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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
o primit pe ambasadorul Zambiei

Președintele Republicii Socialis- 
România, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, a primit, joi dimineața, 
pe ambasadorul Zambiei, Rankin

Titus Sikasula, în vizită de rămas 
bun, cu ocazia încheierii misiunii 
sale în țara noastră. 1

Cu acest prilej, a avut Ioc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
ambianță cordială.

Spre comunism
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Desen de Ch. CAlARAȘU

patrie a gloriosului August
Există în istoria popoarelor momente de răs

cruce ale căror profunde semnificații precum și 
efecte asupra întregii evoluții ulterioare devin 
tot mai limpezi pe măsura scurgerii timpului. 
Sint aidoma culmilor semețe ale munților a că
ror măreție te impresionează mai mult cind le 
privești de Ia o anumită distanță.

Rememorind, zilele fierbinți ale lui august 
1944 ne apar, an de an, aureolate de cinstirea 
pe care o aducem eroismului poporului nostru 
care, prin luptă plină de sacrificii, sub steagul 
Partidului Comunist Român, a eliberat patria de 
sub dominația hitleristă. Victoria insurecției 
naționale armate antifasciste și_ antiimperialis- 
te s-a înscris în istorie ca o înaltă creație a 
poporului român, fiind determinată în mod de
cisiv de faptul că Partidul Comunist Român a 
organizat și unit sub conducerea sa lupta tutu
ror forțelor patriotice, democratice ale națiunii. 
Este meritul istoric al Partidului Comunist Ro
mân de a fi știut să folosească în organizarea 
luptei pentru eliberarea țării de sub dominația 
Germaniei hitleriste împrejurările externe fa
vorabile create prin marile victorii obținute pe 
front de Uniunea Sovietică, de armatele sovie
tice, care au dus greul celui de-al doilea război 
mondial și au dat cele mai puternice lovituri

mașinii de război hitleriste. prin succesele celor
lalte țări ale coaliției antihitleriste și ale eroicei’ 
mișcări de rezistență a popoarelor.

Strălucită expresie a voinței poporului român 
de a-și hotărî singur destinele, piatră de hotar 
în istoria patriei, 23 August 1944 a deschis calea 
celor mai profunde transformări revoluționare 
pe care le-a cunoscut societatea românească 
de-a lungul dezvoltării ei istorice, calea asigu
rării deplinei independențe și suveranități na
ționale, a făuririi de către poporul eliberat a 
propriului său viitor.

Slăvim în această zi de sărbătoare, odată cu 
eroismul înaintașilor, patriotismul și dăruirea 
poporului care, pe calea deschisă de luminosul 
august 1944, a înălțat sub steagul larg desfășu
rat al partidului mărețul edificiu al României 
socialiste ; slăvim victoriile an de an tot mai 
mari ale muncii pașnice, creatoare, temelia tu
turor transformărilor înnoitoare care schimbă 
în mereu mai bine înfățișarea țării, viața oame
nilor.

în perspectiva istoriei, cei 31 de ani pe care 
l-,am străbătut din acea vară de neuitat se pro
filează ca tot atîtea trepte spre progres și o tot 
mai înaltă civilizație socialistă. N-au fost za

darnice jertfele poporului pentru cucerirea 
dreptului sacru de a fi stăpîn în propria țară. 
Pentru prima oară în istorie, în condițiile socia
lismului. poporul român a devenit stăpînul pro
priilor destine, conducînd treburile obștești po
trivit voinței și intereselor sale, fructificind în 
propriul folos roadele muncii sale, întreaga avu
ție națională.

Ca orînduire politică și socială, România anu
lui 1975, în care întreaga putere politică și eco
nomică aparține poporului, se află printre cele 
mai înaintate din lume, iar ritmul de dezvolta
re industrială al țării este unul dintre cele mai 
înalte înregistrate 
Făurirea 
rientarea 
intens a 
condițiile 
lor industriale dezvoltate. Tot ce clădim, tot ce 
făurim slujește omului, bunăstării sale ; întrea
ga activitate economică și socială urmărește un 
unic și suprem țel — propășirea țării, o viață 
mereu mai îmbelșugată a poporului, astfel ca 
toți fiii patriei să se bucure într-o măsură cres- 
cîndă de binefacerile civilizației socialiste.

r

în lumea contemporană, 
unei puternice industrii naționale, o- 

consecventă spre creșterea în ritm 
forțelor de producție creează treptat 
apropierii României de nivelul țări-

(Continuare în pag. a IV-a)
J

mai urcă o treaptă țara
Ne este timpul stîncă de aur în mișcare 
într-un destin de August puternic dobîndit, 
L-a înălțat furtuna și s-a înveșnicit
Mai trainic sub risipa de stele căzătoare.

De aur ne e timpul cu dragoste trudit,
Un singur gram ajunge tot cîmpul să înfloare, 
Metalul și lumina să smulgă din viitoare,
Inel pe mina celui cu veacul logodit.

Alege-I mai departe popor stăpîn pe vreme 
Și făurește țării înaltele ei steme,
Nimic doar nu-i întrece în lume bogăția.

Cind îți gîndești prin muncă profunda ta menire 
Și dreptul ei legitim devine împlinire,
Spre comunism mai urcă o treaptă România.

Grigore HAGIU

CIFRE ALE MARILOR 
ÎNFĂPTUIRI

ÎN COLOANELE 
MARII SĂRBĂTORI
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LUMINA
OMENIEI

COMUNISTE
O țară, o societate se definesc, 

desigur, prin trăsăturile peisa1- 
jului natural și, deopotrivă, al 
celui construit, ridicat prin in
teligența, hărnicia și priceperea 
poporului. Dar, în primul rînd, 
chipul patriei se definește prin 
trăsăturile morale 
obști a națiunii, ale 
tățean. Pornind de 
devăr, desprindem 
23 August, dintr-o 
amplă cit întreaga umanitate a 
României socialiste, mărturiile 
de suflet ale unor oameni din 
diverse colțuri de țară, de vîrste 
și profesii diferite. Gîndurile 
încredințate de ei tiparului sînt, 
de fapt, oglinzi în care se pot 
recunoaște milioane de oameni 
și, prin aceasta, putem distinge 
cu limpezime chipul moral al 
patriei în cel de-al 31-lea an al 
Eliberării.

ale marii 
fiecărui ce
la acest a- 
în prag de 

realitate

TRIBUNA LIRICĂ

A CITITORILOR
„SClNTEII"
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OPERA ESTE GRANDIOASĂ
IAUDÂ ARHITECTULUI LAUDĂ CONSTKICTORILOR

Secvențe din marile înfăptuiri ale acestor ani, concentrate într-un oraș cu nume-simbol

Ieri a sosit la Moscova 
delegația guvernamentală română,

condusă de primul ministru 
al guvernului, Manea Mănescu

MOSCOVA 21 — Corespondentul
Agerpres transmite : Joi după-amia- 
ză a sosit la Moscova tovarășul Ma
nea Mănescu, prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, . care, în fruntea unei delegații 
guvernamentale, va lua parte la 
inaugurarea expoziției 
..România — azi“. cea mai cuprinză
toare manifestare expozițională ro
mânească organizată in acest an peste 
hotare.

Din delegație fac parte : Ioan A- 
vram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini grele, Neculai 
gachi, ministrul 
gice, Bujor Almășan, ministrul 
nelor, petrolului și geologiei, Nicolae 
Ionescu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale.

La aeroportul Șeremetîevo, pa
voazat cu drapelele de stat ale Re
publicii Socialiste România și 
unii Sovietice, primul ministru 
guvernului român. Manea 
a fost salutat de A. N. 
președintele Consiliului de 
al U.R.S.S., K.F. Katușev.

naționale

A-
industriei metalur-

mi-

Uni- 
al 

Mănescu, 
Kosîghin, 

Miniștri 
secretar

al C.C. al P.C.U.S., M. A. Leseciko, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., V. D. Șașin, mi
nistrul industriei petrolului al 
U.R.S.S., O. A. Ciukanov, adjunct al 
șefului secției pentru relații externe 
a C.C. al P.C.U.S.. N. M. Pegov, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S., V. P. Isaev, prim- 
vicepreședinte al Comitetului Exe
cutiv al Sovietului orășenesc Mosco
va, alte persoane oficiale sovietice.

Au fost prezenți 
drus, ambasadorul 
Uniunea Sovietică, 
ambasadei.

Gheorghe Ba- 
țării noastre în 

și membri ai

ir
La plecare, pe aeroportul Otopenl 

au fost prezenți tovarășii Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al guver
nului, Ion Pățan, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, Mihai 
ceprim-ministru al 
niștri, alte persoane

Erau de fată V. I. 
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Marinescu, vi- 
guvernului, mi- 
oficiale.
Drozdenko, am-

Muntele născut
din magma fierbinte 

a revoluției

Să ne imaginăm că tot ce s-a construit și realizat 
pâsaă acum în anii de la începutul cincinalului s-ar 
îi concentrat într-un singur loc. Combinate și uzine, 
blocuri de locuințe, școli, iacultăți, grădinițe, spi
tale, magazine, hoteluri, teatre și case de cultură, 
piețe și bulevarde... §i că tot aici și-ar duce viața 
toți cei care, de la începutul acestui cincinal, au 
iost iormați penlru o profesie și au primit un loc 
de muncă: muncitori de toate categoriile, ingi
neri, maiștri, medici, profesori, actori, laboranți, 
bucătari, croitori, librari... Dacă l-am vedea pe 
toți, reuniți din întreaga țară, într-un singur Ioc, 
ne-am afla, de fapt, în fața unui oraș de proporții 
impresionante, a unuia din marile și modernele 
orașe ale lumii, în fața unui oraș socialist căruia 
nti-i lipsește nimic pentru a fi prosper. Ne-am afla 
în fața unui craș-sinteză pentru că el ne-ar arăta, 
cum nu se poate mai limpede, cît de înaripat, cît 
de complex, dar și cît de realist este programul 
partidului, cît de divers și totuși cît de armonios 
este cîmpul de creație al poporului nostru. Pentru 
că orașul astfel imaginat ar întruni o impresio
nantă varietate de activități, de ramuri ale indus
triei moderne, toate utilitățile, cu grija ca totul să 
iie și trainic, și eficient, și frumos, și să împlinească 
cît mai bine cerințele omului de azi și de mîine 
al societății noastre socialiste.

la cele un milion și trei 
sute de mii de noi locuri 
de muncă pe care le-a creat 
acest cincinal... 
imposibil 
toți. Vom. 
închipuită 
vom privi 
trund in 
ale unui nou șantier naval 
(Constanța) pentru a con
strui cel de-al doilea mine
ralier de 55 000 tdw. pe cei 
care se grăbesc 
prelua schimbul 
gurile noilor 
mare capacitate.
rele bateriilor de cocs, la 
ca.iele marilor laminoare 
(Galați. Hunedoara) sau 
lingă cele mai noi și mai

Dar să ne apropiem și să 
privim mai bine orașul.

Nu știm ce nume poartă 
(gindindu-ne la cincinalul 
care i-a dat naștere am 
putea să-i spunem Cinci- 

■ nalopolis...) ; de ajuns că 
prin dimensiuni poate fi un 
al doilea București. Pentru 
că din 1971 pînă acum s-au 
.construit 450 000 de aparta
mente. orașul nostru ar 
avea aproximativ 1 800 000 
de locuitori. Orașul acesta 
de talia capitalelor euro
pene este puternic in
dustrializat. Concentrind tot 
ce s-a construit în ac
tualul plan cincinal pină la 
ora de fată, ar însemna că 
pe marile lui platforme 
industriale construite după 
..ultimul jurnal" al tehni- moderne cuptoare electrice 

pentru plămădit oțelul (Tîr- 
goviște). îi vom urmări pe 
cei 
de 
noi 
ții 
Și 
mare combinat la Slobozia, 
etapele doi și trei la Tîrgu- 
Mureș, la Craiova, dubla-

cii vom regăsi toate cele 
peste 2 000 noi obiective și 
capacități 
ceea 
este

La primele ore ale dimi
neții. locuitorii orașului 
s-au revărsat pe străzi. 
Sînt grăbiți să ajungă Ia 
noile lor locuri de muncă.

de producție, 
ce, să recunoaștem, 
de-a dreptul enorm.

Ne-ar fi 
să-i urmăm pe 
sta totuși la o 

bifurcatie și îi 
pe cei care pa
docurile uscate

pentru a 
de foc la 

furnale de 
la cuptoa-

care pătrund, cu zecile 
mii. in imperiul unor 
și strălucitoare instala- 
chimice. petrochimice 
de altă natură (un

rea capacităților Ia Săvi- 
nești și Roznov, uzine noi 
de mare capacitate la Iași, 
extinderi de mare anvergu
ră la Rîmnicu-Vilcea. la 
combinatele de hirtie și ce
luloză din Brăila și Sucea
va. instalații noi la marele 
combinat de la Brazi ca și 
la cele de pe Valea Trotu- 
șului, la combinatul de la 
Făgăraș ca și la cel din 
Turnu-Măgurele, la fabrica 
de îngrășăminte de la Valea 
Călugărească ca și la uzina 
din Năvodari, un combinat 
nou de celuloză la Drobeta 
Turnu-Severin ca și impor
tante extinderi și moderni
zări la rafinăriile de pe
trol din Ploiești, Pitești...). 
Vom privi apoi eșaloanele 
de mii. de zeci de mii de 
lăcătuși, strungari, frezori, 
turnători. montori și de 
zeci de alte meserii de fi
nețe și precizie din noile 
uzine ale construcțiilor de 
mașini. Cei ce fabrică rul
menți în uzina nouă (de 
la Alexandria), pe cei 
care produc mașini-unelte 
mari la noua uzină (Ba
cău), pe cei care fabri- •

că mașini mecanice de cal
culat la 
Mureș), 
produc 
utilaje 
construcțiilor (Suceava), pe 
cei care produc cele mai 
moderne strunguri (Tîrgo- 
viște) ca și pe cei care 
produc boghiuri... (Balș). 
Se îndreaptă spre fabrici și 
uzine muncitorii noilor și 
complexelor platforme in
dustriale (ale Bistriței. Za- 
lăului. Aleșdului. Gheor- 
ghienilor. Tirgului Secuiesc, 
Negreștilor...).

Da. lumea aceasta grăbi
tă și foarte diversă se în
dreaptă spre noile ei locuri 
de muncă. Și azi. ca și ieri, 
ca și mîine, cu noua lor 
zestre tehnică și tehnolo
gică (valoarea fondurilor 
fixe care se adaugă în a- 
cest cincinal reprezintă de 
2.5 ori mai mult decît creș-

. terea din cele trei cincina
le anterioare, este de 420 
miliarde lei), oamenii aceș-

noua uzină (Tirgu- 
ca și pe cei care 

piese de schimb și 
pentru industria

Mihai CARANFIL
(Continuare în pag. a IV-a)

Marile evenimente istorice au. ca 
și oamenii și popoarele, destinul 
lor. Timpul le întărește autoritatea, 
le mărește însemnătatea, le intensi
fică strălucirea. Ie amplifică pro
porțiile la scara unor dimensiuni 
uimitoare, nebănuite întru totul de 
la început. Ele sînt. în multe pri
vințe. asemănătoare muntelui ridi
cat cutezător spre cer. Atita vreme 
cît ești pe 
la poalele 
poți vedea 
amețitoare, 
nu-i poți simți puterea și tăria, nu-i 
poți desluși piscul din șirul celor
lalte piscuri. îndepărtarea însă te 
ajută să vezi muntele întreg, clar 
decupat pe linia zării, maiestuos, 
încununat de nimbul ca de purpură 
al unui veșnic răsărit de soare. Cu 
cit piscul e mai înalt, cu atît e 
largă zarea, statornicia lui de 
clintit, privirea-ți mai lungă, 
adine străbătătoare în viitor.

Așa ne apare astăzi. în lumina și 
a acestui an. însemnătatea istorică 
pentru poporul nostru a marelui e- 
veniment al eliberării, al insurec
ției din august 1944. al participării 
armatei și poporului român la epo
peea războiului antifascist. înfăp
tuirea acestui munte a fost posi
bilă datorită clarviziunii celor mai 
înaintați dintre fiii acestui popor — 
comuniștii — clarviziunii și justeții 
politicii partidului nostru, partici
pării armatei și a întregului nostru 
popor, sîngelui care l-a cimentat 
din veac? picătură cu pică
tură. nepotolitei noastre sete de vis 
și libertate. Căci, tot asemenea 
munților, marile evenimente isto-

munte. în pădurile lui, 
sau pe coasta lui. nu-i 
întinderea și înăltimea-i 
măreția • și splendoarea,

mai 
ne- 
mai

rice nasc din magma fierbinte, vul
canică a revoluției maselor munci
toare, singurele în stare să asigure 
înălțarea lor cu nepieritoare acte de 
vitejie și eroism, de curaj și bărbă
ție, cu prețul a nenumărate jertfe, 
cu o neînfrintă hotărîre și potrivit 
unui țel măreț, nou. însuflețitor. 
Așa s-a închegat și mărețul evenir 
ment al eliberării noastre, si înde
părtarea noastră de el. în timp, nu 
face decit să-l ridice și mai sus. în 
fapta și simțirea noastră. în con
știința noastră și a generațiilor ce 
vor veni. El a devenit și va rămîne 
cel mai înalt pisc dintre toate piscu
rile istoriei noastre, care nu este 
decît un șir necurmat de piscuri 
cucerite nas cu pas. prin cumplitele 
noastre bătălii pentru neatîrnare și 
libertate, pentru eliberare socială și 
națională, pentru independentă și 
demnitate, pentru o viată de sine 
stătătoare, pc deplin suverană, pen- 

. tru un viitor de aur. înfloritor.
Astăzi, văzut din depărtare si de 

sus, de pe treptele acestor ani. ale 
avîntatei și indîrjitei noastre con
strucții socialiste, ale mărețului e- 
fort al poporului nostru de înălțare 
neasemuită a patriei, muntele acesta 
ne apare și mai încărcat de fru
musețe. iar tara, mereu reînnoită, 
ca o pădure veșnic tinără, crescută 
pe temelia lui de granit. Astăzi ne 
bucurăm de freamătul pădurilor lui. 
mereu împrospătat si viu. de izvoa
rele 
de noi de mult în adine, dt cerul

lui răcoroase și limpezi, știute

Aurel MIHALE
(Continuare în pag. a V-a)

IN ACESTE ZILE

Muncă intensă pe ogoare 
pentru grăbirea lucrărilor agricole 

(RELATĂRI DIN JUDEȚE, ÎN PAGINA A IV-A)
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Cel mai mare folos adus țării 
tineretuluieducarea

Multe realizări și numeroase înfăptuiri a 
înscris cuprinzătoarea cronică a omenirii, 
din timpuri străvechi și pînă astăzi. Fiecare 
dintre ele și toate la un loc — rod al străda
niilor și stăruințelor, eforturilor și sacrifi
ciilor aceleiași omeniri. Cele mai multe, 
dacă nu toate, au avut drept temei trai-, 
nic educația. Educația în accepțiunea cu
prinzătoare a noțiunii. în sensul unui pro
ces ce se dezvoltă și se perfecționează ne
contenit, atît ca rezultat al acțiunii altuia 
asupra altora, cit și al acțiunii proprii, 
adică autoeducarea.

în cel dinții sens, accepțiunea noțiunii 
Îmbrățișează mai ales tineretul, educația 
acestuia, care înseamnă și dezvoltarea cali
tăților și însușirilor psihice și morale și in
struirea cu temei în scopul integrării lui in 
viața socială. In sensul in care o definea 
Cicero, acum mai bine de două mii de ani, 
referindu-se la educatori, despre care spu
nea oă nu pot aduce un mai mare folos 
patriei decît educind tineretul. Mulțimea 
anilor n-au putut umbri strălucirea acestui 
adevăr. I-au impus însă noi și noi înțele
suri. i-au Îmbogățit sensurile și conținutul 
pe măsura prefacerilor din societate.

