
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ'

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Un amplu 
și însuflețitor 

tablou
Anul XLI Nr 8878 Duminică 15 august 1971 4 PAGINI - 30 BANI al realizărilor oamenilor muncii

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI închinat marii sărbători
NICOLAE CEAUȘESCU

IN JUDEȚUL HARGHITA

Din întreaga țară continuă să sosească vești despre succesele impor
tante dobîndite de colectivele unităților economice in cinstea celei de-a 
27-a aniversări a eliberării patriei. înfăptuirea cu succes a sarcinilor do 
plan și a angajamentelor asumate in întrecerea socialistă exprimă în 
mod elocvent creșterea competenței și experienței organelor și orga
nizațiilor de partid in conducerea activității economice, în mobilizarea 
oamenilor muncii la înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de Con
gresul al X-lea al partidului. Rezultatele prestigioase de pină acum, rod 
al unei munci pline dc abnegație și elan creator al colectivelor de muncă 
din fabrici, uzine, mine, schele petroliere și de pe șantierele dc con
strucții exprimă, totodată, inalta conștiință patriotică, atașamentul fti- 
turor oamenilor muncii față dc politica marxist-leninistă a partidului. 
Publicăm astăzi alte corespondențe sosite la redacție.

în cursul zilei de sîmbătă. tova
rășul Nicolae Ceaușescu și soția 
sa. Elena Ceaușescu. împreună cu 
tovarășii Manea Mănescu. Paul Ni- 
culescu-Mizil, Janos Fazekas, Iosif 
Banc, Mihai Gere, a făcut o vizită 
de lucru în mai multe localități din 
județul Harghita.

Au fost vizitate uzinele siderur
gice de la Vlah ița. întreprinderea 
Tehnoutilaj și Filatura de bumbac 
din Odorheiul Secuiesc. Casa 
copilului și Complexul coopera
ției meșteșugărești-Străduința, din 
Cristurul Secuiesc. Combinatul 
de prelucrare a lemnului din 
Gălăuțaș, orașul Toplița, Șan
tierul fabricii de mobilă și țesături 
pentru mobilă din Gheorgheni, 
Combinatul minier de la Bălan, Fi
latura. amplasamentul viitoarei u- 
zine de piese auto, precum și noul 
spital din Miercurea Ciuc.

Pretutindeni localitățile erau în 
haine de sărbătoare. Pe frontispi
ciile clădirilor erau arborate dra
pele ale partidului și statului. Pe 
mari pancarte se aflau scrise în lim
bile română și maghiară urările : 
..Trăiască Partidul Comunist Ro
mân", ..Ceaușescu-P.C.R.“. ..Bun 
venit în mijlocul nostru, iubiți con
ducători de partid și de stat". Nu
meroase ghirlande, de flori, scoarțe 
cui modele viu colorate în stilul

propriu locului împodobesc bal
coanele și fațadele. Se flutură ste- 
gulețe, se oferă flori.

Oaspeții au fost întimpinați de 
tovarășul Ludovic Fazekas, prim 
secretar al Comitetului județean 
Harghita al P.C.R.. și de alți repre
zentanți &i organelor locale de par
tid și de stat.

Zeci de mii de oameni ai muncii, 
români și maghiari, care trăiesc și 
muncesc pe frumoasele meleaguri 
ale Harghitei, au venit în întâm
pinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu dind glas sentimentelor 
de recunoștință și înaltă prețuire 
pe care le nutresc față de Partidul 
Comunist Român, față de condu
cerea sa, față de politica sa înțe
leaptă pusă în întregime în slujba 
înfloririi necontenite a patriei pe 
calea dezvoltării multilaterale a 
societății noastre socialiste.

In localitățile vizitate au avut 
loc entuziaste adunări populare, în 
cadrul cărora secretarul general al 
partidului s-a întâlnit cu zeci de 
mii de locuitori — muncitori, ingi
neri, țărani cooperatori, 
tuali. tineri și vîrstnici — 
și maghiari.

In cuvintările rostite 
ceste adunări tovarășul
Ceaușescu a adresat tuturor locui-

intelec- 
români

la a- 
Nicolae

torilor felicitări pentru rezultatele 
bune obținute in producție și le-a 
urat noi succese în activitatea pe 
care o desfășoară pentru înfăp
tuirea sarcinilor planului cincinal.

Cu nestăvilită bucurie partici
pant la adunări și-au exprimat 
deosebita satisfacție pentru faptul 
de a primi în mijlocul lor pe con
ducătorul iubit al întregului po
por, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a exprima în mod direct sen
timentele de deosebită dragoste, 
înalta prețuire și recunoștință pen
tru activitatea neobosită pe care 
secretarul general o desfășoară în 
fruntea partidului și statului nos
tru spre binele și fericirea între
gului popor. Ei și-au exprimat ho- 
tărîrea de a munci cu rîvnă pen
tru traducerea în viață a directi
velor stabilite de Congresul al 
X-lea al partidului.

Aducind un cald salut tovară
șului Nicolae Ceaușescu, celorlalți 
conducători de partid și de stat, 
locuitorii din cuprinsul județului 
Harghita, strins uniți in jurul 
partidului, și-au reafirmat încă o 
dată cu deplină tărie legământul 
lor de devotament față de scum
pa noastră patrie. Republica Socia
listă România, hotărîrea nețărmu
rită de a întări unitatea și prie-

tenta frățească între oamenii mun
cii români, maghiari și de alte na
ționalități. pentru 
succes a societății 
lateral dezvoltate.

Pretutindeni, în 
ca și Ia adunările . . 
gul secretarului general al partidu
lui cu masele, cu activul de partid 
și din economia județului a pri
lejuit ample discuții și analize 
asupra preocupărilor actuale și de 
perspectivă ale locuitorilor de pe 
aceste meleaguri in vederea înde
plinirii în cele mai bune condiții 
a mărețelor sarcini înscrise în pre
vederile actualului plan cincinal în 
toate sectoarele de activitate. Tot
odată, întîlnirile secretarului ge
neral al partidului cu oamenii 
muncii din această parte a țării au 
prilejuit înflăcărate demonstrații 
ale unității de neclintit în jurul 
partidului, al Comitetului său Cen
tral, ale aprobării unanime de care 
se bucură politica internă și in
ternațională a partidului în rîndu- 
rile întregului nostru popor.

Din cauza orei tîrzii la care s-a 
încheiat vizita, o relatare amplă a 
manifestărilor prilejuite de prezen
ța tovarășului Nicolae Ceaușescu 
si a celorlalți conducători de partid, 
și de stat în județul Harghita va fi 
publicată în ziarul de mîine.

edificarea cu 
socialiste multi-

uzine și fabrici, 
populare, dialo-

VILCEA. Colectivele de muncă 
din industria județului Vilcea și-au 
îndeplinit angajamentele asumate 
pe acest an. Pe ansamblul județu
lui, angajamentele au fost depășite 
cu 20.6 milioane lei la producția 
globală, 7,2 milioane lei la producția 
marfă, obținîndu-se, în același timp, 
beneficii in valoare de 4 milioane 
lei. în această perioadă au fost li
vrate suplimentar importante canti
tăți dc produse chimice, cherestea, 
placaj, furnire și alte produse.

INDUSTRIA UȘOARĂ. Tn 
treprinderile aparținind centralelor 
Ministerului Industriei Ușoare în
tâmpină ziua de 23 August cu o de
pășire a planului producției marfă 
evaluată la 930 milioane lei. Colec
tivele fabricilor din acest sector au 
livrat de la începutul anului și pină 
in prezent, in plus față de sarcinile 
inițiale, 2 milioane mp țesături 
971 000 bucăți tricotaje. 230 000 pe
rechi de încălțăminte, aproape 13 mi
lioane bucăți articole de sticlărie, 
precum și confecții in valoare de 
170 milioane lei.

INDUSTRIA LEMNULUI.
Colectivele de muncă din com
binatele de exploatare și industriali
zare a lemnului și cele ale întreprin
derilor de celuloză și hirtie au reali
zat. de la începutul anului și pină 
acum, o producție marfă suplimen
tară in valoare de o jumătate de 
milion de lei. în această perioadă 
au fost produse, peste prevederi 
270 000 mc râșinoase și foioase. 60 000 
mc cherestea. 21 000 mp uși și fe
restre, 2 200 tone hirtie și mobilă in 
valoare de 59 milioane lei. ~ 
ciile peste plan reprezintă 
lioane lei.

Benefi-
150 mi-

eforturi

metalice. 200 000 tone agregate de ba
lastieră, ‘10 tone produse zaharoase și 
mobilă in valoare de un milion lei.

ALBA ~ 1° întâmpinarea an’_ 
versării eliberării patriei, oamenii 
muncii din industria județului Alba 
au produs, peste prevederi, înseni
nate cantități de oțel, acid sulfuric, 
produse sodice prefabricate din be
ton, sare și alte bunuri materiale. 
Valoarea producției-marfâ vindută și 
încasată, realizată peste prevederile 
de plan de la începutul anului. în
sumează De ansamblul industriei ju
dețului mai mult de 101 milioane 
lei. sumă ce depășește angajamentul 
luat in cinstea marii sărbători.

TR. SEVERIN. - C01’-
structori de nave maritime și flu
viale de la Șantierul naval din Tr 
Severin întâmpină ziua de 23 August 
cu succese de prestigiu. Ei au reali
zat in primele 7 luni din acest an 
o producție marfă suplimentară echi
valentă cu valoarea a 6 șlepuri de
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...Mai sint citeva zile pină la săr
bătorirea lui 23 August, ziua eli
berării patriei de sub jugul fascist. 
Ca in fiecare an. dorind să-i lumi
neze semnificațiile istorice, oamenii 
muncii de la orașe și sate înscriu in 
cartea muncii importante realizări. 
De pretutindeni de pe cuprinsul țării 
veștile comunică același adevăr : pre
zența energică pe șantierele muncii, 
dorința de a adăuga noi înfăptuiri in 
opera de dezvoltare multilaterală a 
patriei. Sub semnul măreței sărbă
tori. poporul Își aduce ofranda mun
cii drept argument al demnității sale 
de constructor, al generoaselor per
spective pe care le-a deschis elibera- 

' rea. Sutele de milioane de lei, cifre 
care sintetizează depășirile de plan, 
sint expresia concentrată a efortului 
depus, a entuziasmului cu care întreg 
poporul traduce in viață programul 
Congresului al X-lea al partidului.

...In săptămina pe care o comen
tăm au continuat să sosească pe a- 
dresa C.C. al P.C.R.. a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu noi scrisori și te- 

crame exprimînd satisfacția popu
lații. recunoștința față de partid 
pentru noile și importantele măsuri 
de ridicare a nivelului de trai, cu
prinse in Hotărirea Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. șl a Consiliu
lui de Miniștri cu privire la majora
rea alocației de stat pentru copii si 
îmbunătățirea! regimului de acordare 
a acesteia.

Desprindem din mulțimea rinduri- 
lor încărcate de emoție următoarele 
cuvinte dintr-o scrisoare a mamelor 
eroine Pătrășcanu Maria, Pîrvu Ele
na. Nâstase Lina. Chira Stana și Mi
hai Olimpia din comuna Stilpenl, ju
dețul Argeș : „Vă mulțumim pentru 
grija ce o acordați copiilor noștri. Ne 
angajăm ca împreună cu familiile 
noastre să muncim cu și mai mult 
plan pentru aplicarea in viață & ho- 
târirllor partidului, pentru construi
rea comunismului in scumpa noastră 
patrie".

Aceleași sentimente le-au trăit și 
membrii detașamentului muncitoresc 
al minerilor, care Ia începutul săptă- 
minii pe care o încheiem acum. în 
Valea Jiului, la Satu-Mare. Bacău, 
Suceava. Maramureș, Gorj, Ar
geș. Sălaj (e ușor de observat 
că fată de centrele miniere tradițio
nale. azi mineritul a devenit o pro
fesie întâlnită în numeroase zone ale 
țării, că pe harta patriei au apărut, 
în anii socialismului, noi centre mi
niere). șl-au sărbătorit ziua lor prin 
noi izbinzi in lupta pentru smulgerea 
din adincuri a bogățiilor pămintului 
atât de necesare industriei, economiei 
naționale.desfășoară în continuare. în 
organizații de partid, adunările gene
rale deschise, consacrate dezbaterii 
problemelor activității polltico-ideo- 
logice de educare marxist-leninistă 
a membrilor de partid, a tuturor oa
menilor muncii m lumina progra
mului de acțiune adoptat de Comi
tetul Executiv al C.C. al P.C.R-, p® 
baza propunerilor prezentate de to-

varășul Nicolae Ceaușescu. Dezbateri 
similare au loc și in adunările ge
nerale ale organizațiilor U.T.C. Pri
lej de multilaterală analiză a muncii 
depuse, de ridicare a nivelului între
gii activități de partid, de afirmare 
a responsabilității partinice, a com
bativității revoluționare, adunările se 
constituie în adevărate școli de edu
care comunistă.

...Desigur, prim planul evenimen
telor interne I-au deținut și in a- 
ceastă săptâmină vizitele întreprin
se de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
In cursul zilei de ieri, însoțit de 
alți conducători de partid și de stat, 
secretarul general al partidului a 
fost oaspete al oamenilor muncii 
din județul Harghita, după ce cu 
numai două zile in urmă vizitase 
piețe ale Capitalei.

