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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe tovarășii 

Tomio Nishizawa și Ichiro Sunama

ÎNTRECEREA
w, 

Multe vești bune din toate 
sectoarele economiei naționale

FONTĂ PESTE PLAN. Fur- 
naliștii de la Combinatul siderur
gic Hunedoara au înscris pină a-. 
cum, în cronica întrecerii socialis
te, aproape 22 000 tone fontă peste 
prevederile de plan aferente peri
oadei care a trecut din acest ultim 
an al cincinalului. La furnalele au
tomatizate de 1 000 mc s-a econo
misit, de Ia începutul lunii trecute 
și pină în prezent, o cantitate de 
cocs metalurgic care poate servi 
la elaborarea a peste 2 000 tone de 
fontă. .

MAȘINI PENTRU AGRI
CULTURĂ. Bilanțul celor 7 luni 
din acest an a fost încheiat -de co
lectivul întreprinderii mecanice 
din Codlea cu rezultate deosebite, 
ceea ce i-a permis să realizeze su
plimentar 165 mașini de prăfuit și 
stropit M.P.S.P. 3x300, 49 mașini 
de stropit M.S.T. 900 și 142 aparate 
carosabile pentru combaterea dău
nătorilor în livezi, vii și grădini. 
Dacă în iulie 1974 s-au 
circa 120 mașini M.P.S.P. 
iulie din acest an s-au 
306. (Nicolae Mocanu).

ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMI
CE. De la începutul anului și pină 
în prezent, colectivul Combinatu
lui de îngrășăminte chimice Turmi- 
Măgurele a dat peste prevederile 
planului o producție globală în va
loare de 44 milioane lei și o pro- 
ducție-marfă în valoare de 36 mi
lioane lei. Expresia fizică a aces
tor depășiri constă, în principal, 
în peste 7 000 tone acid sulfuric, 
aproape 4 000 tone amoniac, 5 400 
tone îngrășăminte cu potasiu. Chi- 
miștil de aici s-au angajat să li
vreze beneficiarilor suplimentar 
6 300 tone uree, 35 000 tone nitrocal- 
car și azotat de amoniu granulat, 
6 000 tone potasiu substanță activă 
în îngrășăminte complexe. Conco
mitent cu livrarea suplimentară la 
export a unor cantități de produse 
în valoare de 19 milioane lei va
lută, colectivul combinatului s-a an
gajat să reducă importurile cu peste 
jumătate de milion lei valută. (Ion 
Hogaș).

realizat
3x300, in 
fabricat

ECONOMII DE ENERGIE 
ELECTRICĂ Șl COMBUSTI
BIL. Economiile de «energie elec
trică în județul Cluj se ridică .la 
44 556 MWh, iar cele de combusti
bili convenționali reprezintă . 23 747 
tone. Cele mai frumoase' rezultâte 
în economisirea energiei 
s-au înregistrat la 
mei" din Cîmpia 
tul de lianți și 
tare din "Turda 
celuloză și hîrtie
bustibili, prin economiile obținute, 
s-au remarcat Trustul de construc
ții, întreprinderea de sticlărie din 
Turda, grupul întreprinderilor de 
industrie locală și altele. (Alexan
dru Mureșan).

electrice 
„Industria sîr- 

Turzii, Combina- 
materiale refrac- 
și Combinatul de 
din Dej. La com-

REZULTATE ÎN INDUS
TRIA LEMNULUI. Unită*ile in
dustriale ale Ministerului Econo
miei Forestiere și Materialelor de 
Construcții au realizat peste pre
vederi, de la începutul anului și 
pină acum, o producție globală va- 
lorind peste 450 milioane lei. Au 
■fost produse suplimentar 100 000 

■ mc placaje din " lemn, 1,‘3 milioane 
estetice, 73 000 mp uși 
mobilă în valoare de 
lei. De asemenea, s-au 
spoturi' însemnate de

AU ÎNDEPLINIT PREVEDERILE CINCINALULUI
• 27 UNITĂTI ECONOMICE Șl DE CONSTRUCȚII DIN JUDE

ȚUL HUNEDOARA au anunțat îndeplinirea și depășirea prevederilor de 
plah pe .întregul cincinal. Colectivele acestor unităti' vor realiza suplimen
tar, pină la finele anului, produse și lucrări de construcții și montaj în 
valoare de peste 2,5 miliarde lei.

• 15 UNITĂȚI INDUSTRIALE DIN JUDEȚUL ARAD, printre 
care întreprinderile constructoare de vagoane și de strunguri, de mecanică 
pentru agricultură și industria alimentară, fabrica de confecții, întîmpină 
sărbătoarea de -la 23 August cu planul cincinal îndeplinit. Industria jude
țului a atins cu aproape 5 luni mai devreme sarcinile planului de export 
prevăzute pe perioada 1971—1975.

• COMBINATUL DE PRELUCRARE A LEMNULUI BRĂILA 
a îndeplinit, zilele trecute, sarcinile planului cincinal la producția globală. 
Colectivul combinatului și-a propus să realizeze pină la sfîrșitul acestui 
an o producție suplimentară de 100 milioane lei. (Mircea Bunea).

• ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ TEHNOLOGIC BUZĂU 
raportează că a îndeplinit prevederile planului cincinal cu 4 luni și 21 de 
zile mai devreme. Pină la finele anului va obține o producție suplimentară 
de peste 290 milioane lei. (Mihai Bâzu).

• COLECTIVELE ÎNTREPRINDERILOR INDUSTRIALE DIN 
ORAȘUL JIMBOLIA anunță realizarea integrală a sarcinilor de producție 
din- actualul cincinal. Din calculele preliminare rezultă . că aceste unităti 
vor produce, peste prevederile perioadei 1971—1975, cărămizi, țigle. încălță
minte, articole textile, mobilă și alte produse în valoare de peste 230 mili
oane lei. (Cezar Ioana).

® ÎNTREPRINDEREA DE MATERIALE DE CONSTRUCȚII 
ROMAN este cea de-a 16-a unitate economică din județul Neamț care a 
anunțat realizarea In întregime a sarcinilor de plan ale actualului cinci
nal. (Ion Manea).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, simbătă după- 
amiază, în stațiunea Neptun. pe to
varășii .Tomio Nishizawa și Ichiro 
Sunama, membri ai Prezidiului Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Japonia, care, la invita
ția C.C. al P.C.R., se află intr-o vi
zită în țara noastră.

La întrevedere a participat tovară
șul Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Oaspeții au adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut cordial 
din partea tovarășului Kenji Miya
moto, președintele Prezidiului Comi
tetului Central al Partidului Comunist 
din Japonia, a întregii conduceri a 
partidului. împreună cu cele mai bune 
urări pentru realizarea hotărîrilor 
celui de-al XI-lea Congres al P.C.R.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspeți să 
transmită tovarășului Kenji Miya
moto, tuturor comuniștilor japonezi 
salutări tovărășești, cele mai sincere 
urări de succes în activitatea consa
crată bunăstării și fericirii poporului 
japonez.

S-a procedat apoi la un schimb de

păreri privind preocupările actuale 
ale Partidului Comunist Român și 
Partidului Comunist din Japonia, 
precum și în legătură cu unele as
pecte ale situației internaționale, ale 
mișcării comuniste și muncitorești.

în timpul întrevederii s-au relevat 
cu satisfacție raporturile de priete
nie și conlucrare dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
din Japonia, un exemplu de felul 
cum două partide frățești, acționînd 
în condiții diferite, pot colabora, pe 
baza egalității și respectării indepen
denței. pentru întărirea solidarității 
internaționaliste. A fost exprimată 
hoțărîrea comună de a adinei aceste 
legături de solidaritate militantă, de 
a multiplica contactele și schimburi
le de delegații dintre cele două par
tide, în folosul popoarelor român și 
japonez, al întăririi unității mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale, a tuturor forțelor antiim- 
perialiste.

în cadrul convorbirilor a fost sub
liniată importanta deosebită a vizi
tei pe care președintele Nicolae 
Ceaușescu a întreprins-o recent în 
Japonia pentru promovarea și întă
rirea relațiilor româno-japoneze, co
respunzător intereselor popoarelor

noastre, ale înțelegerii și cooperării 
internaționale.

A fost reliefată Însemnătatea con
lucrării și luptei unite, pe scară 
națională și internațională, a tuturor 
forțelor revoluționare, progresiste, 
democratice, antiimperialiste, în 
lupta împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialismului, 
pentru abolirea vechii politici de 
dpminație și dictat, pentru statorni
cirea unor raporturi de egalitate și 
respect între națiuni și instaurarea 
unei noi ordini politice și economice 
internaționale, pentru edificarea unei 
lumi mai drepte și mai bune, în care 
fiecare popor să fie stăpînul propriilor 
destine, să-și poată hotărî soarta de 
sine stătător, fără nici un amestec din 
afară.

Evidențiindu-se . existența condiții
lor favorabile luptei popoarelor pen
tru pace, democrație, independență 
națională și socială, a fost reafirma
tă voința celor două partide de a 
milita in continuare pentru întărirea 
unității partidelor comuniste și mun
citorești, a tuturor forțelor progresis
te, democratice, antiimperialiste.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, de caldă prie
tenie.

i"*’

mp furnire 
și ferestre, 
36 milioane 
înregistrat 
producție.

0 NOUĂ CAPACITATE DE 
PRODUCȚIE. în orașul Rimnicu- 
Sărat au început lucrările de con
strucție Ia o instalație pentru disti
lare în vid a uleiurilor minerale 
uzate, la diferite instalații de spă
lare și separare a impurităților, de 
aditivare, de epurare a apelor rezi
duale, toate în cadrul întreprinderii 
de regenerare a uleiurilor minerale.

ido- n

lună record pe toate șantiereleS August
ZIARUL @ Tot mai multe bunuri de consum la dispoziția 

populației — Realizări și perspective în industria ușoara
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tăților agricole să acțione
ze cu fermitate în, spiritul 
prevederilor din Legea or
ganizării producției și mun
cii in agricultură pentru 
executarea în timpul optim 
a tuturor lucrărilor de pre
gătire a terenului și, în 
primul rînd, a arăturilor, 
în acest sens, Ministerul 
Agriculturii a stabilit ca a- 
răturile pe terenurile după 
premergătoare timpurii să 
se execute îri totalitate pină 
la 20 august. Pentru aceas
ta, este nevoie ca în fiecare 
stațiune de mecanizare să 
fie utilizate la arături cel 
puțin 60 la sută din trac
toarele existente, să se or
ganizeze munca în două 
schimburi sau în schimburi 
prelungite, să se lucreze și 
pe timpul nopții, la lumina 
farurilor. Sint măsuri de a 
căror aplicare operativă 
depinde încheierea în cel 
mai scurt timp a arăturilor.

Bazele viitoarei recolte 
de cereale se pun încă din 
această perioadă, odată cu 
executarea arăturilor. Lu
crare de bază în tehnologia 
fiecărei culturi, aratul este 
primul factor care determi
nă nivelul producției. Din 
datele centralizate la Minis
terul Agriculturii și Indus
triei Alimentare rezultă că, 
pină la 15 august, în între
prinderile agricole de stat 
au fost făcute arături de 
vară pe o suprafață de 
223 700 ha, ceea ce repre
zintă 73 la sută din preve
deri, iar in cooperativele a- 
gricole — pe 954 000 ha, a- 
dică 76 la sută din supra
fețele propose. în coopera
tivele agricole din județele 
Constanța, Tulcea, Bihor și 
Brăila au fost arate toate 
suprafețele prevăzute în 
plan. O atenție deosebită 
trebuie acordată grăbirii 
arăturilor terenurile

care vor fi însămânțate cu 
cereale de toamnă și care 
au fost cultivate cu plante 
premergătoare timpurii — 
mazăre, borceag, ovăz, se
cară și grîu 
anul doi etc. 
amintită, in 
agricole . au 
556 350 ha

® 1
BRAȘOV

COVASNA

după griu în 
Pină la data 
cooperativele 

fost 
din 

categorie. . Reține 
faptul că lucrările de arat 
și pregătit terenul sînt în- 
tîrziate tocmai în unele ju
dețe care au încheiat prin
tre primele recoltarea griu
lui : Teleorman, Dîmbovi
ța, Argeș, Prahova. Cauzele 
răminerilor in urmă la arat 
țin de neajunsurile existen
te în unele unități agricole 
în ce privește eliberarea 
rapidă a terenurilor de 
paie și baloti, pentru a se 
crea front de lucru. Se cere 
ca organele agricole județe
ne, consiliile populare co
munale și conducerile uni-

AUGUST ’44

Hollo ERNO
ln românește de Dim. RACHICI

arate 
această 
atenția

MEHEilMȚI

I

r CARAȘ-SEVERIN' 

â ® /

HUHEOOARA

Craiova — cartierul Brazda lui NpvacPICĂ ROUĂ

®
vIlcea

Așteptau satele, 
așteptau orașele, 
fara toată-aștepta 
și mulțimile — 
să se ivească lumina, să răzbată 
prin apele tulburi, umbre-ngropînd ; acoperișurile 
clădirilor așteptau — să-nceteze urgia 
uraganelor mari, și pămîntul — 
acest pămînt sfîrtecat — să re-nvie ; 
așteptau oamenii, așteptau, norii grei

să se-mprăștie, 
în foșnirea de frunze spălîndu-și 
gustul amar de pe buze — oameni ai noului ev 
cu vorbe curate, 
cu pași cadențați defilînd 
pe-un drum inundat de lumină

LA CRAIOVA
44

ARGEȘ

ĂoiMBOVIȚA

TELEORMAN

Craiova așezare 
deschisă, iată o po
trivită denumire a 
orașului meu natal. 
O definiție metafori
că ? Nu, un adevăr 
obiectiv, ușor de ve
rificat pentru 
cercetează 
Din orice parte 
veni, municipiul 
deschide porți 
ca o ogradă 
bucuroasă de 
Din elicopter, 
nea de teritoriu des
chis apare și mai 
pregnantă. Nici o disi
mulare sub dealdri 
protectoare, nici lin 
făgaș anume cotit ca 
să îngreuieze pătrun
derea. Cum se expli
că ?... O realitate geo
grafică (situarea așe
zării în palma cimpiei, 
fără munți de sprijin, 
fără codri „merei", 
pentru băjenit) — a

generat o realitate is
torică (dezvoltarea, 
apărarea, dăinuirea 
Pelendavei romane, 
apoi a Băniei medie
vale, fără ziduri de 
mare cetate, fără alte

pină la oamenii de ști
ință, artă și cultură 
afirmați pe plan natio
nal și mondial în 
timpul modern, și pină 
la eroii muncii, ridicați 
în ultimii ani... Dar

nemijlocit... Iată, de 
pildă, imaginea Craio- 
vei din urmă cu trei 
decenii și mai bine. Un 
oraș istovit de război, 
oprit brutal din dez
voltarea și așa destul

sau a negustorilor, a 
palatelor și vilelor mo
șierești. Dar, copil 
fiind, n-am știut prea 
multe despre aceste 
zone. în schimb, prin 
forța împrejurărilor,

PRAHOVA
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Cifrele înscrise pe hartă, puse la dispoziție de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, 
relevă stadiul arăturilor pentru însămînțările de toamnă la data de 15 august a.c. in coope

rativele agricole de producție

întărirea securității
_ _ _ _ ____ V _ _ _ *

RECLAMĂ MĂSURI HOTĂRlTE
PENTRU ABOLIREA FORȚEI

oricine 
Craiova, 

ai 
iți 

largi, 
oricînd 
oaspeți, 
imagi-

fortificații decît piep
turile și brațele local
nicilor). Trăsăturile 
spirituale generate de 
aceste condiții le pot 
defini, cred, cel mai 
bine biografiile oame
nilor de seamă cu 
care se mîndrește Cra
iova, de la Craioveștii 
de stirpe Basarabă, de 
la Banul Mihai, nemu
rit. ca domn, sub nu
mele de Viteazul, și

despre toate b acestea 
se va vorbi, ‘desigur, 
mai pe larg cu prilejul 
apropiatelor aniversări 
a 1750 de ani de ates
tare documentară a 
Pelendavei și a 500 de 
ani de consemnare is
torică a Craiovei.