Astăzi, educația, cuprinsă îndeosebi
valorosul și importantul Cod al eticii și 
echității socialiste, nu se mai poate mul
țumi. dacă vrea să slujească intr-adevăr 
societatea, de a forma specialiști în sens 
tradițional. Ea se cuvine să joace un rol 
activ, de inițiere și- înnoire în toate dome
niile, să fie dinamică și programatică, un

Din cei 41 de ani pe care îi împlinesc în 
curînd, 23 i-anr trăit în mari uzine, la Re
șița, la Paroșeni și de cinci ani lucrez la 
Rogojelu. Peste tot am muncit în meseria 
mea. sudură electrică de înaltă precizie. 
„Lucrezi cu focul — mi-a spus cineva — 
nu ți-e teamă ?“ I-am răspuns că în mese
ria mea, ca in oricare altă meserie, există 
o singură primejdie : aceea de a lucra fără 
foc, adică fără dragoste, fără pasiune. La 
drept vorbind, nu este vorba numai despre 
pasiunea pentru profesia în sine. Impor
tanța pe care o acorzi muncii și profesiei 
tale este, după mine, o chestiune de răs
pundere socială. Aici este, de fapt, focul 
sau flacăra despre care vorbeam. Nu știu 
cit de bine fac eu meseria de sudor de înaltă 
precizie. Tot ce știu este că pentru mine 
nu există lucrări grele sau lucrări ușoare. 
De multe ori lucrez la intervenții și gîn
dul că aș putea să fac în așa fel incit in2- 
stalația să reintre în funcțiune cu un ceas, 
fie și cu un riiinut mai devreme, mă face 
să uit oboseala și nimic să nu mi se pară 
prea complicat. Știu atunci cită răspun
dere am pentru fiecare minut, iar răspun
derea il înalță pe om din toate punctele de 
vedere.

microcosm în macrocosmul social pe care 
e dator să-l slujească cu credință, știință 
și conștiință pentru continua sa prosperi
tate, materială și spirituală. Nu este exa
gerată afirmația că. in ultimă analiză, pre
zentul și viitorul societății depind de ca
racterul educației tineretului, la virsta În
trebărilor și căutărilor, a maximei recepti
vități, la virsta modelării caracterelor. Edu
cația și educatorii sînt datori, de aceea, să 
caute mereu, cu lampa aprinsă și ziua, oa
menii. oameni întregi, noi, in care pîlpiie 
flacăra 
tea 
fie învățați 
cum " ‘ j
nobileze scopurile vieții sociale și națio
nale ; cum să-și găsească drumul drept în 
viață ; cum să-și integreze individualitatea 
și personalitatea, după puteri și pricepere, 
în succesiunea istorică a generațiilor pe te
renul larg al eforturilor națiunii noastre so
cialiste. Al idealurilor umanitare și ale u- 
manismului socialist. Să stăpinească mai te
meinic metoda materialist-dialectică de a- 
naliză a fenomenelor sociale ; să înțeleagă 
mai just noile realități istorice, caracteris
ticile economice, politice și sociale ale epo
cii în care trăim, așa cum sublinia tovară
șul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al 
partidului nostru.

mul...“, și a putut simți alături în ceasurile 
de cumpănă „rîul“. „ramul", înfrățirea Fi
rii în ocrotirea dreptății și adevărului. Este 
aceasta ceea ce poporul român a arătat și 
arată lumii, în deschiderea spre umanitate. 
Este semnul zodiei sale, al ivirii sub jocul 
aștrilor, al ceasurilor de muncă și de odihnă, 
în pace și în libertate.

De țară vorbești în numele ei și de tine 
însuți, de legile tuturor și de pornirile ini
mii tale. O vezî în politica țării și în învă
țătura copilului tău. Poarta ei nu te fe
rește de lume, pe ulița ei te întorci fericit 
acasă. Cel alungat din ograda omeniei cu 
greu află drumul întoarcerii. O știi în pă- 
mintul muncit și în aura pîinii. Am văzut-o

și sub străfulgerări în miezul acestei veri 
peste ape învolburate la ceasuri cînd fără 
omenie scăparea n-ar fi fost cu putință. 
Ordinul ostașului în graiul ei suna, iar a- 
cela care fără odihnă trecea prin necazurile 
țării era omul nu numai al răspunderii su
preme, ci și al omeniei. Este înțelesul stră
duințelor noastre cînd omului i se cuvine 
prin lege dreptul numelui său. Programul 
Partidului Comunist Român și gindirea 
Președintelui țării nu cunosc o altă măsură. 
Cum ai putea duce gîndul peste țară cu 
mai mare cinstire și CU mai frumoasă laudă 
decît recunoscindu-i drept lege a legilor 
atributul dintotdeauna al poporului său 1

Ian HOREA

Satul - Cff o uzină
în cuvintarea la Plenara comună a C.C. 

al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale a României din 
21—22 iulie, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ne atrăgea atenția asupra faptului că. în 
cooperativele agricole de producție trebuie 
eliminat spiritul de muncă administrativ și 
întărit rolul de conducător al adunărilor ge
nerale. Un adevăr limpede, verificat și in 
activitatea din cooperativa noastră. Noi am 
plecat de la următoarea judecată. în con
siliul de conducere sint oameni care trebuie 
să-i conducă pe alții. Acești conducători 
trebuie să-și facă, în primul rînd, ei datp- 
ria așa cum se cere, să fie model de viață 
și de muncă. In frunte cu președintele1 co
operativei. Dacă programul de muncă în
cepe oficial la ora 6, la noi s-a încetățenit 
obiceiul ca inginerul-șef, doctorul veterinar 
și cei doi șefi de ferme să se afle la lucru 
încă de la ora 4.30—5 dimineața. Oamenii 
văd și apreciază exemplul personal Ia justa 
valoare. Este și motivul pentru care, la noi, 
se participă la muncă fără să se facă apel 
la măsuri administrative. Avem 1 875 de 
hectare de pămînt arabil. Nici o palmă de 
loc nu a rămas nelucrată. Am cultivat 500 
ha cu porumb, 150 ha cu sfeclă de zahăr, 
88 ha cu floarea-soarelui și 130 ha cu tu
tun. Deci, aproape 900 ha sînt ocupate nu
mai de culturi prăsitoare, pe care anul a- 
cesta le-am prășit de trei ori, atit mecanic,

Spiritul revoluționai' - exprimat

Acad. Șîeian PASCU 
rector al Universității 
„Babeș-Bolyai" 
din Cluj-Napoca

și ros- 
doritori să 
adevărul : 

cum să in-

ideii, așa cum gindea 
Vasile Pârvan. Oameni 

cum să caute 
să înțeleagă frumosul ;

de

Am spus despre mine toate acestea pen
tru că acest mod de a trăi și munci mi-a 
întărit convingerea că tot ce facem, mai 
cu seamă în acești ani, trebuie făcut cu 
răspundere maximă, cu spirit revoluționar, 
în acest spirit trebuie să creștem și gene
rațiile viitoare. Am un fiu care-i și el mun
citor acum. Muncitoare este și soția mea 
și vreau să vă spun că și unul și altul gîn- 
desc la fel. Fiecare își iubește meseria. Mă 
simt oarecum mîndru pentru’ faptul că 
mi-am crescut fiul în acest spirit. Rindu- 
rile clasei. muncitoare cresc necontenit .ți 
tocmai de aceea, noi, muncitorii comuniști, 
avem datoria să le oferim celor nou veniți 
exemple vii ale spiritului revoluționar au
tentic. exprimat prin fapte. Pentru că răs
punderea și spiritul revoluționar nu sînt 
doar cuvinte de spus în adunări de partid, 
ci trebuie să fie viața noastră însăși, ofe
rită ca model tuturor și mai ales celor care 
vin după noi.

Părticică din marea familie a națiunii
Gheorghe BUȘTEAN 
muncitor specialist 
Termocentrala Rogojelu

& cinstire și frumoasă laudă...
Intre OM și UMANITATE, ca semn dis

tinctiv al spiritului său, limpezit sub zodii 
amare, poporul român așază OMENIA. Este 
aceasta lecția neclintirii din calea multor 
neamuri, vreme de două mii de ani. Este 
semnul culturii in straturi adinei, graiul 
frumuseții și al demnității. Dacă, nu ești 
om de omenie, nu aparții nici lumii, -nici 
ție însuti. întregul șir al legilor morale 
este cuprins intr-un cuvint. Numai un po
por pătruns de înțelesul acestui cuvint a 
putut vedea și in amenințarea morlii o im- 

' pâcare. in stingere, căderea linei stele.

Dacă ne gindim, omenia este hotar al bi
nelui, al dăruirii, al dreptei vecinătăți, dar 
și prag al răbdării, lege a libertății. Este 
ceea ce poporul român a dovedit în apăra
rea ființei sale. Niciodată omenia nu s-a 
însoțit cu trădarea de neam, vinzarea de 
frate, fuga din fața dușmanului. în numele 
ei s-a vărsat singele țăranilor și muncitori
lor. s-a arătat vitejia oștirilor noastre de-a 
lungul timpului. Numai un popor cu a- 
ceastă cinstită credință în virtutea omului 
a putut spune prin graiul Poetului său : 
„Eu ? îmi apăr sărăcia și nevoile și nea-

Micul colectiv în care lucrez fără întreru
pere de aproape 25 de ani — atelierul de 
prototipuri al întreprinderii „23 August" 
Satu-Mare — numără doar 11 muncitori și 
un tehnician. Români, maghiari, germani. 
Nouă, celor de aici, ni se spune adesea, in 
glumă, dar nu lipsit de tîlc : „familia proto
tip". Asta vrea să contureze înainte de toa
te armonia, spiritul de bună înțelegere, co
laborare și întrajutorare muncitorească. In
tr-un cuvînt. omenia comunistă.

Fiecare dintre noi este specializat într-o 
anume grupă de produse : mașini de gătit 
cu gaze, de încălzit cu combustibil solid sau 
lichid. încălzitoare instantanee de apă etc. 
S-ar părea că fiecare are toate motivele 
să-și vadă strict de treaba lui. Adevărul 
este cu totul altul : orice produs de aici 
poartă semnătura muncii frățești, unite a 
tuturor. Un exemplu : de curînd ne-a venit 
proiectul unui nou tip de produs cu ter
men de predare foarte urgent. După „sche
mă", el intra doar în sarcina unora dintre 
noi. Dar întreaga „familie" a sărit ca un

om la reorganizarea locului de muncă și 
pregătirea pentru execuție. Nu mai vorbesc 
de numeroasele propuneri de inovații, ra
ționalizări. îmbunătățiri funcționale sau es
tetice care, deși se nasc în gîndul unuia 
sau altuia dintre noi — fie că e vorba de 
Gheorghe Mihalca sau Genyes Păi, de Iosif 
Coroian sau Reik loan — sînt supuse cu 
totală încredere verificării, perfectării și 
confirmării colective. Astfel de exemple, 
ale înțelegerii superioare a omeniei, de 
sprijin și întrajutorare creatoare, tovără
șească. sint des intilnite în întreprinderea 
noastră. Familia de la prototipuri este doar 
o părticică din prototipul marii familii de 
oameni ai muncii ai națiunii noastre — ro
mâni. maghiari, germani și de alte națio
nalități — 
socialismul 
România.

care edifică, în unire și frăție, 
pe pămîntul patriei noastre :

ERDELY Săsidor 
lăcătuș la întreprinderea 
„23 August", Satu-Mare

cit și manual. Și nu am dus lipsă de brațe 
de muncă. Se muncește in acord global și 
oamenii văd că după felul 
sint și retribuiți. Cei 400 de 
noștri sînt organizați în 8 
Alți 88 de oameni lucrează 
tehnică. Cooperativa agricolă 
tului și oamenii au învățat să respecte pro
gramul și exigențele lucrului la fel ca in 
întreprinderile industriale.

Răspunderea, exigența cu care muncim 
toți este răsplătită. La sfîrșitul anului vom 
avea 400 de vaci cu lapte din prăsilă pro
prie. Ne-am construit. încă din 1972. creșe 
pentru viței, maternitate pentru vaci cu 
profilatoriu, un grajd special pdntru tineret. 
Toate acestea înseamnă muncă, răspundere. 
Și totul a pornit, așa cum aminteam, de la 
exemplul personal al celor din conducere 
și de la faptul că, ori de cite ori a fost ne
voie, adunarea generală a acționat cu fer
mitate. fără să se lase influențată de prie
tenii, rubedenii ori altceva. Munca ia 
cîmp și în zootehnie este cheia bună
stării noastre. Iată ce i-a făcut pe oameni 
să vadă și să creadă. Și, ceea ce este cel 
mai important lucru, totul l-am realizat cu 
ei, pentru noi toți.

cum lucrează 
cooperatori ai 
echipe mixte, 
la ferma zoo- 
este uzina sa-

eroare" a

Vasilica BEJAN
președinta cooperativei agricole 
de producție Drogu, județul Brăila

Din lunga galerie a personajelor cărora 
am încercat să le dau viață pe parcursul a 
20 de stagiuni, cel mai dificil s-a dovedit 
a fi acel „maior von Braun" — erou nega
tiv din serialele TV „Urmărirea" și „Un 
august in flăcări".

Dificultatea consta in fixarea personaju
lui intr-o istorie pe care cei mai multi din
tre noi am trăit-o, avînd posibilitatea de 
a compara evocarea artistică cu realitatea 
vie a eroicelor zile din august 1944. De 
asemenea, distanța critică a actorului, a 
comunistului față de rol — pe. de o parte, 
necesitatea asimilării caracterului acestui 
„erou" — pe de alta, ca șj evitarea alune
cării spre caricaturizare, mi-au pus grele 
probleme de creație.

Dar în timpul filmărilor am avut și clipe 
de reală satisfacție : acele momente în care 
interpretul eroului comunist era asaltat, între 
„două cadre", de admiratori, de vînători de 
autografe. în schimb, „maiorul von Braun", 
de față.și el, era totdeauna trecut cu privirea 
(sau chiar privit cu severitate, ca valoare,

■ca uniformă, ca „erou"). Atunci, actorul din 
mine gusta din plin admirabila, tulburătoa
rea „eroare" a publicului. O eroare aparen
tă : confundarea actorului cu rolul interpre
tat. Mai bine spus, oamenii își dezvăluiau 
intransigența morală : aceea de a nu putea 
să facă concesii, nici măcar in cadrul unui 
„joc", elementelor negative, antiumane. 
Și, de asemenea, înconjurînd pe interpretul 
eroului comunist,. ei iși afirmau dorința de 
a răsplăti, prin dragoste și atenție, chiar și 
în cadrul „jocului", valorile umaniste, po
zitive. Fiindcă există la poporul român acel 
cald discernămint pentru valorile umaniste, 
dobîndit în fluxul istoriei sale milenare și 
ancorat pentru totdeauna in conștiința noas
tră. odată cu august 1944. In fata acestui 
discernămint se înclină actorul care are din 
cind în cînd misiunea de a reînvia, pe scenă 
sau pe ecran, sumbre figuri de dușmani, 
personaje fără umanitate.

Cristian MAURER 
actor,
Teatrul de Stat din Sibiu

Pe frontispiciul tuturor împlinirilor
răspunderea comunistă

Multi ne-au întrebat : cum de ați reușit 
ca numai în 30 de zile să puneți în func
țiune toate unitățile industriale ? (Cei care 
întrebau știau că. in unele locuri, puhoaiele 
pustiitoare care s-au abătut în acest an asu
pra Mediașului s-au ridicat la patru metri). 
Va fi posibil să recuperați pierderile și să 

■ îndepliniți și planul, așa cum v-ați anga
jat ? s-au arătat alții îngrijorați. Da, le-am 
răspuns noi. Și dacă este vorba cum; e bine 
să se țină minte : Mediașul a fost izbit de 
ape, în ultimii ani. de mai multe ori. Apele 
insă au plecat. Dar au 'rămas oamenii. 
Loviți și ei, dar nu înfrînți. Tenacității și 
solidarității lor datorăm reîntoarcerea ora
șului in făgașul normal de existentă. Iar 
aici, la Mediaș, tenacitatea și solidaritatea, 
răspunderea comunistă sînt .:n.ume înscrise 
pe frontispiciul tuturor faptelor. Faptele 
noastre acum, în miez de august’?

Munca fără odihnă pentru refacerea și 
supraînălțarea digului. Refacerea în totali
tate și a ultimelor străzi, din cele 68 inun
date. Refacerea întregului fond locativ a- 
fectat de inundații. Aici, de fapt, con-

tinuăm programul nostru instituit încă 
de a doua zi după retragerea puhoaie
lor : fiecare — fie că a fost lovit de ape, 
fie că nu — își împarte timpul în două 
părți : munca în fabrică și munca pentru 
renașterea orașului. Sute de oameni, în e- 
chipe, ajută la construirea și repararea lo
cuințelor tovarășilor lor de muncă, care au 
avut de suferit. Așa cum zeci ’și zeci de 
muncitori veniți din alte părți ne-au ajutat 
și pe noi să punem în funcțiune toate in
stalațiile industriale.

M-am oprit la această tenacitate și soli
daritate tocmai pentru că prin ele Mediașul 
și oamenii lui au învins din nou. respec- 
tîndu-și cuvîntul dat în fața secretarului 
general al partidului. Mie mi se pare că 
nici o laudă nu este de ajuns pentru acești 
oameni de o mare frumusețe și tărie mo
rală. neincovoiați în fața greutăților, cu 
vocația superbă de învingători.

Teodor MOLDOVAN 
primarul municipiului Mediaș

Chipul patriei: oameni din diverse colțuri de țara, de vîrste și profesii diferita
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de sărbătoare.

Muncitor și țăran, femeie și os
taș. dascăl și învățăcel se întîlnesc 
fără să se cunoască între dinșii în 
acest cenaclu al dragostei de țară

Istoria aparține luminii 
ce mai întîi a fost flacără 
in osul strămoșilor.
Istoria aparține luminii 
din însăși inima noastră.

Uniți și demni, urcăm supreme trepte, 
Neobosiți, încrezători, deplini, 
Slăvind aceste vremuri înțelepte 
Și aprinzîndu-i țării noi lumini,

înfrăți în hotarul acelorași coloane 
cu strofele de amploare egală pri
mite de la un locuitor al cîmpiei, 
Marin Constantin din Fierbinți — 
Ilfov :

E o lumină mare fluturînd deasupra 
Pămîntului acesta roditor,

Versurile sînt trimise de soldatul 
T.R. Dumitru Belceanu, iar faptul 
că inima ostașului cunoaște aseme
nea rezonanțe . ni se pare mai pre
sus de orice comentariu. Le vom

într-un prezent de dimensiuni 
istorice, referirea directă la izvoa
rele istoriei este frecventă. Cum 
față de sensibilitatea rîndurilor aș
ternute de cititori parafrazele noas

tre par de prisos, vom încheia cu o 
strofă din cele intitulate simplu 
„August" de către Vasile Tușa din 
orașul denumit tot atît de simbolic 
Victoria :

„Scînteii“

întrunit pe mesele redacției odată 
■ cu fiecare nouă tolbă de scrisori.

Ion Popescu-Sireteanu, universitar 
ieșean, e atras de definiții :

In timp ce elevul bucureștean Ște
fan Dincă se simte chemat să-și

lirică a cititorilor
Uniți și demni, și primitori, și buni,
Cum ne-ai crescut prin veacuri, Românie,
Și împlinind visatele minuni,
Noi sîntem COMUNIȘTI DE OMENIE !

motiveze bătăile inimii sale de tinăr 
cetățean :

CENACLUL DRAGOSTEI DE TARA
Pe masă am o carte temerară, 
Pînă In ceas tîrziu cu ea rămîn. 
Un manliest cu literă de pară. 
L-a scris Partidul Comunist Român 
E un poem de veacuri de văpaie, 
în pagini este scris cutezător 
Al Romăniei mare viitor.
E scris de Ceaușescu Nicolae.

