleg excelent unul pe 
celălalt, fiecare folosind limba par
tenerilor. Odată cu cosmonauții și-au 
încheiat pregătirile și centrele de di
rijare a zborului de la Houston și 
din apropierea Moscovei.

Miercuri, astronauții americani 
Thomas Stafford, Donald Slayton și 
Vance Brand au plecat de la Hous
ton spre Cape Canaveral, la centrul 
spațial „John Kennedy", unde vor 
mai efectua o repetiție separată în 
vederea zborului de la- 15 iulie, 
împreună cu ei a plecat și echipajul 
american de rezervă.

Revărsări ale apelor Dunării în Ausfria
VIENA 2 (Agerpres). — După cinci 

zile de'ploi persistente, apele Du
nării au depășit miercuri, în mai 
multe zone ale Austriei, nivelurile 
considerate critice, revărsîndu-se. 
La Viena, fluviul atinsese nivelul de 
7,20 m, inundind instalațiile portuare 
și strada Handelskai, paralelă cursu
lui. La Schwechat, district situat în 
partea de est a capitalei, un dig s-a 
prăbușit, pericolul inundării locuin
țelor devenind iminent. Ca urmare, 
populația din această zonă a fost 
pusă în stare de alarmă, fiind invi
tată de autorități să se pregătească 
pentru evacuare. în cursul după- 
amiezii situația devenise gravă și în- 
localitățile Albern și Kaiserbersdorf.

Comandamentul „de criză" format 
la Viena apreciază că situația în ca
pitală este de natură să se deterio
reze într-o măsură chiar mai mare.

în restul teritoriului austriac ploile 
au încetat, ceea ce a avut ca efect o 
ameliorare a situației. în aceste zone, 
situate în special în sudul și vestul 
țării, echipele de salvare, întărite cu 
unități ale armatei, depuneau 
miercuri după-amiază eforturi inten
se pentru deblocarea căilor rutiere.

Bilanțul oficial al calamităților se 
cifrează în prezent la nouă morți și 
pagube materiale de circa 175 mili
oane șilingi (10,9 milioane dolari).

DE PRETUTINDENI
• „TOKAMAK-10". Du’ 

pă cum relatează agenția 
T.A.S.S., la Institutul de fizică 
atomică „Kurceatov" din Mos
cova s-a încheiat montajul unei 
instalații termonucleare, desti
nată încălzirii hidrogenului pînă 
la temperaturi de ordinul a zeci 
de milioane de grade’ și pentru 
menținerea substanței obținute 
în stare încălzită timp îndelun
gat. Instalația a și intrat în 
funcțiune. în gazul încălzit pînă 
la temperaturile menționate și 
care se compune din izotopi de 
hidrogen începe, reacția termo
nucleară, care este însoțită de 
eliberarea unei cantități uriașe 
de energie. Instalația se nu
mește „Tokamak-10“ și este ul
tima instalație termonucleară 
experimentală care încoronează 
programul pe termen lung de 
cercetări din cadrul institutului 
menționat. Referindu-se la aces
te experiențe, acad. Evgheni Ve- 
lihov a relevat că instalația va 
servi pentru cercetări în dome
niul _ sintezei termonucleare. 
„Stăpînirea reacției termonu
cleare dirijate, a spus el, va o- 
feri omenirii o sursă de energie 
practic nelimitată".

•AMĂNUNTE DESPRE 
O NOUĂ GALAXIE. Pr°- 
fesorul Hyron Spinrad, de la 
Universitatea californiană Ber
keley, a confirmat existența 
unei noi galaxii, de 5—10 ori 
mai mare decît Calea Lactee 
din care face parte și sistemul 
nostru solar. Denumită în lim
bajul astronomic „3C-123" după 
lungimea de undă radio emisă, 
uriașa galaxie s-ar fi format cu 
aproximativ 8 miliarde de ani 
în urmă. „Aceasta înseamnă că 
lumina care ne parvine în pre
zent a călătorit prin spațiul in
terplanetar cu o viteză de 6 tri
lioane de mile pe an. timp de 
8 miliarde de ani" — a declarat 
Ray Colvic, purtătorul de cu- 
vînt al universității. Hyron 
Spinrad a declarat că „3C-123" 
se depărtează de planeta noastră 
cu viteza de 2,7 trilioane de 
mile pe an. Purtătorul de cu- 
vînt al Universității Berkeley a 
afirmat că noile descoperiri ale 
profesorului Spinrad vin în spri
jinul teoriei potrivit căreia crea
rea galaxiilor ar fi avut loc in 
urmă cu 16 miliarde de ani, cînd 
o uriașă explozie în univers a 
determinat separarea acestora.