Pentru mine, ca fiu 
al orașului, noțiunea 
de așezare deschisă 
numește, în primul 
rînd, realități trăite

de lentă pe care o cu
noscuse in perioada 
interbelică, mutilat de 
bombardamente, secă
tuit. Un oraș ca o rană 
deschisă, cu marginile 
zimțate inform in mai
dane pustii și în ci
mitire părăsite, in 
mahalale sordide îne
cate de mlaștini, de 
pulberi, ide gunoaie. 
Era. desigur, și o altă 
Craiovă — a centrului

am bătut cu pasul 
desculț toate acele 
locuri care se numeau 
..Dorobănție" și „Belci- 
neanca", „Valea Roșie" 
și „Romanești", „Ma
halaua măgarului" și 
„Sineasca", „Patrușu- 
nu“, „Balta Craiovița", 
„Oota" și (bineînțe
les !) „Bordei" — unde 
locuia majoritatea 
populației — și aș pu
tea mărturisi, obiectiv

și documentat, in legă
tură cu fiecare dintre 
ele. Dar nimic nu poa
te mărturisi mai eloc
vent asupra situației 
genșrale a Craiovei a- 
celui timp decît o anu
me dată de statistică 
medicală, de care, 
bineînțeles, aveam să 
aflu la mulți ani după 

' ce realitatea care ge
nerase data respectivă 
devenise o amintire. 
Este vorba de faptul 
că în acei ani Craiova 
deținea locul al doilea 
între orașele Europei 
în privința numărului 
de ftiziei la mia de 
locuitori ! Craiova — 
așezare deschisă mize
riei !

Petre DRAGU
(Continuare 
în pag. a IlI-a)

./

„Securitatea europeană trebuie să statueze, după părerea 
noastră, înlăturarea pentru totdeauna din viața continentului a politicii 
de forță, amenințare cu forța sau intimidare, asigurînd punerea 
adăpost a fiecărei națiuni de pericolul 
presiunilor din afară."

ACTUL FINAL al Conferinței pen
tru securitate și cooperare în Europa 
proclamă la loc de frunte, în cadrul 
unitar, indivizibil, al principiilor fun
damentale menite să guverneze re
lațiile reciproce dintre statele parti
cipante. principiul nerecurgerii la 
forța sau la amenințarea cu forța. 
Aceasta constituie un element deo
sebit de pozitiv, deoarece respecta
rea strictă, integrală, efectivă a a- 
cestui principiu reprezintă esența, 
piatra unghiulară a întregii opere de 
edificare a unei Europe noi, a păcii 
și. colaborării.

Zbuciumata istorie a Europei oferă 
nenumărate exemple ale recurgerii de 
către marile puteri imperialiste la po
litica de forță in diferitele ei ipostaze 
— de la presiuni economice și politice 
pină la invazie și cotropiri, cu tot ce 
au. însemnat ele pentru libertatea, 
demnitatea și însăși ființa națională a 
multor popoare. Nici cronica anilor 
postbelici nu este lipsită de exemple

de manifestare a politicii de forță — 
toate dovedind concludent că aseme
nea acțiuni, departe de a duce la solu
ționarea unor probleme litigioase, ge
nerează și alimentează, inerent, ne
încrederea, suspiciunea, animozită
țile, ascut conflictele, reprezintă un 
permanent pericol pentru libertatea 
și pacea popoarelor. A devenit de 
aceea evident că dacă se dorește cu 
adevărat o securitate reală și o cola
borare fructuoasă trebuie să se pună 
definitiv capăt politicii de forță, să se 
înlocuiască perimatul „drept ai for
ței" cu „forța dreptului", să se fun
damenteze relațiile interstatale pe 
respectul deplin al egalității suve
rane — de aceasta depinzînd în 
mod hotărîtor dezvoltarea încrederii, 
prietenia și apropierea între națiuni. 
Statornicirea unor asemenea re
lații în Europa implică garanții 
ferme pentru fiecare din națiu
nile continentului că niciodată, in

unei agresiuni sau

NICOLAE CEAUȘESCU

la 
al

for-nici o împrejurare șî sub nici o 
mă nu va fi victima unei agresiuni 
sau intervenții armate, că suverani
tatea ei nu va fi lezată prin nici un 
mijloc de constrîngere politică, eco
nomică sau militară, astfel incit să 
se poată dezvolta liber, nestingherit, 
pe calea progresului, intr-un climat 
de pace și colaborare.

Desigur, principiul interzicerii fo
losirii forței nu este stipulat și con
sfințit pentru prima oară în actul 
semnat acum la Helsinki ; Carta 
O.N.U., alte documente internațio
nale importante l-au recunoscut și 
înscris mai de mult ca normă fun
damentală a dreptului internațional 
.contemporan. însemnătatea deosebită 
a Actului final, superioritatea lui In 
raport cu alte documente internațio
nale rezidă in faptul că nu numai se 
proclamă, in mod solemn, Intr-o
(Continuare în pag. a IV-a)
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Realizări

Rodlca ȘERBAN

mai mult 
despre cali- 
recente ale 
privind îm-

! FAPTUL

în produc cu

August-W record toate șantierele
Un apal-repetatde metal

din Slatina
Ea margine
de București

Covorul
de la ’48

MONTORII 
EXTINDE-

lo
de

în 
capacitate 
producției

Utilajele 
întreprinderi 

din tară.

mărfuri peste pre- 
1975 se

Controlul calității la întreprinderea textilă „Dacia" din Capitală Foto : S. Cristian

TOT MĂI MULTI BUNURI Dl CONSUM

0

. în industria ușoară, despre cinci
nalul 1971—1975 se vorbește la tim
pul trecut. La 22 iulie a.c. a- 
ceastă ramură economică — una 
din cele mai mari producătoare de 
bunuri' de consum pentru populație
— raporta îndeplinirea sarcinilor 
ce-i reveneau în acest cincinal.

Ce înseamnă pentru cumpărători
— beneficiarii produselor industriei 

. ușoare — realizarea și depășirea
sarcinilor actualului plan cincinal 
vom ilustra prin cîteva repere edi
ficatoare. Vom spune, în primul 
rînd. că ritmul înalt de dezvoltare
— 14.6 la sută, în primii trei ani 
ai cincinalului, și 15,4 la sută în 
ultimii doi, față de 10,5 la 
sută cît era planificat — s-a 
exprimat, practic, în importante 
cantități de 
vederi :
aproape 396 milioane mp țesă
turi mai mult decît în 1970, cu 
107 milioane mai multe bucăți tri
cotaje, cu peste 30 milioane mai 
multe perechi de încălțăminte, plus 
confecții în valoare de aproape 13 
miliarde lei. în acești ani au avut 
loc si cîteva „premiere" : a început 
producția pielii sintetice și artifi
ciale : a apărut cristalul românesc ; 
au fost lansate noi mărci de porțe
lan fabricat în România (de către 
noile unități de la Alba Iulia și 
Curtea de Argeș). S-a acordat 
prioritate sporirii producției unor 
articole care nu se găseau pe pia
ță în cantitățile solicitate de cum
părători (cum sînt cele destinate 
înzestrării căminelor noastre — sto-

fe de mobilă, țesături extralate 
pentru cearșafuri, perdele, covoare 
-etc) ; s-a dezvoltat producția arti
colelor pentru copii (în 1975 se pro
duc cu 80 la sută mai multe decît 
în 1970).

în cincinalul 1976—1980, industria 
ușoară va marca noi progrese. în 
1980 volumul total de mărfuri expe
diate către fondul pieței va șpori

și perspective 
în industria

cu 56,4 la sută. față de 1975. Creș
teri mai importante se vor înregis
tra la confecții (80,8 la sută), trico
taje (65,5 la sută), încălțăminte 
(38,2 la sută), sticlărie (53.9 la sută). 
In cadrul grupelor de produse vor 
fi acordate unele priorități. în rit
muri anuale înalte va crește pro
ducția de țesături din in și cînepă, 
de mătase, de textile nețesute. de 
confecții și tricotaje. de încălțămin
te din piele sintetică, articole de 
menaj din sticlă și ceramică fină 
etc.

Ca si in cincinalul care s-a în-

cheiat, un accent deosebit se va 
pune pe sporirea cantităților la a- 
cele produse pentru care cererea 
publicului este foarte mare. Cîteva 
exemple : la covoare plușate se 
prevede în 1980 un spor de 185,8 la 
sută, fată de 1975 ; la perdele sin
tetice — 207,6 la sută ; imitații de 
blană — 306,7 la sută ; vase din ta
blă emailată — 153,1 la sută ; arti
cole de menaj din porțelan — 130.4 
Ia sută : din faianță — 157.1 la sută 
etc. Sînt edificatoare și procentele 
referitoare la creșterea volumului 
de mărfuri pentru copii : în 1980 se 
vor livra pieței cu 150 la sută con
fecții. 152,9 la sută tricotaje și 130.4 
la sută încălțăminte 
decît în acest an. Cît 
tate. cele trei decrete 
Consiliului de Stat — .
bunătățirea calității produselor in
dustriei ușoare — ne dau certitudi
nea că aplicarea lor va determina 
noi progrese și din acest punct de 
vedere.

Chiar și sintetic, un asemenea ta
blou reliefează convingător orienta
rea politicii economice a partidului 
și statului nostru care — urmărind 
consecvent dezvoltarea cu prioritate 
a diferitelor ramuri ale industriei 
grele, temelia întregii economii — 
se preocupă ca industria producă
toare de bunuri pentru populație să 
se dezvolte, în mod constant. în 
concordantă cu exigentele — canti
tative și calitative — ale publicu
lui cumpărător.

Ore obișnuite la întreprinderea de încălțăminte „Arta" din Oradea Foto : E. Dichiseanu

Apartament 
electronizat

5 Tz * O !

Pe ușă, o plăcuță luminoa
să anunță dacă proprietarul a- 
partamentului este ori nu acasă. 
Dintr-un difuzor ești chestionat 
asupra identității. Apoi, un sis
tem automat de deschidere a 
ușii îți permite accesul în apar
tament. înăuntru, pe plafon, ob
servi instalația de aer condițio
nat. într-un colț — o combină 
muzicală cu amplificare cva- 
drofonică (dublu stereo) cu
plată cu o superbă orgă de lu
mini. Televizorul, radioul și pi- 
cupul combinei nu sînt cumpă
rate, ci sînt realizate din piec 
disparate. în curînd își va fa
ce apariția și telefonul cu răs
puns automat : „Sînt telefonul 
X, vă rog lăsați mesajul, stăpi- 
nul nu e acasă".

Stăpînul acestui apartament 
electronizat ? Inginerul meca
nic, cu specializare în electro
nică, Victor Ionescu. Adresa : 
Brăila, cartier Hipodrom, bloc 
A 4, etaj II, apartament 35.

0 nedorită mină
LA COMBINATUL PETROCHIMIC 

DIN PITEȘTI, NOI INSTALAȚII 
ÎN PRODUCȚIE. Zilele acestea, in 
cadrul Combinatului petrochimic din 
Pitești au intrat in producție două 
noi obiective din cea de-a doua eta
pă de dezvoltare : instalația de de- 
tol și instalația de etilbenzen. Con
strucția ambelor instalații a fost exe
cutată de Trustul de construcții in
dustriale din Pitești, iar documenta
ția de I.C.P.R.P. Ploiești. ” ’ 
lor au fost livrate de 
constructoare de mașini 
(Gheorghe Cîrstea).

Tabla, tonta, piese de oțel

primele 7 
an am înre-
2,5 milioa- 

colec- 
ne in- 
Iordan 
Intre-

în timp ce 
flam la rampă 
sit cîțiva „gropari de 
mori" (autocamioanele 
GJ—2499, cu șoferul Bula- 
gca Constantin, și 31—B— 
5679 condus de Sia Ion. în
chiriate de la autobaza 
I.T.A. Titan) pentru a 
descărca fier vechi și me
tale neferoase provenite de

— Numai în
luni ale acestui 
gistrat aproape 
ne lei beneficii din 
tarea metalelor" — 
formează tovarășul 
Leopa, directorul 
prinderii de salubritate 
București. Am depășit la 
aceste deșeuri planul nos
tru de recuperare pe pri- __ ...... ............. -

-mul semestru., Pînă."la- 13 la întreprinderea „23 Au,-. ..'
august am. predat - peste gust" din București. 
2180 tone de fier vechi, 
297 tone fontă, 13 tone cu
pru, 7 tone' bronz;- 6,5 tone 
aluminiu, 150 kg plumb. 
Cu toate că acțiunea de co
lectare reprezintă un capi
tol foarte apreciat al acti* 
vității noastre, dorim foar
te mult să nu mai înregis
trăm asemenea „succese". 
De altfel, la aceasta va 
contribui și aplicarea pro
iectatului Decret privind 
colectarea, predarea, gospo
dărirea și valorificarea de
șeurilor și a altor resurse 
secundare de materii pri
me și materiale.

Am făcut. împreună cu 
directorul I.S.B., o mică 
„excursie" la margine de 
București, la rampa de gu
noi denumită „Poștașului" 
— unde se astupă niște 
gropi adînci rămase de pe 
urma unor vechi cărămi
darii.

— Asta-.t „mina" noastră 
de ...aur — ne spune.

Nu e ea de aur. dar de 
alte metale este, indiscuta
bil. Fiindcă de aici au fost 
recuperate tonele de me
tale amintite mai sus 1

Aproape tot ce vezi la 
groapa „Poștașului", și vezi 
foarte multe — drugi, 
plăci,, table, profilate, sîr- 
me, panouri, cazane, ferme 
metalice, deșeuri de turnă-, 
torie (cuprinzînd, alături 
de zgură, calupuri întfegi 
de fontă), piese rebutate 
din fier, bronz, aluminiu, 
electromotoare ieșite din 
uz etc., etc. — toate sînt 
adunate cu migală, puse 
deoparte, pentru a nu fi 
îngropate. Dar I.S.B. nu 
dispune nici de atîtea uti
laje, nici de atîta mînă de 
lucru pentru a putea recu
pera totul și, astfel, încă o 
dată pe cît se salvează ră- 
mine pentru totdeauna sub 
gunoaiele industriale ce se 
depozitează aici.

După cum ne informează 
directorul I.S.B.. principalii 
furnizori' de metal pentru 
această rampă sînt între
prinderile „23 August" și 
„Republica"; din cind in cind 
mai vine și cîte un camion 
de pe la alte unități, pe 
furiș (cu șpan sau alte de
șeuri metalice, amestecate 
cu gunoaie) ca să-l deșerte 
aici și să nu se mai ducă 
la Berceni, la centrul de 
colectare a metalelor.

înainte de a da publici
tății constatările și 
grafiile făcute de noi, le-am 
prezentat — cum era fi
resc — și conducerilor prin
cipalelor întreprinderi vi
zate. La „23 August", to
varășul ing. Mircea Dră- 
gulin, directorul general, 
preocupat să rezolve pro
blema, ne-a spus că, prin
tre altele, va face toate di
ligentele necesare ca noul 
serviciu de valorificare a 
tuturor deșeurilor din în
treprindere — care urma să 
fie creat în trimestrul IV 
— să funcționeze incă din 
cursul lunii următoare. I.a 
„Republica", tovarășul ing. 
loan Dărămuș, directo
rul tehnic, ne-a asigurat 
că această problemă va fi 
dezbătută 
și că se 
pentru a 
de metal.

Desigur 
iectatului 
răspunderea 
unităților socialiste fată de 
colectarea și valorificarea 
eficientă a deșeurilor. Dar. 
în același timp, foarte im
portante continuă să fie 
răspunderea individuală, 
a fiecăruia la locul său de 
muncă, grija pentru recu
perarea în bune condiții a 
fiecărui gram de metal.