întrezărim lesne prin fereastra 
distanțelor colțul de locuință, masa 
asupra căreia imboldul inimii il 
ținea pe corespondentul ieșean Ion 
Apetroaie, intr-adevăr seara, in
tr-adevăr cu cartea politică alături, 
să aștearnă aceste versuri pure 
șl mișcătoare despre Programul 
partidului, despre mindria de a fi 
contemporan cu viitorul. Ne sosesc 
multe versuri di.n toate colțurile 
țării, le inspiră aceeași muză a 
muncii. Același avint creator care

îi înaripează in orele de activitate 
productivă pe cititorii noștri se 
transformă In ceasurile de medita
ție in lirică militantă, pe care cei 
mai puțin timizi se așează să o 
pună pe hîrtie și să ne-o transmită, 

în mod firesc. în preajma marii 
sărbători, versurile poeților popu
lari. din care încercăm să cuprindem 
citeva, se înaltă la dimensiunile 
peisajului național, respiră larghe- 
țea întregii geografii in curs de 
transformare din spațiul carpato- 
dunărean.

Zăgazuri de lumini se rup și ne inundă,
Din zare pînă-n suflet, pe noi și tot ce-avem, 
în zilele cînd țara corola ei rotundă 
Și-o-nalță-n sărbătoare și-n aripi de poem. 
Sub semnul primăverii în tîmple cresc idei 
Și oamenii se-adună cu țara la cuvînt.

De parcă munții leapădă zăpezi, iar marea 
Migrează-n largul ei, odihnitor. 
Păduri de grîu peste cîmpii aleargă 
Și plini de aur leagănă în soare, 
De febra muncii e cuprinsă țara 
Și-și pregătește strai

Abundența mesajelor poetice ne-a 
permis să le alegem pe cele mai 
cizelate. Dar un cuvînt de aprecie
re se cuvine să adresăm tuturor ce
lor ce și-au mărturisit predispozi
ția lirică, fie că versurile le-au 
reușit mai mult sau mai puțin, că 
au fost mai măiestre ori mai stîn- 
gace. Cuvîntul acela l-am fixa la 
termenul OPTIMISM. Indiferent 
dacă ne-au fost descrise imagini ori 
au fost rimate fapte de viață, dacă

poeții populari au trecut în revistă 
cronica neamului sau au comentat 
artistic politica prezentului, nicăieri 
n-am intilnit acorduri nostalgice, 
r.ici tonuri triste. Ne-am dat sea
ma că <c,pana“ a fost animată nu
mai in al doilea rînd de starea poe
tică, iar- în primul rînd de conști
ința și satisfacțiile împlinirilor. Una 
din poeziile bănățeanului loan 
Vasiu se și intitulează „Columna 
de împliniri" :

Un anotimp se rotunjește-n noi 
Ca fructele pămîntului, răscoapte, 
Cînd urcă seva-n mugur de altoi 
Și visele se împletesc în fapte. 
E țara o Columnă de-mpliniri, 
Sub pașii noștri murmură izvoare 
Cînd soarele ne rîde în priviri 
Neîntinat, ca pentru sărbătoare !

Trăiesc pentru acei ce au murit devreme 
și și-au lăsat dorințele în noi, 
pentru această țară de eroi 
pentru această țară de poeme.
Pentru credința-n steaguri și-n idei, 
pentru trăirea în iubire pură 
pentru ninsoarea turmelor de miei 
pentru lumina vorbei de pe gură. 
Pentru copiii care s-au născut, 
pentru copiii ce s-or naște mîine, 
pentru sămînța ce rodește-n lut, 
pentru argintul bobului de pîine. 
Pentru Bărbatul care-a dus solia 
acestei țări cu chipul ca un măr 
în toată lumea ; pentru Omenia 
și pentru crezul lui în Adevăr.
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„Marile succese obținute în realizarea cincinalului demonstrează justețea preve

derilor Congresului al X-Iea și ale Conferinței Naționale a partidului privind dez

voltarea economico-socială a țării în perioada 1971 — 1975, exprimă realismul și 

caracterul profund mobilizator al planului, reliefează cu putere forța transformatoare 

a politicii marxist-leniniste a partidului nostru, care aplică în mod creator principiile 

socialismului, adevărurile generale la condițiile concrete ale României44

Chemarea Conferinței Naționale a Par
tidului Comunist Român din vara anului 
1972 — ,,Cincinalul înainte de termen" — 
îndemnul și exemplul neobosit dat între
gului nostru popor de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au declanșat o amplă 
mișcare națională, antrenînd într-o însu- 
flețitoare întrecere, pe tărimul fertil al 
creației materiale, al optimizării valorilor 
spirituale, toate colectivele de oameni ai 
muncii. Rezultatele acestei întreceri cu 
milioane de participanți — rod al con
științei comuniste — se concretizează in

Importante scurtări ale termenelor (Ca
pitala. o serie de județe. industria ușoa
ră, sute de colective și-au îndeplinit 
cincinalul), în mari sporuri la principa
lele produse necesare economiei naționa
le. Pretutindeni, în fabrici și uzine, pe o- 
goare și șantiere, in laboratoare sau in 
adîncul minelor, oriunde se zămislește 
avuția țării, suflul muncii avîntate, al e- 
fortului statornic, neprecupețit al între
cerii avînd drept scop înflorirea Româ
niei socialiste a devenit un ritm firesc de

activitate și viață pentru oamenii muncii 
din patria noastră. Sub semnul acestui 
nobil efort de autodepășire este întîmpi- 
nată de către poporul nostru cea de-a 
XXXI-a aniversare a Eliberării. Panouri
le marii sărbători înscriu, cu mîndrie, ci
fre ale izbînzilor dobîndite în întrecere. 
Ce înseamnă, în valori materiale și spi
rituale, în bunuri dăruite țării și fiecăruia 
dintre noi, aceste izbînzi ? Inserăm în 
această pagină — în cifre și date statis
tice — citeva răspunsuri lapidare în acest 
sens.

NICOLAE CEAUȘESCU

RITMUL CREȘTERII
PRODUSULUI ’

PANOU DE ONOARE
au Îndeplinit

PLANUL CINCINAL
TIMPUL VALOREAZĂ 
'; MÂI MULT

RITMUL CREȘTERII
VENITULUI

Municipiul București

Județul Suceava

Județul Covasna
Județul Botoșani

Județul Satu-Mare

Județul Maramureș
Ministerul Industriei

Ușoare

— Ia 25 iunie
— la 28 iunie

— la 30 iunie

— la 11 iulie

— la 7 august
— la 17 august

— la 22 iulie

• PRODUCȚIA GLOBALĂ INDUSTRIA
LĂ SUPLIMENTARĂ obținută in patru ani și ju
mătate — față de limita maximă prevăzută în actualul 
cincinal — însumează circa 82 MILIARDE LEI, 
ceea ce echivalează cu întreaga producție a României 
anului 1959 sau cu aceea a anilor 1952—1953 luată la 
un loc.

• CONCLUDENT PENTRU DINAMIS
MUL DEZVOLTĂRII INDUSTRIEI este faptul 
că în patru ani și jumătate din cincinalul 1971—1975 
producția globală a crescut intr-un ritm mediu de 
circa 14 LA SUTĂ.

Peste 530 de întreprinderi industriale 
realizaseră pînâ la 20 iulie planul cinci
nal. De atunci, numeroase alte întreprin
deri și unități economice din multe județe 
ale țării au raportat acest succes de pres
tigiu.

• CREȘTEREA ACCELERATĂ A VENI
TULUI NAȚIONAL in anii cincinalului actual a 
permis asigurarea unor fonduri suplimentare pentru 
investițiile statului de circa ]MILIARDE LEI,
adică aproape o treime din cit au însumat investițiile 
din fondurile statului în primul cincinal (1951—1955), 
și. totodată, îndeplinirea și depășirea obiectivelor pre
văzute de planul cincinal în domeniul ridicării nive
lului de trai al poporului.

v
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DE LUCRU

® Milionarii din Ro
man. ^n^rePr'n^erea de țevi, in 

permanentă protagonistă a întrece
rii, ne face cunoscută o cifră : 900 
milioane de lei. Este echivalen
tul sporului producției globale care 
va fi realizată pînă la sfîrșitul anu
lui. Un pronostic- sigur ? Bineînțe
les. Argument ? In ziua de 21 au
gust, colectivul acestei mari unități 
a raportat îndeplinirea integrală a 
sarcinilor de plan ale cincinalului. 
Avansul _ cîștigat va permite livra
rea suplimentar, către metalurgisti. 
a încă 162 000 tone de țevi. De notat 
că sporurile cantitative sînt însoțite 
și de sporuri calitative. Este vorba 
de noi sortimente de țevi cu dia
metrul între 400 și 600 mm nece
sare conductelor pentru cazanele de 
joasă presiune și pentru lucrul în 
mediul sulfuros — produse care 
pină acum se importau.

© Unică în țară piin 
profilul ei. întreprinderea textilă 
..Drum Nou" din Oradea (care fa
brică peste 600 tipuri de produse 
pentru aproape 700 de beneficiari 
extrem de pretențioși din industria 
constructoare de mașini, electroteh
nică și medicină) își completează 
..cartea de vizită" cu o performantă 
deosebită : eliminarea totală a im
portului de coloranti. Un prim pas : 
economisirea a 70 000 de lei valută 
prin folosirea colorantilor din tară. 
Și încă unul : 30 de produse repro- 
iectate vor fi realizate din fire sin-

® Un colectiv ambițios 
este cel de la întreprinderea de 
reparat utilaj electric din Cîmpina. 
Ambițios, plin de inventivitate și 
pasiune. Specialiștii de aici — adică 
toti oamenii uzinei — își concep si 
construiesc singuri utilajele și ma
șinile. Ultimele ..premiere" : o ma
șină de debitat lamele și două cup
toare pentru tratarea sculelor de fo
raj — utilaje pînă nu de mult im
portate, prin a căror construire s-au 
economisit jumătate din fondurile 
valutare destinate importului.

@ Un orășel ai copiilor 
Id Pitești Chiar așa. Zilele 
trecute au fost date în folosință 
aici un cămin și o creșă însumînd 
340 de locuri, care se adaugă aitor 
două cămine și 4 creșe cu o capa
citate comună de 680 locuri, intrate 
de acum în stăpînirea celor mai 
mici reprezentanți ai tinerei gene
rații. Pînă la sfîrșitul anului, alte 
creșe. cu 400 locuri. își vor primi 
oaspeții. Pe frontispiciul tuturor a- 
cestor gingașe construcții, o emble
mă simbolică : predat înainte de 
termen.

® 25 — un număr evo
cat cu mîndrie de oamenii 

muncii din județul Timiș. O cifră 
rotundă : 25 de întreprinderi timi- 
șene au îndeplinit prevederile pla
nului cincinal. Cele mai recente 
prezente în această listă de onoare :

întreprinderile ..Tehnometal". „Ga- 
rofita" din Timișoara și întreprin
derea de prelucrare a lemnului 
„Banatul". „înscrierile" continuă.

© Deși nu-și propuse
seră acest lucru pentru 
1 975 " de din Ploiești,

arată că sporul de producție globală 
industrială realizat a crescut cu 1,5 
miliarde lei.

® „Cadic" - numele 
unui nou calculator elec
tronic didactic. Vîrsta aces_ 
tuia — cîteva zile. ..Certificatul" de

Știri de ultimă oră 
din întrecere

Cîmpina. Sinaia. Plopeni. Urlați și 
Mizil sint ..obligate" să se mute in 
casă nouă. „Vinovați" : harnicii 
constructori ai Trustului județean 
Prahova, care și-au încheiat recent 
„conturile" cincinalului și au înce
put să ridice alte blocuri de locuin
țe in aceste orașe.

® „Fiecare zi de lucru 
- o zi record". Sub aceastâ 
deviză însufletitoare. întrecerea so
cialistă din unitățile industriale ale 
județului Vrancea a căpătat. în ul
timele zile, un nou avînt. Si astfel 
..zestrea" vrîncenilor în cincinal a 
sporit considerabil : sarcinile la zi

naștere poartă semnătura unui pres
tigios colectiv de specialiști timi
șoreni. Principalele „semnalmente" ? 
O memorie excepțională, aptitudini 
pentru științele exacte ieșite din 
comun. Unde-1 vom întilni pe „Ca- 
dic“ ? în licee. în facultățile învă- 
țămîntului politehnic superior. „Stu
diind" și el. cot la cot cu viitorii 
specialiști... tehnica de calcul.

® „Blocul fetelor" nu 
este o ficțiune. Puteti să-l vedeți. 
A fost inaugurat, în aceste zile, la 
Florești și va găzdui pe tinerele 
chimiste ale marii întreprinderi de 
anvelope „Victoria". Dar nici bă

ieții nu au fost uitați : vizavi de 
„blocul fetelor", pentru ei. o clădire 
asemănătoare, cu 304 locuri.

® Mecanicul-șef a! in
dustriei ds fire și fibre 
chimice economisește va
lută. Cine este acest mecanic-șef? 
Secția de mecanică fină de pe plat
forma chimică de la Săvinești. 
transformată în principalul furnizor 
de piese de schimb al acestei ra
muri industriale, potrivit indicații
lor secretarului general al partidu
lui. Deși a preluat recent noua sa 
funcție, a și obținut primele reali
zări în cinstea zilei de 23 August. 
Consemnăm dintre acestea : o se
rie de seturi de reactoare pentru 
polimerizare. autoclave de fixare, 
extractoare si uscătoare de granule 
poliamidice etc. — care au și adus 
un ciștig de 12 milioane lei valută.

© Pentru locuințele 
noastre La Turda a încePut de 
citeva zile să producă o fabrică de 
covoare și articole din policlorură 
de vinii. Realizarea acestei investi
ții permite reducerea considerabilă 
a consumului de lemn și al altor ma
teriale folosite pină în prezent la 
fabricarea unui mare număr de o-' 
biecte de uz casnic.

© Un adevărat munte 
de cărbune au extras- peste 
planul la zi, în acest an. minerii 
de la exploatările din Vulcan și 
Petrila. Un munte ? Da. Dar un 
munte neprețuit, căci este unul de 
lumină : cu el se poate asigura 
combustibilul necesar termocentra
lelor Mintia și Paroșeni pentru rea
lizarea a peste 40 milioane kWh de 
energie electrică.

© Oameni foarte gră
biți. Este vorba despre construc
torii ieșeni. O dovadă, numai una 
singură : întreprinderea „Tehnoton" 
din Iași a fost construită cu 61 de 
zile mai repede, alte 3 capacități la 
„Rulmentul" Birlad cu 210 zile. Fa
brica de bere din Iași cu alte 63 
zile în devans. în total, colectivul 
acestei puternice unități raportea
ză in cinstea lui 23 August reali
zarea în avans a unui număr de 10 
obiective industriale, depășirea pla
nului cu 5 milioane lei.

© Record industrial 
brăilean De Ia ,ncePulul anu~
lui 1975 și pină la 23 August, brăile- 
nii au realizat o producție indus
trială egală cu cea obținută in 1970. 
Un record care nu este izolat. La 4 
iulie a.c„ industria județului a în
deplinit cincinalul la productia- 
marfă. în cinstea marii sărbători,
sarcinile planului Ia zi au fost de
pășite cu peste 70 milioane lei.

„Țara de Sus“ vă invită

încheierea neîntârziată a arăturilor, grăbirea însilozării furajelor, intensificarea culesului la 
porumb și floarea-soarelui, funcționarea neîntreruptă a sistemelor de irigații — iată obiective 

care trebuie să concentreze eforturile lucrătorilor din agricultură în toate aceste zile

Frumusețea peisajului natu
ral, bogăția florei și faunei, dar 

. mai ales celebrele monumente 
și de artă situează ju- 

luceava 
turistice 

acestei

și în unitățile de alimen- 
publicâ — restaurante,

Corespondentele sosite în cursul zilei de ieri Ia redacție informea
ză despre măsurile luate în unitățile agricole, îndeosebi în cele în 
care lucrările sînt rămase în urmă, pentru organizarea exemplară a 
activității în zilele de 23, 24 august și în cele care urmează pentru 
grăbirea tuturor lucrărilor agricole, terminarea in cel mai scurt timp 
a arăturilor de vară, a însilozării furajelor, intensificarea recoltării 
porumbului și florii-soarelui, funcționarea corespunzătoare a sis
temelor de irigații, precum și a celorlalte lucrări de sezon. 
Este necesar ca pretutindeni aceste zile să fie bine folosite, să se 
asigure participarea la lucrările urgente a tuturor forțelor, folosirea 
din plin a tractoarelor, a mașinilor agricole.

în județele din sudul țării a început recoltatul porumbului și 
florii-soarelui. Astfel, în județul Constanta a fost strînsă recolta 
de pe primele 
Primele unități 
badin, Pietreni, 
vreme, a fost 
rea-soarelui și _ _ ___  .. __
dea. Mîrșani. Valea Stanciului, precum și î..L 
le de stat Moțăței. Segarcea. Rast și Băilești sînt

au fost obținute și la C.A.P. Cîrja, co
muna Murgeni. Tractoriștii din sec
ția de mecanizare sînt și membri ai. 
cooperativei agricole din sat. De 
aceea, ei au lucrat repede și bine la 
arat. în timp scurt s-au executat 
arături pe intreaga suprafață planifi
cată. (Crăciun Lăluci).

hectare din cele 150 000 ha cultivate cu porumb, 
care au început această lucrare sînt I.A.S. Co- 

Ciocîrlia, Albești și altele. în județul Dolj, în scurtă 
strînsă recolta de pe circa i 000 hectare cu floa-
500 ha cu porumb. Cooperativele agricole Pa- 

i întreprinderile agrico- 
___  ____ ____ .... _L.t printre primele 

unități care au început strîngerea porumbului. Și în sudul județului 
Olt, unele lanuri de porumb și floarea-soarelui au ajuns la maturitate. 
Ca urmare, la întreprinderile agricole de stat Corabia și Drăgănești- 
Olt, precum și Ia cooperativa agricolă Fărcașele a început recoltatul 
porumbului. Totodată, la I.A.S. Redea și la cooperativele agricole din 
cadrul consiliilor intercooperatiste Drăgănești. Vilcele și Olari s-a 
declanșat recoltarea florii-soarelui. Și în județul Teleorman recolta de 
floarea-soarelui a fost strînsă de pe primele 1 500 ha. Suprafețe mai 
mari au fost recoltate în cooperativele agricole Purani, Vîrtoapele, 
Drăcșani. Lunca, Seaca, Lița, Putineiu. Se apreciază că această lu
crare se va termina în circa 15—16 zile bune de lucru.

Pînă la desfășurarea din plin a lucrărilor de recoltare trebuie în
cheiate pregătirile în vederea însămințării griului și a celorlalte 
reale păioase : arăturile, condiționarea semințelor. în legătură 
mersul acestor lucrări, corespondenții noștri relatează :

ce-
cu

VASLUI. — Arăturile de vară au 
fost executate pe toate suprafețele, 
în cooperativele agricole au fost arate 
5'3 000 ha. din care 42 800 ha sint desti
nate însămințărilor de toamnă. Din 
acestea, 20 700 ha au fost pregătite 
pentru semănat. Cum a fost cu pu
tință acest rezultat ? în primul 
rînd. îndată după încheierea seceri
șului, bună parte din tractoare au 
fost concentrate la arat, iar coope
ratorii au eliberat terenul de paie. 
S-a văzut că atunci cînd mecaniza
torii au front de lucru — teren liber 
— ei pot lucra și au lucrat, de altfel, 
cu randament sporit. S-a lucrat cu 
spor, dar și bine. Comitetul jude
țean de partid a indicat ca în toate 
unitățile agricole să se generalizeze 
experiența stațiunii centrale de cer
cetări pentru combaterea eroziunii 
solului de la Perieni privind exe
cutarea arăturilor pe curbe de nivel.