Iată un citat din relatarea re
porterilor de la vizita din Capitală, 
citat a cărui semnificație merită să 
fie cu deosebire reținută : „Condu
cătorii de partid și de stat iși con
tinuă vizita in cartier. In luna iunie, 
cind secretarul general al partidului 
s-a mai intilnit cu locuitorii de aici, 
din discuțiile avute a reieșit nece
sitatea construirii unei creșe și gră
dinițe de copii. Tot atunci s-a hotârit 
ca lucrările să Înceapă de indată. Do
rind să cunoască stadiul construc
ției, tovarășul Nicolae Ceaușescu vi
zitează șantierul care se află pe 
strada Magnetului. Pină acum nu au 
fost executate decit săpăturile pentru 
turnarea fundației și atit primarului 
de sector, cit și celorlalți factori an
gajați in executarea lucrării li se re
comandă să se îngrijească de urgen
tarea construcției".

Am apelat la acest citat pentru a 
sublinia modul concret, spiritul lu
crativ în care sînt concepute aceste 
vizite. Prezența frecventă a condu
cătorului partidului în mijlocul oa
menilor, informarea exactă, asupra 
cerințelor producției, ale vieții so
ciale. adoptarea unor hotărîri și ve
rificarea modului cum sint duse la 
îndeplinire vorbesc convingător des
pre oportunitatea și eficiența acestor 
vizite.

Metodă de lucru originală, eficien
tă, ilustrind legăturile strinse, per
manente dintre conducătorii parti
dului și oamenii muncii, vizitele 
de lucru ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sint tot atitea prilejuri 
de mobilizare a energiilor întregii 
națiuni, de sădire in conștiința fie
căruia a încrederii în viitor.

Cu un asemenea partid, promotor 
al unei politici fundamental uma
niste, cu un asemenea conducător 
care dovedește în modul cel mai 
elocvent interesul profund pentru 
problemele țării, pentru viața oa
menilor, sentimentul pe care-1 în
cercăm nu poate fi decit acela al 
încrederii in viitor. încredere care 
emană, in fond, din conștiința că de 
noi depinde acest viitor,

Nicolae DRAGOȘ

A FOST CONECTAT IN SISTEMUL
ENERGETIC NATIONAL

(IN PAGINA A ll-A)

BACĂU. Depunînd
pentru valorificarea superioară a re
zervelor interne existente, colective
le de muncă din unitățile industriei 
locale a județului Bacău au înscris 
pe graficul întrecerii socialiste reali
zări remarcabile. Depășirile de plan 
realizate de la începutul anului și 
pină acum se concretizează in 337 
tone construcții metalice. 77 000 mc 
agregate de balastieră, filtre și ele- 
menți in valoare de 3 milioane lei, 
produse din material plastic in va
loare de 1.2 milioane lei. Succesele 
obținute în primele șapte luni au fă
cut posibilă realizarea angajamentu
lui anual in proporție de aproape 
90 la sută. Dorind să se prezinte la 
marea sărbătoare de la 23 August cu 
un bilanț rodnic, lucrătorii clin indus
tria locală a județului Bacău și-au 
mărit angajamentele cu 3 milioane lei 
la producția globală și cu 5 milioane 
lei la producția marfă. Aceasta În
seamnă că in cursul acestui an se vor 
realiza in plus 500 tone construcții-

V

In relațiile lor reciproce economice 
și tehnico-științifice, țările socialiste 
au folosit, in diferite etape ale dez
voltării economiilor lor naționale și 
a colaborării dintre ele, forme și me
tode variate — atit bilateral, în mod 
direct între țări, cit și multilateral, 
prin legături nemijlocite sau in ca
drul unor organizații internaționale. 
Pornind de la experiența acumulată 
și de la necesitatea ridicării pe un 
plan superior a realizărilor obținute 
pină in prezent, in „Programul com
plex al adincirii și perfecționării în 
continuare a colaborării și dezvoltării 
integrării economice socialiste a țâri
lor membre ale C.A.E.R." se preco
nizează o gamă largă de căi menite 
să contribuie la dezvoltarea in forme 
și metode multiple și variate a cola
borării și cooperării economice și 
tehnico-științifice intre țările mem
bre.

Colaborarea bilaterală s-a dovedit o 
formă de conlucrare eficientă și ope
rativă. capabilă să fie adaptată în 
mod continuu la cerințele dezvoltării 
economiei statelor socialiste. în ca
drul colaborării directe intre țări, 
s-a avut in vedere soluționarea unor 
probleme de importanță majoră cum 
sint asigurarea și lărgirea bazei de 
materii prime și a bazei energetice, 
accelerarea dezvoltării unor industrii 
moderne, extinderea schimburilor de 
produse ale construcțiilor de mașini, 
metalurgiei feroase și neferoase, ale 
industriei chimice, ușoare, alimenta
re, ale agriculturii etc. Intre nume-

roase țâri socialiste s-au înființat 
comisii bilaterale interguvernamen- 
tale de colaborare economică șl teh- 
nico-științlfică, care au sarcina de a 
coordona dezvoltarea colaborării și 
cooperării dintre țările partenere, atit 
pe perioade scurte, cit șl pe termen 
lung. România are încheiate acorduri, 
convenții sau diferite înțelegeri de 
colaborare și cooperare cu toate ță
rile socialiste.

Paralel și în strinsă conexiune cu 
relațiile bilaterale, .o pondere însem
nată a dobindit colaborarea și coo
perarea economică și tehnico-ștlinți- 
fică desfășurată pe baze multilate
rale în cadrul unor organizații inter
naționale. in rindul cărora un rol im
portant revine — după cum se știe 
— Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc. Așa cum sublinia recent to
varășul Nicolae Ceaușescu : „Noi con
siderăm C.A.E.R.-U1 ca an organism 
important in realizarea colaborării 
dintre țările socialiste membre ale a- 
cestei organizații. Considerăm că tt- 
ceastă colaborare trebuie să contri
buie la dezvoltarea economiei fiecă
rei țări, la întărirea bazei tehnico- 
materiale a socialismului din fiecare 
țară, la crearea in fiecare stat mem
bru al organizației a condițiilor pen
tru făurirea societății comuniste*'.

Formele și metodele de conlucrare 
folosite în cadrul C.A.E.R. s-au di
versificat continuu, îmbogățindu-și 
conținutul pe măsura acumulării de 
experiență în acest domeniu, crește
rii forțelor de producție și consoii-

dării noii orînduiri în țările membre. 
Treptat, s-a cristalizat și instituit un 
ansamblu de forme și metode de co
laborare cum sint : coordonarea pla
nurilor de dezvoltare a economiilor 
naționale, cooperarea și specializarea 
in producție, Înființarea de organiza
ții internaționale cu profil economic 
sau tehnico-științific, dezvoltarea co
merțului reciproc, utilizarea unor in
strumente valutar-financiare, care au 
contribuit la extinderea și adincirea 
continuă, pe baze reciproc avanta
joase, a colaborării dintre țările mem
bre. Programul complex sintetizează 
experiența de pină acum și preconi
zează noi căi și mijloace pentru in
tensificarea colaborării reciproce, po
trivit etapei actuale de dezvoltare a 
țărilor membre, posibilităților noi 
care s-au conturat.

Un accent deosebit este pus pe a- 
cele forme și metode care, corespun- 
zind caracterului planificat al econo
miilor țărilor membre, sint menite să 
contribuie la dezvoltarea planică, pe 
bază stabilă și pe o perioadă îndelun
gată, a colaborării reciproce. Avind 
în vedere însemnătatea pe care o are 
coordonarea bilaterală și multilate
rală a planurilor de dezvoltare a eco
nomiilor naționale pentru prospecta
rea posibilităților de soluționare a

Conf. unlv.
Radu CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a III-a)

1 200 tone. De asemenea, au econo
misit 426 tone metal, 430 mc che
restea, 100 tone combustibil conven
țional și 180 000 kWh energie elec
trica, realizind, pină la această dată, 
angajamentul anual cu privire Ia re
ducerea consumului de materii prim® 
și materiale auxiliare.

Manlfestindu-și totala adeziune fa'A 
de politica înțeleaptă a partidului, 
colectivul de salariați ai șantierului 
naval clin Tr. Severin și-a suplimen- 
I.at in cinstea zilei de 23 August an
gajamentele anuale. Astfel, ei și-au 
propus să construiască, peste preve
derile planului, pină la finele anului 
1971, o șalandâ de 500 m c și un car
gou frigorific de 2 000 tdw, al 11-lea 
din seria de vase maritime de ace^t 
tip destinate exportului.

DOLJ Entuziasta întrecere in 
care se află antrenate colectivele 
întreprinderilor industriale din jude
țul Dolj m intimpinarea zilei de 23 
August s-a concretizat îiltr-o sub
stanțială depășire . a sarcinilor de 
plan. Astfel, in primele șapte luni 
ale anului, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii de aici au reușit să-și în
deplinească planul producției globa
le in proporție de 102,7 la sută și 
să înregistreze la producția marfă 
vinduta și încasată un spor valoric 
de 123,9 milioane lei. în fruntea în
trecerii se situează colectivele uzi
nelor „Electroputere". „7 Noiem
brie". Combinatului chimic, Uzinei 
mecanice de material rulant, Unității 
ele exploatare și industrializare ? 
lemnului și Fabricii de confecții 
Craiova.

AZI SOSESTE IN TARA NOASTRĂ
7 *
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AMIR ABBAS HOVEYDA
La invitația pre

ședintelui Consiliu
lui de Miniștri al 
Republicii Socia
liste România, Ion 
Gheorghe Maurer, 
astăzi sosește la 
București, intr-o vi
zită oficială. Exce
lența Sa, domnul 
Amir Abbas Hovey
da, primul ministru 
al Iranului.

Născut la 18 fe
bruarie 1919 la Te
heran, Amir Abbas 
Hoveyda și-a făcut 
studiile superioare 
la Universitatea li
beră din Bruxelles, 
specializîndu-se in 
științe economice, 
politice și istorice. 
Pregătirea și-o de- 
sâvîrșește, apoi, la 
Paris, devenind 
doctor în științe is
torice la Sorbona.

în anul 1943, 
Amir Abbas Ho
veyda își începe ca
riera diplomatica, 
în perioada 1952— 
1957, îndeplinește, 
la Geneva, diferite
funcții pe lingă Națiunile Unite. Ul
terior, ocupă posturi de răspundere 
în economia țării sale. Astfel, in 1958 
face parte din conducerea Societății 
naționale petroliere iraniene.

în martie 1964 este ministru de fi
nanțe. La scurtă neme după aceea, 
in ianuarie 1965, Amir Abbas Ho
veyda, personalitate politică marcan
tă. devine prim-ministru al Iranului.

Vizita înaltului oaspete in țara 
noastră are loc sub semnul legături
lor prietenești româno-iraniene. legă
turi tradiționale, vechi de secole, care 
au cunoscut. în ultimii ani. o extin
dere tot mai mare, tot mai fruc
tuoasă.

O importantă contribuție la dez
voltarea acestor legături au adus-o 
contactele directe și rodnice între 
conducătorii de stat ai României și 
Iranului, precum și intre alți factori 
de răspundere, contacte a căror în
semnătate și utilitate o atestă însuși 
mersul mereu ascendent al relațiilor 
româno-iraniene. Evocăm, in acest 
sens, ca momente importante, care 
au deschis perspective noi prieteniei 
și colaborării româno-iraniene. vizita 

, președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, in Iran, in septembrie 
1969, și vizitele Șahinșahului Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr.

în România. în mai 1966 și iunie 1970. 
Relevăm, de asemenea, vizitele pre
ședintelui Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, in Iran, in oc
tombrie 1965, iulie 1966 și noiembri® 
1968, și a primului ministru Aniir 
Abbas Hoveyda, in octombrie 1966, in 
România.

Privită în ansamblu sau în formei» 
ei concrete, colaborarea româno-ira- 
niană prezintă un tablou bogat și di
namic. ca desfășurindu-se cu succes 
in toate domeniile, în spiritul intere
sului și avantajului reciproc, al res
pectării independenței și suveranității 
naționale, egalității in drepturi, nea
mestecului in treburile interne. Aceas
tă colaborare reprezintă un exemplu 
de conlucrare rodnică intre state cu 
sisteme social-politice diferite.

Opinia publică din țara noastră, 
care a urmărit îndeaproape, cu inte
res si satisfacție, evoluția raporturilor 
româno-iraniene, precum și realizări
le poporului iranian pe calea progre
sului social, economic, cultural ji 
tehnico-științific, urează primului mi
nistru Amir Abbas Hoveyda un căl
duros „bun venit" în Republica So
cialistă România și își exprimă con
vingerea că vizita sa va aduce o nouă 
contribuție la întărirea prieteniei și la 
dezvoltarea colaborării între cel® 
două țări și popoare.

Excelenței Sale
Comandantul MARIEN N'GOUABI
Președintele Republicii Populare Congo

BRAZZAVILLE
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Populare Congo, am deo

sebita plăcere sâ ■ vă adresez, în numele poporului român, al Con
siliului de Stat și al meu personal, cele mai calde felicitări, îm
preună cu urări de sănătate Excelenței Voastre, de progres poporului 
congolez prieten.

îmi exprim încrederea că relațiile de prietenie și colaborare dintre 
Republica Socialistă România și Republica Populară Congo se vor dez
volta continuu în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii și înțe*- 
legerii internaționale.