CONSTRUCTORII ȘI 
CARE LUCREAZĂ LA 
REA COMBINATULUI PETROCHI- 
MIC-TELEAJEN au ciștigat, de 
la începutul anului și pînă acum, un 
avans considerabil față de prevede
rile înscrise în grafice, realizind pes
te plan, în cinstea zilei de 23 Au
gust, un volum de lucrări de peste 
50 milioane lei. Ca urmare, sînt de 
pe acum asigurate condiții pentru ca 
primele obiective să fie conectate la 
circuitul productiv incă din primul 

saw 'al' ■nouțțțfe Kipcinal.
M.fVJ îs ll: . .

SE FAC ULTIMELE PROBE LA 
CALD LA FORJELE DE BLOCURI 

: ȘI ba’re DIN CADRUL COMBINA
TULUI DE OTELURI SPECIALE- 
TÎRGOVIȘTE, lucrări prevăzute ini
țial pentru ultimul trimestru al a- 
cestui an. Avansul ciștigat de con
structorii și montorii din localitate 
va permite metalurgiștilor tîrgoviș- 
teni să realizeze pînă la finele anu
lui, peste prevederile de plan, mai 
bine de 5 000 tone laminate din oțel, 
precum și asimilarea unor noi mărci 
de oțeluri superioare.

La întreprinderea de prelucrare a 
aluminiului din Slatina se află în 
construcție un mare laminor pentru 
fabricarea benzilor la cald, care va 
avea o importantă capacitate pro
ductivă.

Cu prilejul vizitei făcute pe plat
forma aluminiului de la Slatina, la 
începutul lunii iulie a. c„ tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a recomandat ac
celerarea punerii laminorului 
funcțiune, astfel ca noua 
să fie aliniată la startul 
cît mai curind posibil.

Care este acum stadiul 
investiției ? La această

Punguța cu... 
multi bani»

Deunăzi, Margareta Dune, 
catari a unuia din blocurile 
pe Calea București din Cra
iova, a ieșit la joacă împreună 
cu nepoțica sa, Maria Virdol, în 
vîrstă de 4 ani. In timp ce se 
juca, micuța Maria a găsit în 
flori o pungă voluminoasă cu 
bani, pe care a întins-o bunicii; 
aceasta a dat fuga cu punga la 
miliție, unde a fost nevoie de 
mai mult timp pentru număra
re — căci erau... 46 000 lei. Pă
gubașul ? S-a găsit. 11 cheamă 
Oprescu Petre (casier la o în
treprindere craioveană) care, 
înainte de a plăti retribuția co
legilor săi, s-a. abătut la un pă
hărel. Și... s-a trezit, în zori, 
undeva la periferia orașului, 
fără pungă. Așa casier mai rari 
Noroc că în Bănie sint oameni 
de omenie.

laje ce așteaptă să fie montate. Dar 
cele mai multe necazuri le întîmpi- 
n^m, totuși, din partea unor furni
zori de utilaje, care nu le-au livrat 
la vreme, conform contractelor.

într-adevăr, și la această dată, nu
meroase utilaje — cu termene de li
vrare de foarte mult timp depășite 
— nu au sosit pe șantier pentru a 
fi montate. Tocmai de aceea mun
citorii din Slatina fac un călduros 
apel Ia muncitorii, inginerii și tehni
cienii din unele întreprinderi din 
țară pentru a expedia cît mai re
pede posibil utilajele necesare mon
tării noului laminor.

© I.C.M. REȘIȚA să livreze neln- 
tîrziat. reductorul principal, motoare
le electrice și subansamblele pentru 
câje ;

• I.M.G. DIN BUCUREȘTI să ex
pedieze de îndată foarfecă de sle
buri ;

realizării 
întrebare 

ne-a răspuns mai -întîi tov. Florin 
Constantinescu, inginerul șef al șan- 
fierului nr, 2 :

— Fundațiile laminorului sînt tn 
cea mai mare parte execțițște și s-a 
trecut la montarea utilajelor. Avînd 
în vedere- importanța acestui obiec
tiv, ne-am organizat munca în două 
schimburi, mărind astfel ritmul de 
execuție a investiției. Noaptea rea
lizăm aproape același volum de lu
cru ca și ziua. Vom face tot ceea ce 
depinde de noi pentru recuperarea 
rămînerilor in urmă.

La rindul său, ing. Haniș Emeric, 
șeful serviciului investiții de la în
treprinderea de prelucrare a alumi
niului, ne-a relatat: „Dacă construc
torul respectă graficele de lucru, nu 
aceeași apreciere se poate- face la 
adresa I.C.M.M.-Tirgoviște, care 
montează utilajele. Sînt încă prea 
puțini montori, aproximativ jumăta
te din cît ar trebui să existe pe șan
tier, pentru recuperarea restanțelor. 
Avem în stoc un mare volum de uti-

• I.M.U.T. DIN BUZĂU să 
tă piesele componente de la 
de sleburi ;

trimi- 
freza

Cercetătorul Eugen Holban 
din 'Galați a 'descoperit recent 
în orașul . său ...uni . covor popular 
datat, din anul 1848. Piesa mă- 

„soară șase m.etri, îmlungime șl 
trei în lățime. Eugen Holban, 
autor al Unei lucrări de etno
grafie „Arta populară din ju
dețul Galați", apreciază că 
scoarța are cea mai veche da
tare dintre lucrările similare 
depistate pe meleaguri gălățe- 
ne, fiind totodată — prin cro
matica și imaginile surprinse 
— una dintre cele mai de preț 
piese de acest gen aflate pe 
ritoriul țării noastre.

foto-

BUN VENIT“ LA NOUL HOTEL „CENTRAL" DIN PIATRA NEAMȚ

AI. P1ĂIEȘU

Emilian ROUĂ 
corespondentul „Scînteil

că aplicarea pro- 
decrut va întări 

conducerilor

în toate secțiile 
vor lua măsuri 
opri orice risipă

o „VENTILATORUL" DIN

Cu această urare a fost inaugurat
ieri (16 august) un alt mare hotel
turistic din Moldova. Este vorba de

din Piatra„Central1»l
Neamț, pe care vi-1 prezentăm în
fotografia de față. „Această construc
ție zveltă — ne spunea economistul
Dumitru Chelaru, directorul Oficiu
lui județean de turism — operă a
proiectanților locali și a colectivului
întreprinderii județene de construcții-
montaje, este dată în folosință cu 4
luni înainte de termenul planificat și
dispune de 12 niveluri cu 292 locuri de
cazare, o cofetărie, un bar de. zi. un
restaurant modern și terasă, precum 
și de alte dotări adecvate! Interioa-

în-rele frumos mobilate, finisajul
grijit, plăcut, dau o notă distinctă
acestei impunătoare construcții care
îmbogățește baza materială a turis-

(IonNeamț.județul

Electromotoare

De aur

Fier vechi, adus odata cu gunoaiele

sînt

SI

punga

Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU

timp în urmă, locatarii unor 
cartierul .,23 August" din Tul-

Cu citva 
blocuri din 
cea s-au trezit în neplăcuta situație de a

ÎN CADRUL 
DE OSII SI 
a fost pusă 
de oxigen, 
parametrilor 
pentru a doua jumătate 
in curs, noul 
va furniza 500 mc oxigen lichid 
pe oră.

“V.

ÎNTREPRINDERII 
BOGHIURI DIN BALȘ 
în funcțiune o fabrică 
Odată cu atingerea 
proiectați, prevăzută 

a lunii 
obiectiv industrial

CAPI
TALA să livreze ventilatoarele șl 
electromotoarele necesare.

Fără sosirea cit mai urgentă a a- . 
cestor utilaje la Slatina nu este po
sibilă punerea în funcțiune la ter
men a noii capacități, care — cum 
se știe — are o deosebită importan
ță pentru economia națională.

„Diploma"
din

te-

auto- 
au- 

auto-

Pistoane din aliaj de aluminiu? Cu această urare a fost inaugurat 
ieri (16 august) un alt mare hotel 
turistic din Moldova. Este vorba de 
noul hotel — „Central" — din Piatra 
Neamț, pe care vi-1 prezentăm în 
fotografia de față. „Această construc
ție zveltă — ne spunea economistul 
Dumitru Chelaru, directorul Oficiu
lui județean de turism — operă a 
proiectanților locali și a colectivului 
întreprinderii județene de construcții- 
montaje, este dată în folosință cu 4 
luni înainte de termenul planificat și 
dispune de 12 niveluri cu 292 locuri de 
cazare, o cofetărie, un bar de. zi. un 
restaurant modern și terasă, precum 
și de alte dotări adecvate! Interioa
rele frumos mobilate, finisajul în
grijit. plăcut, dau o notă distinctă 
acestei impunătoare construcții care 
îmbogățește baza materială a turis
mului din județul Neamț. (Ion 
Manea).

noul hotel

mului din
Manea).

chitanțier•
Sandu Piroșca, șofer pe 

camionul 21-BR-304 (al 
tobazei 1 Brăila), este
rul unui record greu de reali
zat, chiar pe plan internațional. 
In cabina de două locuri (' 
form certificatului de înm. 
culare) a autocamionului săîi ti 
transportat, numai el știe cum, 
7 persoane în vîrstă, un copil 
și numeroase bagaje de mină. 
Prins de miliție, șoferul 
primit cuvenita „diplomă" 
binecunoscutul chitanțier.

depășindu-și norma cu 
la sută. Deunăzi, un 
î-a luat un microin- 
La ultima întrebare

loan Lungu, strungar utecist 
de la F.M.I.L. Fălticeni, este un 
apreciat fruntaș în muncă, lună 
de lună 
peste 15 
reporter 
terviu.
(„Aveți vreun vis legat de me
serie ?“), loan Lungu a răspuns: 
Vise am multe, dar cel mai ma
re este de a participa la con
cursul „Strungul de aur" și de 
a cîștiga acest strung.

... Un vis de aur, ale cărui 
carate se măsoară în hărnicie.

Fără rest,

Vigilența 
călătorilor

ceasta, pentru uzurpare de calitati oficiale. 
Și incă o remarcă : intervenția salutară a 
vigilenței călătorilor. Dacă ar fi mereu 
prezentă !...

— Da, recunosc. Dar ce era să fac ?
— Cum adică ? 1
— Păi eu mă urcasem în tramvai 

față. Toată lumea se uita la mine că nu 
scosesem bilet. Mi s-a făcut rușine _ și a- 
tunci mi-a venit ideea să controlez biletele 
celorlalți călători, să zică lumea că 
controlor... Restul amănuntelor le-am dat 
în declarația de la miliție...

Restul amănuntelor ? Vlad Mihai_________ _ . ___ ____ (din 
București, str. Șerban Vodă 119), posesorul 
unui bogat cazier penal, a găsit într-o zi o 
legitimație de călătorie gratuită pe numele 
unei practicante de la I.T.B. în loc s-o pre
dea, așa cum era normal, s-a gîndit să pro
fite de gratuitate. Dar nu oricum, ci in ca
litate de... controlor. S-a urcat în tram
vaiul nr. 2 și a început „controlul". Ba a 
găsit chiar o călătoare „în neregulă". Și, 
cu impertinența caracteristică impostorilor, 
a condus-o la taxator să-și scoată un nou 
bilet. Dar „intransigența" l-a demascat. A, 
nu taxatorul a fost cel ce l-a demascat. Ci... 
călătorii controlați, care o văzuseră pe că
lătoarea „în neregulă" că scosese bilet. 
Apoi i-a intrigat vorbăria „colorată" a 
„controlorului". Așa a ajuns V. M. la cea 
de-a 10-a condamnare a sa. De data a-

Nicolae Tudor, zis Broască, de profesie 
fără, abia terminase de ispășit ultima pe
deapsă pentru faptele lui antisociale. Cum 
nu prea îi plăcea munca, tot medita cum 
să-și găsească o meserie cît mai bănoasă 
și mai onorabilă, fără să depună vreun e- 
fort. Tot „cugetînd" în fața unei sticle de 
vin într-un local din Capitală, numai bine 
că-i apare și „inspirația" in persoana unei 
codane de prin părțile Bacăului. O chema 
Gherghina, dar el a hotărît pe loc s-o 
cheme Gi.na.

— Ce faci tu, fata neichii, singură, p’aci ?
— Am venit să mănînc doi mici. Sînt în 

București să-mi caut un serviciu bun...
, Și tot așa. dintr-o răsuflare. Gherghina, 
devenită ad-hoc Gina („că așa e la Bucu
rești, numele trebuie să facă impresie"), i-a 
povestit toată viața. Evaluînd rapid ce fo
loase ar putea trage din naivitatea Ginei, 
Broască s-a declarat rapid îndrăgostit și 
zor nevoie mare să meargă la el acasă și 
să se însoare cu ea. Dar dragostea lui 
Broască a ținut exact pînă a doua zi pe 
seară, cind a venit acasă peste fată cu un

„prieten" căruia i-au plăcut ochii Gmei. 
Fata a protestat, dar pînă la urmă, sub a- 

' menințările și loviturile „îndrăgostitului", 
care i-a argumentat pe șleau că în felul a- 
cesta cîștigă și el niște bani, n-a avut în
cotro... Și tot așa, logodnicul își recruta, 
contra două sute lei, fel de fel de „priete
nii*1 prin diverse circiumi.

— Onorată instanță, ce vină am eu ? îi 
dădeam casă și masă, ce făcea ea cu di
verși inși pe mine nu mă interesa. Era 
majoră, treaba ei 1 Eu ? Eu nu eram ge
los I...

Cam așa s-a apărat „onorabilul" Broască. 
Numai că ocupația ce și-o găsise se nu
mește, în termenii Codului penal, proxene
tism. Nicolae Tudor a fost condamnat la 
5 ani închisoare. Poate că. în sfîrșit, după 
această ultimă tristă experiență își va găsi 
o ocupație onorabilă.

închis ochii 
au deschis

ramîne fără apă, combustibil, de a li se 
tăia curentul electric... Cu toate că fuse
seră, lună de lună, buni platnici. Cu co
tele achitate la zi, cu toate cheltuielile in 
ordine. Atunci 1

Misterul a prins să se lămurească abia 
după revizii și verificări și s-a lămurit 
de-a binelea abia în instanță :• Florica O- 
meniuc, casiera, lua bani din gestiune. A 
luat așa, dînd plătitorilor chitanțe fictive, 
cam de prețul unui automobil. Pe care... 
(să fie numai o coincidență ? !) il și cum
părase. Ca să fie și mai puțin stînjenită la 
cheltuieli, a operat că plătise toate cotele 
privind întreținerea locuinței sale din a- 
celași cartier, lună de lună. în instanță s-a 
dat din „explicație" în „explicație".

— Nu știu... poate am greșit... Poate am 
calculat prost...

Dar — veți întreba — pe casieră n-o con
trola nimeni ? Chiar așa ; locatarii din acea 
asociație îi dăduseră banii pe mină și gata? 
Nu, nu chiar așa. Aveau și contabil. Pe 
Stan Marin. Dar răul din rău se propagă; 
a început și dumnealui să ia sume avans. 
Cind 4 000, cind 2 000... Și fiindcă asociația 
locatarilor era așa de culantă, și-a majorat 
și indemnizația : de la 500 la 800 lei lunar. 
Cu de la sine inițiativă... x

...Ar mai fi ele adăugat că de aceeași ma
ladie s-a molipsit și Serghei Leonte, elec
trician, aflat pe statele aceleiași asociații.

Firește, pentru faptele lor, cei trei suferă 
acum rigorile legii. Dar învățătura scump 
plătită de locatarii tulceni are, credem, des
tul tilc pentru a-i face și pe alții să des
chidă bine ochii.

Din caietul 
grefierului

„Țin să arăt că n-am conviețuit cu pîrî- 
tul decît două luni, întrucît m-a admonestat 
chiar în timpul petrecerii, la nuntă, pe mo
tiv că de ce dansez cu invitații"...