Cooperativa agricolă Dănești 
una din unitățile etalon din 
in care se aplică deja cu bune 
tate experiența stațiunii. „în 
perativa noastră — ne relata 
nerul-șef Vasile Tima — deși 
ritatea terenului este situat pe 
de pînă la 14 grade, arăturile se exe
cută pe curbe de nivel, folosind uti
laje agricole cunoscute. Practica ne-a 
demonstrat eficiența culturilor în 
fișii și a benzilor înierbate, lucrare 
care se execută pe circa 85 hectare, 
unde terenul este pregătit pentru 
semănat". în comuna Tăcuta există, 
de asemenea, terenuri ' situate pe 
pantă. Aici, în ultimii ani nu s-a 
acordat prea mare atenție conservă
rii solului prin lucrări antierozionale. 
Pentru evitarea procesului de ero
dare a solului. în acest an. nici o 
palmă de pămînt nu se mai ară de- 
cit pe curba de nivel. Bune rezultate

este 
județ, 
rezul- 

coo- 
ingi- 

majo- 
pante

BOTOȘANI. — în aceste zile se 
fac arături pe ultimele hectare din 
cele 49 300 ha prevăzute. în mai multe 
consilii intercooperatiste. cum sînt 
cele din Dingeni, Frumușica, Tru- 
șești. Ungureni, lucrarea s-a termi
nat. S-au luat măsuri ca cea mai 
mare parte a tractoarelor să fie con
centrate la arat și să lucreze în 
schimburi prelungite. Cu toate aces
tea, într-o serie de unități există în- 
tirzieri pentru a căror recuperare 
se cer eforturi deosebite. La Coțușca, 
Havirna, Mitoc, Broscăuti si în 
alte cîteva comune, mecanizato
rii susțin că nu au front de 
lucru. Și pe bună dreptate. întrucît 
aici s-a așteptat ca paiele de pe în
treaga suprafață să fie strinse numai 
cu presele, fără a se lucra manual la 
eliberarea terenurilor. în marea ma
joritate a cooperativelor agricole, 
conducerile acestora, cadrele tehnice 
urmăresc respectarea tuturor norme
lor agrotehnice. Astfel, pe miriștile 
unde paiele nu s-au tăiat de jos și 
pe care a crescut vegetație bogată 
după recoltare, se trece o dată cu 
grapa cu discuri înainte de a face a- 
rătura. în general, aratul și pregăti
rea terenurilor la un înalt nivel ca
litativ sînt considerate a fi condiții 
hotărîtoare pentru obținerea unor 
recolte bogate. (E. Nazarie),

OLT. — Potrivit programului 
măsuri stabilit de organele județene, 
executarea arăturilor pe suprafețele 
eliberate de culturi timpurii trebuie 
să se încheie pînă Ia 25 august a.c. 
în numeroase unități, datorită folo
sirii eficiente a tractoarelor și ma
șinilor agricole, aceste lucrări s-au 
încheiat pe toate suprafețele prevă
zute. Este cazul unităților servite de 
stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii Vișina. Rusănești. Ștefan cel 
Mare, Stoenești, Vlădila și Izbiceni. 
Numai că pînă la această dată au 
fost făcute arături pentru însămîn- 
tări de toamnă pe numai 13 950 hec-

tare — o suprafață mică. Este ade
vărat că ploile au împiedicat intra
rea tractoarelor pe unele 
îndeosebi în unitățile agricole 
nordul 
natură 
unități 
ferite.
gricole 
S.M.A. 
rile, la 
mai sînt încă restante. La o re
centă analiză, biroul comitetului ju
dețean de partid a indicat o seamă 
de_ măsuri pentru impulsionarea lu
crărilor. Din unitățile din sudul ju
dețului, unde s-au încheiat arături
le. tractoarele au fost dirijate ope
rativ către cele rămase în urmă. 
Totodată, s-a stabilit să se lucreze 
peste tot. atunci cind condițiile per
mit, în schimburi prelungite. Sînt 
măsuri care vor asigura ca, în scurt 
timp, să se încheie arăturile în toa
te cooperativele agricole din județ, 
să se pună baze solide viitoarei re
colte de griu. (Emilian Rouă).

terenuri, 
din 

Sint și cauze de 
Așa, de exemplu, 

rezultate mult di- 
cooperativele a- 
de activitate a

județului.
subiectivă.
vecine au
Dacă in
din raza
Vlădila s-au încheiat arâtu- 
cele servite de S.M.A. Caracal

istorice 
dețul Si 
zone 
trarea 
cuitul turistic 
ternațional este 
dezvoltarea unei baze materiale 
adecvate. Sub acest aspect sînt 
grăitoare înfăptuirile din peri
oada actualului cincinal, în mă
sură să asigure importante spo
ruri de confort și civilizație oas
peților „Tării de Sus". Așa. bu
năoară. numai în dotarea oficiu
lui județean de turism. în peri
oada amintită, au intrat noile ho
teluri „Arcașul" din Suceava și 
„Zimbrul" din Cimpulung Mol
dovenesc, precum și alte două 
unități de cazare modernizate 
în Suceava și Fălticeni. Numfi- 
rpl locurilor de cazare a cres
cut fată de începutul cincinalu
lui de 2.5 ori.

Semnificative pentru grija a- 
• cordată îmbunătățirii continue 

a condițiilor de găzduire sînt și 
alte realizări, cum ar fi cam
pingurile de la Putna și Vatra 
Dornei, care, adăugîndu-se fru
moaselor cabane turistice de la 
Zugreni. pe malul Bistriței, 
Mestecăniș, poarta de intrare în 
bazinul Domelor, și Deia din 
Cimpulung Moldovenesc, con
struite mai înainte. îmbogățesc 
harta ospitalității turistice a ju
dețului. Considerabile sporuri 

capacitate au fost înregis-

între primele 
ale tării, 
zone în 

national și in- 
strins legată de

In- 
cir-

trate 
tație 
cantine, baruri, cabane.

De curind. la Vatra Dor- 
nei. în perimetrul zonei de a- 
grement de pe dealul Rune, a 
fost inaugurată o foarte frumoa
să și modernă cabană turistică, 
unde pot fi găzduite 60 de per
soane. Tot în acest an se vor 
încheia lucrările de modernizare 
și de dezvoltare la hotelul din 
Fălticeni și hotelul „Parc" din 
Suceava. Realizarea cea mai de 
seamă este, fără îndoială, hote
lul „Bucovina", cu 272 locuri la 
cazare, cu restaurant, bar de zi 
și cofetărie, care va fi pus la 
dispoziția turiștilor pînă Ia fi
nele lunii noiembrie. Peste pu
țin timp vor demara lucrările 
pentru amenajarea unui hotel la 
Solea și a altuia la Șiret, 
ambele unități fiind prevăzute 
cu restaurante și terase, urmind 
să fie date in folosință pînă la 
sfîrșitul trimestrului II al anu
lui viitor. în perioada 1976/1980 
zestrea edilitar-turistică a jude
țului se va mai îmbogăți cu încă 
un hotel sanatorial la Vatra 
Dornei, 3 noi moteluri si alte 
unități. în limbajul cifrelor, nu
mai în unitățile aparținind ofi
ciului județean de turism, nu
mărul locurilor la cazare va 
crește față de 1975 cu 1 342. iar 
al celor din localurile de alimen
tație publică va spori cu 1 058.

Gh. PARASCAN 
corespondentul „Scînteii

Hotelul „Arcașul" din Suceava
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Te slăvim Românie, 
patrie a gloriosului August

(Urmare din pag. I)

Amplul și multilateralul proces de 
perfecționare a întregii vieți sociale, 
de asigurare a participării active a 
milioanelor de cetățeni la conducerea 
statului reflectă înfăptuirea in toată 
plenitudinea sa a conceptului de de
mocrație ca putere a poporului, ca 
guvernare a poporului de către popor.

înflorirea culturii, învățămîntului 
și științei, intensa activitate de edu
care comunistă a oamenilor muncii, 
paralel cu efortul statornic urmărind 
promovarea fermă a principiilor eti
cii și echității socialiste în toate com
partimentele vieții sociale, creează 
premisele ca societatea noastră so
cialistă să-și dovedească în tot mai 
mare măsură superioritatea de esen
ță asupra societății capitaliste, nu nu
mai prin capacitatea de a imprima 
un ritm impetuos al dezvoltării eco
nomice și a realiza o democrație au
tentică, dar și prin nivelul ei spiri
tual, prin consecventa cu care pro
pagă convingerile comuniste, înaltele 
valori morale și face ca ele să fie 
asimilate organic de întregul popor.

Sărbătorim a 31-a aniversare a a- 
celui învăpăiat August în condițiile 
în care, drept urmare a rezultatelor 
remarcabile obținute în opera ds 
construcția socialistă, precum și a

politicii externe principiale, dinamice 
și constructive a partidului și statu
lui nostru, prestigiul internațional 
al României socialiste este mai mare 
ca orieînd. Evoluția vieții internațio
nale confirmă zi de zi justețea poli
ticii noastre externe, aflată în per
manent consens cu mersul istoriei. 
Constituie pentru noi temei de adîn- 
că satisfacție larga recunoaștere pe 
care o găsesc pe plan internațional 
propunerile și inițiativele raționale 
ale României, spiritul de conlucrare 
și receptivitate ce o animă, contri
buția ei activă Ia soluționarea pro
blemelor complexe cu care e con
fruntată omenirea, Ia instaurarea 
unei noi ordini politice și economice 
mondiale.

în acest august 1975, steagurile 
fluturînd sărbătorește, coloanele de 
demonstranți parcurgînd noile car
tiere ale orașelor întinerite, pancar
tele care raportează succesele dobîn- 
dite în marea întrecere pentru de
pășirea sarcinilor de plan, lozincile 
dînd glas adeziunii înflăcărate a în
tregului popor față de politica in
ternă și externă a Partidului Comu
nist Român reflectă voința neabătu
tă a tuturor fiilor patriei de a în
făptui fără preget hotărîrile istorice 
ale Congresului al XI-lea, prevede
rile Programului partidului.

Optimismul tonifiant, încrederea

neabătută în perspectivele luminoase 
ale României socialiste au temeiuri 
de nezdruncinat : coeziunea întregu
lui popor în jurul partidului, al con
ducerii sale încercate și clarvăză
toare. al secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu ; 
convingerea deplinei unități dintre 
vorbă și faptă proprie partidului, a 
adevărului că toate proiectele și pla
nurile elaborate de partid s-au în
trupat aevea în transformări înnoi
toare. depășind cu mult cele mal cu
tezătoare visuri ale înaintașilor.

Vedem cu ochii minții imaginea 
României anilor 1980—1990, prefigu
rată în documentele adoptate de 
Congresul al XI-lea, reflectînd rea
lismul politicii partidului, capacita
tea sa de a prevedea și, totodată, de 
a „edifica" viitorul prin armonizarea 
rigurozității științifice cu cutezanță 
gindirii novatoare, potrivit cerințe
lor autenticului spirit revoluționar. 
Apropierii acestui viitor, clădit pe 
temelia cuceririlor revoluționare do- 
bîndite în cele trei decenii care au 
trecut din vara fierbinte a lui au
gust 1944, înălțării edificiului Româ
niei comuniste le consacră poporul 
nostru întreaga sa energie și forță 
creatoare, hărnicia, elanul și abne
gația cultivate de eroica sa avangar
dă revoluționară — Partidul Comu- 
iiist Român.

Opera este grandioasă
(Urmare din pag. I)
tia vor produce cele mai 
diverse bunuri materiale, 
din toate domeniile și tot 
ce este necesar vieții omu
lui.

Și poate ați vrea să în- 
tîrziem puțin pe. străzi 1 De 
unde să pornim ? De aici, 
din cartierul Mănăștur (cel 
mai nou cartier din Cluj- 
Napoca) cu 15 000 de a- 
parțamente, deci el însuși 
cit un oraș cu 50 OOO de lo
cuitori. Vom trece apoi ‘în 
cartierul Ostroveni . (Rm. 
Vilcea. 8 000 de apartamen
te). după care ne vom opri 
în cartierul L Mai (Tg. Jiu) 
ca să ajungem în cartierul 
Dîmbul Pietros (cu 10 000 
de apartamente. Tg. Mu
reș). trecind după aceea 
prin cartierul Păcii (din 
Zalău) și prin cartierul 
Parcul Tineretului (zona 
Sălii sporturilor și cul
turii București) și prin 
atitea alte cartiere și 
microraioane noi construi
te în cei patru ani și 
jumătate pînă la tota
lul — de-a dreptul im
presionant — de 450 000 de 
apartamente. Sigur că pă
șim pe străzi noi. asfaltate, 
cu benzi înierbate și stra
turi de flori — o adevărată 
explozie de flori, un cult 
al florilor a apărut în a- 
ccst cincinal. Sigur că din- 
tr-un cartier într-altul și 
prin inima întregului oraș 
mergem pe mari bulevarde.

artere mari de circulație, 
cu linii de troleibuz (cu 
18.5 la sută a crescut par
cul de troleibuze), cu tra
see de autobuze (cu 38 la 
sută a crescut numărul 
autobuzelor și au apărut 
siluetele elegantelor „RO
MAN"). Și sigur că toate 
aceste străzi, alei și bule
varde sint străjuite de o 
vastă rețea a iluminatului 
public și poartă in pîntece 
o și mai vastă rețea de ca
nalizare. de alimentare cu 
ană și electricitate, de ca
bluri telefonice... O, dar 
multe îi mai trebuie unui 
oraș, darămite unei țări !

Și mergînd astfel pe 
străzi și privind spre cele 
450 000 de apartamente 
(care, toate, au trebuit să 
fie mobilate și deci tot cin
cinalul acesta a produs și 
mobilierul necesar) nu se 
poate să nu observăm și 
alte tulburătoare lucruri. 
De exemplu, școlile. Tota
lul noilor săli de clasă : 
10 000. Școli multe si mari, 
cu ferestre panoramice, cu 
laboratoare, cu mobilier 
modern. Școli generale, li
cee, școli speciale. Apoi 
creșele și grădinițele (64 000 
de locuri). De exemplu, in
stitutele de invățămînt su
perior. O să recunoaștem 
în orașul nostru clădirile 
Si întreaga lor zestre, con
struite în ultimii ani pen
tru institutele politehnice 
(Timișoara. Brașov. Bucu
rești, Iași), pentru univer

sități (Cluj-Napoca, Craiova 
— cetăți ale științei cu 
arhitecturi ce sugerează 
un secol al frumosului). Și 
vom vedea, de exemplu, 
marile edificii ale culturii. 
Vom păși cu respect—dar 
fără sfială, ca la noi acasă — 
în cele trei mari și elegante 
teatre, vechi visuri. împli
nite cu dărnicie în acești 
ani (Teatrul Național din 
București. Teatrul Național 
din Craiova și Teatrul de 
stat din Tîrgu-Mureș). în 
Sala sporturilor și cul
turii (București), în nu
meroase și mari săli de 
sport. Și ne vor imbia 
clădirile cu interesante linii 
arhitectonice, ca mari 
sculpturi în piatră, ale ca
selor noi de cultură (Sibiu, 
Tîrgoviște, Zalău, Focșani, 
Sfintu-Gheorghe, Slatina, 
Slobozia, Piatra Neamț, 
Alexandria și din alte 
locuri).

Si nu se poate să nu ve
dem noile și elegantele spa
ții comerciale, magazinele 
(se numără cu miile). înce- 
pînd cu marile construcții 
ale supermagazinelor ce 
domină marile plete pu
blice (Iași. Pitești. Tulcea, 
Constanta, Deva etc. etc) 
și sfîrșind cu complexele 
comerciale care populează 
noile cartiere, cvartale, 
străzi. Noile spatii comer
ciale aproape că le-au du
blat pe cele existente pînă 
Ia începutul actualului plan 
cincinal. Iar desfacerile de

mărfuri către populație au 
crescut cu 50 la sută. Din 
loc in loc ne întâmpină 
mari și elegante hoteluri. 
Vom recunoaște „Intercon
tinentalul". hotelul „Doro
banți". hotelurile „Parc" șl 
„Turist" (din Capitală), 
noile stațiuni turistice de 
pe litoral (o metropolă eu
ropeană a vacanțelor), ca și 
puzderia de hoteluri care 
s-au construit în toate o- 
rașele țării (adunate la un 
Ioc ar alcătui și ele un oraș 
hotelier, ba chiar un mare 
oraș hotelier).

Părți din acest impresio
nant oraș găsim la noi aca
să. oriunde am locui in 
România — Ia Tulcea sau 
la Oradea, la București sau 
Miercurea Ciuc. Și totuși 
este irezistibilă tentația de 
a întruni într-o șingură 
imagine tot ce ne-a oferit, 
sublim, copleșitor, realita
tea celor patru ani și jumă
tate din cincinalul Oare nu 
peste mult timp se încheie 
și pe care foarte multi l-au 
și încheiat. Bucureștiul s-a 
născut în cinci secole. Un 
ai doilea București, cu toa
te ale lui. ba chiar cu mal 
mult, a plămădit poporul 
nostru, condus de partid, în 
mai puțin de cinci ani...

Să păstrăm în memorie 
imaginea acestui oraș. îi 
vom adăuga, peste alti 
cinci ani. o nouă dimensiu
ne. Cum va arăta atunci ?

La revedere. în 1980. con
cetățeni din Cincinalopolis !

Manifestări 
dedicate zilei 
de 23 August
Muzeele gălătene — de istorie 

și de artă — au deschis recent 
două expoziții omagiale : „23 
August — moment crucial în 
viața României" și, respectiv, 
„Industrializarea socialistă re
flectată în arta plastică". Un 
festival artistic „Patrie liberă
— pămînt al fericirii" se desfă
șoară în prezent in toate loca
litățile județului, in cadrul lui 
evoluind formații artistice de 
amatori. Primele spectacole au 
avut loc la combinatul siderur
gic. întreprinderea de mecanică 
navală, întreprinderea de rețele 
electrice și altele. (Dan Plăeșu).

La așezămintele culturale din 
satele și comunele județului 
Hunedoara au loc expuneri sus
ținute de activiști de partid și 
de stat pe tema „23 August, pia
tră de hotar in istoria poporului 
român". în același timp, 1" 
principalele sectoare din Comb. \ 
natul siderurgic Hunedoara, lec
tori ai comitetului municipal de 
partid au organizat simpozioane 
cu tema „Insurecția armată de 
la 23 August 1944".

Sub egida Consiliului munici
pal al Frontului Unității Socia
liste Pitești, la Casa de cul
tură a sindicatelor din localitate 
a avut loc ieri, in fața unui 
numeros public, un spectacol 
omagial intitulat „Cintec pentru 
23 August". Programul a evocat 
momente din lupta ' armatelor 
române împotriva fascismului, 
momente semnificative din 
munca dîrză a poporului în con
strucția socialismului. La reu
șita spectacolului și-au dat con
cursul actori ai Teatrului de 
stat, corurile Palatului de cul
tură din Pitești și comunei 
Leordcni, ansamblurile de cîn- 
tece și dansuri ale întreprinderii 
de autoturisme Pitești și Com
binatului petrochimic Pitești. 
(Gheorghe Cirstea).

La casele de cultură și la clu
burile tineretului din sectoarele 
Capitalei au fost organizate în 
aceste zile numeroase mani
festări consacrate celei de-a 
XXXI-a aniversări a eliberării 
patriei. Ieri, la Casa de cultură 
a sectorului 6 a avut loc o ex
punere despre semnificațiile vic
toriei do la 23 August 1944, ur
mată de un recital de poezie 
patriotică, iar la Casa de cul
tură a sectorului 5 — evocarea 
„Locuri și case din București 
legate de insurecția de la 23 Au
gust 1944", ilustrată cu diapozi
tive și filme. (D. Tircob).