• PRIMA REUNIUNE 
MONDIALĂ A ROMI
LOR. în mica localitate En- 
nordres, din centrul Franței, 
s-a întrunit prima convențiune 
mondială a romilor. Se aprecia
ză că în prezent trăiesc în lume 
aproximativ trei milioane de 
romi, cunoscuți și sub numele 
de țigani. Victime, de-a lungul 
secolelor, ale discriminărilor și 
represiunilor, ei au avut, de a- 
semenea, de înfruntat teroarea 
nazistă. în timpul celui de-al 
doilea război mondial, 500 000 
de romi au pierit în lagărele de 
concentrare hitleriste. Agenția 
France-1 Presse.i • care transnijțe 
această informație, precizează, 
totodată, că studiile cele mai 
recente efectuate asupra limbii 
vorbite de romi — apropiată de 
sanscrită — confirmă ascenden
ta indiană a acestei populații.

• FUMATUL Șl CHE
LIA. Un nou motiv care ple
dează în favoarea renunțării la 
fumat : după opinia farmacolo- 
gului Joshua Burn de la Uni
versitatea Oxford, consumul 
excesiv de țigări reduce circu
lația singeltii la bărbații cu pie
lea capului subțire și accelerea
ză, prin aceasta, căderea păru
lui. Deci, dacă vreți să evitați 
chelia, se impune să vă lăsați 
de o practică dăunătoare din 
foarte multe puncte de vedere.

• ORGANE PENTRU 
TRANSPLANT. Transplan
tul de organe — operațiune ce 
devine astăzi tot mai răspîndi- 
tă — are unele urmări nebănui
te. Dat fiind riscul relativ mare 
ce-1 implică cursele de automo
bile, o comisie medicală din 
New York a considerat că.pis
tele de alergare ar constitui 
locuri „ideale" de recoltat orga
ne ale corpului omenesc. In 
consecință, piloții vor fi solici
tați să completeze, la obținerea 
licențelor de participare in 
cursă, o rubrică specială în care 
să arate dacă își dau sau nu 
consimțămîntul să cedeze, in 
caz de accident mortal, inima, 
ochii, rinichii sau ficatul pentru 
transplant.

• PRIVILEGIU ? Campa- 
nello Monte, orășel italian ca 
oricare altul, cu case, magazine, 
cafenea etc, are un singur locu
itor, pe Augusto Rielo, in virstă 
de 84 de ani. Ceilalți cetățeni ai 
orașului au plecat pe alte me
leaguri în căutare de lucru. 
Doar turiștii, ocazionali, destul 
de rari, insuflă viață străzilor 
pustii, cufundate într-o liniște 
impresionantă. Venirea lor este 
o adevărată sărbătoare pentru 
Rielo, singurul prilej de a auzi 
o vorbă omenească, deoarece 
taciturnul bătrîn nu are nici 
radio, nici televizor. Cu toate 
acestea, octogenarul este destul 
de mulțumit de destinul său. 
El susține că reprezintă autori
tatea unică și supremă în neo
bișnuita urbe italiană.

• TEHNICI NOI ÎN 
ARHEOLOGIE. Metodele 
tradiționale de cercetare a ves
tigiilor arheologice răspund din 
ce în ce mai puțin cerințelor 
actuale, în condițiile în care 
cantitatea materialului de stu
diat crește necontenit. De aceea, 
se apelează și în acest domeniu 
tot mai des la cele mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii, 
realizîndu-se în acest fel o mai 
mare precizie în apreciere și o 
considerabilă economie de timp. 
Este vorba, în primul rînd, de 
folosirea computerului, care per
mite o ordonare automată rapi
dă a cantităților uriașe de cio
buri și fragmente ceramice. 
Foarte eficientă se dovedește, de 
asemenea, tehnica fotograme- 
triei.
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