(Din dosarul nr. 3465/1975, Judecătoria 
• sectorului 6).

„Nu am efectuat acel schimb de locuință’ 
la care inculpatul s.-a pretat să-mi ceară 
filodormă, întrucît nu m-am înțeles Ia preț: 
el imi cerea 8 000 de lei, dar eu nu i-am 
putut oferi decît 5 000“...

(„Argumentele" disculpării. Dosarul nr. 
2386/1975, Tribunalul municipiului 
București).

explicație
Desigur, cinci bani, zece 

chiar cincisprezece, douăzeci nu 
reprezintă o sumă de care să-ți 
faci probleme dacă nu i-ai pri
mit ca rest la o plată. Mai ales 
cind clientul vede că 
vizavi nu are, atunci, 
mărunțiș.

Constituie 
mentalitatea 
la tramvaie, 
buze. Adevărat, mulți — 
n-au rest — îți explică civilizat 
și te roagă să mai aștepți olea
că. Sînt însă alții cărora le dai 
50 de bani, îți dau bilet de 40 
și trec la alt pasager, ori te in
vită... să avansezi. La- fel cînd 
cumperi două bilete de 30 și dai 
75 de bani ș.a.m.d. Oare pentru 
5, 10, 15 sau chiar 20 de bani nu

o

sau

omul de 
suficient

problemăînsă o
unor încasatori de 
autobuze și trolei- 

cind

merită pasagerul nici măcar 
explicație ?

Rubrică redactată de
Gîieorqhe MITROI 
cu sprijinul 
corespondenților „Scînteil"



SCl NT El A — duminica 17 august 1975 PAGINA 3

Vizita delegației Congresului Statelor Unite ale Americii
Președintele Marii Adunări Națio

nale, Nicolae Giosan, s-a întîlnit, în 
cursul dimineții de simbătă, cu mem
brii delegației Congresului Statelor 
Unite ale Americii, condusă de Cari 
Albert, președintele Camerei llepre- 
zentanților, -deputat democrat din 
partea statului Oklahoma, care în
treprinde o vizită oficială în țara 
noastră.

După o informare reciprocă asupra 
activității celor două organe legisla
tive, a fost exprimat acordul asupra 
necesității intensificării colaborării 
dintre Marea Adunare Națională și 
Congresul Statelor Unite ale Ameri
cii, fiind subliniată contribuția pe 
care parlamentarii din cele două țări 
o pot aduce la extinderea și diversi
ficarea relațiilor româno-americane. 
De ambele părți, a fost relevată, de 
asemenea, necesitatea sporirii rolu
lui parlamentelor în sprijinirea re
zolvării unor probleme care confruntă 
omenirea.

La întîlnire au participat Virgil 
Teodorescu, Aneta Spornic, vicepre
ședinți ai M.A.N., Tudor Drăganu, 
Ioan Pop D. Popa, Radu Voinea, 
Ilie Șalapa, președinți de comisii 
permanente ale M.A.N., loan Ce- 
terchi, președintele Consiliului Le
gislativ, deputați.

A fost de față ambasadorul S.U.A, 
la București, Harty Barnes jr,

★
Președintele Marii Adunări Națio

nale a oferit un dejun în onoarea 
delegației Congresului Statelor Unite 
ale Americii.

Cu acest prilej, președintele Marii 
Adunări Naționale și șeful delegației 
americane au toastat în sănătatea 
președinților Nicolae Ceaușescu și 
Gerald Ford, pentru continua pros
peritate a popoarelor român și ame
rican, pentru dezvoltarea pe mai de
parte a relațiilor multiple dintre 
Republica Socialistă România și 
Statele Unite ale Americii.

In aceeași zi, Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, a avut o 
întrevedere cu membrii delegației 
Congresului Statelor Unite ale Ame
ricii.

în cadrul' discuțiilor a fost expri
mat interesul pentru identificarea 
unor noi căi și modalități de natură 
să impulsioneze raporturile economi
ce româno-americane, să faciliteze 
extinderea și diversificarea schimbu
rilor comerciale, colaborării și coope
rării bilaterale, pentru dezvoltarea pe 
multiple planuri a relațiilor dintre 
cele două țări.

★
După-amiază, delegația parlamen

tarilor americani. însoțită de Nicolae 
Giosan. președintele Marii Adunări 
Naționale, a sosit la-Brașov.

(Agerpres)

' •

Excelenței Sale General SUHARTO,
Președintele Republicii Indonezia

DJAKARTA

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII GABONEZE
Cea de-a 30-a aniversare a proclamării independenței Republicii Indo

nezia îmi oferă plăcutul prilej să vă adresez, in numele guvernului, al po
porului român și al meu personal, cele mai sincere felicitări și calde urări 
de sănătate și fericire personală, de bunăstare și noi succese poporului in
donezian prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de colaborare dintre țările noastre 
vor cunoaște o dezvoltare și adinicire continuă, in interesul popoarelor român 
și indonezian, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Jurâmînt 
sub drapelul patriei 

în unitățile armatei noastre, cei mai tineri ostași au 
depus ieri jurămîntul miiitar

Excelenței Sale Domnului
ALBERT BERNARD BONGO,

Președintele Republicii Gaboneze
Aniversarea proclamării independentei Republicii Gaboneze Îmi oferă 

plăcutul prilej de a vă transmite calde felicitări, împreună cu cele mai bune 
urăti de sănătate și fericire personală, de bunăstare și progres poporului 
gabonez prieten. Recenta dumneavoastră vizită în România,^ convorbirile pe 
care le-am avut, predum și documentele semnate cu această ocazie deschid 
perspective deosebite pentru dezvoltarea relațiilor dintre țările și popoarele 
noastre și sînt convins că, prin eforturi comune, vom realiza prevederile 
înțelegerilor convenite, contribuind astfel la intensificarea cooperării dintre 
Republica Socialistă România și Republica Gaboneză, în interesul popoarelor 
noastre, al cauzei păcii și înțelegerii in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. George 
.Jăcovescu, a trimis o telegramă de 

felicitare ministrului afacerilor ex
terne și cooperării al Republicii Ga- 
boneze. El Konighi Okumba d’Ok- 
watseque, cu prilejul zilei naționale 
a acestei țări,

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a transmis un mesaj de 
felicitare, ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Indonezia. Adam 
Malik, cu ocazia zilei naționale a 
acestei țări.

T*r
George Macovescu, ministrul afa

cerilor externe al Republicii Socialis
te România, a transmis o telegramă 
de felicitare ministrului relațiilor 
externe și cultelor al Republicii Ar
gentina, cu prilejul numirii sale in 
această înaltă funcție.

★
Sîmbătă a fost semnată, la Bucu

rești, înțelegerea de colaborare și 
.cooperare științifică, tehnică și eco- 

• nomică între Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare din Republi
ca Socialistă România și Ministerul 
Alimentației, Agriculturii și Creșterii 
Animalelor din Republica Turcia.

Documentul prevede efectuarea de 
studii și cercetări privind probleme 
agroalimentare, schimburi de mate
rial biologic, de informații științifice, 
precum și organizarea de seminarii, 
conferințe și simpozioane științifice 
pe teme de interes reciproc.

înțelegerea a fost semnată din 
partea română de Angelo Miculescu, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul agriculturii și industriei ali
mentare, iar din partea turcă de 
Korkut Ozal, ministrul alimentației, 
agriculturii și creșterii

La semnare a fost de 
Derinsu, ambasadorul 
București.

animalelor. 
față Osman 
Turciei la

tidă ’pentru a participa la manifestă
rile dedicate celei de-a 31-a aniver
sări a eliberării României de sub do
minația fascistă.

Pe aeroportul Otopeni au fost pre- 
zenți membri ai Consiliului General 
A.R.L.U.S.

Au fost de față membri ai Amba
sadei sovietice la București.

★
în sala Ateneului român s-a des

chis sîmbătă expoziția republicană 
de artă plastică intitulată „Tineretul 
— puternică forță socială, viitorul 
însuși al națiunii noastre socialiste", 
dedicată ■' Congresului al X-lea al 
U.T.C. și Conferinței a X-a a
U.A.S.C.R.

Sînt expuse 196 de lucrări semnate 
de 180 de membri ai U.A.P., absol
venți ai institutelor de arte plastice, 
membri ai cenaclurilor de tineret ale 
Uniunii artiștilor plastici.

Cu acest prilej, au fost acordate 
următoarele premii : Premiul Comi
tetului Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist Wandei Mihuleac, pen
tru lucrarea de grafică „Prietenie", 
și lui Adrian Dumitrache pentru lu- ■ 
crările de grafică „Platformă indus
trială", „La cote înalte" și „Efort 
sporit". Premiul Uniunii Artiștilor 
Plastici a fost atribuit lui Florin Co- 
dre pentru lucrarea • de sculptură 
.,Mihai Viteazul", iar Premiul Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România lui Augustin Costinescu, 
pentru lucrarea de pictură „Cen
trala industrială Titan".

★
în cadrul „Anului european al 

patrimoniului arhitectural", marcat în 
țara noastră cu numeroase manifes
tări, Direcția generală a poștelor și 
telecomunicațiilor a elaborat o emi
siune filatelică. Piesele filatelice cu
prind efigia lui Traian, Columna Iui 
Traian, efigia lui Decebal, monumen
tul de la Adamclisi, ruinele cetății și 
podului de la Drobeta. Pe colițe sînt 
înfățișate, de asemenea, Cetatea 
Grădiștea și statuia „Lupoaica cu

Sîmbătă a avut loc, la București, 
consfătuirea activului Uniunii Tine
retului Comunist din rîndul tineretu
lui muncitoresc, la care au participat 
cadre ale U.T.C. din industrie, con
strucții, transporturi și sfera servi
ciilor din toate județele țării. Parti- 
cipanții au analizat pe larg, in lumi-' 
na hotărîrilor Plenarei comune a 
C.C. al P.C.R. și a Consiliului Suprem • 
al Dezvoltării Economice și Sociale 
din 21—22 iulie 1975, a indicațiilor 
cuprinse în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu rostită cu acest 
prilej, modul în care trebuie să ac
ționeze în continuare organele și or
ganizațiile U.T.C. în vederea înfăp
tuirii sarcinilor economice din acest 
an, a angajamentelor asumate în 
cinstea Congresului al 'X-lea al 
Uniunii Tineretului Comunist.

(Agerpres)

Județul Covasna a încheiat
1

recoltarea cerealelor păioase

+
O delegație''A.R.E.U.’S;scondUsă de .Romulus și Reipus".- Vor,realizate

’ Vasile Alexâhdi<®Scu«adjunct al mi- *’»’<• w» «wlter.to n
nistrului educației și' învățămîntului,

și'. plicuri „prima zi", obliterate, cu o 
______  ___ ........ ....... _______  . . ștampilă specială.
a plecat, sîmb|tk‘,' rn1 .UpiunesFSovie- ’ ' ' (Agerpres)
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Lucrătorii din agricultura județului 
Covasna au încheiat, la data de 16 
august, recoltarea cerealelor păioase 
de pe întreaga suprafață de 22195 
hectare. Deși s-a desfășurat în con
diții climatice grele, campania de re
coltare a 
minat cu 
•mîni mai 
denți. în
tate a unităților agripole de stat și 
cooperatiste din județul Covasna se 
lucrează cu sîrguință' la executarea 
arăturilor, la recoltarea și depozita
rea furajelor.fedlvA ,to19' ■ : uHaoirt n>. .
I I I ■ H I I

cerealelor păioase s-a ter- 
aproximativ două săptă- 

repede decît în anii prece- 
prezent, în marea majori-

La solemnitate au participat ge
neralul de armată Ion Ioniță, mi
nistrul apărării naționale, Teodor 
Coman, ministrul de interne, gene
ral-colonel Ion Coman, prim-ad- 
junct al ministrului apărării națio
nale și șef al Marelui stat major, 
generalul maior Gheorghe Gomoiu, 
adjunct al ministrului apărării na
ționale și secretar al Consiliului

Erau cuprinși de e- 
moția acestei zile mari 
și unice cînd ei, sol- 
dații, cetățeni ai Repu
blicii Socialiste Româ
nia, jurau credință... 
Dar, ca întotdeauna 
cînd un nou contin
gent Împlinește acest 
act suprem al legă- 
mîntului de loialitate 
pe viață față de patrie 
și popor, de aceleași 
emoții erau stăpî.niți 
toți ostașii, de toate 
vîrstele și gradele, pî
nă la coloneii și gene
ralii cu răspunderi' pe 
umeri și ani multi în 
meseria armelor. Un 
veteran .al războiului 
antihitlerist spunea, 
fără nici o emfază, că 
ori de cite ori participă 
la solemnitatea depune
rii jurămîntului, el re
petă in gînd, odată cu 
cel mai tînăr soldat, 
textul legămintului. cu- 
vînt cu cuvînt, trăind 
sentimentul bucuriei 
și mîndriei de a-și po
trivi pasul în cadența 
armatei de azi și a în
săși tinereții patriei...

...în zilele și săptă- 
mînile care au pre
mers dimineața depu
nerii jurămîntului, a- 
ceastă sărbătoare os
tășească luminată de 
marea și 
sărbătoare 
de la 23
mandanții, 
de partid, comuniștii 
din. unități au — purtat 
nul te discuții cu tine
rii soldafi despre tă
cutul de luptă al nea
mului, despre jertfele 
eroice ale înaintași
lor, despre prezentul 
patriei încărcat de îm
pliniri și despre viito
rul ei strălucit. Fieca
re asemenea contact 
uman a confirmat, o 
dată mai mult, marea 
vocație a celor veniți 
sub drapel pentru 
ceea ce numim nobil, 
cutezător, vitejesc. S-a 
discutat, firește, cel 
mai mult despre pro-

politic superior al armatei, membri 
ai consiliilor de conducere ale ce
lor două ministere, reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de 
stat, generali și ofițeri superiori, 
veterani ai războiului antifascist, 
membri ai gărzilor patriotice, ai 
formațiunilor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei, 
pionieri, părinți ai ostașilor.

Caracteristic pentru Gabonul ,de 
astăzi — unul din tinerele state 
ale Africii — este opțiunea clar ex
primată pentru crearea unei indus
trii naționale de sine stătătoare. Si
tuată pe linia Ecuatorului, în par
tea estică a . continentului, ta
ra dispune de mari bogății natu
rale. Din cele aproximativ 267 000 
km, . cit este suprafața totală, 
225 000 kmp sînt acoperiți de 
păduri, în mare parte de. esen
țe prețioase. Subsolul ascunde, 
de asemenea, adevărate comori: 
mangan (locul al patrulea în 
producția mondială), fier (rezer
ve evaluate la mult peste un mi
liard tone), uraniu, petrol (extrac
ție anuală aproximativ 10 milioane 
tone țiței), aur, diamante. Valori
ficarea acestor bogate resurse în in
teresul propriei dezvoltări, investi
rea veniturilor realizate din expor
turi în construcția industrială — 
politică promovată cu fermitate de 
guvernul condus de președintele 
Albert Bernard Bongo — n-a întîr- 
ziat să dea roade. La 15 ani 
da la proclamarea Independenței 
— eveniment sărbătorit astăzi de 
poporul gabonez — țara se prezintă 
cu importante realizări în dezvolta
rea ecOnomico-socială, în ridicarea 
nivelului de trai al populației.

Pe harta Gabonului au apărut șl 
sînt în curs de realizare o serie de 
importante uzine, fabrici, centrale 
electrice și alte obiective. O dez
voltare considerabilă a cunoscut-o 
rețeaua căilor de comunicații. In 
prezent, se află în . construcție 
calea ferată transgaboneză — una

din cele mai mari lucrări ce se 
execută actualmente pe continent 
— care, avînd o lungime de peste 
900 km, va lega capitala tării, Li
breville, de principalele zone de 
exploatare a minereurilor de man
gan, fier, uraniu. Printre proiectele 
de viitor, prevăzute in cel de-al 
doilea plan cincinal de dezvoltare, 
în curs de realizare, pot fi mențio
nate amenajarea unor moderne 
porturi Ia Santa Clara și Port-Gen- 
til, construcția unei mari fabrici de 
celuloză, a unui nou aeroport la 
Libreville ș.a.