Asociația artiștilor plastici 
amatori din Cluj-Napoca a des
chis, la Casa de cultură a stu
denților, o expoziție care cuprin
de peste 70 de lucrări de pictură, 
grafică, sculptură, metaloplastie, 
realizate în parte în tabăra de 
creație de la hidrocentrala Tar- 
nița. în parcul municipiului, 
cercul de creație „Atelier 11" 
prezintă o altă expoziție de 
pictură, sculptură, grafică și ce
ramică. (Alex. Mureșan).

La secția de istorie contem
porană a Muzeului Banatului din 
Timișoara a avut loc simpozionul 
„Aspecte ale luptei maselor 
populare din Banat, alături de 
forțele armate ale țării, pentru 
izgonirea cotropitorilor fasciști". 
Expunerile, însoțite de un bogat 
material ilustrativ, au fost susți
nute de cadre didactice, cerce
tători. (Cezar Ioana).

Sub egida consiliului județean 
al Frontului Unității Socialiste, 
Ia Casa orășenească de cultură 
din Bistrița, in prezența tovară
șului Adalbert Crișan, prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
de partid Bistrita-Năsăud. a 
membrilor biroului comitetului 
județean de partid, a avut It 
in după-amiaza zilei de 21 au
gust vernisajul expoziției de 
fotografii intitulate „Pași spre 
viitor". Expoziția înfățișează în
făptuirile obținute în ultimii ani 
în județ, în toate domeniile 
vieții social-economice. (Ion An- 
ghel).

Printre manifestările culturale 
închinate zilei de 23 August se 
numără și vernisajul unei ample 
expoziții de artă plastică în mu
nicipiul Arad. Numeroasele lu
crări de pictură, gravură, sculptu
ră și artă decorativă expuse 
poartă semnătura unor bine cu- 
noscuți artiști plastici arădeni. 
(C. Simion).

Orașul Sinaia găzduiește tra
diționala manifestare dedicată 
zilei de 23 August, intitulată 
„Serbări în amfiteatrul Bucegi- 
lor“. Cu acest prilej au loc ex
puneri și simpozioane consacrate 
dezvoltării- cunoscutei stațiuni 
prahovene, recitaluri de versuri 
prezentate de Teatrul de vacantă 
din localitate, spectacole artis
tice ; s-a inaugurat o expoziție 
de stampe și fotografii — „Sinaia
— salt peste secole" etc. Serbă
rile se vor indicia duminică.

în după-amiaza zilei de ieri, 
in sala „Arta" din Deva a avut 
loc un spectacol omagial dedicat 
marii noastre sărbători naționa
le, sub genericul „August — 
făclie de nouă tară". Și-au dat 
concursul cele mai bune forma
ții artistice de amatori din mu
nicipiu și actori ai Teatrului de 
estradă din Deva. Asemenea 
spectacole omagiale au mai 
avut loc în marile centre mun
citorești Hunedoara și Petroșani, 
precum și în celelalte orașe ale 
județului Hunedoara. (Sabin Io- 
nescu).

Seria manifestărilor cultural- 
artistlce ce s-au desfășurat în 
județul Sălaj în cinstea marii 
sărbători de la 23 August a cul
minat cu spectacolul literar-mu- 
zical-coregrafic „Trepte de lu
mină", desfășurat ieri la Casa de 
cultură a sindicatelor din orașul 
Zalău. La această manifestare 
au participat sute de oameni ai 
muncii români și maghiari, ti
neri și vîrstnici, din orașul re
ședință de județ. (Gh. Rusu).



SClNTEIA — vineri 22 august 1975 PAGINA 5

Festivitatea
V

Joi dimineață, în. Capitală a avut 
loc festivitatea de absolvire a promo
ției 1975 a Academiei militare, de 
înaintare la gradul de locotenent a 
elevilor care au absolvit secțiile de 
subingineri și a celor care au pro
movat în anul V din secțiile de in
gineri.

La solemnitate au luat parte ge
neralul de armată Ion Ioniță, minis
trul apărării naționale, generalul co
lonel Ion Coman, prim-adjunct al 
ministrului apărării naționale și șef 
al Marelui Stat Major, generalul ma
ior Gheorghe Gomoiu, adjunct al 
ministrului apărării naționale și 
secretar al Consiliului Politic Supe
rior, activiști de partid și de stat, ge
nerali și ofițeri superiori, cadre di
dactice, reprezentanți ai gărzilor pa
triotice și ai formațiunilor de pre
gătire a tineretului pentru apărarea 
patriei, pionieri.

Cu ocazia solemnității, ministrul 
apărării naționale a transmis noii 
promoții de absolvenți și tinerilor 
care au fost înaintați la gradul de 
Jo"otenent cele mai calde felicitări și 

ări de succes deplin în activitatea 
lor din partea secretarului general 
ai partidului, președintele republicii 
și comandantul suprem al forțelor 
noastre armate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, noua promoție de absolvenți ai 
Academiei militare a adresat o te
legramă Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spune :

„Urmînd exemplul dumneavoastră 
luminos de slujire cu abnegație și 
devotament a intereselor supreme ale

MUNTELE
(Urmare din pag. I) 

de azur, de deasupra Iui, de roadele 
muncii noastre și ale mănosului 
nostru pămint. Astăzi, țara întreagă 
e învăluită în lumina soarelui nos
tru de august, freamătă de muncă 
și cîntec, învață și se înaltă, că
lăuzită de cea mai măreață stea, 
steaua comunismului. In statornicia 
lui de piatră, muntele acesta, ridi
cat pe strămoșeasca noastră vatră, 
deopotrivă piatră de hotar și far 
deschizător de drumuri lungi, creș
te încă și azi în zare, aureolat de 
lumina-i de pe creste și încins de 
căldura inimilor noastre.

Făurindu-1 noi înșine, acum trei
zeci și unu de ani, știm, astăzi mai 
bine decit oricind, că menirea nbas- 
tră revoluționar-patriotică este de a 
înălța și încă înfrumuseța acest 
munte, zi de zi și ceas de ceas, că 
stă in puterea noastră, a tuturor, să 
facem din întinsul țării, dominat de 
fruntea lui semeață, plină de har și 
demnitate, o adevărată grădină me
reu înfloritoare și tot mai roditoare, 
să năzuim neîncetat, cu ardoare co
munistă. spre înfăptuirea marelui 
nostru vis. spre închegarea imagi
nii sublime a României de miine. 
Știm că mai avem multe de făcut, 
dar nimic nu ne poate impiedica să 
legăm existenta noastră de desăvîr- 
șirea acestui munte, căci pe temelia 
lui de piatră am clădit toată noua 
așezare a tării și spre zarea larg 
deschisă de el sînt îndreptate as
tăzi, cu clarviziunea partidului nos
tru, energiile întregului nostru po
por. Avem încă greutăți de învins, 
căci e vorba de a ajunge pe cea 
mai măreață culme, dar tocmai de 
aceea sîntem și vrem să fim revo
luționari în tot ceea ce facem ; spi
ritul revoluționar care ne animă și 
ne indîrjește pe toți, de la cel mai 
simplu cetățean la președintele tă
rii, găsindu-și o deplină manifestare 
în efervescenta creatoare a întregu
lui popor.

De pe temelia de ieri și culmea 
de azi a acestui munte, neasemuită 
și nevisată în trecut, am auzit din 
nou și am prins în cea mai vie 
’sătura a ființei noastre, cu lumi

noase și adînci reverberații în con
științe, recentul îndemn, al partidu
lui nostru, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de a fi credincioși și a 
dezvolta încă acest viu și nesecat 
izvor de credință și faptă comunis
tă, de continuă creativitate, de a 
păstra și întări focul sacru al spiri
tului revoluționar, in tot ceea ce fa
cem, în tot ceea ce gindim. în tot 
ceea ce visăm, în munca și dragos
tea noastră de mai bine, de mai 
frumos, de mai mult. în îndemnul 
său. secretarul general al partidului 
sublinia necesitatea afirmării hotă- 
rite a „spiritului revoluționar în ac
tivitatea partidului, cu manifesta
rea puternică în toate sectoarele 
vieții de partid și de stat, în toate 
sferele societății a spiritului revo
luționar, caracteristic concepției 
materialismului dialectic și istoric". 
Este un îndemn ce ne amintește 
din nou datoria noastră, a tuturor, a 
celor ce muncesc cu ciocanul și se
cera. cu condeiul sau cu penelul, de 
a ne simți tot mai răspunzători de 
actuala și viitoarea măreție și fru
musețe a acestui munte, căci nu
mai așa îl vom putea desăvîrși și 
păstra pentru noi și generațiile care 
vor veni, ea pe cel mai falnic și 
mai statornic, mai binecuvîntat pisc 
al istoriei noastre multimilenare.

Ridicat la granița a două lumi, 
prin cutezanța și suprema noastră 
speranță, flacăra lui de piatră și 
singe, încărcată de vis. rămine tor
ta cea mai vie a drumului nostru 
măreț, de astăzi și de miine. de 
totdeauna.
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EXTRAGEREA I : Categoria 1 : 

1.20 variante — autoturism „Dacia 
1300“ ; cat. 2 : 4,75 a 9 560 lei ; cat. 3 :
13.90 a 3 267 lei ; cat. 4 : 21,40 a 2 122 
lei ; cat. 5 ; 80,30 a 56G lei l cat. 6 •
169.90 a 284 lei.

REPORT CATEGORIA I: 206 823 
lei.

EXTRAGEREA a Il-a: Categoria 
A : 1.30 variante a 50 000 lei ; cat. B :
4.90 a 8 124 lei ; cat. C : 6.15 a 6 473 
lei : cat. D : 17.05 a 2 335 lei ; cat. E : 
69,45 a 573 lei ; cat. F : 95 a 419 lei ; 
cat- X : 1 399,30 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA A S 1 350 lei. 

poporului, învățînd din stilul de 
muncă profund revoluționar pe care-1 
promovați cu consecvență, ne anga
jăm solemn ca în unitățile in care 
vom fi repartizați, unind calitățile 
specialistului militar cu ale activistu
lui politic, să desfășurăm o susținută 
activitate în vederea formării unor 
militari iscusiți, cu înalte calități 
morale și de luptă, devotați fără 
margini patriei, poporului și partidu
lui. Vom milita pentru respectarea 
neabătută a normelor eticii și echită
ții socialiste, a legilor țării, pentru 
întărirea ordinii și disciplinei mi
litare.

Conștienți de sensul profund al 
răspunderilor ce ne revin, asigurăm 
Comitetul Central al partidului, pe 
dumneavoastră, tovarășe secretar ge
neral, că sîntem hotărîți să ne adu
cem în continuare întreaga contribu
ție la înfăptuirea politicii partidului 
și statului nostru, la îndeplinirea sar
cinilor ce revin armatei din hotărîrile 
Congresului al XI-lea al Partidului 
Comunist Român. Vom consacra tot 
ce avem mai bun cauzei socialismu
lui și comunismului, înfloririi mul
tilaterale a patriei, fiind gata oricind 
să apărăm cu bărbăție și spirit de 
sacrificiu pămîntul strămoșesc, cuce
ririle revoluționare ale poporului, li
bertatea și independenta României 
socialiste".

In aceeași zi, in școlile militare de 
ofițeri activi și în cele de maiștri mi
litari și subofițeri au avut loc solem
nități pentru înaintarea în grad a 
unei noi promoții de cadre ale ar
matei noastre.
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CAMPIONATE
ÎNOTĂTORII specializați în pro

bele de sărituri își dispută titlurile 
de campioni republicani la bazinul 
Centrului de pregătire olimpică al 
C.N.E.F.S. (fost ștrandul Tineretului). 
Ieri seniorii s-au întrecut în proba 
de trambulină (campion — sibianul 
Ion Ganea de la C.S.M.), iar seni
oarele au sărit de la platformă (cam
pioană — bucureșteanca Elena Cîr- 
stică, 14 ani, de la Progresul). Astăzi, 
de la ora 10, la trambulină vor sări 
senioarele, iar de la ora 16, la plat
formă, vor evolua seniorii.

ACTIVITATEA AUTOMOBILIS
TICA este în plină desfășurare • La 
sfîrșitul săptăminii viitoare, la Păl
tiniș — Sibiu va avea loc etapa a 
IlI-a a campionatului de viteză în 
coastă. Se așteaptă, ca și la prece
denta etapă (pe serpentinele Gutîiu- 
lui, într-o organizare excelentă), să 
se înregistreze un mare număr de 
participanți. Actualmente. liderul 
clasamentului general individual este 
Fr. Naghi (C.S.U. Brașov), urmat de 
Eugen Ionescu-Cristea (I.O.B. Balș) 
și Cornel Motoc. (Tractorul Brașov). 
Dintre cei 23 de concurenti începă
tori prezenți la etapa de pe Gutii 
s-a remarcat Victor Leu (pe Fiat 
128) o Filiala A.C.R. București orga
nizează, prin comisia sa de automo
bilism și karting, o nouă etapă a 
concursului municipal de îndemîna- 
re, prilej de selecție a automobiliș- 
tilor bucureșteni pentru campionatul 
republican.

HANDBALIȘTII JUNIORI din 
Capitală vor lua parte, între 28 și 31 
august, la un important turneu in
ternational, ce va reuni echipele re
prezentative a șase capitale europe
ne : Budapesta, Moscova. Praga. So
fia, Varșovia și București. Meciurile 
sînt programate pe arena, centrală 
de la stadionul „Progreșui". arenă 
care — modernizată recent și cu tri
bunele mărite — a găzduit pînă acum 
numai partide de tenis.

PE AGENDA FEDERAȚIEI DE 
TENIS, în această perioadă sînt în
scrise noi competiții interne și in
ternaționale : 25 august-7 septembrie 
turneul de la Forest Hills (partici
pă Uie Năstase. Ion Tiriac, Virginia 
Ruzici, Mariana Simionescu) ; peste 
cîteva zile, turneul de la Moscova 
(15 țări) la care vor fi prezenți Du
mitru Hărădău și Florența Mihai ; 
1—7 septembrie, turneul internațio
nal de la Mamaia cu participarea a 
12 tari ; campionatele naționale in-

Mărfuri cu plata în rate în magazinele 
cooperației de consum PROGRAMUL I

Magazinele și raioanele spe
cializate ale cooperației de 
consum din toată tara sînt tot 
mai bine aprovizionate cu o ga
mă largă de mărfuri industriale. 
In aceste zile ele cunosc o ma
re afluență de cumpărători care 
beneficiază de vînzarea confec
țiilor în rate. Cu un avans de 
20—30 Ia sută și plata eșalona
tă în 6—8 luni. în funcție de 
venit, se pot cumpăra avantajos 
confecții moderne și de calita
te, in diferite modele și con
texturi.

Pentru bărbați și femei se 
găsesc : costume, pantaloni, sa- 
couri, pardesie. rochii, taioare, 
fuste, bluze, paltoane. De ase
menea. pentru copii s-au pus 
in vînzare uniforme școlare, cos
tume, rochițe, pantaloni și că
măși.

Noi înlesniri a cunoscut și 
vinzarea televizoarelor din pro
ducția internă (toate .tipurile) 
pentru care se achită un avans 
minim de 15 la sută, iar restul 
sumei în 24 de rate lunare. Oda
tă cu televizorul se pot cumpă
ra antena și cablul de coborîre.

Tot în rate pot fi procurate 
aspiratoarele de praf „Practic" 
sau „Ideal" și mașinile de cu
sut „Ileana" tip masă sau tip 
mobilă, cu un acont de 20 la su
tă și 18 rate lunare.

Magazinele și raioanele spe
cializate ale cooperativelor de 
consum sînt bine aprovizionate 
cu aceste articole mult solicita
te de cumpărători.

Cronica zilei
Ambasadorul Republicii Populare 

Chineze la București, Li Tin-ciuan, 
a oferit, joi. un dineu în cinstea 
delegației guvernamentale române, 
condusă de tovarășul Paul Niculescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, care a parti
cipat la 1 deschiderea ' expoziției in
dustriale a Republicii Socialiste 
România, organizată la Pekin.

La dineu au mai luat parte Vasile 
Șandru, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
precum și membri ai ambasadei Re
publicii Populare Chineze.

★

Joi s-a înapoiat în Capitală, ve
nind de la Nouakchott, tovarășul 
Emil Nicolcioiu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., ministrul justiției, 
care a reprezentat Partidul Comu
nist Român la lucrările Congresului 
Partidului Poporului Mauritanian.

Pe aeroportul Otopeni, reprezen
tantul P.C.R. a fost întîmpinat ■ de 
tovarășul Gheorghe Chivulescu, 
membru supleant al C.C. al P.C.R.

★

Joi dimineața. Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. a primit pe Joseph Gampouo, 
noul ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Populare 
Congo la București. în legătură cu 
apropiata prezentare a scrisorilor 
sale de acreditare.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 23, 

24 și 25 august. In țară : Vreme in 
încălzire și în general frumoasă in su
dul și estul țării, unde cerul va fi va-

-COMPETIȚII
dividuale (București, 15—21 septem
brie), la care se anunță și reintrarea 
în lupta pentru titlu a lui Ilie Năs
tase, absent la ultimele ediții.

0 Sîntem anunțați că turneul final 
al cupei „Scînteii tineretului" — 
competiție de mare anvergură re
zervată tinerilor tenismani începători 
— se va desfășura între 9 și 13 sep
tembrie, în cunoscuta stațiune de 
pe litoral Costinești. Paralel cu an
trenamentele Analiștilor (evident, 
fiecare în localitatea sa), la Costi
nești se fac ultimele pregătiri în 
ceea ce privește amenajarea terenu
rilor. dotarea lor cu materialul ne
cesar, asigurarea tuturor celorlalte 
condiții pentru buna desfășurare a 
întrecerilor. Reamintim că la turneul 
final al popularei competiții vor fi 
prezenți 240 de tineri și tinere din 
toată țara, cîștigători pe județ și 
municipiul București la cele trei ca
tegorii de virstă : 11—14 ani, 15—18 
ani, 19—25 ani.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
TENIS

In turneul feminin de tenis care 
se desfășoară la South Orange, ju
cătoarele românce au debutat cu 
victorii : Mariana Simionescu a în
vins-o cu 6—1, 6—2 pe Pat Stewart 
(S.U.A.), iar Virginia Ruzici a ciști- 
gat cu 6—2, 6—2 în fața tinerei ju
cătoare americane Mary Carillo. în 
turneul masculin, Ilie Năstase va 
juca in turul doi cu australianul. 
Collin Dibley, învingătorul de anul 
trecut al acestui concurs.

ATLETISM
Prima zi a concursului internațio

nal atletic de la Ziirich a fost mar
cată de rezultate excelente. Printre 
protagonistele întrecerilor feminine 
s-a numărat și românca Mariana 
Suman, victorioasă în proba de 
800 m plat cu timpul de 2'00”57/100. 
Pe locul doi a sosit Liliana Tomova 
(Bulgaria) — 2’01”14/100. După cum 
s-a anunțat, sovietica Faina Melnik 
a stabilit un nou record mondial Ia 
aruncarea discului cu 70,20 m. Pe 
următoarele două locuri s-au clasat 
Maria Vergova (Bulgaria) — 65,50 m

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe.
Am primit cu profundă gratitudine mesajul dumneavoastră de felicitare 

cu prilejul zilei mele de naștere.
Sentimentele pe care le exprimați. în numele dumneavoastră si al Co

mitetului Central al. Partidului Comunist Român frate, dovedesc încă o dată 
solidaritatea internaționalistă a comuniștilor români,. a poporului și guver
nului din țara dumneavoastră față de luptele partidului nostru, de poporul 
nostru pentru eliberarea națională si socialism, precum și sincera dumnea
voastră cooperare cu procesul revoluționar care se realizează în Peru. Soli
daritatea și cooperarea necesară azi mai mult ca oricind.