Cu deosebită considerație.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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1AMP1U Șl iNSUFLEȚITOR TABLOU 
Al REALIZĂRILOR OAMENILOR MUNCII

cinema

IAȘI. — Măreața ri a eliberării 
patrie; noastre este Intimpinată de 
oamenii muncii din județul Iași cu 
realizări de seamă Colectivele de 
muncă din industria județului au ob
ținut peste plan, printre altele. 3 550 
tone de țevi și profile Îndoite din 
oțel, 268 tone fire și fibre polieste* 
nce. 236 kg streptomicină și derivați, 
59 000 mp țesături de bumbac, 13 
tone ulei comestibil, mobilă in va
loare de 2.9 milioane lei și prelu
crate din P.V.C.. polietilenă și polisti- 
ren in valoare de aproape 2.5 milioa
ne lei.

TULCEA. — Ziua de 23 August, 
este Intimpinată de oamenii muncii 
din județul Tulcea cu noi si însem
nate succese in Întrecerea socialistă. 
Astfel, in cele șapte luni care s-au 
scurs din acest an, colectivele indus
triale tulcene au realizat o producție 
suplimentară de circa 47 milioa
ne Ici. Rezultatele obținute sînt su
perioare celor realizate In semestrul 
I al anului trecut, confirmind dina
mismul economiei județului ; ritmul 
de creștere a producției globale in
dustriale a fost de 28.5 la sută față 
de perioada corespunzătoare a anu
lui 1970. O contribuție însemnată la 
obținerea acestor rezultate au adus-o 
colectivele întreprinderii pentru in
dustrializarea peștelui, întreprinderii 
pentru construcții și reparații nave 
și utilaje, întreprinderii de industrie 
locală Măcin și altele .Rezultate bune 
au fost obținute și de colectivele u- 
nităților din construcții, volumul de 
investiții realizat fiind de 2.1 ori mai 
mare ca ccl din anul trecut.

BUZĂU. _ Colectivele indus
triale din județul Buzău au realizat 
in primele 7 luni ale anului o pro
ducție globală suplimentară In va
loare de aproape 42 milioane lei. 
creșterea înregistrată fiind superi
oară față de perioada corespunză
toare a anului trecut cu 18.5 la sută. 
De asemenea, la producția marfă vin- 
dutâ și încasată prevederile de plan 
au fost depășite cu 48 milioane lei. 
îmbunătățirea calitativă a întregii 
activități economice a fost posibilă 
datorită creșterii simțitoare a pro
ductivității muncii, pe seama căreia 
s-a obținut circa 86 la sută din spo
rul producției globale. Cu rezultate 
remarcabile se prezintă la marea săr
bătoare colectivul Uzinei de sirmâ și 
produse din sirmă Buzău, care a rea
lizat peste plan 500 tone de sirmă 
trasă, 1 440 tone sirmă zincatâ, 438 
tone electrozi, 285 tone plasă sudată, 
precum și economii in valoare de a- 
proape 500 000 lei. Una din principa
lele preocupări ale colectivului între
prinderii de prefabricate din beton vi
zează atingerea și depășirea parame
trilor proiectați la noile capacități 
date in producție. în ultimul timp au 
fost atinși indici superiori cu circa 
20 la sută celor planificați. Colectivul 
Întreprinderii și-a respectat angaja
mentul ca în cinstea zilei de 23 Au
gust să realizeze parametrii aferenți 
perioadei finale.

SĂLAJ. Prin eforturi susținute, 
colectivul Exploatării electro-energe- 
tice din Zalău raportează cu mindrie 
că, In cinstea aniversării eliberării 
patriei, toate localitățile județului 
Sălaj se vor bucura de avantajele 
curentului electric. Cele 265 de loca
lități din Sălaj, sate și comune, urcă 
astfel incă o treaptă spre civilizație 
și bunăstare.

Tn noaptea de 14 august 
1971, ora 0.46, la Porțile 
de Fier cel dc-al 5-lea 
hidrogenerator, avînd o 
putere maximă de 178 
MW, a pulsat In sistemul 
național primele cantități 
de energie electrică. Hi
drogeneratorul este fabri
cat la Uzina de construc
ții de mașini din Reșița, 
in colaborare cu Uzina 
de mașini grele din Bucu
rești.

— Prima racordare la 
sistemul energetic națio
nal a celei dc-a 5-a tur
bine, s-a realizat cu 
peste o lună și jumătate 
in avans față de prevede
rile planului de stat O 
dată cu înregistrarea a- 
cestui succes prestigios, 
montorii de la „Energo- 
montaj“, constructorii de 
la Reșița, energeticicnii 
de la centrala hidro-el.ee- 
trică ..Porțile de Fier** 
și-au îndeplinit in mod 
exemplar angajamentele 
luate in întrecerea socia
listă desfășurată in cins
tea marii sărbători națio
nale a poporului nostru 
— ziua de 23 August.

— La obținerea acestei 
realizări îmbucurătoare au 
contribuit din plin toți lu
crătorii noștri de pe șan
tierul ..Porțile de Fier** — 
ne-a spus Valeriu Perși- 
naru, inginer-șef adjunct 
la „Energomontaj". S-au 
evidențiat in mod deose
bit comuniștii din echipele 
conduse de maistrul Ovi- 
diu Simionescu și ing. 
Mihai Stanca. Făcmd încă 
o dată dovada înaltei lor 
calificări profesionale, 
muncitorii, inginerii și 
tehnicienii noștri au reu
șit să stabilească in cins
tea zilei de 23 August noi 
recorduri in reducerea 
termenelor de montaj. 
Este deajuns să arat că 
față de turbina nr. 1, a- 
samblarea rotorului de la 
turbina nr. 5 s-a realizat 
de 10 ori mal repede.

— Pentru noi toți — a 
adăugat maistrul O vid iu 
Simionescu — străduința 
de a pune în funcțiune 
turbina nr. 5 înainte de 
termen constituie un suc
ces cu o semnificație deo
sebită. Sintem in anul în
cheierii lucrărilor, anul 
definitivării sistemului hi- 
dro-energetic și de navi
gație „Porțile de Fier*4. 
Acum vom participa pen
tru ultima oară pe acest 
șantier la sărbătorirea zi
lei eliberării. Am ținut 
ca succesele închinate a- 
cestui unic 23 August să 
constituie un corolar al 
întregii noastre activități 
pe șantier, să fie un sim
bol al tuturor împlinirilor.

— Care a fost momen
tul cel mai emoționant oe 
care l-ați trăit in timpul 
lucrărilor de montai și al 
probelor care au asigurat 
conectarea la sistemul e- 
nergetic național a turbi
nei nr. 5 înainte de ter
men ? — l-am întrebat pe 
inginerul Petre Neagoc, 
șef de lot.

— Verificarea în prac
tică a unor decizii pe

care nl le-a dat Centrul 
de calcul al municipiului 
București. Pentru reduce
rea duratelor unor ope
rațiuni de montaj, colec
tivul nostru a propus o 
scrie de soluții tehnice 
indrăznețe. Trebuia să 
știm însă, în prealabil, 
dacă sini viabile. Nu a- 
veam voie să riscăm. La

trat o producție de 140 000 
kWh energie electrică.

— Este cea mai Înaltă 
producție care s-a reali
zat pină acum la Porțile 
de Fier cu prilejul primei 
conectări — ne-a spus In
ginerul Grigore Sandul, 
directorul întreprinderii 
beneficiare.

Conform calculelor spe-

PORȚILE DE FIER

Hidrogeneratorul 
nr. 5 a fost conectat 
în sistemul energetic 

național
elaborarea șl stabilirea 
celei mai eficiente va
riante noi de montaj, a 
fost utilizat calculatorul 
electronic al amintitului 
centru de calcul.

După împlinirea unei 
ore de la conectarea la sis
temul energetic național a 
turbinei nr. 5, pe tabloul 
de comandă s-a înregis-

cialiștilor, se estimează că. 
prin avansul obținut la 
punerea in funcțiune a 
turbinei nr. 5, s-a creat 
posibilitatea realizării 
unei producții de mai bine 
de 100 milioane kWh e- 
nergie electrică peste 
plan.

Cu prilejul intrării In 
exploatare a agregatului, 
colectivul de muncă de pe

marele șantier a adresat 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o telegramă In 
care so spune, printre al
tele :

„Acest succes, înscris pe 
linia realizării programu
lui stabilit de Congresul 
al X-lca al P.C.R. privind 
dezvoltarea energetică n 
țării, il închinăm celei 
de-a 27-a aniversări a eli
berării patriei noastre de 
sub jugul fascist, îndepli- 
nlndu-ne astfel angaja
mentul luat in întrecerea 
socialistă in cinstea marii 
sărbători a poporului ro
mân.

Alături de întregul po
por, dezbatem cu înalt 
simț de responsabilitate și 
partinitate programul de 
educare marxist-leninistă 
a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii, elabo
rat de secretarul general 
al partidului nostru, și ne 
exprimăm incă o dată, cu 
prilejul evenimentului de 
astăzi, deplina adeziune la 
politica internă și externă 
a partidului și statului, 
hotărirea fermă de a lupta 
pentru aplicarea ei ne
abătută în viață.

Asigurăm conducerea 
partidului șl statului, pe 
dumneavoastră, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom ști să răspundem 
cu același devotament și 
entuziasm sarcinilor ce le 
avem de îndeplinit pe alte 
mari șantiere ale țării. 
Experiența căpătată la 
Porțile de Fier o vom 
face să se amplifice și să 
se integreze organic in 
marile înfăptuiri ale po
porului, pentru continua 
înflorire a scumpei noas
tre patrii — Republica 
Socialistă România**.

Ion ANGHEL 
corespondentul 
„Scînteii*

• Brigada diverse In alertă t 
FAVORIT — 9.15; 11,30; 13,45; 16; 
18.15; 20,30, FEROVIAR - 9. 11,15; 
13,30; 16, 10,30; 20,45, MELODIA - 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45, MO
DERN - 9, 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, la gradină — 20.
• Simon Bolivar : PATRIA - 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15. GRĂDINA 
FESTIVAL - 20,15,
• Direcția Berlin t FESTIVAL — 
8,30; 11; 13,30, 16; 18,30; 20,45.
• Tick, Tick, Tick : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
BUCUREȘTI - 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, GRĂDINA DOINA — 20.
• Omul orchestră : SCALA — îi; 
11,15; 13,30; 16; 10,30; 21. GRĂDINA 
SELECT - 20.
• Detașamentul roșu de femei 1 
PACEA - 15,45; 18; 20,15.
• Ceasornicul Universului ; Peș
tera ; Catalizatorii ; Oamenii aces
tui pârnint ; Mlnitchnicus : TIM
PURI NOI - 9—21 in continuare, 
o Floarea soarelui : CENTRAL — 
0,30; 12; 15, 17,30; 20.15, GRIVIȚA
— 9,30; 12; 15.45; 18,15; 20,30, MIO
RIȚA - 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• Săptămina nebunilor : LUMINA
— 9.30—16 în continuare; 18,15;
20.30, BUCEGI - 16; 18.15, TOMIS
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18, la gră
dină - 20,15, AURORA — 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18, la grădină - 20,15, 
GRADINA PARCUL HERĂSTRĂU
— 20,15.
• Un loc pentru îndrăgostiți t 
CAPITOL — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21, la grădină — 20; 21,45, FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,30.
• 11 cunoașteți pe Urban? : LIRA
— 15,30; 18, la grădină — 20.
• Capcana : COSMOS — 15,30; 18; 
20,15.
• Cortul roșu : POPULAR — 
15,30; 19, RAHOVA — 15,30; 19.
• Zorba grecul : CINEMATECA
(sala Union) — 10; 12,30; 15;
17.30; 20.
• Fetița mincinoasă ; Fata vîntu-
lui ; Voinicelul ; Zmeul ; Poves
tea lui Alioșa : DOINA — 10;
11,30 13.
• Sunetul muzicii : DOINA — 16;
19.30.

• Ghici, cine vine la cină ? : 
UNIREA - 15.30; 18. la grădină
— 20.30.
• Indrlgostlțll s VIITORUL - lfl; 
18; 20.
• Secretul planetei maimuțelor : 
EXCELSIOR - 9; 11,15, 13.30; lfl; 
18,15; 20,30, GLORIA - 9; 11.15; 
13.30; lfl; 10.15; 20,30, FLAMURA — 
9; 11.15; 13,30; lfl 18,15; 20,30.
• Dispariția Iul Timo : VITAN
— lfl; 10.
• Vagabondul » GRADINA VITAN
— 20.
• O floare șl doi grădinari : VIC
TORIA - 9; 12,30, 16; 19.30, DRU
MUL SĂRII — 0,30; 16; 19,15, MUN
CA - 10; 15,30; 19.
• Turnul de aramă : LAROMET 
— 16; 10; 20.
• Notre Dame de Paris :
— 0,30—20 in continuare.
• întoarcerea Sfintului 
FLACĂRA - 10, 18; 20.
• Romco și Julleta : 
GREȘUL - 16; 19.
• Greșeala fatală : GIULEȘTI 
15,30; 17,45; 20. VOLGA - 
11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30.
• Intilnire cu o necunoscută : 
BUZEȘTI - 15,30; 18. la grădină
— 20,30, MOȘILOR - 15,45; 18; 
20,15, la grădină - 20,15.
• Roata vieții : ARTA — 15.30; 
18. in grădinii — 20.
• FIU „Marii Ursoaice" : CRIN- 
GAȘI - 15,30; 18; 20,15.
• Cazul C.L. : FERENTARI — 
15,30; 17,45; 20.