In România sînt cunoscute și ur
mărite cu simpatie eforturile și 
succesele poporului gabonez pe ca
lea dezvoltării libere, de sine stătă
toare. Intre țara noastră și Ga
bon s-au statornicit și dezvoltat 
relații prietenești de colaborare pe 
multiple planuri. Un moment de 
deosebită însemnătate în extinderea 
acestor relații l-a constituit recenta 
vizită în România a președintelui 
Republicii Gaboneze. Convorbirile 
purtate de președintele Nicolae 
Ceaușescu • și președintele Albert 
Bernard Bongo, acordurile și înțe
legerile încheiate, dorința ma
nifestată de ambele părți de a con
tinua consultările în vederea depis
tării unor noi posibilități de conlu
crare deschid noi și vaste perspec
tive pentru adîncirea și multipli
carea colaborării româno-gaboneze, 
pe diverse planuri, corespunzător 
intereselor ambelor popoare, cauzei 
independenței și progresului.

G. DASCALU

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT* SPORT

FOTBAL:

a noului
Astăzi, pe stadioanele din opt 

orașe, vor avea loc partidele primei 
etape a campionatului diviziei A, e- 
diția 1975—1976.

Conform tradiției, noile promovate 
vor avea avantajul terenurilor pro
prii în etapa inaugurală. De fapt, 
Rapid nu va juca împotriva Olimpi
ei în Giulești, stadion care i-a adus 
multiple satisfacții chiar în sezonul 
trecut, ci, în cuplaj, pe terenul unde 
a cucerit „Cupa României" — stadio- 

£ ”* i,23 August". F.C. Bihor. întărită
\ j „udovic Sătmăreanu și Alexan- 

■•A...U Nagy, va întîlni la Oradea pe 
F.C. Constanța, iar S.C. Bacău, din 
rînduril.e căreia face parte acum și 
Vasile Aelenii, va primi vizita Po
litehnicii Timișoara, echipă condusă 
azi de foștii antrenori băcăoani Pe
tre Rădulescu și Constantin Rădu- 
lescu.

îi dorim noii ediții a campio
natului o desfășurare de calitate, 
spectaculoasă și fără perturbări 
ale calendarului stabilit și anun
țat public. De cîte ori campionatul 
a avut regularitate, forma echipelor 
a fost mai bună, iar contribuția lor 
la loturile reprezentative a sporit în 
calitate. Referirea aceasta o facem 
gindindu-ne la calendarul interna
țional din sezonul care urmează, ca
lendar încărcat de responsabilități 
competiționale, atît pentru echipa 
reprezentativă A, cu obiective im
portante în campionatul european in- 
terțări și în preliminariile olimpice, 
cit și pentru echipele cluburilor frun
tașe, sortite încă din primul tur al

etapă 
campionat

cupelor europene să înfrunte forma
ții renumite cum sînt Real Madrid, 
S.C. Anderlecht. Steaua roșie Bel
grad și Dynamo Dresda.

Desfășurarea normală a campio
natului diviziei A și reprezentarea cu 
demnitate a culorilor fotbalului nos
tru în întrecerile internaționale cer, 
în primul rînd, ordine și disciplină 
la toate eșaloanele, de la F.R.F. și 
organele sale pînă la cluburi, res
pectarea integrală a Regulamentului 
de organizare a activității fotbalisti
ce și a tuturor celorlalte norme în 
vigoare. Ordinea deplină Ia toate 
eșaloanele și comportarea disciplina
tă a jucătorilor, antrenorilor, arbi
trilor, a întregului activ din fot
bal, ca și a suporterilor — iată unul 
dintre imperativele campionatului 
care va începe mîine.

V. M.

VOLE! :
„Trofeul Tomis"

Competiția masculină de volei 
„Trofeul Tomis" s-a încheiat aseară 
la Constanța cu victoria echipei Po
loniei, campioană mondială. Pe locu
rile următoare s-au clasat în ordine : 
România, Cehoslovacia, Iugoslavia și 
Ungaria. Rezultatele ultimelor două 
partide : Polonia — Ungaria 3—1 
(15—7, 10—15, 15—8, 15—7) ; Ceho
slovacia — Iugoslavia 3—1 (15—9,
15—9, 7—15, 15—10).

LUPTE :
întrecerile juniorilor 

pentru titlurile mondiale
La Haskovo (Bulgaria) au conti

nuat ieri campionatele mondiale de 
lupte libere pentru juniori. în limi
tele categoriei 74 kg luptătorul ro
mân Constantin Fedore l-a învins 
prin tuș pe iugoslavul Bojinovski, 
iar la categoria 68 kg Dumitru Bu- 
ta a terminat învingător înainte de 
limită întîlnirea cu francezul Nicolle. 
Prin tuș a cîștigat și semigreul ro
mân I. Ivanov în meciul susținut cu 
Demianov (Iugoslavia). La categoria 
57 kg Gheorghe-Anghel l-a întrecut 
la puncte pe iranianul Hosseini.

NATAȚIE
La Leeds au început întrecerile 

de înot din cadrul „Cupei Europei" 
(grupa A feminin). După prima zi, 
pe primul loc în clasament se află 
echipa R. D. Germane cu 67 puncte, 
urmată de Olanda — 52 puncte, R. F. 
Germania — 43 puncte, U.R.S.S. — 
39 puncte, Anglia — 31 puncte, Sue
dia — 26 puncte, Italia și Ungaria cu 
cite 19 puncte.

Cîteva rezultate mai importante : 
100 m liber : Brighita (Olanda) — 
58”20/100 ; 100 m fluture : A. Leucht 
(R. D. Germană) — l’03”40/100; 400 m 
liber : A. Eife (R. D. Germană) — 
4’24”93/100 ; 200 m mixt : A. Shott 
(R. D. Germană) — 2’23”56/100.

ȘAH
în localitatea Tientise (Iugoslavia) 

încep campionatele mondiale de șah 
rezervate juniorilor. Printre favo- 
riții competiției se numără Larry 
Christiansen (S.U.A.), Valeri Șekov 
(U.R.S.S.), Jaime Neto (Brazilia) și 
Johathan Mestel (Anglia).

(Urmare din pag. I)
...$i mai știu că- în acea 

vreme Craiova număra 
55 000 de locuitori. De cin
cizeci și cinci de ori cite o 
mie. Ca tot atiția plămîni 
ulcerați spectaculos de boa
la sărăciei maxime. Este de 
ajuns această imagine pen
tru a putea spune, nu doar 
de dragul figurii de stil, ci 
în accepția cea mai concre
tă a cuvîntului, că atunci, 
în preajma Eliberării, ora
șul de pe malul Jiului era 
în suferință.

...îmi este foarte la înde- 
mînă ca, pornind de la a- 
cest reper al trecutului, să 
continui făcînd un salt, pes
te 31 de ani și să întreb 
reporteri cește : „Știti că, 
azi, la Craiova funcționea
ză una dintre cele mai 
mari și mai moderne unități 
spitalicești din tară ?“ Sau : 
„Știti că, în curînd, Uni
versitatea craioveană va da 
prima ei promoție de me
dici ?“ în același ton, pot 
continua intrebînd : „Știti 
că astăzi Craiova numără 
220 000 de locuitori ?“ Sau : 
„Știți că fostul loc sinis
tru numit Balta Craiovitei 
este azi cartierul Craiovita 
Nouă, construit din nou și 
adăpostind mai multi cetă
țeni decît avea Craiova an
tebelică ?“ Sau : „Știti că 
fiecare al treilea cetățean

al Craiovei locuiește Ia 
bloc iar un alt procent în
semnat locuiește în case 
noi ' construite în ultimii 
ani Dar acestea sînt
realități larg cunoscute. Și 
care — de' ce n-am recu
noaște-o ? — nici nu prea 
mai impresionează. Căci ce 
localitate din tară nu are

lele Craiovei din pragul 
Eliberării erau iluminate 
cu petrol ? Dar marea în
treprindere ’ de prefabrica
te ? Dar vatra locomotive
lor electrice și a marilor 
transformatoare de . forță ? 
Dar producerea de tractoa
re ? Dar Universitatea — vis 
secular, înscris în progra

vremea
slab. Temperatura maximă a fost de 
27 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 18, 
19 și 20 august. In țară : Vremea va1 fi 
în general frumoasă, in jumătatea de 
sud a tării, unde cerul va ft variabil 
și numai Izolat se vor semnala averse 
de scurtă durată. Tn .jumătatea de 
nord, vremea va fi în general instabi
lă. Cerul va prezenta înnorărț mai ac
centuate și vor cădea plot locale, care 
vor fi șl sub formă de averse. însoțite 
de descărcări electrice. Vint slab, pînă 
la potrivit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 8 și 18 grade, tar cele 
maxime între 20 sl 30 de grade, mal ri
dicate în sudul tării. In București : 

.. Vreme, in general frumoasă, cu cerul 
'■ variabil. Vmt-'$Sb, '’J^țjîhă la T®triv|it.

Temperatura Vsiverește la începutul In
tervalului,- apoi va fi ușor -variabilă. 

ie-liO -^Jn' -fls !

ficiu. Este tocmai at
mosfera care domneș
te în armată, atmosfe
ra pe care o vor res
pira acești tineri băr
bați în toate lunile 
stagiului militar ; este 
tocmai spiritul arma
tei noastre, făurită și 
educată de partid. în
suși jurămîntul pe care. 

5«rH<a3irfv<kPlenara depus ieri /-noul
al P.C.R. șFGohsii'itîliGf ’■ contingent proclamă 

...Suprem al Dezvoltării-, acest spirit și-l -ridică 
Economice și Sociale,; la tang de lege morală 

îinfoa Wd! debseb|t>Lâ(aW^- juridicăJjțiri-iJur să;
■ impresionat pe acești'"1 nu-mi precupețesc sin-; 

tineri — și' în prag de 
jurâmînt ei le-au evo
cat iar și iar — minu
natele îndemnuri ale 
secretarului general al 
partidului și coman
dantul suprem al for
țelor armate adresate 
comuniștilor și tuturor 
fiilor țării de a încor
pora fn întreaga lor 
activitate, în muncă și 
comportare spiritul 
revoluționar, de înal
tă răspundere și sacri-

apropiata 
națională 

August, co-

blemele actuale ale ță
rii, despre amplul te
zaur de idei cuprins 
in istoricele documen
te ale Congresului al 
XI-lea al partidu
lui ; s-a discutat des
pre sarcinile mobi
lizatoare cuprinse în 
cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la

’gilfeaH TW>d deb^Iițț'.‘î^u;WȘ'i' juridicăîj£ri:;Jur să

gele și viața pentru a 
' apăra pămîntul stră
moșesc, independenta 
și suveranitatea pa
triei, cauza socialis
mului".

■Este un cuvînt de 
onoare, ostășesc, pe 
care nu-I vor Călca 
niciodată,, care va trăi 
Întotdeauna în conști
ința lor.

Colonel 
T. LUGOJANU

Ieri In țară : Vremea a fost frumoa
să șl a continuat să se' încălzească, în 
toate regiunile. Cerul a fost variabil, 
mai mult senin După-amiază. certjl 
a prezentat înnofSri locale In Crișana 
iar în zona Bălșoara a plouat și s-au 
semnalat descărcări electrice. Vînt 
slab, pînă la potrivit. Temperatura ae
rului la ora 14 era cuprinsă între 20 
de'grade la Cimpulung Muscel și 33 de 

-w.grade-Ja Gbișineu-Criș, Arad,,. Țlmișoa-,
<aa-, 'Sînnicdlau-Mare, Lugoj - șt ftătțți.'" 
In București : Vremea a fost frumoa
să, cu ceru! mai mult senin. Vînt

biii 1 ' , Itnw
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TENIS: Turneul de la Toronto
în sferturile de finală ale turneu

lui de la Toronto, campionul român 
Ilie Năstase l-a eliminat cu 6—3, 6—7, 
6—2 pe australianul John Alexan
der. Alte rezultate : Juan Gisbert 
(Spania)—Hans Plotz (R. F. Germa
nia) 6—2, 7—5 ; Phil Dent (Austra
lia)—Wojtek Fibak (Polonia) 7—5, 
6—4. Manuel Orantes (Spania)—A- 
driano Panatta (Italia) 6—4, 6—1. In 
semifinale. Ilie Năstase îl va tntîlni 
pe australianul Phil Dent, iar Oran
tes va juca în compania lui Gis
bert.

ATLETISM : La lungime, 
peste 8 metri

La un concurs desfășurat la Eu
gene (S.U.A.), Arnie Robinson a 
cîștigat proba de săritură în lun
gime cu un rezultat de 8,03 m. Alte 
rezultate înregistrate : prăjină : Earl 
Beli — 5,33 m : 100 m plat : Clany 
Edwars — 10”3/10 ; 110 m garduri : 
Charles Rich — 13”6/10 ; ciocan : 
Larry Hart — 65.48 m ; suliță : An
thony Hall — 79,84 m.

RUGBI s Selecționata română 
în Noua Zeelandă

AUCKLAND 16 (Agerpres). — în 
continuarea turneului pe' care-1 în
treprinde în Noua Zeelandă. selec
ționata de rugbi a României a ju
cat la Whangarei în compania for
mației North Auckland — transmi
te agenția Reuter. Peste 12 000 de 
spectatori au urmărit din tribunele 
arenei „Okara Park" acest .ioc, în
cheiat cu scorul de 3—0 în favoarea 
gazdelor.

HANDBAL : Echipa 
Cehoslovaciei pe primul loc

Turneul international masculin de 
handbal desfășurat în orașul ceho
slovac Martin s-a încheiat cu vic
toria reprezentativei Cehoslovaciei, 
care în meciul final a învins cu sco
rul de 19—18 (10—9) selecționata 
României. Iată clasamentul final : 1. 
Cehoslovacia : 2. România ; 3. Po
lonia : 4. Ungaria ; 5. -R. D. Germa
nă : 6. U.R.S.S. : 7. Cehoslovacia (ti
neret) ; 8. Bulgaria. -

S,io Deschiderea programului.
8,40 Cravatele roșii.
0,33 Fjlm serial pentru copil : 

■ Daktari.
10.00 Viața satului.
11,13 Aventura cunoașterii.
11.45 Bucuriile muzicii. 
12,30 De strajă patriei. 
13 do Telex.
13,05 Album duminical : „La noi" 

— muzică ușoară cu Janina 
Matei și Mirabela Dauer ; 
cupletul emisiunii : „Una 
mică'* ; șlagăre celebre ; vor
be de duh ; povestea filmu
lui muzical (XI). Ora 14,00 — 

. „Ce vrăji a mai făcut nevasta 
mea"; Umor universal: Chi
rurgia" de A. P. Cehov ; 
șah-mat în... 15 minute.

15.00 Fotbal : • C.F.R. Cluj-Napoca- 
Dinamo București. Campio
natul national, divizia A. 
Transmisiune directă de la 
Cluj-Napoca.

16.45 Spectacol de dresaj hipic de 
înaltă școală. Transmisiune 
de la Viena.

17,15 Drumuri în istorie. De la Ce
tatea Orația la Curtea Veche.

17.35 Film serial : UFO. Cu : Do
lores Mantez, Alexis. Kanner, 
Ed Bishop, Michael Bllling- 

• ton. Regia : Bill Camp.
]8,25. Muzică populară.
18.40 Hans Cristian Andersen... la 

fotograf. Film documentar.
19.00 Lumea copiilor : Prietenii lui 

Răducu.
19,20 1901 de seri. 