Vă salut cordial,
JORGE DEL PRADO

Secretar general
al Partidului Comunist Peruan

Succese remarcabile

ale navalîștîlor constă nț® m

Telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu
Cu prilejul lansării celui de-al 

doilea mineralier de 55 000 tdw, con
structorii de la Șantierul naval Con
stanța au adresat o telegramă tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în care 
se menționează :

Folosind experiența căpătată la 
construcția primului mineralier ro-

riabil, mai mult senin la început și 
unde se vor semnala ploi izolate tn a 
doua parte a intervalului, in celelalte 
regiuni cerul se va înnora treptat și vor 
cădea ploi locale, mai frecvente în ulti
mele două zile, yint slab, pînă la po
trivit. Temperaturile minime vor fl cu
prinse între 10 și 20 de grade, iar ma
ximele intre 20 și 30 de grade. In Bucu
rești : Vreme în general frumoasă și în 
încălzire. Cerul va fl variabil, favora
bil ploii de scurtă durată la sfîrșitul 
intervalului. Vint slab, pînă la moderat. 
Temperatura în creștere ușoară.

DUMINICA LA FOTBAL
8 meciuri în divizia

Cea de-a doua etapă a diviziei A 
la fotbal va avea loc duminică. Din
tre cele opt meciuri (unul, Sportul 
studențesc — Dinamo, a fost amînat, 
echipele respective aflîndu-se în tur
neu in Spania), cu un plus de inte
res este așteptat cel din Capitală 
(pe stadionul „23 August", de la ora 
17) între Rapid și Steaua, o reedi
tare a recentei semifinale pentru 
„Cupa României", al cărei trofeu, 
după cum se știe, l-au cucerit rapi- 
diștii. Iată și celelalte partide : F. C. 
Constanța — F. C. Argeș (in toamna 
trecută : 3—1), Universitatea Cluj- 
Napoca — Universitatea Craiova 
(1—1), Politehnica Timișoara — C.F.R. 
CIuj-Napoca (1—0), F. C. Olimpia 
Satu-Mare — Jiul (2—0), U.T.A. — 
S, C. Bacău, A.S.A. Tg. Mureș — 
F.C.M. Reșița (2—1), Politehnica Iași 
— F. C. Bihor. De reținut că primele 
patru clasate (toate cu cite două 

și Argentina Menis (România) — 
64,14 m.

CICLISM
Etapa a 3-a a cursei cicliste „Ma

rele premiu Wilhelm Tell", care se 
desfășoară în aceste zile pe șoselele 
Elveției, a revenit rutierului vest- 
german Klaus Peter Thaler, crono
metrat pe traseul Trimbach—Richen 
(165 km) cu timpul de 4h 12’23”. în
tre primii zece clasați, transmiși de 
organizatori prin agențiile de presă, 
nu figurează nici unul dintre concu- 
rentii români. In clasamentul gene
ral conduce Thaler, urmat de Gusiat- 
nikov (U.R.S.S.). la 11”.

Proba de 1 000 m cu start de pe 
loc, din cadrul campionatelor mon
diale de ciclism care au început pe 
velodromul din Rocourt (în apro
piere de Liâge), a revenit lui Hans 
Jiirgen Grunke (R. D. Germană) cu 
timpul de 1’08”30/100, urmat de fos
tul campion Eduard Rapp (U.R.S.S.) 
1'08'42/100, J. Kierkowski (Polonia) 
l’08”58/100, Pierre Trentin (Fran
ța) r09”23/100, Jocelyn Lovell (Ca
nada) și Dimo An'ghelov (Bulgaria) 
ambii cu l’09”41/100. 

mânesc de mare tonaj ce l-am rea
lizat in șantier, la cel de-al doilea 
mineralier din această serie am scur
tat cu patru luni ciclul de execuție 
al corpului navei. Acest succes al 
colectivului nostru a contribuit la în
deplinirea înainte de termen a sar
cinilor ce ne-au revenit în actualul 
cincinal. Pînă la sfîrșitul anului vom 
realiza o producție suplimentară care 
echivalează cu valoarea unui minera
lier de 55 000 tdw și reparația capi
tală a 10 nave de 4 500 tdw.

Obținerea acestor succese impor
tante constituie pentru noi o garan
ție sigură că vom înfăptui neabătut 
indicația dumneavoastră, stimate to
varășe secretar general, de a lansa, 
in 1977. de ziua independenței 
României, primul petrolier românesc 
de 150 000 tdw.

A și 27 în divizia B

puncte și cu același golaveraj : 2) 
vor juca în deplasare ; este vorba de 
S. C. Bacău, Universitatea Craiova, 
F. C. Argeș și C.F.R. Avind avanta
jul terenului propriu, A.S.A. Tg. 
Mureș — singura învingătoare în 
deplasare în prima etapă — are cele 
mai mari șanse de a prelua șefia cla
samentului.

★

Duminica aceasta începe și cam
pionatul divizionarelor B. In seria I, 
meciurile vor avea loc la Galați, 
Ploiești, Vaslui, Botoșani, Brăila, 
Plopeni, Tulcea, Medgidia și Piatra 
Neamț ; în seria a Il-a, la București 
(pe stadioanele Metalul și Autobu
zul). Brașov, Tirgoviște, Turnu-Mă- 
gurele, Făgăraș, Slatina, Motru și 
Giurgiu ; în seria a III-a, la Turda, 
Sighet, Timișoara, Orăștie, Baia 
Mare, Deva, Tomnatic, Arad și Bis
trița.

Au început campionatele 
mondiale feminine 

de canotaj
Campionatele mondiale feminine de 

canotaj academic (ediția a Il-a) au 
început ieri la Nottingham (Anglia), 
pe pista de la Holme Pierrepont a 
Centrului național de sporturi nau
tice. Canotoarele noastre se prezintă 
la start cu patru echipaje. în probele 
în care anul trecut, la C. M. de la 
Lucerna, au obținut medalii : una 
de aur (la 2 fără cîrmaci), una de 
argint (4 4-1 vîsle) și două de bronz 
(4 + 1 rame și 8 + 1).

In prima zi. pe un timp nefavora
bil (vînt și ploaie), au avut loc curse
le eliminatorii. Pînă la închiderea e- 
ditiei, despre rezultatele canotoare
lor românce ne-a parvenit doar ști
rea că echipajele de 4 + 1 și 8 + 1, 
neclasîndu-se pe locul I în seriile 
respective (ceea ce le-ar fi asigurat 
automat participarea în semifinale), 
vor lua astăzi din nou startul. în „re
calificări". I

16.30 Teleșcoală.
17.00 Emisiune în limba germană.
18.45 Tragerea Loto.
18,50 Din lumea plantelor șl ani

malelor.
19,05 Mlndră zi a libertății. Pro

gram de cintece patriotice 
interpretate de corul Radio- 
televlziunli.

19.20 1041 de seri.
19.30 Telejurnal o- 23 August — 

cote înalte pe grallcul în
trecerii.

20,00 Seară de teatru. Ciclul „Oa
meni al zilelor noastre" : „La 
porțile Severinulul". Scena
riu pentru TV de Dan Tăr- 
chilă. Regia : Letitia Popa.

21.20 Documentar TV : „Universul 
lor".

21.40 Ctntec din inimă.
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II
17,00 Telex.
17,05 Cintece românești.
17,25 Film artistic : ,.Bărbați cum

secade" — o producție a stu
diourilor cehoslovace. In dis
tribuție : Vlado Muller, Ka
rol Machata, Jan Trlska. Lu- 
dovit Gresso, Juraj Peska. 
Regia : Josef Rezucha.

18.40 La pescuit. Miniatură cine
matografică realizată de stu
dioul de film TV.

18,50 Program interpretat de an
samblul folcloric „Cioeîr- 
lia".

19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Plaiuri părintești — specta

col muzical-literar-coregra- 
fie.

20.45 Viața economică a Capitalei.
21.10 Telex.
21,15 Soliști și formații de muzică 

ușoară.
21.40 Documentar TV : s,Acele zi

le de August ’44".
22,00 Treptele afirmării. Cvartetul 

..Arpeggio" al conservatoru
lui „Ciprian Porumbescu".

Sosirea unei delegații a Asociației 
de prietenie sovieto-română

Joi dimineața a sosit în Capitală, 
la invitația Consiliului General 
A.R.L.U.S.. o delegație a Asociației 
de prietenie sovieto-română, condusă 
de Evghâni Ivanovici Sizenko, se
cretar al Comitetului regional Mos
cova al P.C.U.S., deputat în Sovietul 
Suprem al R.S.F.S.R., pentru a parti
cipa la manifestările consacratexcelei 
de-a 31-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fascistă.

LONDRA

Exod neobișnuit și cauzele sale
O știre publicată zi

lele trecute de ziarul 
„DAILY MAIL" a pro
dus o vie emoție la 
Londra : „Pentru pri
ma dată din anul 1837, 
populația Marii Brita
nii a scăzut în timp 
de pace". Potrivit sta
tisticilor, din iunie 1974 
pină în iulie 1975, nu
mărul locuitorilor țării 
s-a redus cu aproape 
10 000. $i totuși, în pe
rioada respectivă, nu
mărul nașterilor a fost 
cu 38 000 mai mare 
decit al deceselor. Ex
plicația acestui para
dox o furnizează ace
lași ziar, care preci
zează că în intervalul 
de timp amintit din 
Anglia au emigrat 
49 000 de cetățeni.

Cum se explică acest 
veritabil exod ? „De
presiunea economică, 
nesiguranța zilei de 
miine, a obținerii unui 
loc de muncă conform 
aptitudinilor și pregă
tirii — iată motive
le eare-i determină pe 
mulți britanici să emi
greze". scrie „GUAR
DIAN". Semnificative 
în acest sens sînt ti
tlurile prin care pre
sa londoneză infor
mează despre evoluția 
situației economice : 
„Numărul șomerilor 
crește în fiecare săp- 
tămină cu 15 000, de
pășind cu mult cifra 
de un milion" („TI
MES") ; „Producția in
dustrială a scăzut la 
nivelul anului 1970“ 
(„SUN") ; „în cel 
de-al doilea trimestru 
al acestui an numărul 
falimentelor a crescut 
cu 36 la sută față de 
aceeași perioadă a a- 
nului trecut" („DAILY

WASHINGTON

„Viking-!" spre „Planeta roșie"
„Viking-1“ și-a luat 

zborul spre planeta 
Marte. Lansată, 
miercuri seara, de pe 
cosmodromul Cape Ca
naveral din Florida, 
nava spațială a „anco
rat" pentru 10 minute 
pe o orbită terestră, 
după care a fost pro
pulsată pe o traiecto
rie transmarțiană, cu 
lungimea de 815 mili
oane km, cu misiunea 
de a furniza o serie 
de date-cheie vizind 
originea și evoluția 
planetelor sistemului 
solar.

Cea mai critică eta
pă a zborului inter
planetar, planificat a 
dura 10 luni de zile, 
începe in momentul 
parcării navei „Vi- 
king-1" pe o orbită 
circumlunară; clnd se 
va „împărți" in două 
moduluri : „Orbiter", 
vehicul destinat să ră
mână pe orbită în ju
rul „Planetei roșii", și 
„Lander" — vehicul 
cu misiunea de a co
borî pe suprafața as
trului.

In condițiile în care

TELEGRAPH") ; „Lira 
sterlină pierde (lin va
loare nu de la o zi la 
alta, ci de la o oră Ia 
alta" („DAILY MIR
ROR").

O deosebită îngrijo
rare stîrnește situația 
din industria construc
toare de mașini — ra
mură de bază a econo
miei britanice. Lipsa 
comenzilor a deve
nit caracteristică pen
tru industria manu
facturieră britanică, 
considerată altădată 
drept ..atelier al lu
mii". Ca atare, între
prinderile constructoa
re de mașini recurg 
tot mai des la conce
dierea a mii de mun
citori calificați. O si
tuație asemănătoare se 
constată și în industria 
automobilelor. „Finan
cial Times" arată că, 
datorită unei acerbe 
concurențe, luna trecu
tă 41 La sută din auto
mobilele vîndute pe 
piața britanică au fost 
străine. Alarmat de o 
asemenea evoluție, mi
nistrul comerțului a 
lansat, cu mare publi
citate. campania „Buy 
British !“ — cumpă
rați produse britani
ce ! Este adevărat că 
guvernul a adoptat un 
plan de măsuri în di
recția redresării eco
nomiei-. După cum 
se știe. Cartea albă, 
denumită sugestiv 
„atac împotriva in
flației", a fost aproba
tă de parlament, la ce
rerea primului minis
tru, înainte de înche
ierea sesiunii și a in
trat în vigoare la 1 
august. De asemenea, 
guvernul a avansat un 
program de relansare

zborul va decurge po
trivit programului 
prestabilit, „Lander" 
va ajunge la punctul 
terminus al călătoriei 
sale spafiale la 4 iu
lie 1976, adică în ziua 
în care Statele Unite 
își vor sărbători bi
centenarul indepen
dentei.

O altă navă, „Vi- 
king-2“, urmează a fi 
lansată, spre aceeași 
destinație, peste 10 zi
le și va sosi în veci
nătatea planetei cu 
șapte săptămîni după 
„Viking-1“, urmînd, 
de asemenea, să se 
despartă in două mo
duluri, „Orbiter-2” și 
„Lander-2“.

Modulurile spațiale 
ale ambelor nave sînt, 
în fapt, niște minila- 
boratoare cosmice, ca
pabile să efectueze 
multiple și complicate 
investigații științifice. 
„Orbiter" 1 și 2 vor 
fotografia și cartogra
fia zone întregi ale 
planetei, vor măsura 
umiditatea straturilor 
înalte ale atmosferei 
și proprietățile lor ter

cinema
© Evadarea : SCALA — 9,15: 11,30; 
13,45; 16: 18,15: 20,30. FAVORIT — 
9,15; 11,30; 13.45; 16; 18.15: 20,30. 
CAPITOL — 9,30; 11,45: 14; 16;
18,15; 20,30, la grădină — 19,45, 
STADIONUL STEAUA — 19.45.
® Scufundare Ia mare adîncime : 
CASA FILMULUI — 9,30: 11,30;
13,45: 16; 18,15; 20,30. BUCUREȘTI
— 8,30: 11; 13,30; 16; 18.30: 20,45, 
la grădină — 19,45, PATINOARUL 
,,23 AUGUST" — 19,45.
cr Franzeluța : TIMPURI NOI — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18.
© Ilustrate cu flori de cîmp: TIM
PURI NOI — 20.
O întoarcerea lui Colț Alb : LU
CEAFĂRUL — 9: 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20.30. la grădină — 20.
Or Program pentru copii : DOINA
— 9.45; 17,00.
o Ciprian Porumbescu : DOINA
— 11; 14.15; 19.
© Emigrantul : FESTIVAL —
8.45: 11; 13,30; 16: 18,30; 21. la gră
dină — 19,45. EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13,30; 16: 18.15: 20,30. GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16: 18,30;
21. DINAMO — 20, GRĂDINA TI
TAN — 20.
«r Pe aici nu se trece : LUMINA
— 9; 12,30; 16; 19,30.
© Teroare pe Britannic : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30.
© Valurile Dunării : RAHOVA — 
15,30; 18.
Cr Nu iese fum fără foc : VICTO
RIA — 9,30; 12; 15; 17,30; 20,15.
• Epilog Ia graniță : GIULEȘTI
— 15,30; 18; 20,15.
© Omul din Laramie : FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15: 20,30,
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, la grădină — 20.
© Actorul și sălbaticii : UNIREA
— 16, la grădină — 19,45.
e Piaf: GRIVITA — 9; 11.15:13,30; 
16; 18,15; 20,30, MIORIȚA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
q Toamna bobocilor : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
Cr PiedQne — comisarul fără ar
mă : BUCEGI — 15.45; 18, la gră
dină — 20, LIRA — 15; 17,15; 19,304 
la grădină — 20,15.

Pe aeroportul Otopeni oaspeții au 
fost salutați de Răchitan Constantin, 
secretar al Comitetului județean Il
fov al P.C.R., Despot Petru, membru 
în Comitetul Executiv al Consiliului 
Central al U.G.S.R., membru în biroul 
Consiliului General A.R.L.U.S.. mem
bri și activiști ai Consiliului General 
A.R.L.U.S.

Au fost de față membri ai Amba
sadei U.R.S.S. la București.

a economiei. Intr-un 
discurs rostit miercuri 
seara, la posturile de 
radio și televiziune, 
primul ministru ai 
Marii Britanii, Hărold 
Wilson, care și-a în
trerupt în acest scop 
concediul, a adresat un 
apel către cetățenii 
țării, solicitîndu-le co
laborarea și sprijinul 
pentru punerea în 
practică a măsurilor 
cuprinse în acest pro
gram guvernamental. 
După ce a menționat 
că, la ora actuală, în
treaga economie oc
cidentală trece prin 
cea mai serioasă de
presiune incepînd din 
anii ’30, premierul a 
afirmat că perioada 
care urmează, precum 
și anul 1976 au o im
portanță deosebită 
pentru economia bri
tanică, grav afectată 
de o rată a inflației 
ridicate — peste 26 la 
sută. Premierul a sub
liniat în continuare 
faptul că tendințele 
din ce în ce mai pu
ternice de creștere a 
prețurilor s-au reper
cutat in primul rind 
asupra categoriilor so
ciale defavorizate.

In această conjunc
tură se impun sacrifi
cii, a afirmat Harold 
Wilson, referindu-se 
la măsurile de auste
ritate și de limitare a 
creșterii salariilor din 
programul cabinetului 
său. în unele cercuri 
economice și ale opi- - 
niei publice se mani
festă îndoieli asupra 
eficacității măsurilor 
adoptate de guvern.

N. PLOPEANU

male. „Lander” 1 și 2 
vor măsura și analiza 
structura „atmosferei" 
marțiene, compoziția 
sa chimică, tempera
tura la sol, presiunea 
și densitatea. Un braț 
telescopic, avind în ca
păt o cupă, va lua 
eșantioane de sol și le 
va depune intr-un re
cipient special, pentru 
a fi analizate de apa
ratele laboratorului.

Datele culese și ana
lizate vor fi transmise 
la centrul N. A.S.A. 
din Pasădena, Califor
nia, unde o echipă de 
700 de cercetători — 
planetologi, vulcano- 
logi, ingineri, laboranți 
etc. — vor menține 
permanent contactul 
cu cele patru nave-la- 
borator.

Cercetătorii ameri
cani apreciază că e- 
ventuala descoperire 
de urme de viață pe 
această planetă ar în
semna unul dintre ce
le mai însemnate eve
nimente din întreaga 
istorie a omenirii.