FAPTUL
DIVERS

DACIA

Luca i

PRO-

9,15;

teatre
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasliescu" (la Teatrul de vară 
„Herăstrău") : Fetele Didincf — 20.
• Teatrul satirlc-muztcal „C. Tă- 
nase" (la grădina Boema) : Vox... 
Boema — 20.
• Comitetul pentru cultură șl artă 
al municipiului București (la ro
tonda scriitorilor din parcul Ciș- 
migiu) : Spectacol de sunet șl lu
mină — 20,15; 21.
• Serbările galante : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15.30;
17,45; 20.

Intervenție
oportună

In incinta sectorului zootehnic 
al cooperativei agricole de pro
ducție Darabani (Botoșani) s-a 
înregistrat un puternic scurt
circuit la transformatorul de la 
rețeaua de înaltă tensiune. Ca 
urmare, o plasă de stuf din 
imediata apropiere a grajdurilor 
a luat foc. Scsizind imediat pe
ricolul, Ilie Hrimiuc, salariat la 
ferma zootehnică, și îngrijitorii 
Petru Bejenaru și Ilie Ștefandu 
au intervenit cu curaj și promp
titudine. Era vorba de averea 
obștească ! Folosind operativ 
extinctoarele existente și alte 
mijloace au reușit, după o luptă 
acerbă cu flăcările și fumul, să 
localizeze și să stingă incendiul. 
S-au salvat astfel bunuri in va
loare de aproape 400 000 lei. $i 
de data aceasta oamenii au 
la datorie.

Apropo
de

fost

Hidrocentrala de la Porțile de Fier. Interior din sala turbinelor Foto : Gh. Vințilă

8.30 Deschiderea emisiunii. Sport 
și sănătate.

9,00 Matineu duminical pentru 
copii • „Cart-Start I" As
pecte de la Concursul repu
blican de carturi organizat de 
Consiliul Național al Organi
zației Pionierilor. Transmisie 
directă. Prezintă : Cristian 
Țopescu o Filmul „Micul 
clovn", desen animat.

10,00 Viața satului. Din cuprins : 
Secvențe de campanie (ară
turi de vară, recoltatul fura
jelor) ; Ecouri la ancheta : 
Ce faceți în această diminea
ță ? ; Cronicarul faptului cu 
miez — țăranul Tache Vasi- 
lache, unul din veteranii co
respondenților de presă vo
luntari din satul Cindeștl- 
Neamț ; Tezaurul culturii 
populare : porțile țărănești ; 
muzică populară.

11,10 Compozitorul șl frumusețile 
. țării sale. Emisiune muzicală 
dedicată lui George Enescu. 
In program : Rapsodia româ
nă nr. 2 în Re major — di
rijor : Zubin Mehta ; Suita 
a III-a, Sătească. Interpretea
ză Orchestra simfonică a Ra- 
dlotelevizlunil. Dirijor : Ema- 
noil Elenescu.

12,00 De strajă patriei.
12.30 In reluare, la cererea tele

spectatorilor o Refrene fără 
virstă. Pagini cunoscute de 
muzică ușoară românească, 
interpretate de Anca Agemo- 
lu, Denise Constantinescu și 
Puica Igiroșeanu • Recital 
Gică Petrescu.

13,00 Emisiune în limba maghiară. 
Din cuprins : însemnări săp
tămânale de Pacz Gyozo, ac
tivist al Comitetului Județean 
Cluj al P.C.R. ; Țara in ima
gini și sunet — rubrică de 
actualități filmate ; Ziua pre
sei ; Tabletă semnată de Da
nos Miklos ; Cîntece popu
lare ; Program pentru copil.

14.30 Postmeridian. Magazin. Din 
cuprins : Șantiere ale muncii 
patriotice — reportaj la In
stitutul politehnic din Bucu-

șl

reștl ; Pe urmele strămoșilor 
noștri la cetatea lui Gelu, do 
la Dăbîca, împreună cu prof, 
univ. Ștefan Pascu ; Varie
tăți muzicale cu Harry Bela- 
fonte ; Umor din filmotecă ; 
Desen animat.

15,15 Campionatele europene do 
atletism.

18,00 Desen animat.
18.10 Film serial pentru tineret : 

Planeta giganțllor.
19,00 Vetre folclorice. Cîntece 

dansuri din Maramureș.
19,20 1001 de seri — emisiune pen

tru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20.10 Reportajul săptămînii. Bala 

Mare, ieri și azi.
20.30 Film artistic : „Pygmalion" — 

după piesa cu același nume 
de Bernard Shaw. Scenariul 
și dialogul : B. Shaw. In ro
lurile principale : Leslie Ho
ward. Wendy Hiller. Muzica : 
Arthur Honegger. Regia : A. 
Asquith și L. Howard.

22,00 Luminile rampei (Intervizlu- 
ne). Spectacol muzical cu 
Nicolae Herlea, Elena Cemel, 
Margareta Pislaru, Ilinca Ni- 
țulescu, Ion Bogza, Marcel 
Roșea.

22,50 Telejurnalul de noapte.
23,00 Telesport.
23.10 închiderea emisiunii progra

mului I.

PROGRAMUL II

20.10 Reîntâlnire cu personaje în
drăgite de copii. Micuța Mi- 
haela din filmele de desen 
animat.

20,40 Bucureștlul necunoscut. Tea
trul Național. Emisiune de 
Maria Preduț.

21,00 Seară de balet. „Tricornul" 
de Manuel de Falia. Interpre
tează Ansamblul Operei Ro
mâne din București. în dis
tribuție : Valentina Massini, 
Ion Tugearu, Bojidar Petrov, 
Victor Marcu, Râul Erceanu. 
Regia șl coregrafia : Vasile 
Marcu.

21,45 Buletin de știri.
21,50 Nocturnă — program de mu

zică ușoară realizat de tele
viziunea sovietică.

22.10 Săptămîna culturală bucu- 
reșteană.

22,20 Film serial : „Planeta glgan- 
ților" (V).

«3,10 închiderea emisiunii progra
mului II.

urmă, 
î din 

la
Cu mai mult timp in 

O.C.L. Produse Industriale 
Tg. Jiu a făcut o comandă 
I.R.U.C. Craiova pentru o serie 
de firme luminoase destinate 
magazinelor din localitate. S-a 
intocmit devizul (95 000 lei), a 
fost achitat in întregime și, prin 
luna iunie, o echipă de salariați 
craioveni a instalat mult aștep
tatele firme. Supuse probelor, a- 
cestea nu s-au aprins. „Nu-i ni
mic, i-au liniștit pe cei de la 
O.C.L. instalatorii. Sint necesare 
trei zile pentru încălzirea mate
riei fluorescente din litere". A.u 
trecut două luni de atunci și ma
teria fluorescentă tot nu s-a în
călzit, filmele luminoase nea- 
prinzindu-se nici pină acum. Cu 
toate că faptul a fost sesizat in 
repetate rlnduri conducerii în
treprinderii craiovene, aceasta 
se face că nu aude nimic. Oare 
I.R.U.C. Craiova nu ține deloc 
la propria-i firmă ?

Recent a părăsit maternitatea 
„Polizu** din Capitală Irma Cla- 
baci (str. Petru Maior 0), in 
virstă de 29 de ani. care a năs
cut, cu citva timp in urmă, trei 
gemeni. Margareta, Elena și Dă- 
nuț au și atins — împreună 
bineînțeles — greutatea de 15 
kg, după ce, la naștere, cintă- 
reau abia cu puțin peste 8 kg. 
Nașterea nu a fost lipsită de di
ficultăți. Echipa de medici, sub 
conducerea prof. dr. Dan Ale- 
xandrescu, a depus însă toate 
eforturile și în momentul de 
față, atit mama cit și copiii sint 
sănătoși. Bucuria întregii fami
lii. compusă «cum din șase per
soane (I. C. mai avea un copil), 
este completă ; de curind, ei 
s-au mutat intr-un nou și spa
țios apartament, primit in urma 
evenimentului.

Culpa procu- |
rorului I

I
in județul arad Se muncește cu sîrguînțu și spor 
pentru onorarea tuturor angajamentelor IN INDUSTRIA LOCALA CLUJEANA

Acum, cind bilanțul primelor 7 luni 
din acest an este cunoscut in toate 
amănuntele sale, se poate trage con
cluzia că ritmul și proporția inde- 
plinirii planului, a angajamentelor 
asumate in întrecerea socialistă re
levă pe deplin posibilitățile și rezer
vele existente in unitățile economice 
din județul Arad. A fost îndeplinit 
și depășit planul la producția marfă 
și la producția marfă vindută și în
casată, s-a realizat, de asemenea, și 
sarcina de creștere a productivității 
muncii. Au fost fabricate peste plan 
4 vagoane pentru călători, 52 de 
strunguri, circa 72 de mii mp țesă
turi. 41 de mii bucăți tricotaje, mo
bilă in valoare de aoroape 8 mi
lioane lei. Sint doar clteva din pro
dusele realizate peste prevederile 
de plan, de uzinele arădene. Aceste 
depășiri au asigurat realizarea, con
form eșalonării stabilite, a angaja
mentelor asumate. Așa. de pildă, la 
producția marfă, față de un angaja
ment anual de aproape 78 milioane 
lei. s-a realizat în șapte luni aproaoe 
85 de milioane lei ; incă de pe acum, 
angajamentul anual al livrărilor de 
mărfuri pentru fondul pieței a fost 
depășit de peste patru ori.

Contribuții deosebite la obținerea 
acestor succese și-au adus uzina 
de vagoane, uzina de strunguri, uni
tățile de exploatare Și industrializare 
a lemnului, uzinele textile și unitățile 
de industrie locală.

Ne-am obișnuit ca arunci cind ana
lizăm succesele muncii noastre să le 
raportăm cu precădere la rezervele 
existente, la lipsurile care mai există 
și căile cele mai potrivite pentru 
eliminarea acestora. Dacă urmărim 
modul in care industria județului 
Arad răspunde indicațiilor date de 
conducerea de partid, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, personal, ca pină 
Ia sfirșitul anului să se obțină o pro
ducție industrială cu 12 la sută mai 
mare decit realizările anului trecut, 
nu ne putem declara pe deplin sa- 
tisfăcuți. Am în vedere, făcind aceas
tă afirmație, faptul că realizările din 
primul semestru reprezintă numai 
45,9 la sută din planul anual al pro
ducției globale și 46.2 la sută din cel 
al producției marfă. Deși aceste re
coltata «int influențate, in bună par

te, de caracterul sezonier al produc
ției întreprinderilor din ramura in
dustriei alimentare — care numai din 
a doua jumătate a anului funcționea
ză la intreaga capacitate — trebu!e 
spus că ele nu ne satisfac. Chiar une
le unități industriale in care nu se 
pune in discuție caracterul sezonier 
al producției nu au reușit să reali
zeze. cum era normal, jumătate din 
volumul sarcinilor planificate. Ne 
referim în special la uzinele de va
goane, de strunguri și de produse 
textile.

Factorii care au generat această 
stare de lucruri sint departe de a 
avea o bază obiectivă. Cauzele tre
buie căutate in insuficienta preocu
pare a respectivelor conduceri de în
treprinderi de a aplica cu consecven
ță măsurile preconizate printr-un 
plan intocmit de către comisia eco
nomică a comitetului județean de 
partid. Apreciez ca fiind judicios a- 
cest plan de măsuri, intrucit el arc 
la bază propunerile făcute de toate 
întreprinderile din județ, propuneri 
fundamentate prin studii și analize 
efectuate la fața locului. Cu acest 
prilej s-a urmărit, cu deosebire, 
intensificarea procesului de autouti- 
lare. generalizarea schimbului doi și 
extinderea lucrului în schimbul trei. 
Desigur, acestea le considerăm 
pirghiile imediate, cele mai eficien
te, de majorare a volumului realiză
rilor productive, mai ales că acolo 
unde ele au fost folosite rezultatele 
nu au intirziat să se arate.

La Uzina de strunguri din Arad, 
bunăoară, prin fabricarea în cadrul 
Întreprinderii a agregatelor de fre
zat carcase și a agregatului cu 16 
brose pentru frezat batiuri, s-a ob
ținut o economie de aproape 2 mi
lioane lei valută. Mai mult, au foct 
descongestionate mașinile de frezat 
portale. dindu-li-se utilizări comple
xe ; în plus, calitatea produselor a 
crescut simțitor. Totușî, nu se poate 
spune că la această uzină s-au epui
zat toate posibilitățile de extindere 
a activității de autodotare și, cu atit 
mai mult, la uzina de vagoane. Fap
tul că unitățile industriale din jude
țul Arad au efectuat în 1969 lucrări 
de autoutilare in valoare de 5.8 mi
lioane lei și de 8,8 milioane lei in 

1970. că pentru acest an se prevede 
realizarea unor asemenea lucrări in 
valoare do 17 milioane lei nu ne 
poate satisface. Considerăm că con
ducerile unor întreprinderi și-au pro
pus să realizeze un număr redus de 
mașini și utilaje prin autoutilare. Or, 
conducerea partidului a dat indicații 
precise in acest sens, subliniind cu 
claritate importanța acestei acțiuni 
pentru reducerea importurilor. Too- 
mai de aceea, Comitetul județean 
Arad al P.C.R. va întreprinde in con
tinuare acțiuni hotărite pentru a 
impulsiona această activitate de im
portanță deosebită, va milita cu fer
mitate pentru fructificarea cit mai 
intensă a inițiativei creatoare a mun
citorilor. tehnicienilor și inginerilor 
din întreprinderile județului.