> 19,30 Telejurnal.
20.00 Film artistic : ■ „Trenul".. Tn 

distribuție : Burt Lancaster, 
Paul Scofield, Jeanne Moreau, 
Michel ’Simon, Suzanne Flon, 
Albert R6my, Jacques Marin. 
Regia : John Frankenheimer. 

22,05.24 de ore.

-■----- rrm----n—1------------- -
2215 Duminica sportivă.
22,30 închiderea programului.

PROGRAMUL II
10,00—11,30 Matineu simfonic. Or

chestre de peste hotare în 
stagiune bucureșteană.

20,00 Desene animate pentru copil.
20.20 Ora melomanului. Perspecti

ve enesciene.
21,05 Film artistic : „Agentul X 

25“ (reluare). Producție iugo
slavă.

22.30 închiderea programului.
LUNI, 18 AUGUST 1975
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. Muzee și expozi
ții : Muzeul de istorie a parti
dului.

16.30 Emisiune în limba maghiară. 
19,00 Poeme despre femei.
19.25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Cel mai bun continuă. Con

curs de cultură generală și 
pregătire multilaterală.

20,55 Tinerii timpului prezent.
21.30 Roman-foileton : „Și totuși se 

învîrtește..." (ultimul episod).
22,10 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL II
17,00 Telex.
17.05 Rezonanțe de madrigal și de 

cîntec românesc.
17.20 Documentar TV : „Redesco

perirea Cernei".
17.40 Muzică ușoară.
18,00 Film artistic : „Voci în insu

lă" — producție a studiouri
lor cinematografice bulgare. 
Regizor : Ranghel VÎIceanov. 
în distribuție : I. Kondov, S. 
PeiceV, K. Kotev.

19.25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Film serial pentru copii î 

Daktari.
20.25 Teatru serial TV- : ..Mușatl- 

nii". Episodul IV : „Apus de 
soare"'

21.25 Telex.
21.30 Măgurele — orașul satelit al 

Capitalei.
21,50 Portativ ’75.
22,15 închiderea programului.

procesul Înscenat muncito
rilor greviști, depoziția unui 
tînăr martor — comunistul 
Nicolae Ceaușescu — răsu
nase ca o neiertătoare acu
zare Ia adresa nedreptei 
orînduiri).

în acest august, cetățenii 
Craiovei, de aproape patru 
ori mai multi decît în 1944

„U CRAIOVA PICĂ ROUĂ...“ .

măcar o „Craiovită" a ei 
(Craiova are șapte aseme
nea zone), devenită modern 
cartier de locuințe sau plat
formă industrială ? Și care 
oraș nu are procentul lui 
spectaculos, de mîndrie in
tr-o direcție sau alta a dez
voltării ? în plus, la Cra
iova, ca în atîtea locuri, 
compararea realităților pre
zente cu repere, similare 
din trecut este pur și sim
plu imposibilă din... lipsa 
termenului de comparație. 
De pildă, cu ce să compari 
marele combinat chimic de 
la buza Jiului ? Cu cele 
citeva boiangerii din tre
cut ? Dar Termocentrala de 
alături, cu., ce s-o compari. 
— cind măi toate mahala

mul pașoptiștilor și con
cretizat abia în pragul a- 
cestui luminos deceniu ?...

Revin, deci, la caracteris
tica de așezare deschisă a 
Craiovei și evoc izvorul, 
justificarea istorică a aces
tei superbe dezvoltări. El 
constă în ampla, neprege- 
tata deschidere a bătrînei 
bănii, cu 31 de ani în ur
mă, către noul timp isto
rie al patriei, către orizon
turile generoase desfășura
te prin gindul și lupta Par
tidului Comunist Român. O 
deschidere totală. Din pri
ma clipă. Ca în fața marii 
șanse, îndelung așteptate... 
A unei împliniri de sentin
ță istorică (aici, în 1934. la

(un spor și un ritm care 
spun totul despre dimen
siunile dezvoltării acestei 
așezări), vor trece mîndri, 
in șir sărbătoresc, prin fața 
tribunelor înălțate in apro
pierea sediului Consiliului 
popular județean. Fosta 
prefectură... Pe aceste trep
te, cu trei decenii în urmă, 
mica dar puternica organi
zație locală de partid a 
condus muncitorimea ora
șului. forțele lui progresis
te. către cucerirea puterii. 
Orașul se deschidea, astfel, 
către drumul adevărat, ma
gistral. al istoriei.

Care înseamnă, de fapt, 
drumul de la orașul agonic, 
de acum trei decenii, la 
localitatea de azi. înflo-

ritoare întru civilizație 
socialistă, dialogînd me
reu mai amplu. cu tara 
și cu zările tuturor conti
nentelor, prin intermediul 
unei bogate și variate pro
ducții, specifică zonelor 
industrializate puternic. 
Craiova — așezare mereu 
deschisă spre tară, spre 
lume. Ca o floare a civili
zației scăldată în rouă a- 
cestui timp. „La Craiova 
pică rouă" spune un vers 
cunoscut, âl cărui sens abia 
în anii noștri este confir
mat de realitate.

Și, bineînțeles. deschisă 
spre viitor. Spre noul cin
cinal care consemnează, 
pentru Craiova, printre al
tele, apariția a două noi 
ramuri industriale ( o pre
mieră semnificativă t pro
ducția de medicamente și 
antibiotice), edificarea se
diilor a două facultăți, 
plantarea cu blocuri de lo
cuit a încă trei cartiere — 
și atît.ea alte obiective, ca 
tot atîtea borne pe drumul 
timpului socialist al patriei. 
Timp care condensează, in 
numai 31 de ani. în glo
riosul ultim deceniu. Împli
niri mai bogate decît cele 
cuprinse în răstimpul de la 
fundarea Pelendavei și oină 
in zorii Eliberării.

Dar, despre toate acestea, 
mai pe larg. în preajma 
aniversării.

CONCURSUL MUZICAL 
„CIPRIAN PORUMBESCU"

Cu festivitatea de premiere și 
spectacolul de gală al laureaților, 
s-a încheiat la Suceava cea de-a 
patra ediție a concursului muzical 
de interpretare instrumentală „Ci- 
prian Porumbescu". Timp de cinci 
zile, peste 160 de participanți — 
copii intre 5 și 15 ani. din toate zo
nele țării — din școli și licee de 
specialitate. școli generale și 
cercuri de profil ale caselor pionie
rești, s-au întrecut pe scena con
cursului.

Trofeul „Lira de aur" și titlul de 
„Laureat al concursului" au fost 
ciștigate de eleva' Dorina Mangra 
din orașul Cluj-Napoca. Au fost a- 
cordate, de asemenea, premii și 
mențiuni.

„TISMANA ’75"
în cadrul „Zilelor culturii gor- 

jene", la Tg. Jiu și Tismana s-a 
desfășurat joi și vineri cea de-a 
10-a ediție a Festivalului cîntecu- 
lui. jocului și portului popular din 
Gorj. în prima zi, soliștii vocali și 
instrumentiști de muzică populară 
din 8 județe s-au întrecut in ca
drul concursului „Tinere talente", 
inițiat de Comitetul județean Gorj 
al U.T.C. în cea de-a doua zi, în 
frumoasa localitate gorjană de la 
poalele munților Vilcan a avut loc 
parada portului popular dotată cu 
premiul „pentru cel mal frumos 
costum", gala laureaților. specta

cole folclorice, întreceri sportive. 
(Dumitru Prună).

EXPOZIȚII PE LITORAL
„Spațiu și lumină" — acesta este 

titlul expoziției deschise la Gale
riile de artă din , Constanța de 
sculptorul Constantin Lucaci. — au
torul monumentalei fîntîni arte-

CULTURAL
ziene din fața gării din același 
oraș. Tot în aceste zile, la Mamaia, 
in saloanele noului hotel „Condor", 
Axente Bozeșan expune 47 de 
pinze rgprezentînd flori, iar Veress 
Pal o'serie de peisaje in acuarelă, 
tn holul hotelului „Doina" din 
aceeași stațiune sînt prezente, pen
tru a doua oară pe litoral, lucrări 
de ceramică ale artistului Petru 
Anghel din Arad. (George Mihâes- 
cu).

„CONDIȚIA SOCIALĂ 
A FEMEII”

In șirul acțiunilor organizate în 
județul Vaslui cu prilejul anului 
Internațional al femeii se înscrie 
și o. recentă manifestare care a

avut loc in municipiul Birlad. La 
simpozionul cu tefria : „Condiția 
socială a femeii" au participat 
muncitoare de la întreprinderea de 
rulmenți, intelectuale, activiste ale 
comitetelor și comisiilor de femei 

, din Birlad, Vaslui și Huși. Cu a- 
cest prilej au fost relevate, printre 
altele, contribuția femeilor la viata 
economică, socială și politică în 
etapa actuală, activitatea organiza
ției de femei din țara noastră pe 
plan internațional. La clubul între
prinderii de rulmenți din Birlad a 
fost vernisată o expoziție cu lu
crări de artă populară și artizanat. 
(Crăciun Lăluci).

„SUPERMAGAZIN 
SATIRIC"

în sala Casei de cultură a sindi
catelor din Ploiești a avut loc spec
tacolul „Supermagazin satiric", 
susținut de brigăzile artistice de a- 
gitație din unitățile comerciale lo
cale. Scenetele, scheciurile, mono
loagele, Întregul program a fost 
dedicat oamenilor care activează 
în acest sector de mare importanță 
socială. S-a pus accentul pe ser- 
viabilitatea in magazine, diversifi
carea formelor și metodelor de co
merț pentru reducerea timpului 
de cumpărare, ținîndu-se seama de 
cerința și gustul publicului local, 
buna aprovizionare etc. Au parti
cipat — cum era și firesc — ală
turi de un numeros public, și lu
crători din rețeaua comercială plo- 
ieșteană. (Constantin Căpraru).
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ÎN ITALIA A APĂRUT VOLUMUL

NICOLAE CEAUȘESCU 
„Noul curs pentru 

o colaborare internațională"

Manifestări consacrate 
sărbătorii naționale a României

ROMA 16 (Cores
pondență de la R. 
Bogdan). — Editura 
„Rusconi" din Mi
lano a scos de sub 
tipar zilele acestea, 
In colecția de largă 
popularitate „Istoria 
văzută de aproape", 
volumul „NOUL CURS 
PENTRU O COLABO
RARE INTERNAȚIO
NALĂ", care înmă
nunchează o cuprinză
toare selecție din ex
punerile, articolele și 
interviurile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu re
feritoare la probleme
le majore ale lumii 
contemporane și, în 
primul rînd, la căile 
de realizare a unei noi 
ordini economice si po
litice internaționale.

Cuvîntul introductiv 
este semnat de prof. 
Giancarlo Elia Valori, 
secretar general al In
stitutului italian pen
tru relații internațio
nale. autor al cărții 
consacrate vieții și 
personalității președin
telui României socia
liste, apărută în lim
bile italiană și france
ză. Caracterizînd noua 
lucrare drept „o carte- 
document", semnatarul 
studiului introductiv 
subliniază contribuția 
deosebită a României, 
a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, la soluțio
narea marilor proble
me ale lumii contem
porane. Textele alese
— relevă prof. Valori
— „sint toate docu
mente ce conțin măr
turia voinței politice 
hotărîte a președinte
lui Ceaușescu. a dorin
ței de pace care de
pășește sfera acțiuni
lor cu caracter public, 
oficial, ale președinte
lui României, ajungînd 
în mod direct la sfera 
acțiunilor de angajare 
pe plan personal și u- 
man". Președintele 
Nicolae Ceaușescu — 
subliniază în continua
re autorul prefeței — 
„trăiește la persoana 
intîi problemele dez
voltării. ca probleme 
ale tării sale, protago
nistă a unui extraor
dinar salt înainte în 
domeniul producției 
industriale și agricole rare internațională, e- 

cei treimi. d« "ani'yidențierii contribu
ite la eliberarea tării". ''tieiAf‘cihsecvehte- - 'pe 
Profesorul Valori a-
preciază. tot&dătă.' că- 
această experiență a 
României „poate fi 
prețioasă tuturor țări

lor din Asia. Africa și 
America Latină care 
manifestă o profundă 
preocupare pentru dez
voltarea lor economică 
și socială armonioasă".

în această culegere 
— se menționează în 
încheiere — „președin
tele Nicolae Ceaușescu 
se referă la toate pro
blemele semnificative 
ale realității politice si 
economice internațio
nale. fiind un susțină
tor convins al necesi
tății 1 instaurării, prin 
intermediul noului curs 
spre destindere, a u- 
nei noi ordini econo
mice internaționale ; 
contribuția sa in acest 
sens este prețioasă 
pentru oricine dorește 
să abordeze într-o ma
nieră nouă perspecti
vele păcii și colaboră
rii între popoare".

Pe ultima copertă, 
editura notează că în 
această carte își spune 
cuvîntul „un protago
nist al scenei politice 
europene care a știut 
să confere un caracter 
original modului de a 
aborda problemele ho- 
tărîtoare ale timpului 
nostru". Scrierile pre
ședintelui României, 
subliniază editura, pre
zintă pentru cititorul 
italian un dublu inte
res : acela de a putea 
examina direct, pe 
baza unor materiale 
provenite din prima 
sursă, opțiunile și 
motivările politicii u- 
nei țări apropiate ca 
limbă, origine și tra
diții, precum și de a 
putea recepta, printr-o 
confruntare clarifica
toare, soluții și expe
riențe diferite in pro
bleme de interes co
mun șl esențial.

Grupate în 16 capi
tole tematice, textele 
selectate din lucrările 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu definesc 
concepția și politica 
partidului și statului 
nostru asupra princi
palelor probleme ale 
vieții internaționale. 
Un loc important în 
cadrul volumului revi
ne noului curs spre 
destindere, intr-un cli
mat de pace și colabo-

care o aduce Romania 
la -consolidarea - proce
sului de largă colabo
rare și înțelegere între 
toate țările lumii, in

Ministrul peruan al relațiilor

externe despre

Obiectivele apropiatei 
Conferințe ministeriale 
a statelor nealiniate

LIMA 16 (Agerpres). — într-o de
clarație consacrată lucrărilor celei 
de-a. cincea Conferințe ministeriale 
a statelor nealiniate, ce se va în
truni la Lima, începînd de la 25 au
gust, ministrul peruan al relațiilor 
externe. Miguel Angel de la Flor 
Valle, a relevat că discuțiile se vor 
referi la apărarea preturilor la ma
teriile prime pe piața internaționa
lă. Va fi examinată și posibilitatea 
creării unui fond permanent pentru 
constituirea unui. stoc de rezerve de 
materii prime, astfel incit să' fie 
împiedicată fluctuația prețurilor a- 
cestora.

Printre punctele înscrise pe agen
da de lucru a Conferinței ministe
riale. a precizat de la Flor Valle, se 
află, de asemenea, realizarea unui 
fond de solidaritate al țărilor „lu
mii a treia", instituirea unui Consi
liu de coordonare al statelor expor
tatoare de materii prime, problema 
investițiilor și societăților străine.

(Urmare din pag. I)
formulare clară, angajamentul sta
telor de a renunța la forță în 
relațiile lor cu alte state, dar in
clude, ca parte integrantă, documen
tul privind MASURILE PENTRU A 
FACE EFECTIVĂ NERECURGEREA 
LA FORȚĂ ȘI LA AMENINȚAREA 
CU FORȚA. După cum este cunos
cut, revine României meritul esențial 
pentru această realizare — edifica-' 
toare dovadă a unui înalt simț de 
responsabilitate față de un. aspect 
cardinal al securității. Pornind de la 
considerentul realist și constructiv că 
enunțarea principiilor nu asigură, 
implicit, și înfăptuirea lor practică, 
țara noastră a inițiat și susținut în 
cadrul conferinței un ansamblu co
erent și cuprinzător de măsuri pri
vind toate laturile relațiilor inter
naționale — politică, juridică, mili
tară, economică, culturală — a căror 
aplicare consecventă în viață este 
da natură să contribuie substanțial 
ca abolirea forței să devină o nor
mă efectivă a vieții politice europene 
și internaționale. Ca expresie a ade
ziunii largi de care s-au bucurat 
propunerile românești,, a discuțiilor 
care au avut loc pe baza lor, s-a rea
lizat acordul unanim, care, pentru 
prima oară în istoria Europei, con
sfințește in doctrina și practica in
ternațională modalități și căi de a 
face efectivă nerecurgerea la forță.