C.ALEXĂNDROAIE

© Defileul legendelor uitate: COS
MOS — 15,30; 18: 20.
© Legea preriei : DACIA — 9; 
11,15: 13,30; 15.45; 18: 20,15. MO
ȘILOR — 10; 15,30; 18; 20, la gră
dină — 20.
0- Nemuritorii : COTROCENI — 
14; 16; 18; 20.
© înfrîngerea lui L. Wilkison î 
AURORA — 9: 11,15; 13,30: 15,45; 
18: 20,15, la grădină — 19.45, TO
MIS — 9: 11,15; 13,30: 15,45; 18;
20.15, Ia grădină — 19,30.
q Ștefan cel Mare : PROGRESUL
— 16; 19.
© Ziua cea mal lungă : MELODIA
— 9; 12,30; 16; 19,30, FLAMURA — 
9; 12,30; 16; 19,15.
© Dragostea începe vineri : PA
CEA — 16; 18; 20.
© Kit in Alaska î CRÎNGAȘI — 
16; 18,15.
<r Ultimul pistolar din Cross 
Creek : FERENTARI — 15.30; 18;
20.15.
© Serata : VIITORUL — 16; 18; 20. 
© Lanțuri : FLOREASCA — 9; 
11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30, FLA
CĂRA — 15,30; 18: 20.
cr Hyperion : POPULAR — 15.30; 
18; 20,15.
© Incredibilele aventuri ale unor 
italieni in Rusia : ARTA — 15,30; 
17,45, la grădină — 20.
© Strălucirea soarelui : VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. 
«r Primăvară tristă : MUNCA — 
16; 18; 20.
© Comedie fantastică : VITAN — 
15,30; 18.
© Articolul 420 : GRADINA VI
TAN — 19,45.

teatre
O Teatrul Mic (rotonda scriitorilor 
din Cișmigiu) : Amintirea scriito
rilor — spectacol de sunet și lu
mină — 20.
© Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Un băiat de 
zahăr... ars — 19.30, (grădina Boe
ma) : în grădina bucuriilor — 
19,30.
Cr Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : „Țară bogată-n frumu
seți" — 18,30.
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Cu prilejul aniversării MOSCOVA

silei de 23 August
SOFIA — La ambasada țării noas- 

tte din Sofia a avut loc, joi, o 
conferință de presă. în cadrul căreia 
ambasadorul Trofin Simedrea a vor
bit despre importanta istorică a ac
tului de la 23 August, despre marile 
succese obținute de poporul român, 
sub conducerea partidului său comu
nist. în opera de construire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
și despre trainicile relații de priete
nie și colaborare statornicite între 
P.C.R. și P.C.B., între cele două țări 
și popoare.

Au participat reprezentanți ai pre
sei centrale bulgare, ai agențiilor de 
presă B.T.A. și Sofiapres, scriitori.

★
Televiziunea bulgară a consacrat 

întreaga seară de joi României. în 
acest cadru, telespectatorii au putut 

‘ urmări un frumos și variat program 
care a cuprins filme documentare, 
piesa de teatru „Să nu uităm", mu
zică ușoară și populară românească.

vizită în tata noastră . în fruntea 
unei delegații, a înfățișat realizări 
obținute de poporul român sub con
ducerea P.C.R., în construcția socia
listă.

VARȘOVIA — în sălile Muzeului 
de etnografie din Varșovia a avut 
loc, joi. vernisajul expoziției „Co
mori ale artei populare românești".

La deschidere au participat Tadeusz 
Kaczmarek, adjunct al ministrului 
culturii și artei al Poloniei, funcțio
nari superiori ai M.A.E. al R.P. Po
lone. reprezentanți ai vieții cultura
le și artistice poloneze, membri ai 
corpului diplomatic, ziariști, un nu
meros public. După vizitarea expo
ziției, participanții au vizionat 
program de filme românești.

un

Convorbiri economice româno-sovietice9 A 0
Guvernul S. U. A. a hotărit ridicarea parțială 

a blocadei economice impuse Cubei
Ieri au început la Moscova convor

biri intre conducători ai unor minis
tere din România și U.R.S.S. privind 
dezvoltarea colaborării și cooperării 
economice bilaterale.

în cadrul discuțiilor avute de Bu
jor Almășan. ministrul minelor, pe
trolului și geologiei, cu B. F. Brat- 
cenko, ministrul industriei cărbune
lui, V. D. Șașin. ministrul industriei 
petrolului, și P. F. Lomako, ministrul 
metalurgiei neferoase, a fost exami
nat stadiul realizării unor acțiuni de 
colaborare între țara noastră și

Uniunea Sovietică în ramurile res
pective.

De asemenea, Nicolae Ionescu, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, precum 
și membri ai conducerii Comi
tetului de Stat al Planificării, minis
terelor construcțiilor de mașini grele, 
mașini-unelte și electronicii, indus
triei ușoare au purtat convorbiri cu 
omologii lor în probleme ale colabo
rării. cooperării și specializării in 
producție. (Agerpres)

WASHINGTON 21 (Agerpres). — 
Departamentul de Stat al S.U.A. a 
anunțat joi că guvernul american a 
hotărit să procedeze la ridicarea par
țială a blocadei economice impuse 
Cubei.

Măsurile, care vor intra imediat in 
vigoare, se referă la autorizarea fi
lialelor din străinătate ale compa
niilor americane de a avea schimburi 
comerciale cu Cuba. Pentru fiecare 
tranzacție preconizată vor fi acorda

te licențe de export. Navele comer
ciale. indiferent sub pavilionul căror 
state navighează, care au acostat în 
porturi cubaneze, vor putea în viitor 
să se aprovizioneze cu carburanți în 
porturile americane. Se ridică, de a- 
semenea. interdicția impusă societă
ților americane de a exporta produse 
alimentare in țările terțe care au re
lații comerciale cu Cuba.

Guvernul american menține însă 
■interzis comerțul direct dintre fir
mele din S.U.A. și Cuba.

BELGRAD. — In orașul iugoslav 
Novi Sad s-a deschis o expoziție 
de fotografii intitulată „Viata cultu
rală în România socialistă1'. La des
chidere au participat Matija Sedlak, 
vicepreședintele Adunării provinciei 
autonome socialiste Voivodina. dr. 
Milenko Nikolici, secretar pentru în- 
vătămînt si cultură, reprezentanți ai 
vieții politice și obștești, ziariști, 
precum și un numeros public.

Ambasadorul României la Belgrad, 
Virgil Cazacu. s-a referit. în cuvin- 
tul său. la semnificația actului de la 
23 August și a prezentat realizările 
tării noastre în dezvoltarea culturii 
si artei, 
laborarea 
slavă în

evidențiind, totodată, co- 
fructuoasă româno-iugo- 

aceste domenii.

KIEV. — La Palatul culturii Uzinei 
de mecanică fină din Kiev a avut 
loc la 21 august adunarea festivă a 
reprezentanților oamenilor muncii 
din capitala R.S.S. Ucrainene. Au 
participat A. A. Titarenko. membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.C. din Ucraina, alți reprezentanți ai 
organelor locale de partid si de stat, 
ai Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mână, oameni de cultură și artă, 
muncitori, ingineri și funcționari ai 
întreprinderii. Despre semnificația 
zilei de 23 August, succesele dobin- 
dite de poporul român și despre 
dezvoltarea continuă a relațiilor de 
prietenie și colaborare româno-sovie- 
tice au vorbit L. I. Horozova. vice
președinta Comitetului executiv al 
Sovietului regional Kiev, vicepreșe
dintă a filialei locale a Asociației 
de prietenie sovieto-română. și Ale
xandru Ungur, consulul general ro
mân.

Evoluția situației din Portugalia 
© Președintele Costa Gomes a continuat consultările cu repre
zentanții principalelor formațiuni politice ® „Partidul Comunist 
Portughez este gata să colaboreze mai strîns cu celelalte forte 
revoluționare în vederea găsirii unor soluții comune" — a 
clarat tovarășul Alvaro Cunhal la o conferință de presă © 

monstrația populară de la Lisabona

ANGOLA i

HANOI 
din Hanoi

— La Ambasada 
a avut loc

rință de presă la care au ________
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe al R.D. Vietnam 
si din Comitetul pentru relații cul
turale cu străinătatea al acestei țări, 
redactori reprezentind toate ziarele 
centrale, Agenția vietnameză de in
formații V.N.A. și radioteleviziunea 
din Hanoi. Au fost, de asemenea, 
prezenți atașații de presă sud-viet- 
namez și laoțian. însărcinatul cu a- 
faceri a.i. al ambasadei române, Si- 
mion Diac, a vorbit despre semnifi
cația actului de la 23 August 1944 
și despre vasta activitate pe care o 
desfășoară în prezent poporul nos
tru, sub conducerea Partidului Co
munist Român, pentru construirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

României 
o confe- 
participat

DELHI — La ambasada țării noas
tre din Delhi a avut loc o confe
rință de presă, în cadrul căreia am
basadorul Petre Tănăsie a prezen
tat realizările poporului român în 
domeniul dezvoltării economice și 
sociale, participarea activă a Româ
niei la viața internațională. în în
cheiere a fost prezentat un film do
cumentar despre România.

DJAKARTA. — La Ambasada 
României din Djakarta a fost orga
nizată o conferință de presă la care 
au participat reprezentanți ai princi
palelor ziare centrale. Despre sem
nificația zilei de 23 August și rea
lizările obținute de poporul român 
a vorbit Teodor Dițulescu, ambasado
rul României în Indonezia.

Congresul U.N.I.T.A

de- 
De-

+
La sediul Comitetului pentru relații 

culturale cu străinătatea al R.D. Viet
nam a fost organizată o seară cultu
rală. Au participat Le Tung Son, 
membru al Biroului Permanent al co
mitetului, reprezentanți ai unor insti
tuții centrale, funcționari superiori in 
M.A.E., muncitori din întreprinderile 
capitalei. To Thiem, vicepreședinte 
al Uniunii Centrale a Cooperativelor 
Meșteșugărești, care a întreprins o

TEL AVIV. — La Tel Aviv a avut 
Ioc o adunare festivă. Cu acest pri
lej. ambasadorul țării noastre în Is
rael, Ion Covaci, ministrul israelian 
al comerțului și industriei, Haim Bar 
Lev, și președintele Asociației de 
prietenie Israel — România, Itzak 
Korn, au rostit alocuțiuni. La festi
vitate au participat reprezentanți ai 
guvernului, ai M.A.E. israelian, 
presei și televiziunii, precum și 
numeros public.

De asemenea, ambasadorul 
Covaci a organizat la Ambasada _ 
mână din Tel Aviv o conferință de 
presă.

ai 
un

Ion 
ro-

LISABONA 21 (Agerpres). — Pre
ședintele republicii, generalul Costa 
Gomes, a continuat consultările cu 
reprezentanții principalelor forma
țiuni politice din tară, in cadrul că
rora, după 
examinată 
internă.

Miercuri 
o întilnire 
tăți militare, la care a 
generalul Otelo Saraiva 
șeful Copcon.

★
Colaborarea strinsă 

ferme ale tuturor partidelor și for
țelor revoluționare, ale poporului și 
forțelor armate reprezintă „o 
indispensabilă pentru făurirea 
front social și politic larg al 
interesați în înfăptuirea, apărarea și 
promovarea revoluției" — a declarat 
secretarul general al Partidului Co
munist Portughez, Alvaro Cunhal, 
cu prilejul unei conferințe de presă 
organizate miercuri seara la Lisa
bona.

Referindu-se la caracterul grav și 
primejdios al crizei politice din 
Portugalia, Alvaro Cunhal a relevat 
că, în actualele împrejurări, tăria si 
însăși existența Mișcării Forțelor 
Armate depind de „eforturile se
rioase și pline de responsabilitate 
în vederea negocierilor și înțelegerii 
tuturor revoluționarilor pe baza u- 
nei platforme care să mențină 
M.F.A. ca forță progresistă și avan
gardă revoluționară, aflată în frun
tea unei lupte energice împotriva 
violentei reacționare și care să ga
ranteze menținerea cuceririlor revo
luției și înfăptuirea liniei programa
tice generale, definită deja prin op
țiunea socialistă". Partidul Comunist 
Portughez, a cărui participare 
la procesul revoluționar este 
pensabilă pentru promovarea 
orației și socialismului — a 
Alvaro Cunhal — este gata să cola
boreze inai strîns cu celelalte forțe 
revoluționare în vederea găsirii unor 
soluții comune pentru toate proble
mele crizei. După ce a reafirmat 
sprijinul P.C. Portughez pentru ac
tualul guvern provizoriu, Alvaro

este
situație politică

cum relevă presa, 
actuala
a avut 

cu șefii
loc, de asemenea, 
principalelor uni- 

participat și 
de Carvalho,

si acțiunile

bază 
unui 
celor

activă 
indis- 
demo- 
arătat

Oaspeții cambodgieni la Phenian BANGLADESH

Cunhal a relevat 
pus să contribuie Ia 
soluții de natură să

dis- 
unei

că este 
găsirea 

consolideze co
laborarea forțelor politice, astfel in
cit să fie garantată concordanța po
liticii guvernului cu toate forțele in
teresate în procesul revoluționar.

într-o altă declarație, Alvaro Cun- 
hal a afirmat dorința Partidului Co
munist Portughez de a avea convor
biri și a coopera cu Partidul Socia
list Portughez. El s-a declarat, de a- 
semenea. gata să participe la un gu
vern, alături de socialiști și de alte 
forțe democratice.

★
Miercuri după-amiază, la Lisabona 

a avut loc o mare demonstrație 
populară la care au participat peste 
50 000 de persoane — civili și mili
tari — in sprijinul documentului ela
borat de un grup de ofițeri ai 
Copcon și cu care s-a solidarizat și 
Intersindicala. După cum relevă 
genția A.N.I., aceasta a fost „cea 
mai largă uniune realizată de la 
primele luni ale Revoluției din Apri
lie".

LUANDA 21 (Agerpres). — în lo
calitatea Silva Porto — Angola, si
tuată Ia 350 km de Luanda, centrul 
administrativ al Angolei — se desfă
șoară lucrările congresului extraor
dinar al Uniunii Naționale pentru 
Independența Totală a Angolei 
(U.N.I.T.A.), una din cele trei miș
cări de eliberare națională care ac
tivează pe teritoriul Angolei. Con
gresul examinează actuala situație 
politică și militară din Angola, unde 
continuă luptele între combatanți ai 
M.P.L.A.. F.N.L.A. și U.N.I.T.A.

21 (Agerpres). — 
lucrărilor celui de-al 

al Asociației Națio-

lucrările Congresului 
studenților americani
WASHINGTON 

în cadrul
28-lea Congres 
nale a Studenților din S.U.A. 
(U.S.N.S.A.) a luat cuvîntul tovarășul 
Nicu Ceaușescu, vicepreședinte al 
Consiliului U.A.S.C.R.. care, adresînd 
un călduros salut participanților la 
congres, a înfățișat preocupările ac
tuale ale U.T.C. și U.A.S.C.R. în ve,- 
derea mobilizării active a tineretu
lui și studenților la înfăptuirea ho- 
tărîrilor Congresului al XI-lea al 
P.C.R.. a intimpinării cu noi succese 
a Congresului al X-lea al U.T.C. și 
Conferinței a X-a a U.A.S.C.R.

a-

★
Intr-o alocuțiune televizată. Mario 

Murteira, ministrul planificării și 
coordonării economice, a expus as
pectele fundamentale ale politicii e- 
conomice a guvernului, 
de redresare economică
— trebuie să aibă în vedere proble
mele grave ale ocupării forței de 
muncă și ale balanței de plăți, să 
acorde prioritate în mod clar pro
blemelor agriculturii, industriei și 
exploatării resurselor naturale pro
prii.

Programul 
■ a spus el

Luptele din Timor
21 (Agerpres). — Terito- 

poate fi considerat in 
stare de război civil — 
comunicat oficial, parve- 
Macao și citat de agen-

VENEZUELA

CARACAS 21 (Agerpres). — După 
încheierea dezbaterilor din Senat, 
reprezentanții tuturor formațiunilor 
politice au declarat că vor sprijini 
transpunerea in viață a prevederilor 
legii privitoare la 
dustriei petroliere, 
zintă 97.3 la sută 
devize ale acestei

naționalizarea in
sectar care repre- 
din intrările de 
țări. Senatul ve-

nezuelean a aprobat de curînd, la 
a doua lectură, proiectul de lege gu
vernamental referitor la naționali
zarea în întregime a industriei pe
troliere. Potrivit unor surse guver
namentale, proiectul va fi sancționat 
de către puterea executivă la 2 sep
tembrie a.c.

• CONFERINȚĂ IN
TERNAȚIONALĂ ASU
PRA CLIMEI TERESTRE, 
într-un moment cînd în diferite 
părți ale globului se înregistrea
ză tot mai adesea schimbări 
imprevizibile ale vremii, ex- 
perți in meteorologie și clima- 
tologie din întreaga lume s-au 
intilnit la Londra pentru a a- 
borda problemele ridicate de e- 
voluția climei terestre. Avind în 
vedere schimbările climatice 
scară planetară, observate după 
trecerea primei jumătăți a se
colului (de pildă, răcirea sensi
bilă a. emisferei nordice), exper- 
ții vor încerca să se pună de a- 
cord în ce privește fluctuațiile 
posibile ale vremii în perspec
tiva următoarelor decenii și 
chiar pe termen mai îndelungat, 
printre problemele cele mai dez
bătute urmînd a fi ipoteza cu 
privire la eventualitatea apari
ției unei noi epoci glaciare pe 
pămint.

• ÎN CĂUTAREA ME
TEORIȚILOR. în Taigaua 
Ussură, din Extremul Orient so
vietic, membrii unei expediții 
științifice au început săpăturile ■■ 
pentru dezgroparea a doi me
teoriți în greutate de aproape 
500 kg fiecare. Lucrările se des
fășoară în zona.in care a avut 
loc, la 12 februarie 1947, vestita 
ploaie mețeoritică Sihote-A- 
linsk. Fragmente mai mari de 
meteoriți au produs în cădere 
mari cratere și tunele. Cu pri
lejul cercetărilor anterioare, oa- ' 
menii de știință sovietici au 
descoperit 24 de asemenea cra
tere cu un diametru de 9—26 
metri și 98 de tunele. cu lungimi 
între 50 centimetri și citeva su
te de metri.

Ja

Rezultate ale studierii proceselor active care au loc în 
Soare - în timpul zborului stației „SOIUZ-4“

PHENIAN 21 (Agerpres). — No
rodom Sianuk, șeful statului cam
bodgian, președintele Frontului Unit 
Național al Cambodgiei (F.U.N.C.), 
aflat într-o vizită de prietenie în 
R.P.D. Coreeană, a oferit o recepție 
oficială în cinstea președintelui aces
tei țări, Kim Ir Sen — relatează a- 
genția A.C.T.C. La recepție. Norodom 
Sianuk și Kim Ir Sen au rostit cu- 
vintări.

în cuvîntarea sa, Norodom Sianuk 
a mulțumit pentru sprijinul multila
teral pe care R.P.D. Coreeană ’ - 
acordat poporului cambodgian 
lupta sa antiimperialistă, pentru sal
varea națională. Totodată, el a 
primat sprijinul Cambodgiei 
de lupta justă a R.P.D. Coreene pen
tru reunificarea independentă și 
pașnică a Coreei. Referindu-se la 
sărbătorirea, la 10 octombrie, a celei 
de-a 30-a aniversări a Partidului 
Muncii din Coreea, Norodom Sianuk 
a arătat că va reveni înainte de 
această dată la Phenian, ca șef de 
stat al Cambodgiei, în fruntea unei 
importante delegații cambodgiene.

Kim Ir Sen a relevat, în cuvînta
rea pe care a rostit-o, multiplele as
pecte ale solidarității militante din
tre popoarele coreean și cambodgian 
și a arătat că R.P.D. Coreeană va

1-a
în

ex- 
față

continua să acorde poporului cam
bodgian un sprijin ferm in eforturi
le sale de edificare a unei Cambodgii 
noi, pașnice, 
primîndu-și 
cu prezența 
cambodgiene 
președintele

neutre și prospere. Ex- 
satisfacția în legătură 

la Phenian a delegației 
conduse de Penn Nouth, 

Biroului Politic al 
C.C. al F.U.N.C., prim-ministru al 
G.R.U.N.C., și de Khieu Samphan. 
prim-vicepremier al G.R.U.N.C., co
mandantul șef al Forțelor armate de 
eliberare națională cambodgiene, și 
referindu-se la faptul că aceștia ur
mează să-l întovărășească în patrie 
pe Norodom Sianuk, președintele 
Kim Ir Sen l-a rugat pe șeful statu
lui cambodgian ca, la înapoierea în 
tara sa, să transmită poporului 
Cambodgiei calde felicitări și senti
mentele de 
coreean.

prietenie ale poporului

★
21 (Agerpres). LaPHENIAN

Phenian au avut loc convorbiri în
tre o delegație de partid și guverna
mentală a R.P.D. Coreene și dele
gația Frontului Unit Național al 
Cambodgiei (F.U.N.C.) și a Guver
nului Regal de Uniune Națională al 
Cambodgiei (G.R.U.N.C.). care se 
află într-o vizită oficială în R.P.D. 
Coreeană.