In egală măsură, atenția noastră 
este îndreptată și asupra folosirii ju
dicioase a capacităților de producție, 
creșterii indicilor intensivi și exten
sivi de utilizare a agregatelor și in
stalațiilor. Importante rezerve in a- 
cest domeniu au fost depistate incă 
de la inceputul anului cind comisia 
economică a comitetului județean a 
Întreprins o amplă analiză. S-a putut 
constata, cu această ocazie, că in 
timp ce fondurile fixe înregistrau la 
sfîrșitul anului 1970 o creștere de 12 2 
la sută față de 1969, producția globală 
atingea o dinamică de numai 4,4 la 
sută, indicatorul producției globale 
la 1 000 lei fonduri fixe fiind cu 7 la 
sută mai scăzut față de nivelul său 
din 1969. Cauzele au fost localizate 
cu exactitate : peste 80 la sută din 
timpul neutilizat se datora schimbu
rilor neprogramate ; la Uzina de va
goane și la Uzina de strunguri din 
Arad indicii de utilizare a fondului 
de timp al utilajelor din secțiile de 
bază se situau, in multe cazuri, sub 
75 la sută.

Măsurile luate pe linia generaliză
rii schimbului II și a extinderii 
schimbului IIJ șl-au dovedit din plin 
viabilitatea. La Uzina de vagoane, de 
pildă. In sectoarele unde conform 
indicațiilor s-au revizuit tehnologiile 
și se acționează pentru mărirea gra
dului de echipare a locurilor de 
muncă cu SDV-uri. de la coeficienți 
de schimb cuprinși intre 1,41—2,36 se 

va ajunge, pină la sfirșitul anului, 
la un nivel de 2,67.

Problema cea mai importanta care 
se ridică este legată de asigurarea 
la nivelul județului a unui necesar 
de aproape 1 200 de muncitori cali
ficați, din care numai 28 la sută pot 
fi pregătiți prin școli profesionale. 
De aceea, pentru ca mașinile să lu
creze trei schimburi „pline1* s-au 
organizat cursuri de calificare de 
scurtă durată și ucenicie la locul de 
muncă, urmind ca organizațiile de 
partid, conducerile întreprinderilor să 
asigure cadrul și condițiile corespun
zătoare de desfășurare. Rezolvarea 
acestei probleme va crea condiții ca 
pină la sfirșitul anului să se obțină 
o producție suplimentară, peste anga
jamentele luate, de circa 15 milioane 
lei.

Prlntr-o succintă analiză și exem
plificare, am căutat să scot in evi
dență mijloacele și măsurile indicate 
de către comitetul județean de partid 
tuturor colectivelor de muncă din în
treprinderi, să subliniez importanța 
decisivă pe care o au autoutilarea și 
folosirea mai bună a mașinilor și 
utilajelor in radrul eforturilor cana
lizate spre îndeplinirea și depășirea 
planului și a angajamentelor asuma
te. Totodată, comitetul județean de 
partid va urmări cu perseverență cum 
se materializează studiile și acțiunile 
întreprinse în direcția îmbunătățirii 
organizării producției și muncii, rea
lizării programelor de reciclare, de 
calificare și ridicare a calificării tu
turor categoriilor de salariați din în
treprinderi.

In tot ceea ce am realizat pină 
acum se văd pregnant eforturile sus
ținute, munca plină de abnegație și 
patriotism desfășurată de oamenii 
muncii români, maghiari, germani și 
de alte naționalități din industria ju
dețului Arad. Este aceasta o dovadă 
elocventă a însuflețirii cu care, iu 
aceste zile premergătoare celei de-a 
27-a aniversări a eliberării României 
de sub jugul fascist, fiecare om al 
muncii se străduiește să Intimpine cu 
succese deosebite marea sărbătoare a 
poporului român.

Ing. Nicolae CONSTANTIN 
secretar al Comitetului județean 
Arad al P.C.R.

Industria locală a județului 
Cluj realizează anual o impor
tantă producție. Mai bine de 70 
la sută din cele circa 2 000 de ar
ticole realizate reprezintă bunu
rile de larg consuni. în fiecare 
an, fondul bunurilor de larg 
consum se înnoiește cu cel pu
țin 200—300 sortimente noi. O 
gamă variată de corpuri de ilu
minat, elemente de siguranțe 
electrice, articole de podoabă și 
lacăte se fabrică la „Electrome
ter Cluj. Marca „Chimica** Cluj 
este imprimată pe numeroase 
articole pneumatice pentru pla
jă, rechizite școlare din mase 
plastice, detergenți, articole de 
sticlărie și marochinărie. Tot in 
cadrul industriei locale clujene 
se produc mașini pentru prelu
crarea lemnului, utilaje pentru 
spălătorii și pentru confecții 
metalice, pentru industria mate
rialelor de construcții și indus
tria alimentară. La rindul său, 
întreprinderea „Spicul** fabrică 
produse de morărit șl panifica-

£

La Uzina mecanică din Cu
gir s-a înregistrat un bogat bi
lanț de realizări pe primele 
șapte luni din acest an. Pro
ducția suplimentară livrată in 
această perioadă se ridică va
loric la peste 13 milioane lei. Ci
fra este departe de a aven doar 
valoare statistică. Aceasta În
seamnă că pe poarta uzinei au 
ieșit suplimentar față de sar
cinile de plan 9 mașini unelte, 
și peste 300 de mașini de cusut 
de tip industrial destinate di
verselor întreprinderi ale indus
triei ușoare. în ultima vreme, 
Uzina mecanică din Cugir a li
vrat in număr mare mașini de 
cusut de tip industrial fabrici- 

ție, produse zaharoase, băuturi 
răcoritoare, iar întreprinderea 
locală „Someșul** din Gherla 
este apreciată mai ales pentru 
vestitele covoare realizate de 
neintrecuți meșteșugari, pre
cum și prin producția mare 
de cărămizi și confecții me
talice. întreprinderea „Vlă- 
deasca*4 din Huedin s-a profilat 
pe agregate de carieră, valorifi- 
cind rezervele naturale, materii 
prime și materiale, iar „Tur- 
deana“-Turda, realizează canti
tăți mari de var, prefabricate 
din beton, mobilă și articole din 
metal. De la tovarășul Mihai 
Breazu, inginer-șef al Direcției 
județene de industrie locală, am 
aflat că in primul semestru al 
anului, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii din industria locală 
clujeană au realizat o producție 
suplimentară de peste 20,7 mi
lioane lei, depășinclu-și astfel 
angajamentele asumate.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii*

lor de confecții din Focșani, Vas
lui și Craiova, Fabricii de texti
le Arad, precum și unor unități 
ale cooperației meșteșugărești. 
Pentru industria textilă, uzina a 
produs peste plan 5 000 fuse 
de inaltă turație. De asemenea, 
Uzina mecanică din Cugir a 
produs peste sarcinile de pro
ducție asumate 500 mașini de 
cusut de uz casnic și 935 ma
șini de spălat rufe tip „Alba- 
lux 9“, o mașină modernă cu 
parametrii funcționali superiori, 
introdusă în fabricație in pri
măvara acestui an.

Ștefan DINICA 
corespondentul „Scînteii

Pe șoseaua națională Bacău— 
Vaslui, un autoturism gonea ca 
un bolid. Omul de la volan nu 
ținea seama nici de starea dru
mului. nici de faptul că circulă 
prin localitate. In comuna Plo- 
pana, la ieșirea dintr-o curbă, 
mașina nu s-a mai putut an
gaja in virai și a luat-o peste 
cimp. In traiectoria ei l-a intil- 
nit pe cetățeanul Nicolae Dache, 
din comuna Laza, proiectindu-l 
pe o distanță de 19 metri și ac- 
cidentindu-l mortal. In viteza 
excesivă cu care era condusă, 
mașina nu a putut fi oprită de
cit după ce a mai parcurs incă 
140 m prin șanț și pe cimp. Un 
accident datorat in exclusivitate 
nerespectării legilor de circula
ție, de către conducătorul auto
turismului. Și, culmea, la vola
nul mașinii se afla chiar un om 
al legii : procurorul șef adjunct 
al Procuraturii județului Vaslui 
— Barbu Drăgănescu. Consuma
se, inalnte de a urca la volan, 
o mare cantitate de alcool (la 
analiză s-au găsit 0,80 grame la 
mie).

Stratagemă
nereușită>

Intr-o bună zi, Marla Tăut, 
telefonistă la Oficiul P.T.T.R. 
Bobota Sălaj, s-a prezentat la 
postul de miliție pentru a re
clama un furt petrecut la locuin
ța gazdelor unde stătea cu chi
rie. Depunea foarte mult zel, 
arătîndu-se preocupată de des
coperirea cit mai grabnică a făp
tașilor. Au trădat-o însă citeva 
amănunte pe care nu avea de 
unde să le știe decit dacă ar fi 
fost chiar ea autoarea. Și, in
tr-adevăr, lucrurile se petrecuse
ră întocmai, M. T. făptuise 
furtul și, apoi, pentru a îndruma 
organele de miliție pe o pistă 
greșită, simulase o spargere. 
Stratagema a dat însă greș. Pusă 
in fața dovezilor certe, a trebuit 
să-și recunoască vina, urmînd să 
suporte rigorile legii. încă o do
vadă că minciuna are picioare 
scurte.

Rubricd redactata de t
Glieorqhe DAVID 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii'*.
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Cronica zilei
. Tovarășul Ștefan Vottec, președin
tele Mani Adunări Naționale, a pri- 
rnit din partea mareșalului Seimului 
h P. Polone. Dyzma Galaj. o tele
gramă In care sînt exprimate mulțu- 
rn,ri pentru felicitArile ți urările 
tr.in<mi<e cu ocazia sărbătorii națio
nale a poporului polonez.

♦
Tovarășul Ștefan Voitec. prețe- 

dintcle Mani Adunări Naționale, a 
primit din partea tovarășului Mlalko 
J?d?ro\’7 0 telegramă d? mulțumiri pentru fcdrntrtle adresate cu prilejul 

, *n funcția do președinte
slav dUnard Federale ■ R-S.F. Iugo-

M mistral afacerilor externe al Rc- 
pub.icii Socialiste România. Comeliu 
viănescu. ■ adresat o telegramă de 
xe.icitare ministrului afacerilor ex- 
•frne al K'Publicii Populare Congo, 
Auxence Ickonga. cu prlletul aniver
sării Zilei naționale a R. P. Congo.

•ă
Ministrul industriei lemnului. Mi- 

nai buder. care a participat la des
chiderea l-.rgului jubiliar de econo
mic forestieră de la Klagenfurt — 
Austria, s-a înapoiat simbătă după- 
amiază In Capitală.

*
Simbătă la amiază la Muzeul de 

Arta din Craiova s-a deschis expo
ziția „Picturi celebre din muzeele 
Parisului — serolele XVIII—XX“. La 
vernisaj au luat parte Petre Gigea, 
prim-vicepreședinle al Consiliului 
popular județean Dolj. Ion Zăvâlea- 
nu. primarul municipiului Craiova, 
numeroși oameni de cultură și artă,

IflBRiCA CHIMICA
DIN MĂRAȘEȘTI

IA 1 DtCINll Di [XIST0IȚA
FOCȘANI (prin telefon de Ia Ion 

Manea). La Mârâșești au avut loc 
festivități consacrate aniversării a 70 
de ani de existență a fabricii chimice 
dm localitate. Ing. Cornel Mariș, di
rectorul fabricii, a făcut o expunere 
privind evoluția acesteia, a cărei ca
pacitate este in prezent de peste 23 
ori mai mare față de anul înființării.

Cu acest prilej, un număr de mun
citori. ingineri și tehnicieni, care s-au 
distins in mod deosebit in activitatea 
productivă, au fost distinși cu ordine 
și medalii ale Republicii Socialiste 
România.

In încheiere, participant au adre
sat o telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului Xicolae Ceaușescu, in 
care se spune, printre altele : „Asi
gurăm conducerea superioară de 
partid, pe dumneavoastră personal, 
stimate tovarășe secretar general, că 
sintem hotăriți să nu precupețim nici 
un efort pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor ce ne revin. Tot
odată, ne exprimăm totala adeziune 
la ideile cuprinse in programul de 
educare politico-ideologică și cul
turală a oamenilor muncii, propus de 
dumneavoastră, și vă asigurăm, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
depune toate eforturile pentru trans
punerea lor In viață.

(Agerpres)
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unor probleme Importante ale dez
voltării acestor țări, in Programul 
complex se apreciază, pe drept cu- 
vin.t, această activitate ca principala 
metodă a adincirii diviziunii interna
ționale socialiste a muncii intre ță
rile membre ale C.A.E.R.

Esența prevederilor din Programul 
complex in această privință constă 
în concentrarea atenției, in decursul 
coordonării planurilor, asupra acelor 
probleme și acțiuni de colaborare care 
comportă eforturi mari și pentru care 
țările manifestă interes reciproc. Tot
odată. urmează ca sfera coordonării 
planurilor economice să se extindă 
asupra unor probleme și obiective de 
colaborare ce decurg din programele 
previzionale ale țârilor pe o perioa
dă de 15—20 ani, in domeniul com
bustibililor și energiei, materiilor 
prime pentru siderurgie și metalur
gia neferoasă, construcțiilor de ma
șini. industriei chimice și petrochi
miei etc.