Care sînt aceste căi ?
înainte de orice, statele participan

te au datoria sacră de a se abține 
de Ia folosirea, sub orice formă, a 
forțelor armate împotriva altui stat 
participant și, cu deosebire, de Ia in
vazia sau atacul asupra teritoriului 
acestuia. într-adevăr, agresiunea ar
mată fiind cea mai gravă crimă la 

diferent de orînduirea 
lor. Cititorului italian 
i se oferă, totodată, o 
expunere aprofundată 
a concepției țării noas
tre in legătură cu de
mocratizarea raportu
rilor internaționale, pe 
baza strictei respectări 
a principiilor suvera
nității și independen
ței naționale, deplinei 
egalități în drepturi, 
neamestecului în tre
burile interne, avanta
jului reciproc, prin 
creșterea continuă a 
participării tuturor 
statelor, indiferent de 
mărimea și potențialul 
lor, la soluționarea 
problemelor ce con
fruntă omenirea. O a- 
tenție deosebită este 
acordată problemelor 
securității europene, 
colaborării în Balcani 
și în zona Mediteranei, 
precum și cursului fa
vorabil pe care l-au 
urmat, îndeosebi în 
ultimii ani. relațiile 
dintre România și Ita
lia.

Culegerea include 
texte semnificative re
feritoare la necesitatea 
stingerii focarelor de 
încordare și tensiune 
în lume ca premisă a 
prosperității economics' 
și sociale a popoare
lor, la necesitatea în
făptuirii unor măsuri 
concrete de dezarmare 
și, în primul rînd. de 
dezarmare nucleară. 
Mai multe capitole din 
lucrare sint consacrate 
analizei situației eco
nomice a lumii con
temporane, probleme
lor ridicate de criza 
economică, energetică 
și de materii prime, 
precum și raporturilor 
economice internațio
nale. Sint tratate pe 
larg chestiunile legate 
de necesitatea lichidă
rii decalajului dintre 
țările industrializate și 
cele în curs de dezvol
tare, subliniindu-se ne
cesitatea ca ele să de
vină o preocupare fun
damentală a întregii 
comunități internațio
nale. Un ultim capitol 
al lucrării prezintă 
concepția Partidului 
Comunist Român, a 
statului nostru cu pri
vire la edificarea unei 
noi ordini.economice și 
politics7 internaționale.' ’ 
de natură să asigure 
omenirii un Viitor
prosper, de pace și în
țelegere între po
poare.

Congresul Partidului 
Poporului Mauritanian

NOUAKCHOTT 16 (Agerpres). — 
La Nouakchott au început lucrările 
Cohgresului al IV-lea al Partidului 
Poporului Mauritanian, care se des
fășoară la sediul Comitetului Perma
nent al Biroului Politic Național al 
P.P.M.

Moktar Ould Daddah, secretar ge
neral al Partidului Poporului Mauri
tanian, a prezentat în fața delegați- 
lor la congres raportul de activitate, 
în care a relevat importantele suc
cese obținute de poporul țării în ul
timii ani în domeniul dezvoltării so- 
cial-economice a Mauritaniei. în a- 
cest. sens. în raport s-a arătat că. în 
perioada care a trecut de la Congre
sul extraordinar al partidului din 
anul 1971, a fost introdusă valuta na
țională, au fost naționalizate o serie 
de mari companii străine și a avut 
loc reforma învățămîntului. Totodată, 
Moktar Ould Daddah a prezentat 
spre examinare congresului proiec
tul de Statut al Partidului Poporului 
Mauritanian.

Partidul Comunist Român este re
prezentat la lucrările congresului de 
tovarășul Emil Nicolcioiu. membru 
supleant al C.C. al P.C.R.. ministrul 
justiției, care a prezentat salutul a- 
dresat congresului de către C.C. al 
P.C.R.

adresa suveranității, independenței 
și ființei naționale a popoarelor, cel 
dinții comandament al securității 
popoarelor este de a nu admite în 
nici un caz și sub nici, o formă 
asemenea acte care periclitează pa
cea generală, A interzice recurgerea 
la arme în cazul conflictelor de orice 
natură înseamnă a oferi o garanție 
solidă dreptului fiecărei națiuni de 

întărirea securității si taoltarea cooperării in Europa 
reclamă măsuri hoMe pentru aHirea turtei

a-și decide de sine stătător destine
le, fără nici un amestec din afară, a 
elimina o sursă primordială de ten
siune internațională, a prefigura e- 
tapa istorică în care războiul va fi 
exclus din viața societății. Este de la 
sine înțeles că interzicerea folosirii 
forței nu poate fi in nici un fel in
terpretată ca o slăbire a dreptului 
inalienabil al tuturor statelor la 
autoapărare.

Tot din necesitatea de a face e- 
fectivă nerecurgerea la forță decurge 
obligația statelor participante de a 
se abține de Ia orice manifestare de 
forță care ar urmări să facă un alt 
stat participant să renunțe la exer
citarea deplină a drepturilor sale su
verane. Așa cum este știut, din arse-

Evoluția situației din Portugalia
© Directoratul militar anunță : „Sînt în curs de desfășurare eforturi 
în vederea depășirii problemelor existente ; au fost inițiate 
discuții cu liderii partidelor politice" © Apelul Centralei unice a 

oamenilor muncii
LISABONA 16 (Agerpres). — La 

Lisabona a avut loc o reuniune a 
Directoratului militar, alcătuit din 
președintele țării, Costa Gomes, 
primul ministru, Vasco Gonțalves, și 
generalul Otelo Saraiva de Carvalho, 
la care au participat, de asemenea, 
membrii guvernului provizoriu al 
Portugaliei. Un comunicat dat publi
cității la încheierea reuniunii de 
către biroul primului ministru arată 
că „sînt în curs de desfășurare efor
turi în vederea depășirii problemelor 
existente și asigurării, într-un ter
men scurt, a unității indispensabile 
în cadrul forțelor armate, ca garan
ție a autorității revoluționare". Tot
odată, comunicatul precizează că au 
fost inițiate discuții cu liderii parti
delor politice cu scopul de a se pune 
capăt actualei crize politice.

Același comunicat face cunoscut că 
au fost depistate în cea mai mare

Evenimentele din Bangladesh
„Guvernul dorește să aibă relații bune cu toate țările" — a de- 

Khondakar Mustaque Ahmedclarat noul șef al statului,
DACCA 16 (Agerpres). — într-o 

scurtă declarație făcută vineri seara 
la postul de radio național, Khonda- 
kar Mustaque Ahmed, noul șef de 
stat al Bangladesh-ului, a lansat un 
apel către populația țării cerîndu-i 
să rămînă unită, să muncească cu 
seriozitate și să acorde sprijin total 
noului guvern..

Pe plan extern, a afirmat Khonda- 
kar Mustaque Ahmed, Bangladesh 
va face parte din Commonwealth și 
din grupul țărilor nealiniate și va 
adera la principiile Cartei O.N.U. El 
a arătat, de asemenea, că noul gu
vern dorește să aibă relații bune cu 
toate țările, inclusiv „cu' țările cu 
care în trecut nu am avut relații 
prietenești". Bangladesh-ul va res
pecta integritatea teritorială și su
veranitatea celorlalte state și nu va 
tolera nici o ingerință in afacerile 
sale interne.

★
Alte telegramq de presă infor

mează că, tot vineri seara, a avut loc 
și prima ședință a noului guvern al 
Bangladesh-ului, care a fost prezi
dată de K..M. Ahmed. De asemenea, 
se anunță că guVernul Pakistanului 
a recunoscut noul regim de la

I

agențiile de presă transmit:
!n comunicatul iinal dat 

publicității la Helsinki la Încheie
rea reuniunii de două zile a lide
rilor partidelor social-democrate din 
țările nordice se arată că încheierea 
cu succes a Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa con
solidează rezultatele obținute în pro
cesul de destindere a încordării și 
deschide noi posibilități pentru adop
tarea de măsuri practice în scopul 
reducerii cursei înarmărilor și extin
derii cooperării între țările euro
pene.

Președintele Sudanului, 
Gaafar El-Numeiri, a sosit, sîmbă- 
tă. într-o vizită oficială de patru zile 
în Arabia Saudită.

0 reuniune a Consiliului 
Central al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, 
care dezbate evoluția situației din O- 
rientul Apropiat, raporturile O.E.P. 
cu diverse țări arabe, precum si o 
serie de probleme interne actuale 
ale organizației, a început vineri la 
Damasc.

„Complexul olimpic 19 
iunie", care va găzdui apropiata 
ediție, a șaptea, a jocurilor medite
raneene de la Alger (23 august — 6 
septembrie), a fost inaugurat oficial 
de către șeful statului algerian, 
Houari Boumediene. Complexul, 
construcție dintre cele mai moderne 
pe plan internațional, cuprinde săli, 
stadioane, terenuri necesare practi
cării tuturor disciplinelor sportive.

naiul vechii politici imperialiste de 
dominație și dictat au făcut și, din 
păcate, mai fac parte asemenea 
practici nocive cum sînt ingerințele 
în treburile interne, presiunile în 
vederea impunerii unor condiții 
de aservire, crearea de baze mi
litare și dislocarea de trupe pe te
ritorii străine, executarea de mane
vre și efectuarea de mișcări de tru

pe la granițele altor state. Aceste 
practici și numeroase altele sînt in
compatibile' cu respectul datorat su
veranității fiecărui stat, alimentea
ză neîncrederea și încordarea și, ca 
atare. în numele destinderii și secu
rității statelor respective, al păcii ge
nerale, ele se cer definitiv eliminate 
din cadrul unor relații internaționale 
noi.

Statelor participante le incumbă, 
de asemenea, datoria! de a pune ca
păt definitiv actelor de constrîngere 
economică — presiuni, măsuri discri
minatorii, blocadă etc. — urmărind 
aservirea economică a unor state sau 
obținerea de avantaje . unilaterale. 
A venit de mult timpul ca ase
menea practici să înceteze, ca 
eforturile să fie îndreptate spre 

parte elementele reacționare care 
poartă răspunderea pentru actele vio
lente îndreptate împotriva comuniști
lor, care s-au produs în ultimele cinci 
săptămîni în Portugalia.

★
Centrala unică a oamenilor muncii 

portughezi „Intersindicala" a dat 
publicității la Lisabona o declarație 
în care sînt condamnate acțiunile for
țelor reacționare care au dus la 
agravarea situației politice interne și 
se adresează un apel la vigilență că
tre toți oamenii muncii din țară, la 
unire în lupta pentru continuarea 
procesului revoluționar, pentru înain
tarea pe calea socialismului. ,

în declarația centralei sindicale se 
adresează, de asemenea, un apel 
Mișcării Forțelor Armate și guvernu
lui portughez să adopte toate măsu
rile necesare pentru menținerea or
dinii publice democratice în țară.

Dacca și a hotărît să trimită acestuia 
un ajutor în alimente și îmbră
căminte.

Nou val de incidente
LONDRA 16 (Agerpres). — Un 

nou val de violentă a cuprins în ul
timele zile Irlanda de Nord, amenin- 
tînd să pericliteze acordul de înce
tare a focului intervenit în urmă cu 
șase luni.

în capitala provinciei. Belfast, nu
mai în cursul zilei de vineri două 
persoane au fost ucise, iar alte 80 
rănite, in cadrul atentatelor comise 
de elementele extremiste din rîndul 
comunităților protestantă și catolică. 
Chiar în centrul Belfastului au fost 
rănite, vineri, într-un cartier al co
munității catolice, un număr de 48 
de persoane, în urma exploziei unui 
automobil încărcat cu explozivi, 
parcat intr-o zonă aglomerată. Am
ploarea incidentelor din Ulster este 
ilustrată de faptul că în răstimp de 
o săptămînă, în cadrul atentatelor, 
si-au găsit moartea 13 persoane și a- 
proape 200 au fost rănite.

Convorbiri româno-iugo-
SltîVO. contactelor bilate
rale româno-iugoslave, la .Belgrad 
au-avut loc convorbiri între Vasile 

T■ Gliga;^adjunct al ministrului aface
rilor externe, și Milian Komatina, 
adjunct al secretarului federal pen
tru afaceri externe.

In orașul finlandez Turku s-a 
deschis Tîrgul internațional de 
bunuri de larg consum. Parti-

în orașul finlandez Turku s-a 
deschis Tîrgul internațional de 
bunuri de larg consum. Parti
cipă circa 500 de firme din Fin
landa, România, Suedia. Uniu
nea Sovietică, Polonia și Pakis
tan. Din țața noastră sînt pre
zente cu stand propriu între
prinderile „Danubiana" și „Chi- 
mimportexport", care expun o 
gamă variată de produse chi
mice, fire și fibre sintetice, me
dicamente, cosmetice, articole 
din mase plastice și cauciuc, 
anvelope.

Șeful sfatului algerian, 
Houari Boumediene, l-a primit pe 
Henriqqe Carreira, membru al Bi
roului Politic al Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.), 
comandant al forțelor armate ale 
mișcării, sosit la Alger pentru o vi
zită oficială de cîteva zile. Au fost 
evocate probleme legate de evoluția 
actualei situații din Angola.

Guvernul hondurian a de’ 
cis suprimarea tuturor concesiunilor 
și derogărilor de care beneficiau 
companiile străine ce operează pe 
teritoriul țării în domeniul cultivării 
bananelor, acestea trebuind să res
pecte, începînd de la 15 septembrie 
anul curent, regimul la care sînt su
puse companiile naționale.

lărgirea și intensificarea relațiilor e- 
conomice pe baze reciproc avanta
joase — ceea ce, așa cum s-a dove
dit, reprezintă o cale importantă 
pentru dezvoltarea legăturilor poli
tice internaționale.

O cerință imperioasă este și aceea 
de a se acționa consecvent, prin mij
loace cultural-ideologice, pentru 
promovarea climatului de respect în

tre popoare, față de valorile lor spi
rituale, repudiindu-se ferm propa
ganda de război, cultul forței bru
tale, ura față de om și de rasă. Dez
voltarea în acest spirit a schimburi
lor culturale, de informații servește, 
indubitabil, cauza apropierii între 
popoare și, implicit, promovează 
principiul abolirii forței.

Așa cum s-a subliniat, Actul final 
nu este un tratat în accepțiunea 
dreptului internațional ; . forța lui 
este, în primul rînd, de natură mo- 
ral-politică. Statele participante sînt 
insă chemate să întărească prin toate 
căile și formele adecvate, bi și mul
tilaterale, angajamentul lor de a se 
abține de la folosirea forței. Țara 
noastră a acționat cu înaltă consec
vență în acest sens, afirmînd impe-

PEKIN. — La Ambasada țării 
noastre din Pekin a fost organizată 
o conferință de presă, la care au 
participat reprezentanți ai presei cen
trale. ai Radioteleviziunii și funcțio
nari din Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. P. Chineze. însărcinatul 
cu afaceri a.i. al României la Pe
kin. Ion Dorobanțu. a vorbit despre 
profundele semnificații ale actului 
istoric de la 23 August 1944 și des
pre realizările obținute de poporul 
român în construcția socialistă sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân. în frunte cu tovarășul Nicolae

Întrevedere I. B. Tito — 
K. Waldheim

BELGRAD 16 (Agerpres). — Pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia. Iosip 
Broz Tito, l-a primit pe Kurt Wald
heim, secretar general al O.N.U., a- 
flat într-o vizită oficială în Iugo
slavia, și a examinat cu acesta o 
serie de aspecte legate de întărirea 
în continuare a rolului O.N.U. in 
rezolvarea problemelor Internațio
nale.