DACCA 21 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Populare Bangladesh, 
Khondakar Mustaque Ahmed, a al
cătuit lista noului guvern, informea
ză postul de radio Dacca. în noul ca
binet. șeful statului deține, totodată, 
portofoliile ministerelor apărării și 
de interne. Conducerea Ministerului 
de Externe a fost încredințată lui 
Abu Sayeed Choudhury, ministru al 
finanțelor este A. R. Mullick, iar 
portofoliul justiției a revenit lui 
Manoronjan Dhar. Printre ceilalți 
componenți ai guvernului figurează 
numele lui Yusuf Aii (plan). Phani 
Mujumder (cooperative și guverne 
locale). Abdul Momim (agricultură și 
alimentație). A fost, de asemenea, 
definitivată lista celor 11 secretari de 
stat. )

Pe de altă parte. într-o proclama
ție prezidențială, transmisă miercuri 
la posturile de radio din Dacca, s-a 
anunțat menținerea, in continuare, a 
stării de urgență. Constituția tării — 
se spune in proclamație — va ră- 
mîne în vigoare, dar vor fi luate u- 
nele măsuri speciale. între care în
ființarea de tribunale și conducerea 
pe bază de ordonanțe prezidențiale.

Manifestări contrare intereselor
poporului israelian, reglementării pașnice

în Orientul Apropiat
în ultima vreme, după cum infor

mează agențiile de presă, anumite 
cercuri din Israel, reflectînd poziții 
de extremă, dreaptă, au organizat 
diverse acțiuni, demonstrații care, 
într-un fel sau altul, dau expresie 
ostilității față de ideea rezolvării pe 
cale pașnică, prin tratative, a con
flictului din 
retragerii Israelului < 
arabe ocupate. Recent, 
demonstranți care se 
semenea poziții au 
reședințele primului 
ministrului afacerilor 
necesară intervenția 
unităților militare pentru restabi
lirea ordinii.

în mod evident, asemenea ma
nifestări reprezintă expresii ale 
recrudescenței activității cercurilor 
militariste 
pașnice a 
potrivnice 
tale ale 
suși. Nu încape îndoială că aseme
nea tendințe care se manifestă în via
ța politică israeliană sînt de natură să 
afecteze progresele, fie și parțiale, 
de pină acum, să frîneze evoluțiile 
pozitive în direcția găsirii unor solu
ții politice. Mai mult chiar, se poate 
spune că ele creează i 
mejdii Ia adresa statului 
adresa păcii în Orientul 
în lume.

Cercurile

Orientul Apropiat, a 
din teritoriile' 
, grupuri de 
situează pe a- 
asaltat chiar 
ministru și 

externe, fiind 
poliției și a

potrivnice reglementării 
situației și, implicit, 

intereselor fundamen- 
poporului israelian în-

israeliene, inițiatoarele acestor ac
țiuni, încearcă să întrețină, prin 
orice mijloace, iluzia că menținerea 
sub ocupație a teritoriilor arabe ar 
fi de natură să ofere securitate Is
raelului. Or, experiența istorică ates
tă, cu puterea a nenumărate exem
ple. că adevărata securitate rezidă nu 
in ocuparea de teritorii străine — 
sursă permanentă de încordare și 
conflict — ci în statornicirea unor re
lații noi, de bună vecinătate, de 
conviețuire pașnică și cooperare. în 
lumina acestei experiențe, ca și a 
datelor situației concrete din zonă se 
poate aprecia că refuzul de a tine 
seama de realități, menținerea pe po
ziții rigide, ocuparea în continuare de 
către Israel a teritoriilor arabe, ter
giversarea soluționării conflictului nu 
pot decît să agraveze și mai mult si
tuația. pot atrage consecințe impre
vizibile. ■

Interesele poporului israelian, ale 
tuturor popoarelor din Orientul Apro
piat reclamă imperios soluționarea 

tratati-

serioase pri- 
i israelian, la

Apropiat șl

militariste, reacționare

pe cale politică. prin 
ve pașnice a conflictului din re
giune. Aceasta presupune, 
necesar, retragerea trupelor israeliene 
de pe teritoriile arabe ocupate prin 
forță ; Israelul, toate forțele politice 
din această țară trebuie să înțeleagă 
că atîta timp cît aceste teritorii con
tinuă să fie ținute sub ocupație nu 
este și nu va fi posibilă instaurarea 
păcii în Orientul Apropiat.

în mod

După cum se știe, aceasta este o 
poziție susținută în mod consecvent 
de România care, de la izbucnirea 
războiului, în 1967, a militat cu fer
mitate pentru o pace trainică și 
dreaptă în regiune. Țara noastră a 
subliniat în același timp, în perma
nentă. că o componentă esențială a 
reglementării situației din această 
parte a lumii o constituie rezolvarea 
problemei poporului palestinean în 
conformitate cu drepturile sale le
gitime. inclusiv dreptul la for
marea unui stat independent, li
ber și suveran. Totodată, o soluție 
trainică presupune crearea . condiții
lor care să asigure integritatea teri
torială și suveranitatea tuturor sta
telor din zonă, astfel încit popoarele 
respective să-și consacre eforturile 
exclusiv construcției pașnice, promo
vării progresului lor economic și so
cial.,

Condamnînd cu hotărîre manifes
tările nesăbuite, instigările forțelor 
reacționare din Israel, opinia publi
că din tara noastră consideră că este 
necesar să se acționeze în spiritul 
rațiunii, să se manifeste prin fapte 
voința de a se ajunge la o pace trai
nică și dreaptă în Orientul Apropiat 
— corespunzător aspirațiilor popoare
lor din această zonă, intereselor păcii 
și securității în întreaga lume.

V. ALEXANDRESCU

MACAO 
riul Timor 
prezent in 
anunță un 
nit joi la 
tiile Reuter și France Presse. Tru
pele portugheze, precizează comuni
catul difuzat de stația navală por
tugheză din Dili — capitala terito
riului — controlează doar o zonă 
neutralizată din apropierea portului 
Dili. Este regretabil că s-au înregis
trat numeroși morți și răniți in in
teriorul teritoriului in urma luptelor 
dintre partizanii diferitelor forma
țiuni politice, relevă comunicatul, 
care lansează un apel la oprirea văr
sării de singe.

Cooperarea româno-zai- 
fesă. La K‘nshasa s-au încheiat 
lucrările celei de-a doua sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale ro- 
mâno-zaireze de cooperare economi
că și tehnico-științifică. In timpul se
siunii, s-au negociat și semnat acor
dul dintre România și Zair referitor 
la crearea societății mixte agrozoo
tehnice „Zairom" și programul de 
schimburi cultural-științifice pentru 
anii 1975—1977.

Convorbirile hispano-a- 
HieriCane, desfășurate timp de 
patru zile la Madrid, în vederea în
noirii tratatului cu 
militare americane 
încheiat fără să se 
rezultat pozitiv.

privire la bazele 
din Spania, s-au 
fi ajuns la vreun

MOSCOVA 21 (A-
gerpres). — Fotografi
ile astrului solar efec
tuate de la bordul sta
ției științifice orbitale 
„Soiuz-4“ de către cos- 
monauții Piotr Klimuk 
și Vitali Sevastianov 
au confirmat conclu
ziile astrofizicienilor 
sovietici cu privire la 
legătura care există 
intre plasma solară și 
polii magnetici ai Pă
mântului. a declarat 
dr. N. Steșenko, cola
borator al Observato
rului de astrofizică 
din Crimeea. Studie
rea proceselor active 
care au loc în Soare, 
în condițiile Cosmosu
lui, a subliniat omul 
de știință sovietic, a 
permis determinarea

cu mare precizie a a- 
cestei legături și a dus 
la descoperirea unor 
noi legități in această 
direcție.

In timpul zborului 
cosmonauților sovie
tici, cu ajutorul unor 
telescoape terestre, au 
fost descoperite pe 
Soare pete mari, pro
tuberante și alte feno
mene. în perioada de 
maximă activitate so
lară, acest fenomen 
întilnește 
rar.

Spectrele 
Cosmos au 
mise 
astrofizic din Crimeea. 
Examinarea prelimi
nară a acestora — a 
declarat N. Steșenko 
— confirmă existența

destul
se 
de

înobținute 
fost irans- 

Observatorului

unor mari viteze de 
deplasare, pină la ci- 
teva zeci de kilometri 
pe secundă, în stratu
rile superioare, 
protuberantelor și ale 
altor formațiuni. ~ 
ajutorul telescoapelor 
terestre, acest feno
men nu a fost obser
vat niciodată.

Au fost obținute, de 
asemenea, contururile 
precise ale 
protuberantelor 
element care 
oamenilor de 
posibilitatea de 
termina temperatura 
in straturile superioa
re ale acestora, gradul 
de ionizare, concentra
rea diferitelor ele
mente chimice la dife
rite înălțimi, viteza de 
deplasare a plasmei.

ale

Cu

liniilor 
solare, 

oferă 
Știință, 
a de-

• ARGUMENTE PEN
TRU LIMITAREA VITEZEI. 
Oficiul vest-german ăl circula
ției rutiere a tras semnalul de 
alarmă : nurhărul accidentelor 
pe șosele este in continuă creș
tere. Dacă se ia în considerație 
curba ascendentă a cazurilor 
mortale înregistrate în prima 
jumătate a acestui an, este pro
babil ca pe întreg anul 1975 să 
se ajungă la o cifră record de 
17 000 de victime ! într-un ra
port înaintat Ministerului Trans
porturilor, experții oficiului a- 
mintit insistă asupra necesității 
revenirii Ia limitarea vitezei 
circulație a autovehiculelor, 
aduc ca argument faptul că 
anii cind au fost în vigoare 
mitări ale vitezei la 100 km 
80 km pe oră (1972—1974) s-au 
înregistrat scăderi de 20 pînă la 
30 la sută ale numărului de ac
cidente.

de 
Ei 
în
Ii-
Și

o

• MUZICĂ PENTRU 
TINERI. La Paris se desfă
șoară Congresul mondial al Fe
derației internaționale a tinere
lului muzical, la care participă 
reprezentanți din 35 de țări. A- 
ceastă manifestare, inițiată cu 
30 de ani in urmă de belgianul 
Marcel Cuvelier și francezul 
Rene Nicoly, are drept scop pro
movarea valorilor autentice ale 
muzicii universale în rîndurile 
tineretului. Pentru ilustrarea te
rnei de anul acesta, „Muzica și 
copilul", s-au organizat forme 
dintre cele mai variate de pre
zentare a fenomenului muzical. 
De un mare succes s-a bucurat 
concertul simfonic susținut de 
o orchestră internațională, cu- 
prinzînd 109 tineri muzicieni în
tre 17 și 22 de ani.

Cargobotul „Traong Dinh", 
avind la bord 18 marinari, s-a în
tors la Saigon, venind din Singapo
re. Nava părăsise Saigonul la 3 a- 
prilie 1975. După 
Vietnamului de 
cerut să revină în

eliberarea totală a 
sud. marinarii au 
patrie.

Premierul arhipelagului 
Seychelles, James Mancham, a 
anunțat că acest teritoriu dependent 
de Marea Britanie își va proclama in
dependența în iunie, anul viitor. Ar
hipelagul Seychelles se află în Ocea
nul Indian și este alcătuit din 92 de 
insule, cu o populație de circa 60 000 
locuitori.

Cuncelarul vest-german,
Helmut Schmidt, .și principalii mi
niștri ai cabinetului său au convenit 
asupra necesității realizării unui an
samblu de lucrări publice, în valoa-

ORIENTUL APROPIAT
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© Plîngerea Libanului
TEL AVIV 21 (Agerpres). — Secre

tarul de stat al S.U.A., Henry Kissin
ger, a sosit joi după-amiază la Tel 
Aviv — prima etapă a noului său 
turneu diplomatic în Orientul Apro
piat, consacrat, după cum se știe, rea
lizării unui nou acord de dezangaja
re militară israeliano-egiptean în Si
nai.

La sosire, într-o scurtă declarație, 
el a spus că reluarea negocierilor a 
fost posibilă în urma contribuției am
belor părți, menționînd în același 
timp că, prin bunăvoință, răbdare și 
înțelegere, această etapă a activității 
diplomatice în Orientul Apropiat poa
te să se încheie cu rezultate pozitive.

La rîndul său, vicepremierul și mi
nistrul israelian de externe, Yigal 
Allon, a evidențiat că toate părțile 
au contribuit Ia progresele realizate 
in negocieri, care, sperăm, se vor 
finaliza într-un acord de care să 
beneficieze atît Israelul, cît și Egiptul.

NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, l-a numit pe generalul 
finlandez Ensio Siilasvuo în funcția 
de coordonator șef al tuturor forțelor 
și organismelor Națiunilor Unite sta
ționate în Orientul Apropiat. Pină la 
această dată, Siilasvuo era coman
dantul Forței de urgență a Națiunilor 
Unite în Sinai (U.N.E.F.), creată la 
25 octombrie 1973.

In afară de U.N.E.F., în zonă îșî 
mai desfășoară activitatea Organiza
ția Națiunilor Unite pentru supra
vegherea încetării focului (U.N.T.S.O.),

la Consiliul de Securitate

precum și forțele O.N.U. de ob
servare a dezangajării militare 
(U.N.D.O.F.).

Numirea
sultări cu
Securitate.

a fost făcută după con- 
membrii Consiliului de

/
21 (Agerpres). — Siria și 
pentru Eliberarea Pa- 

asupra
DAMASC 

Organizația 
lestinei (O.E.P.) au convenit 
reluării, începînd de săptămîna viitoa
re, a reuniunilor consacrate exami
nării căilor și modalităților de reali
zare a comandamentului politic-mi- 
litar unificat siriano-palestinean — 
s-a anunțat oficial la Damasc.

Reluarea acestor reuniuni a fost 
examinată, de altfel, și în cadrul 
dezbaterilor prilejuite de ședința 
Consiliului Național Palestinean 
(parlamentul), întrunită recent în ca
pitala siriană.

în cadrul lucrărilor consiliului, la 
care a participat și Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv 
al O.E.P., au mai fost examinate 
stadiul și perspectivele mișcării de 
rezistență palestinene și ale luptei 
poporului palestinean pentru reali
zarea aspirațiilor și drepturilor sale 
legitime și evoluția situației din 
Orientul Apropiat.

BEIRUT 21 (Agerpres). — Libanul 
a depus o plingere în fața Consiliu
lui de Securitate al O.N.U., in urma 
raidurilor aeriene efectuate miercuri 
de forțele israeliene în regiunea 
Baalbek, din nord-estul țării — a 
anunțat, joi. ministrul libanez de ex
terne. Philippe Takla.

re de 5,5 miliarde mărci, care să 
contribuie la inviorarea economiei 
țării.

La Pekin a avut loc* joi> 0 
întrevedere între ministrul de exter
ne al R. P. Chineze, Ciao Kuan-hua, 
și membrii unei delegații a Congresu
lui S.U.A., condusă de senatorul Ro
bert C. Byrd — informează agenția 
China Nouă.

Convorbirile cu caracter 
neoficial dintre reprezentanții politici 
ai majorității protestante și cei ai 
minorității catolice din Irlanda de 
Nord asupra structurii unui viitor 
guvern au fost întrerupte, miercuri, 
la numai două. ore după debutul lor, 
urmînd să fie reluate săptămîna vii
toare. Un comunicat comun citat de 
agenția Reuter precizează că aceste 
convorbiri au confirmat existența u- 
nei arii largi de înțelegere. Absen
ta unui progres la convorbirile 
la Belfast a provocat deziluzie 
rîndul populației din Irlanda 
Nord.
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Statele participante la 
Conferința islamică - orga- 
nism care reunește aproximativ 40 de 
țări — au cerut statutul de observator 
pe lingă O.N.U. pentru această, orga
nizație, a anunțat la New York un 
purtător de cuvint al Națiunilor 
Unite.

înființarea unei Asocia
ții mixte de cooperare eco
nomică între Japonia și 
Venezuela s_a anuntat> la în- 
cheierea vizitei la Caracas a vicepre- 
mierului japonez, Takeo Fukuda. 
Asociația va studia posibilitățile de 
creștere a exporturilor venezuelene 
de petrol și alte materii prime pe 
piața japoneză.

Petrol în Siria. In zona de 
nord-est a țării, în apropierea gra
niței cu 
coperite 
cîmpuri 
aceeași zonă produc și alte perime
tre petroliere la Sueidieh, Karaciuk 
și Rumeilam. în anul trecut Siria' a 
extras 7 milioane tone țiței, iar pla
nurile pe acest , an prevăd extragerea 
a 10 milioane tone.

• SEIFURI BLINDATE 
ÎN FARMACII. Autoritățile 
din Geneva au hotărît ca toate 
farmaciile să dispună de sei
furi blindate. Această măsură 
s-a dovedit eficace împotriva 
infractorilor specializați în sus
tragerea stupefiantelor din far
macii. Dacă în februarie au fost 
săvirșite 11 și în martie 12 ase- j 
menea spargeri, după introdu- ( 
cerea seifurilor blindate nu s-a , 
mai înregistrat nici-o astfel de 
infracțiune.’

• ENERGIA SOLARĂ 
ÎN ANUL 2000. Soarele va 
furniza 7 Ia sută din energia ce 
va fi consumată în Statele Uni
te ale Americii în anul 2000 și 
25 la sută în anul .2020, se esti
mează într-un studiu al Admi
nistrației pentru cercetări și 
dezvoltare in domeniul energiei 
(E.R.D.A.). Cercetările sînt o- 
rientate în etapa actuală în trei 
direcții principale. Prima se re
feră la aplicațiile termice direc
te ale energiei solare în. dome
niul încălzirii și climatizării lo
cuințelor sau diferitele utilizări • 
industriale. O altă direcție esțe 
cea a sistemelor folosite la 
transformarea energiei termice 
în electricitate, cum sînt celu
lele fotoelectrice, instalațiile 
care permit utilizarea diferen
țelor de temperatură ale apei 
mărilor și oceanelor sau „mo
rile de vînt" care captează 
energia eoliană. în sfîrșit, o a 
treia orientare o constituie sis
temele de folosire a energiei so
lare în scopul transformării in 
gaze, cum este metanul, a de
șeurilor agricole sau chiar. a u- 
nor produse agricole cultivate 
special în acest scop.

.v-

Turcia și Irak au fost des- 
și puse în exploatare noi 
petroliere Ia Jbeisseh. în

• PENTRU PROTEC
ȚIA MOTOCICLIȘTILOR. 
Și în orașele Franței purtarea 
căștii devine obligatorie pentru 
motocicliști. . De asemenea, ei. 
sînt obligați să circule cu faza 
mică aprinsă la far în timpul 
zilei. Măsurile sînt urmarea a 
peste 2 500 pierderi de vieți în 
accidentele de circulație în care 
au fost implicați motocicliști.

Japonia va acorda Egip
tului un împrumut de 140 milioane 
de dolari, care vor fi utilizați pentru 
aplicarea primei faze a programului 
de lărgire și adîncire a Canalului 
Suez, a declarat președintele autori
tății administrative a Canalului 
Suez, Mashour Ahmed Mashour. Fir
mele japoneze care participă la acest 
proiect au și început o serie de acti
vități pregătitoare.

0 CAPTURĂ DE „ZILE 
MARI". Americanul Richard 
Will din North Attleboro (Mas
sachusetts) a pescuit în. o.pele 
Atlanticului, în dreptul punctu
lui Cape Cod, un homar uriaș 
în greutate de 12 kg, care vie- 
țuia comod sub epava unei am
barcațiuni de pescuit, 
crustaceu măsoară de 
pînă la clește 95 cm.

Uriașul 
la coadă
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