Se are In vedere, în aceeași or
dine de idei, dezvoltarea colaborării 
in domeniul activității de prognoza- 
re, îndeosebi prin realizarea unui 
amplu schimb de experiență cu pri
vire Ia rezultatele prognozelor națio
nale, la metodele și procedeele de 
prognozare folosite in țările mem
bre ale C.A.E.R., precum și elabora
rea in comun, de către țările inte
resate, a unor prognoze in domenii 
și condiții stabilite de participant și 
ținind seama de rezultatele prognoze
lor naționale. Programul complex e- 
vidențiază, totodată, rolul consulta
țiilor reciproce in diferite probleme 
ale politicii economice și tehnico-ști- 
ințifice, îndeosebi in problemele pen
tru a căror soluționare țările consi
deră că nu dispun, fiecare in parte, 
de suficiente posibilități și, ca atare, 
ar necesita inițierea unor activități 
de colaborare. Aceste consultații vor 
avea caracter de informare și schimb 
de păreri, sfera de probleme și mo
dalitățile de realizare a lor fiind 
convenite de către țările interesate, 
in funcție de necesitățile lor.

De asemenea, in Programul com
plex se preconizează realizarea pla
nificării comune de către țările inte
resate a unor ramuri, subramuri sau 
tipuri de produse ; această formă se 
va realiza in condițiile exercitării 
dreptului de decizie al organelor 
competente din fiecare țară asupra 
participării lor. menținerii caracteru
lui independent, unitar al planificării 
Interne și proprietății naționale a- 
supra capacităților de producție, a 
resurselor respective. înțelegerile in
tervenite Intre țările interesate ur
mează să fie perfectate prin înche
ierea de acorduri și convenții între 
organele competente ale statelor 
participante.

Pentru ca activitatea de colaborare 
să contribuie in mai mare măsură la 
atingerea unui inalt nivel tehnico- 
științific al producției, la creșterea 
eficienței acesteia și a productivi
tății muncii, la dezvoltarea unei 
structuri optimale a economiei natio- 
nale a țăriior, la folosirea complexă 
de către fiecare țară a resurselor sale 
naturale, in Programul complex se 
prevăd măsuri care să favorizeze ex
tinderea cooperării și specializării in 
producție. In acest sens, un accent 
'-.porit este pus pe problemele asi
gurării, pe calea cooperării, a ne- 

cadre didactice, studenți șl elevi. Au 
lost prerențu de asemenea, Francois 
Sautreuil, secretar al Ambasadei 
franceze la București, și ludith Ma
yer. conservator la Muzeul ..P&tit 
Palais" .din Paris,

Expoziția reunește 60 de lucrări din 
principali Ic muzee ale Parisului, lu
crări create de-a lungul a mai bine 
de două secole de renunuți rt prelt :i- 
tanțj ai școlii de picturii franceză.

La Mamma s-a deschis expoziția 
celei de-a treia ediții a Concursului 
de artă fotografică „România pita- 
rtașcu", inițial de Ministerul Turis
mului in colaborare cu Asociația ar- 
nștilor fotografi din România. Sint 
prezentate numeroase lucrări de artă 
îo’ogrnfică alb-negru și color, care 
înfățișează peisaje, portrete și fru
musețile turistice din România. Ver
nisajul s-a bucurat de o bună pri
mire din partea turiștilor aflați in 
vacanță la Mamaia.

Sub auspiciile Uniunii artiștilor 
plastici, simbătă, la Galeria de artă 
..Apollo" din București s-a deschis 
o expoziție de pictură și grafică pre- 
zentind imagini de pe șantierul de 
construcție nl Hidrocentralei de la 
Porțile de Fier. Expoziția reunește 
aproximativ 50 de lucrări ale genului, 
rodul muncii de documentare efec
tuate timp de patru ani pe marele 
șantier de Nicolae Drăgușin, Petre 
Dumitrescu-junior. Ștefan Iacobecu, 
Gil Nicolescu, Mircea Olarian, Ma
riana Petrașcu. Torna Roată, Marga
reta Sterian, Mircea Velea. Victor Ti- 
mofte, Ion Țarălungă și alți artiști.

(Agerpres)

in Editura politică 
a apărut, în colecția 

„Evocări", 
EUGEN ROZVAN 

de (uliu Szikszay, Ma
rin Popa și Ion Bulei

In Editura politică 
a aoărut: 
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Timpul probabil pentru zilele de 
16, 17 și 18 august. In țară : In timp 
ce in sud-estul țării înseninările vor 
fi mai persistente și ploile cu totul 
izolate, in Banat, Crișana, Transilva
nia, nordul Moldovei și zona de mun
te se vor produce innorări mai ac
centuate și vor cădea averse locale 
de ploaie însoțite de descărcări elec
trice. Vîntul va sufla slab pină la 
potrivit din sud-vest. Temperaturile 
minime vor (i cuprinse intre 7 și 17 
grade, iar maximele intre 20 și 30 de 
grade, local mai ridicate in sudul ță
rii la începutul intervalului.
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voilor crescinde de combustibil, e- 
nergie, produse metalurgice și ale al
tor ramuri, prin unirea eforturilor 
țărilor membre ale C.A.E.R. intere
sate.

Extinderea cooperării in produc
ție corespunde unor imperative e- 
sențiale ale dezvoltării economice ac
tuale. „Factor de scamă ai progre
sului — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — cooperarea economică 
s-a impus atenției generale, joacă un 
rol tot mai important in dezvoltarea 
materiala a statelor”.

In scopul asigurării necesarului 
mereu crescînd de produse, atit din 
ramurile de bază, cit și din cele pre
lucrătoare, in Programul complex se 
recomandă o serie de forme mai efi
ciente de colaborare — forme pro
puse de mai mult timp de partidul 

A COLABORĂRII $1 COOPERĂRII ECONOMICE 
SI TEHNICO-SIIINIÎHCE 

DINTRE TARILE MEMBRE AEE C. A. E. R.
și guvernul țării noastre — cum slnt 
efectuarea de lucrări comune in 
prospectări geologice, construirea și 
exploatarea de întreprinderi comune 
atit in industria extractivă cit și in 
industria prelucrătoare, coordonarea, 
cooperarea și efectuarea in comun 
de lucrări experimentale și de cer
cetări științifice, acordarea de cre
dite cu un scop determinat, pe bază 
de convenții speciale ș.a. în acordu
rile și convențiile de cooperare și 
specializare care se vor încheia in
tre organizațiile economice împuter
nicite ale țărilor, urmează să se pre
vadă soluționarea intregului complex 
al problemelor economice, de pro
ducție, comerciale, tehnico-științifi- 
ce, valutar-financiare și juridice le
gate de aceste acțiuni, să se asigure 
in mod real răspunderea materială 
a părților pentru modul de îndepli
nire a obligațiilor reciproce.

Tot in vederea lărgirii activității 
de cooperare, in Programul complex 
se acordă o atenție deosebită dez
voltării legaturilor directe intre mi
nistere, departamente, centrale in
dustriale. institute, organe șl orga
nizații economice și tehnico-științifi- 
ce ale țărilor interesate, potrivit 
competențelor de care dispun aces-
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Campionatele europene 
de atletism

Q Csaba Dozsa, medalie de argint, cu o săritură 
de 2,20 — nou record român!

Tn penultima zi a competiției eu
ropene s-nu disputat finalele la șase 
probe. Așteptată cu un interes deo
sebit de publicul care a umplut pinii 
la refuz tribunele stadionului olim
pic. cursa de 5 000 m a prilejuit 
campionului finlandez Juha Vălităi- 
nen obținerea celei de-a doua victo
rii la această ediție a întrecerilor. 
După ce marți Vitatăinen ciștigase 
proba de 10 000 m, el a cucerit ieri 
a doua medalie de aur pentru Fin
landa invingind in aceeași manieră 
- un sprint final irezistibil — pe 
francezul Jean Wadoux, clasat al 
doilea, și pe vest-germanul Harald 
Norpoth. sosit pe locul al treilea. Re
zultatul lui Viiătăinen, 13' 32” 6/10, 
reprezintă un nou record finlandez.

Proba de 50 km marș s-a încheiat 
cu victoria atletului sovietic Venia
min Soldatenko, cronometrat cu un 
timp excelent : 4h 02’ 22”. Reprezen
tantul R. D. Germane, Christoph 
Hoehne, medaliat cu aur la Jocurile 
Olimpice din Mexic și la campiona
tele europene de la Atena, s-a clasat 
pe locul al doilea cu 4h 04* 45” 2 10. 
Medalia de bronz a revenit compa
triotului său Peter Selzer cu 4h06’H”.

Fină la ultima încercare din con
curs proba de aruncare a ciocanului 
a avut in frunte pe campionul R. D. 
Germane, Reinhold Theimer. La cea 
de-a șasea tentativă, recordmanul 
mondial Uwe Bayer (R.F. a Germa
nici) a realizat performanța de 72.36 
m cu care a ciștigat titlul european. 
Pe locul secund s-a clasat Theimer cu 
71,80 m, iar pe locul trei sportivul 
sovietic Anatoli Bondarciuk, cam
pionul de la Atena, cu un rezultat 
de 71,40 ni.

Tot în ultima încercare a obținut 
victoria și atleta vest-germană In
grid Mickler-Becker la săritura in 
lungime. Pînă atunci conducea 
Meta Antenen (Elveția) cu o perfor
manță de 6,73 ni. în ultima săritură, 
Mickler a reușit 6,76 m, adjudecin- 
du-și medalia de aur. Pe locul trei 
s-a clasat recordmana mondială a 
probei, Heide Rosendahl (R. F. a 
Germaniei), cu 6,56 m. Sportiva ro
mâncă, Viorica Viscopoleanu, a ocuț 
pat locul șase cu 6 39 ni — cel mai 
bun rezultat al ei din acest an.

învinsă la săritura in lungime. 
Heide Rosendahl a reușit să ciștige 
proba de pentatlon totalizând Ia

Peste 30 000 de spectatori au ur
mărit ieri după-amiază pe stadionul 
Republicii din Capitală un bogat 
program sportiv organizat in cinstea 
zilei de 23 August.

In deschiderea programului s-au 
tntîlnit in finala „Cupei 23 August" 
echipele feminine de fotbal Rapid și 
Confecția. La sfirșitul timpului re
gulamentar de joc (două reprize a 
cite 30 de minute) scorul a fost 
egal : 3—3 (2—1). După executarea 
loviturilor de la 11 m, victoria a re
venit sportivelor de la Rapid cu 
8-7.

A urmat apoi primul meci din 
cadrul „Cupei municipiului Bucu
rești" la fotbal dintre echipele 
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tea prin legislația lor internă. O- 
biectul legăturilor nemijlocite poate 
cuprinde o problematică variată, de 
la efectuarea unor schimburi de ex
periență și informații, pînă la rea
lizarea unor obiective și acțiuni con
crete de cooperare in producție, in 
cercetarea științifica și tehnică, in 
prestațiile de servicii, acordarea de 
asistență tehnică, executarea lucră
rilor de antrepriză.

între formele preconizate pentru 
dezvoltarea in continuare a colabo
rării reciproce se numără înființarea 
de către țările interesate membre ale 
C.A.E.R., pe bază de acorduri sau 
convenții, a unor organizații interna
ționale in diferite domenii ale eco
nomiei, științei și tehnicii ; aceste 
organizații ar urma să fie create in 
forme diferite, în funcție de obiectul 

și cerințele concrete ale colaborării 
în domeniul respectiv, de interesele 
țărilor participante. La baza activi
tății acestor organizații internaționale 
vor trebui să stea principiile gene
rale ale colaborării prevăzute in 
Statutul C.A.E.R, și in documentul 
adoptat de Sesiunea a XXV-a a Con
siliului. în Programul complex este 
Inclusă in mod expres prevederea că 
țările membre ale C.A.E.R. nu vor 
crea organizații internaționale cu 
caracter suprastatal, a căror ac
tivitate ar putea afecta proble
mele planificării interne a țărilor 
membre sau ar prejudicia in vre
un fel interesele acestora. De a- 
semenea. se are in vedere ca or
ganizațiile internaționale ale țări
lor socialiste membre ale C.A.E.R. 
să aibă un caracter deschis și, în 
acest sens, se preconizează ca docu
mentele lor normative să prevadă 
posibilitatea aderării, in diferite for
me. a țărilor care inițial n-au par
ticipat și se declară interesate să co
laboreze in cadrul organizațiilor res
pective. Este prevăzută, de aseme- 

/nea, posibilitatea ca unele organizații 
internaționale să funcționeze pe prin
cipiul gestiunii economice proprii.

Cu toată claritatea se subliniază in

sfirșitul celor două zile de concurs 
5 299 puncte (nou record al campio
natelor europene). Deși a condus — 
uneori autoritar — pînă la ultima 
probă, Burghndc Poliak (R.D. Ger
mană). prima favorită a întrecerii, 
a obținut în final medalia d<“ ar
gint cu 5 275 puncte. Compatrioata 
sa Murgii Herbst s-a clasat a treia 
cu 5 179 puncte

Dimineața, in calificările probelor 
de triplusalt și aruncarea discului 
au concurat și sportivii români Ca
rol Corbu și Iosif Naghi. Deși nu a 
îndeplinit baremul fixat pentru par
ticiparea în finala probei, Corbu se 
va număra lotuși printre cei care își 
vor disputa mîine medaliile, Intru- 
cit a obținut al 11-lea rezultat (nu
mărul minim de finaliști la arun
cări și sărituri este de 12). Iosif Na
ghi a ratat insă calificarea, nereu
șind standardul de 58,00 m realizat 
de 12 aruncători. In prima semifi
nală a cursei de 110 m garduri, Vio
rel Suciu s-a clasat pe locul șapte, 
cu timpul de 14” 6/10 și nu s-a ca
lificat pentru finala, de mîine.