Kurt Waldheim a avut, de aseme
nea. convorbiri cu Gemal Biedici, 
președintele Consiliului Executiv Fe
deral al R.S.F.I., precum și cu Miloș 
Minici. vicepreședinte al Consiliului 
Executiv Federal, secretar federal 
pentru afacerile externe.

în Irlanda de Nord
Guvernul britanic, paralel cu In

tensificarea acțiunilor forțelor sale 
armate dislocate în provincie pentru 
prevenirea incidentelor, continuă 
consultările cu liderii principalelor 
organizații politice din Ulster in ve
derea găsirii unor modalități prac
tice pentru respectarea încetării fo
cului, convenită la 10 februarie 1975, 
și pentru punerea în funcțiune a 
unui mecanism politic de administra
ție locală care să permită normali
zarea situației din Irlanda de Nord, 
în condițiile reluării actelor de vio
lență. la Belfast s-a deplasat din nou 
Merlyn. Rees, ministru de stat bri
tanic pentru problemele Irlandei de 
Nord, care a început consultările cu 
comandanții forțelor britanice din 
Ulster și cu principalii lideri politici 
locali.

Președintele S.U.A., Ge_ 
’*raîd i'ord, luind cuvîntul îa simpo

zionul asupra' energiei, organizat în 
localitatea Vail, statul Colorado, a 
sublimat cĂțS.U.A. trebuie să7șj, njicj, 
șoreze dependența în ce privește 
petrolul și gazele naturale, ca surse 
de energie, și să dezvolte utilizarea 
unor surse de energie alternative, 
cum ar fi cărbunele și energia solară. 
Președintele a anunțat că a hotărît 
să pună capăt, cu începere de la 
1 septembrie a.c., controlului prețu
rilor asupra petrolului produs . în 
țară.

Arestări în Spania. Eub* 
unități ale- poliției și jandarmeriei 
spaniole operează in ultimele zile 
arestări în rindul populației din pro
vinciile de nord-vest ale țării, sub 
acuzația de opoziție împotriva actua
lului regim. Numeroase percheziții și 
arestări au fost operate in localitățile 
Vigo, Orense, Santiago de Contpostela 
și în alte orașe.

Convorbiri iraniano-siri
OnO. Ăbbas Aii Khalatbary, minis
trul iranian al afacerilor externe, a 
sosit într-o vizită oficială la Damasc, 
la invitația lui Abdel Halim Kha- 
dam. vicepremier și ministrul afa
cerilor externe al Siriei.

Precipitațiile abundente 
ce s-au abătut, ieri, asupra Londrei, 
au avut repercusiuni serioase. O per
soană și-a pierdut viața, iar alte 
două au fost rănite. Mai multe linii 
de metro au fost inundate. S-au or
ganizat echipe de muncitori care lu
crează la evacuarea apei.

rativul nerecurgerii la forță in luări 
de poziție oficiale ale partidului și 
statului, în cuvîntările președin
telui republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, înscriind angajamentul 
de a nu recurge la forță în mod ex
pres într-un șir de tratate și in de
clarațiile solemne încheiate cu alte 
state ; ferm hotărîtă să acționeze și 
de aici înainte în vederea atingerii 

nobilului obiectiv al abolirii defini
tive a forței, ea și-a manifestat vo
ința de a da expresie acestui dezi
derat fundamental în instrumente 
bi și multilaterale de valoare juridică 
și politico-morală cît mai angajantă.

Ca un corolar al renunțării la for
ță, statele participante au îndatori
rea de a depune toate eforturile pen
tru reglementarea oricărui diferend 
dintre ele exclusiv prin mijloace paș
nice și de a se abține de la orice ac
țiune care ar putea să împiedice o 
asemenea reglementare. Acesta este 
glasul rațiunii, glasul experienței care 
a dovedit și dovedește că probleme 
din cele mai spinoase pot fi soluțio
nate pe căi politice dacă există do
rință și dacă se ține seama de inte
resele tuturor părților.

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

PARIS. — Cu prilejul aniversării 
a 31 de ani de la eliberarea Româ
niei de sub dominația fascistă, a a- 
vut loc in cadrul Festivalului folclo
ric internațional de la Confolens o 
zi dedicată tării noastre. Ansamblul 
folcloric studențesc „Doina Carpați- 
lor" din Iași a prezentat un specta
col de gală care s-a bucurat de un 
deosebit succes.

Vizita la Pekin 
a delegației cambodgiene 
întrevedere Ciu En-lai — Khieu 

Samphan
PEKIN 16 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, a avut, sîmbătă, o întreve
dere cu Khieu Samphan, viceprim- 
ministru al Guvernului Regal de 
Uniune Națională al Cambodgiei, 
comandantul șef al Forțelor armate 
de eliberare națională ale poporului 
cambodgian, Ieng Sary, viceprim- 
ministru al G.R.U.N.C., și cu ceilalți 
membri al delegației Frontului Unit 
Național al Cambodgiei și a 
G.R.U.N.C.

In alocuțiunea rostită in cursul 
unei recepții prilejuite'de vizita de
legației, Den Siao-pin, vicepremier 
al Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze, a subliniat semnificațiile ma
jore ale vizitei în China a solilor 
eroicului popor cambodgian și a ex
primat sprijinul ferm și consecvent 
al guvernului și poporului chinez 
față de opera de reconstrucție eco
nomică și de consolidare a indepen
denței naționale a Cambodgiei.

Khieu Samphan a arătat în cu- 
vintul său că, după ce s-a înfăptuit 
sarcina eliberării naționale, se ac
ționează acum în direcția obținerii 
unor victorii istorice în edificarea 
unei noi societăți, autentic democra
tică. în Cambodgia. Poporul și arma
ta noastră — a spus el — sint ho
tărîte să îndeplinească rapid și in 
toate domeniile noile sarcini de a 
apăra patria, de a dezvolta econo
mia și a construi țara. Vorbitorul a 
exprimat apoi gratitudinea poporu
lui cambodgian pentru ' sprijinul 
primit din partea tuturor forțelor 
progresiste din lume în lupta sa 
pentru independentă și în opera de 
refacere economică.

Cerere privind crearea 
unei zone denuclearizate 

în Pacificul de sud
NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerprăs). 

— Noua Zeelandă șl Insulele Fiji 
au cerut, vineri, ca la apropiata se
siune a .A.dunării Generale a O.N.U. 
să''fie examinată problema creării u- 
nei zone denuclearizate în Pacificul 
de sud. O cerere privind Înscrierea 
acestei probleme pe ordinea de zi a 
celei de-a XXX-a sesiuni a Adu
nării Generale, ce urmează să-și 
înceaoă lucrările la 16 septembrie, 
a fost înaintată secretariatului Na
țiunilor Unite de către delegațiile ță
rilor amintite.

Agendă economică
• In MAREA BRITANIE, rata a- 

nuală a inflației a atins un nou ni
vel record, ajungînd la 26,3 la sută 
în luna iulie. Nivelul preturilor se 
menține ridicat, fiind mai mare la 
produsele alimentare, care sint cu 
29,2 la sută mai scumpe în com
parație cu luna iulie 1974.

o în DANEMARCA, numărul an- 
gajaților din- industria națională s-a 
redus. în ultimele 12 luni, cu apro
ximativ 50 000 de persoane, respec
tiv 12 la sută. Indicele șomajului 
este mai ridicat în rîndul muncito
rilor industriali, ajungînd la 14 la 
sută.

® în ELVEȚIA, fenomenele rece- 
sioniste afectează una din ramurile 
de bază ale economiei — industria 
producătoare de ceasuri. Numai. în 
Geneva au rămas fără lucru 600 din 
cei 4 000 de lucrători din această ra
mură. iar o mare parte a angaja- 
tilor din acest sector șomează par
țial. Exporturile elvețiene, în cadrul 
cărora ceasurile dețin o pondere în
semnată. s-au redps cu 14 la sută în 
primul semestru al anului.

Calea cea mai sigură de a exclude 
definitiv politica de forță din viața 
internațională este, în mod evident, 
însăși lichidarea instrumentelor ei — 
adică înarmările. Tocmai de aceea, în 
concordanță cu Actul final, se im
pune acum să se acționeze cu te
nacitate și perseverență pentru adop
tarea de măsuri efective de stăvilire 
a cursei înarmărilor. în primul rind 
a înarmărilor nucleare, care să con
stituie etape spre obiectivul final al 
dezarmării generale și totale. Numai 
astfel popoarele vor avea garanția 
materială deplină că abolirea forței 
a devenit cu adevărat o normă efec
tivă a vieții internaționale.

Constituie, fără îndoială, o reali
zare majoră, epocală faptul că 35 de 
state participante la Conferința ge- 
neral-europeană au convenit asupra 
unui asemenea program de măsuri 
concrete, substanțiale, în scopul de a 
face efectivă nerecurgerea Ia forță. 
Esențial, hotărîtor a devenit acum ca 
fiecare măsură și toate, in ansamblu, 
să fie consecvent aduse la îndeplinire 
— o importantă deosebită avînd în 
această privință atît voința politică a 
statelor, cît și acțiunea energică a 
forțelor sociale înaintate, a popoa
relor.

Forțele păcii, popoarele lumii pot 
conta pe faptul că România socia
listă, care a conceput și susținut 
programul de măsuri pentru a face 
efectivă nerecurgerea lă forță, va 
milita cu neabătută consecventă în 
cadrul noii etape care s-a deschis 
acum pentru transpunerea lor cît mai 
deplină în viață, astfel ca politica 
forței să fie definitiv abolită, ca po
poarele Europei și ale întregii lumi 
să se poată bucura, în condiții de pace 
și securitate, de binefacerile civiliza
ției contemporane.

Ion FINTÎNARU

• ÎN AȘTEPTAREA DE
CIZIEI Rev>sta ' „Der Spie
gel", consemnînd opinii care 
prevalează la Stockholm, pre
supune că in acest an — Anul 
internațional al femeii — pre
miul Nobel pentru literatură 
are toate șansele să fie acordat 
unei scriitoare. De ce nu ? Li
teratura constituie un domeniu 
in care femeile s-au impus 
de-a lungul vremurilor prin 
strălucite creații, dintre care 
unele au fost, de altfel, răsplă
tite cu premiul Nobel.

• PARTITURI ÎNDRĂ
GITE DE FAMILIA ULIA- 
NOV. La Moscova este în 
curs de restaurare biblioteca 
muzicală a familiei lui Lenin, 
cuprinzînd nu mai puțin de 400 
de partituri. Multe dintre ele 
au adnotări ale Măriei Ulia- 
nova, mama lui Lenin. Printre 
creațiile cele mai îndrăgite de 
familia Ulianov se numără o- 
perele lui Gounod, Glinka, 
Dargomijki, Haydn, Beethoven, 
Liszt și Ceaikovski.

• IARNĂ TIMPURIE» 
Dacă este adevărat. că păsările 
călătoare părăsesc Europa în- 
dreptîndu-se spre regiuni mal 
calde de îndată ce presimt a- 
propierea iernii, atunci specia
liștii sînt puși în încurcătură. 
Un stol de berze a poposit joi 
seara în localitatea Grossereix, 
din centrul Franței. După ce 
și-au refăcut forțele, păsările 
și-au continuat, a doua zi, zbo
rul spre sud. Un caz izolat ? Se 
pare că nu, deoarece la Bellac, 
la cîteva zeci de kilometri de 
Grossereix, a fost observat, în 
același timp, un alt stol de 
berze.

• RAVAGIILE INCEN
DIILOR. Autoritățile din lan
dul vest-german Saxonia infe
rioară au încheiat un prim bi
lanț al pagubelor provocate de 
cele 163 incendii care au bin- 
tuit, timp de opt zile, întinse 
zone ale regiunii. Flăcările au 
mistuit 8 213 hectare de pădure 
și turbării. Circumscripția Lu- 
neburg a fost cea mai afectată 
de dezastru, incendiile cuprin
zînd aici 4 350 de hectare. Pe 
baza probelor adunate, servicii
le de resort ale landului consi
deră că o parte din incendii se 
datorează unor neglijențe con
damnabile.

• DELFINII SALVA
TORI. Tinărul Santos Alvaro 
Reyes, din Honduras, a hotărît 
să facă o plimbare în jurul li
toralului pe o cameră de auto
mobil. Vintul și curenții l-au 
împins însă pe nesimțite in 
larg. După trei zile de naufra- 

,giu, iștovit. de.fpapie și setq<,p!r. 
avut norocul să, jntîlnească un 
banc de delfini care au împins 
cu grijă camera pînă la mal. 
Șlnguțpl negaz aț neatentului^, 
„navigator" a fost "acela că in " 
loc să ajungă în Honduras, a 
ajuns în... Nicaragua,

• „COCTEIL" CU APĂ 
DE MARE. Japonezul Masao 
Kuga, care a lucrat timp de 20 
de ani pe diverse nave, in cali
tate de medic, a ajuns la con
cluzia că apa de mare poate 
deveni potabilă. Pentru aceasta 
trebuie să fie amestecată in 
proporție de 1:2 cu apă obiș
nuită. Experiențele au arătat 
chiar că apa potabilă este mult 

.mai folositoare organismului 
dacă este amestecată cu apă să
rată. Constatarea a stîrnit un 
deosebit interes, • avînd în ve
dere că ea oferă o soluție sal
vatoare în cazurile de naufragiu 
sau de epuizare a rezervelor de 
apă potabilă de pe nave.

• CUIELE BUCLU
CAȘE. O autostradă n 
R.F.G. presărată pe o distanfâ 
de 150 m cu cuie a fost scena 
unor accidente și pene de cau
ciuc in lanț. Un camion, rămas 
neidentificat, cu o încărcătură 
de cuie, a pierdut pe drum mai 
multe pachete, care, în cădere, 
s-au desfăcut, cuiele împrăș- 
tiindu-se pe o porțiune aprecia
bilă. In decurs de cîteva minu
te, 15 conducători auto au tre
buit să-și schimbe cauciucurile, 
iar o mașină s-a răsturnat, șo
ferul ei accidentîndu-se grav. 
Timp de două ore s-a muncit 
intens la „plivitul" șoselei de 
cuie, înainte ca traficul să poa
tă reintra în normal.

• LA 12 ANI DUPĂ 
„FURTUL SECOLULUI". 
Roy James, unul dintre partici- 
panții la atacul asupra trenului 
poștal Londra-Glasgow, supra
numit „furtul secolului", care a 
avut loc in august 1963, a fost 
eliberat pe cauțiune după ce a 
efectuat 12 din cei 30 de ani de 
închisoare la care a fost con
damnat. James este cel de-al 
patrulea membru al bandei ce 
a atacat trenul poștal care este 
pus în libertate. Alți patru par
ticipant la acest hold-up se 
află după gratii, în timp ce al 
cincilea și „inspiratorul" lovitu
rii se găsește, după cum s-a a- 
nunțat, în Brazilia» în urma 
unei evadări din închisoare. 
Atacul asupra trenului poștal 
Londra-Glasgow s-a soldat cu 
jefuirea a circa 2,6 milioane lire 
sterline, din care s-a recuperat 
o sumă foarte mică, în ciuda e- 
forturilor mari depuse de in
spectorii de la Scotland Yard.

• URAGAN „DETUR-
Directorul Centrului 

de cercetări geografice de la 
Universitatea din Mexico, Jorge 
Vivo, face răspunzătoare servi
ciile meteorologice ale S.U.A. 
ae pagubele pricinuite Hondu
rasului de uraganul „Fifi", în 
octombrie 1974. După specialis
tul mexican, acest uragan se 
îndrepta inițial spre Florida, 
dar serviciile meteorologice a- 
mericane au reușit să „detur
neze" uraganul .către Honduras, 
cu ajutorul unui „ecran" de io- 
dură de argint.

NAT"
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