Ultima probă a zilei, cea de sări
tură in înălțime bărbați, a pri
lejuit sportivului român Csaba 
Dozsa o strălucită afirmare pe 
plan internațional. Comportindu-se 
excepțional intr-o companie foarte 
valoroasă, depășind cele mai opti
miste pronosticuri, el a reușit să 
sară 2,20 m, performanța cu care a- 
duce României a dona medalie de 
argint la aceste campionate. (Prima 
fusese CÎștigată — tot la săritura in 
înălțime — de către Cornelia Po
pescu). Primii trei clasați au obți
nut același rezultat : 2.20 m, depar
tajarea fâcindu-se după numărul de 
sărituri. Trccind această înălțime din 
prima încercare, sportivul sovietic 
Kestutis Șapka a devenit campion 
european. Dozsa a reușit la a doua 
săritură. iar Rustan Ahmetov 
(U.R.S.S.) Ia a treia, obținind meda
lia de bronz.

Originar din Tîrgu-Mureș, Csaba 
Dozsa este in vîrstă de 20 de ani, 
are 1,^9 m înălțime și- cintărește 
79 kg. Anul trecut a cucerit meda
lia de argint la campionatele euro
pene pc.itru juniori de la Paris. Re
zultatul său de la Helsinki întrece 
"cu patru centimetri vechiul record 
al României, care îi aparținea din 
1970.

Steaua și Dinamo (tineret-rezerve). 
Și in această partidă, după 90 de mi
nute de joc, scorul a fost egal : 0—0. 
In urma executării loviturilor de la 
11 ni. pentru finala competiției s-au 
calificat fotbaliștii de la Steaua, în
vingători cu scorul de 2—1.

In cel de-al doilea meci pentru 
„Cupa municipiului București" la 
fotbal, echipele Politehnica Iași și 
Rapid București au terminat, după 
expirarea timpului regulamentar, la 
egalitate : 2—2 (2—1). In urma exe
cutării loviturilor de la 11 m, for
mația ieșeană a ciștigat cu 7—6, 
calificindu-se pentru finala de as
tăzi.
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Programul complex că la baza func
ționării organizațiilor internaționalo 
create de țările membre ale C.A.E.R. 
trebuie să se afle principiul depli
nei egalități in drepturi. In acest 
sens, in problemele esențiale de care 
depind existența și principalele di
recții ale activității organizației res
pective, deciziile organului conducă
tor se vor lua cu acordul unanim al 
țărilor membre, iar in problemele 
concrete de colaborare — cu acordul 
țărilor membre interesate.

Un rol deosebit in dezvoltarea re
lațiilor de colaborare intre țările 
membre ale C.A.E.R. il are perfec
ționarea relațiilor de comerț exterior. 
In acest domeniu, Programul com
plex preconizează o serie de acțiuni 
menite să stimuleze dezvoltarea in 
continuare a schimburilor reciproce.

in condițiile păstrării de către fiecare 
țară a monopolului asupra comerțu
lui său exterior. In documentul a- 
doptat se prevede întărirea rolului 
acordurilor și contractelor comerciale 
bilaterale de lungă durată, in scopul 
dezvoltării pe baze planice a comer
țului reciproc și al asigurării stabi
lității livrărilor reciproce pe perioa
de îndelungate. Se are în vedere, in 
același timp, creșterea răspunderii 
materiale a părților contractante 
pentru îndeplinirea angajamentelor 
asumate prin acordurile și contrac
tele Încheiate.

Țările membre ale C.A.E.R. au 
convenit ca acordurile comerciale să 
conțină In continuare contingente 
cantitative obligatorii la acele 
mărfuri care prezintă o Însemnătate 
deosebită pentru economia țărilor, iar 
pen’ru alte mărfuri importante — in 
privința cărora părțile contractante 
își asumă, de asemenea, obligații 
ferme de livrare — să se prevadă 
contingente valorice.

Dezvoltarea continuă a schimburi
lor reciproce implică, totodată, per
fecționarea metodologiei de stabili
re a prețurilor de comerț exterior. In 
programul complex se prevede con
tinuarea studierii acestei probleme,

viața internațională
Proteste crescindeÎN PAGINILE PRESEI STRĂINE

„Țările mici membre inN.A.T.O. 
au încetat să mai fie 

parteneri docili"
Refcrindu-sc intr-un editorial la curentul tot mal puternic în fa

voarea desprinderii din chingile N.A.T.O. care se constată in cele două 
Insule, Malia și Islanda, aflate iu puncte opuse ale Europei, ziarul „LE 
MONDE" arată, intre altele :

„Două insulițe, de multă vreme ui
tate, dau de furcă, in ultima vreme, 
șefilor Pactului nord-atlantic. Timp 
de trei zile, Consiliul N.A.T.O. s-a 
ocupat de problema Maltei, după ce 
doi ofițeri ai organizației — prin
tre care și secretarul general interim 
— au încercat, fără succes, după cum 
se pare, să ajungă la un acord cu pri
mul ministru maltez, Dom Mintoff, 
privind statutul viitor al trupelor bri
tanice staționate in insulă. Guvernul 
din La Valetta pretinde o majorare 
considerabilă — de la 5 la 30 milioane 
lire — a sumei plătite de Marea Bri- 
tanie pentru utilizarea teritoriului 
maltez, ceea ce a determinat Londra 
să solicite ajutorul aliaților săi atlan
tici. Pentru moment, aceștia nu in
tenționează să facă ceva, lucru care 
riscă să agraveze și mai mult situa
ția. Potrivit cotidianului englez 
„Guardian", La Valetta va cere in 
cel mai scurt răstimp trupelor brita
nice să părăsească insula, dacă nu se 
va ajunge pină atunci la o soluție.

O situație similară se constată in 
Islanda, important „zăvor" al Atlan
ticului de nord intre Groenlanda și 
Scoția, „apărată" in mod oficial de 
trei mii șapte sute de infanteriști a- 
mericani din 1951 și — spre deosebire 
de Malta — membră deplină a Alian
ței atlantice.

Or, în urma alegerilor din iunie, 
la Reykjavik s-a instalat un nou gu
vern de stingă, din care fac parte și 
doi miniștri comuniști. Primul mi
nistru, Johannesson a anunțat inten
ția sa de a obține, in următorii patru 
ani, retragerea trupelor americane de 
pe teritoriul insulei. Un guvern de 
orientare similară formulase aceeași 
cerere in 1956.

Pe de altă parte, guvernul de la 
Reykjavik a hotărit să-și extindă 
apele teritoriale pină la limita pla
toului continental, adică de la 12 la 
50 de mile marine in jurul coastelor, 
începi nd din septembrie 1972. Aceas
tă hotărire, vizind protejarea pescui
tului islandez, principala activitate 
economică a insulei, a stirnit imediat 
vii proteste din partea Marii Britanii 
șt a Germanici federale, ambele sem
natare din 1960 ale unor acorduri 
bilaterale cu Islanda privind pescui
tul. Din acest motiv. Einar Augus- 
son, ministrul afacerilor externe al 
Islandei, urmează să întreprindă un 
turneu prin cîteva capitale ale Eu-
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pornindu-se de la principiile actual
mente in vigoare in relațiile re
ciproce, potrivit cărora Ia baza pre
țurilor din comerțul exterior reciproc 
trebuie să stea prețurile mondiale, 
din care se elimină influența factori
lor conjuncturali ai pieței capitaliste.

în ce privește perfecționarea pîr- 
ghiilor și instrumentelor valutar-fl- 
nanciare, in Programul complex se 
prevede să se studieze înfăptuirea de 
măsuri care să ducă la îmbunătăți
rea sistemului de folosire a rublei 
transferabile, care servește și in pre
zent pentru efectuarea decontărilor 
bilaterale și multilaterale in relațiile 
dintre țările membre ale C.A.E.R. 
Pentru a răspunde in mai mare mă
sură cerințelor dezvoltării relațiilor 
economice dintre țările membre ale 
C.A.E.R., se preconizează lărgirea 
sferei de aplicare a decontărilor 
multilaterale, stabilirea de către 
țări a unor cursuri și coeficienți 
economic fundamentați intre valutele 
lor naționale. Un rol important in 
extinderea comerțului reciproc și a 
cooperării in producție urmează să-1 
aibă dezvoltarea sistemului de cre
ditare pe termen scurt, mijlociu și 
lung prin Banca Internațională de 
Colaborare Economică și Banca In
ternațională de Investiții.

In scopul asigurării condițiilor 
pentru desfășurarea in continuare a 
unei conlucrări rodnice, țările mem
bre ale C.A.E.R. au convenit prin 
Programul complex promovarea unor 
asemenea căi și metode de colaborare 
care să permită participarea la dife
rite acțiuni, pe baza avantajului re
ciproc și a liberului consimțâmint, a 
tuturor țărilor membre ale C.A.E.R. 
In același timp, luîndu-se în consi
derare existența unor interese dife
rențiate ale țărilor, unele obiective 
de colaborare vor fi realizate numai 
cu participarea țărilor interesate. 
Conform prevederilor documentului, 
fiecare țară are dreptul să-și declare 
interesul de a participa la acțiunile 
și formele de colaborare și coope
rare pentru care inițial s-a declarat 
neinteresată, in orice moment in care 
consideră că această participare este 
oportună pentru ea. In același con
text, in document se subliniază că 
neparticiparea unuia sau a citorva 
state la anumite acțiuni de colabo
rare nu trebuie să influențeze cola
borarea și cooperarea reciprocă in 
celelalte domenii de activitate. Aceste 
prevederi corespund întrutotul prin
cipiilor fundamentale ale relațiilor 
dintre țările socialiste, principii pen
tru a căror înfăptuire partidul și sta
tul nostru au militat și militează cu 
consecvență.

Desigur, pentru a asigura In con
tinuare participarea activă și efi
cientă a României la dezvoltarea co
laborării in cadrul C.A.E.R., se im
pune ca specialiștii și organele noas
tre de stat să desfășoare o vastă ac
tivitate de studiu și analiză în vede
rea alegerii, de la caz la caz, pentru 
flecare acțiune în parte, a celei mai 
adecvate forme sau metode de par
ticipare.

Luind parte, împreună cu celelalte 
țări membre ale C.A.E.R., la tradu
cerea in viață a prevederilor Pro
gramului complex, țara noastră ișl 
va aduce contribuția la perfecționa
rea continuă a formelor și metode
lor de colaborare și cooperare, in 
scopul folosirii cit mai eficiente a a- 
cestor activități in interesul fiecărei 
țări și al cauzei generale a socialis
mului. 

ropel occidentale pentru a explica 
tezele țării sale".

Jată, inchcie ziarul, datele unei 
situații complicate. „Remarca ce se 
cere tăcută este că după țările mai 
mari și țările mici membre in 
N.A.T.O. au incetat să mai fie niște 
parteneri docili ai puterii S.U.A.".

★

BRUXELLES 14 (Agerpres). — Gu
vernul maltez a făcut cunoscută Con
siliului nord-atlantic intenția sa de 
a modifica relațiile existente intre 
Malta și N.A.T.O. — a anunțat un 
purtător de cuvint al pactului 
N.A.T.O.

După consultări cu guvernul Mal
tei, Comitetul de planificare militară 
s-a văzut nevoit să dea instrucțiuni 
pentru începerea pregătirilor necesa
re in vederea transferării instalațiilor 
N.A.T.O. din insulă în altă țară, a 
precizat purtătorul de cuvint.

CHIPUL NOU AL UNUI
STRĂVECHI ORAȘ

Hyderabad... Tur
nul inalt al celebrei 
moschei Char-Minar 
domină maiestuos
panorama orașului, 
desemnind centrul geo
grafic, al capitalei 
unuia dintre cele mai 
mari state ale Indiei 
— Andhra Pradesh. 
Călătorul sosist aici, 
in inima podișului 
Deccan, are prilejul 
să cunoască multe lu
cruri interesante des
pre India. Se spune, 
de altfel, că în Hyde
rabad. denumit cu în
dreptățire „poarta din
tre Nord și Sud", se 
reflectă, ca într-o o- 
glindă, întreaga Indie. 
Cu greu ar mai pu
tea fi întilnit undeva 
un asemenea mozaic 
de stiluri arhitectoni
ce, culturi, obiceiuri, 
veșminte, expresie a 
multitudinii grupuri
lor etnice ce convie
țuiesc aici de secole : 
hinduși, musulmani, 
shiki etc.

Ca și in alte orașe 
ale Indiei, și Ia Hy
derabad există un o- 
raș vechi și un oraș' 
nou — care aci sint 
despărțite de rîul Mu
si. Riul separă in 
fapt două epoci isto
rice, avind ca piatră 
de hotar ziua de 15 
august 1947 — data 
proclamării indepen

denței. în timp ce o- 
rașul vechi in încre
menirea sa se ridică
ca o mărturie mută
a unui trecut plin de 
zbucium, noul oraș,
cu cartierele sale mo
derne, cu numeroase 
hoteluri și magazine, 
constituie o oglindă a 
eforturilor constructi
ve ale prezentului.

ÎNSEMNĂRI 
DIN INDIA

In partea de nord a 
apărut un orășel-sa- 
telit, Balanagar, a că
rui existență este le
gată de complexul 
industrial ridicat, in 
această zonă, in anii 
din urmă și aparți- 
nind sectorului de 
stat, ce dobîndește o 
pondere crescîndă în 
economia Indiei.

In apropiere de 
Hyderabad se înalță 
marele baraj de pe 
Krishna, lucrare im
presionantă, care a 
redat agriculturii sute 
de mii de acri de pă-

Lucrări de irigație pe valea fluviului Krishna

ZIUA INDEPENDENȚEI 
REPUBLICII POPULARE CONGO

Astăzi se împlinesc 
11 ani de la proclama
rea independenței Re
publicii Populare Con
go, eveniment de o 
deosebită însemnătate 
în viața poporului con- 
golez. La trei ani de 
la această dată memo
rabilă, la 15 august 
1963, masele populare 
au înlăturat de la pu
tere regimul reacțio
nar, favorabil cercuri
lor neocolonialiste, ti- 
nărul stat angajindu- 
se ferm pe drumul 
prefacerilor progre
siste pe tărîm econo
mic, social, cultural, al 
consolidării indepen
denței.

In obiectivele poli
tice urmărite, fixate 
in noua constituție, se 
înscriu lichidarea tu
turor formelor de ex
ploatare, asigurarea 
dezvoltării țării pe ca
lea necapitalistă. In 
acest scop, s-au luat 
măsuri de trecere în 
proprietatea statului ■ 

bogățiilor solului șl 
subsolului, naționali- 
zîndu-se totodată com
paniile străine care 
acționau in țară și se 
opuneau politicii eco
nomice a guvernului. 
Dispunind de mari bo
gății — rezerve de fier, 
petrol, zinc, lemn de 
esență prețioasă etc., 
— tinărul stat depune 
eforturi pentru crea
rea unei industrii na
ționale.

In ultimii ani In 
Congo (Brazzaville) au 
fost construite o serie 
de obiective economi
ce intre care fabrici 
de prelucrare a pro
duselor agroalimenta- 
re, fabrici textile, de 
ciment, pornindu-se 
totodată exploatarea 
zăcămintelor de fos
fați. Transformări im
portante s-au produs 
și In celelalte sectoare 
de activitate, in agri
cultură, In dezvoltarea 
sistemului de invăță- 
mînt etc.

față de teroarea 
și violența 

din Guatemala
CIUDAD DE MEXICO 14 (Ager

pres). — Agenția Prensa Latina rela
tează că, în ultima vreme, a crescut 
simțitor numărul organizațiilor și al 
personalităților din diverse sectoare 
de activitate care își exprima protes
tul față de atmosfera de teroare șl 
violență care domnește in Guatemala. 
In acest sens, agenția menționată ci
tează, printre altele, mesajul difuzat 
la Ciudad de Mexico de Asociația 
studenților din Guatemala, care de
nunță „represiunea brutală la care 
este supus poporul din această țară 
de guvernul colonelului Carlos Arana 
Osorio". Documentul este însoțit do 
o copie a unei scrisori adresate șe
fului statului de „Comitetul pentru 
libertatea persoanelor deținute ile
gal", care conține date complete des
pre astfel de abuzuri ale autorități
lor.

De asemenea, 65 de personalități 
ale vieții politice și artistice au dat 
publicității o declarație în care arată 
că „de la instituirea stării excepțio
nale, membrii diferitelor organizații 
do extremă dreaptă au asasinat pesto 
2 000 de persoane. Țara întreagă, se 
subliniază în declarație, a devenit un 
lagăr de concentrare, unde numeroși 
muncitori, studenți, țărani, scriitori și 
artiști sint uciși de grupuri de mili
tari sau bande ocrotite de autorități".

mint. Cind, In urmă 
cu 15 ani, au Început 
lucrările barajului, in 
această regiune totul 
era pustiu. Deosebite 
au fost greutățile in- 
timpinate de cei ve- 
niți să lupte cu ape
le, să le domolească 
și să le supună, diri- 
jindu-le spre ogoarele 
însetate, dar pină la 
urmă izbinda a fost 
de partea acestor oa
meni. Cea mai mare 
parte dintre ei, sim
pli țărani din partea 
locului, s-au stabilit 
in jurul barajului și 
ay ințemeiat un oră
șel modern, simbol al 
prefacerilor înnoitoa
re care au loc in 
străvechea Indie.

Fapt de o deosebită 
semnificație, lucra
rea — una din cele 
mai mari de acest fel 
din lume — a fost in 
întregime proiectată 
și executată de spe
cialiștii indieni. An
gajată intr-un amplu 
efort pentru învinge
rea grelei moșteniri a 
dominației coloniale. 
India își mobilizează 
vastele sale resurse 
materiale și umane 
în vederea dezvoltării 
economiei naționale, 
înaintării pe calea 
progresului economic 
și social.

D. T.

Republica Populară 
Congo militează pe 
plan extern pentru 
abolirea definitivă a 
colonialismului și a- 
partheid-ului de pa 
continentul african, 
pentru dezvoltarea re
lațiilor cu toate state
le, fără deosebire da 
orinduire socială. In
tre Republica Socialis
tă România și Repu
blica Populară Congo, 
Intre Partidul Comu
nist Român și Partidul 
Congolez al Muncii 
s-au stabilit relații 
prietenești, de colabo
rare, la a căror ampli
ficare au contribuit 
vizitele oficiale re
ciproce efectuate in 
ultimii ani.

Cu prilejul sărbăto
rii naționale a Repu
blicii Populare Congo, 
poporul român urează 
poporului congolez 
noi succese în făurirea 
unei vieți prospere.

A. B.



viața internațională
VIETNAMUL DE SUD TOKIO

Bazele trupelor saigoneze 
din zona septentrională 

sub tirul forțelor patriotice

Manifestări
Deputați japonezi se pronunță pentru 

restabilirea drepturilor legitime 
ale R. P. Chineze in 0. N. U.

cu prilejul zilei
de 23 August

SAIGON 14 (AtrerpreM.— Forte 
Ho iu continuat vineri, pentru a treia 
trapelor aaljonue situate in partea

Asupra unei unități de infanterie 
MJgonere. aflată la cîțiva kilometri 
«ud-vest de bara americană „Fuller**, 
au fost lansate peste 100 de obuze 
de mortiere. provoclndu-i-«e pierderi 
serioase. De asemenea, bazele ,.A-1" 
fi ..A-4* situate la nord de localită
țile Dong Ha și, respectiv. Cam Lo, 
au fost supuse unui violent bombar-

alc Guvernului Revoluționar Proviio- 
zi consecutiv, să bombardeze bazele 

septentrională a Vietnamului de Sud.

dament vineri după-amiază. Tirul 
artileriei patriciilor a doborit un 
elicopter american, toți cei 7 soldați 
aflați la bord fiind uciși.

în același timp, s-au Înregistrat 
ciocniri intre forțele patriotice sud- 
vietnameze și trupele saigoneze in 
zona Platourilor înalte din provincia 
Pleiku. precum și in provincia de 
coastă Phu Yen.

TOKIO 14. Corespondentul Ager
pres, FI. Țuiu, transmite : Grupul de 
deputați din aripa de stingă a Parti
dului liberal-democrat a cerut siîn
hață guvernului japonez să respingă 
așa-zlsa teză a celor „două Chine" 
și să acționeze pentru restabilirea 
drepturilor legitime ale Republicii

Popular* Chineze în O.N.U.. inclusiv 
in Consiliul de Securitate.

De asemenea, in cadrul unor au
dieri In Comitetul pentru problemele 
externe al Camerei reprezentanților, 
experți japonezi in problema chineză 
s-au pronunțat cu fermitate împotri
va menținerii Taiwanulul in O.N.U.

Demonstrații studențești la Saigon
Numeroși studanți saigonezi au or

ganizat o puternică demonstrație de 
protest față de actele de represiune 
ale autorităților marionetă — rela
tează agenția de presă Eliberarea.

La sfirșitul lunii iulie, poliția regi
mului de la Saigon a suprimat cu 
brutalitate, in mai multe rinduri. ac
țiunile studenților îndreptate impe- 
triva clicii Thieu. Aproape 60 de stu- 
denți au fost arestați in mod arbi
trar. iar multi dintre ei au fost ră
niți. La 7 august, un mare număr da

studenți din citeva institute din Sai
gon au organizat o masivă demon
strație de stradă, cerînd eliberarea ce
lor arestați și reducerea taxelor șco
lare. între demonstranți și forțele 
polițienești de represiune s-au pro
dus ciocniri, soldate cu numeroși ră
niți. în aceeași zi, delegații studen
țești din orașele Hue, Da Nang și My 
Tho au publicat o declarație in care 
au condamnat reprimarea acțiunilor 
studenților de către regimul lui 
Nguyen Van Thieu.

Scrisoarea președintelui C.C. 
al Societății de Cruce Roșie 

din R. P. D. Coreeană
PHENIAN 14 (Agerpres). — Son 

Song Pil. președintele Comitetului 
Central al Societății de Cruce Roșie 
din R-P.D. Coreeană, a adresat o scri
soare președintelui Societății de Cru
ce Roșie sud-coreene — informează 
agenția A.C.T.C. Scrisoarea constituie 
un răspuns la propunerea făcută de 
Toi Du Son, președintele Societății de 
Cruce Roșie sud-coreene, de a se 
desfășura o acțiune in vederea iden
tificării membrilor familiilor despăr
țite, aflați In nord și in sud. și de a 
se organiza la Geneva, in octombrie 
a. c.. convorbiri preliminare în a- 
ceastă problemă.

Scrisoarea relevă că o asemenea 
acțiune este in concordanță cu pro
punerile rezonabile făcute in mod 
consecvent de guvernul R.P.D. Core
ene autorităților sud-coreene in pro
blema unirii familiilor despărțite și 
a realizării reunificării patriei. Ea 
amintește că guvernul R.P.D. Core
ene s-a declarat in repetate rinduri 
gata să aibă contacte cu orice partide 
politice, organizații publice, precum

și cu persoane sud-coreene. Nici una 
din propunerile juste ale R.P.D. Co
reene nu a fost însă pusă in apli
care pină in prezent, din cauza opo
ziției autorităților sud-coreene. în a- 
ceste circumstanțe, relevă scrisoarea, 
este deosebit de pozitiv faptul că So
cietatea de Cruce Roșie sud-coreea- 
nă a luat pentru prima dată hotări- 
rea de a realiza contactul intre nord 
și sud, ca răspuns la apelurile patrio
tice consecvente ale reprezentanților 
R.P.D. Coreene.

Scrisoarea președintelui C.C. al So
cietății de Cruce Roșie din R.P.D. 
Coreeană propune discutarea proble
mei realizării călătoriilor libere și a 
vizitelor reciproce, a organizării co
respondenței libere intre membrii de 
familie, rudele și prietenii aflați des- 
părțiți in nord și in sud, precum și 
a problemei identificării membrilor 
de familie și pregătirii întîlnirii lor. 
Scrisoarea propune, de asemenea, în
ceperea unor convorbiri preliminare 
Intre reprezentanții celor două părți 
la Panmunjon, in luna septembrie.

Bahreinul
și-a proclamat independența
MANAMA 14 (Agerpres). — într-o 

declarație difuzată de postul de ra
dio național, guvernatorul Bahreinu- 
lui, Sheik Issa Ben Salmane Al Kha
lifa. a anunțat simbătă că țara sa și-a 
proclamat independența. Declarația 
precizează că relațiile speciale dintre

că Bahreinul a cerut să fie primit in 
Liga Arabă și la Națiunile Unite.

Declarația menționează că Bahrei
nul va respecta toate acordurile și 
angajamentele sale internaționale, cu 
condiția ca ele să nu fie in contra
dicție cu independența și suverani
tatea sa. Totodată, noul stat se an
gajează să stringă relațiile cu statele 
si emiratele din Golful Persic, cu 
celelalte state arabe, să acționeze 
pentru stabilitate, securitate și pro
gres în regiunea Golfului Persic, să 
organizeze și să aplice o colaborare 
economică, tehnică, științifică și pro
fesională cu celelalte state din regiu
ne, in scopul industrializării acesteia 
și dezvoltării ei economice.

Cu o populație de aproximativ 
200 000 de locuitori și o suprafață de 
532 kmp, Bahreinul este primul emi
rat din Golful Persic care iși pro
clamă independența.

ORIENTUL APROPIAT

BUDAPESTA. — Cu prilejul apro
piatei aniversări a zilei de 23 Au
gust, simbătă s-a deschis la Buda
pesta expoziția documentară de foto
grafii ..România socialistă". Organi
zată sub egida Institutului de relații 
culturale cu străinătatea din R. P. 
Ungară, expoziția ilustrează marile 
succese obținute de poporul român, 
sub conducerea partidului comunist, 
in construcția socialistă in anii 1966— 
1970.

La festivitatea deschiderii expozi
ției. a luat cuvintul Lajos Zavagyi din 
conducerea Consiliului Național al 
Frontului Popular Patriotic.

Expoziția s-a bucurat de o fru
moasa primire din partea vizitatori
lor.

în Cuba
HAVANA 14. Corespondentul Agcr- 

pves. V. Stamate, transmite : La 13 
august, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socialiste 
România la Havana, Petre lonescu, 
și-a prezentat scrisorile de acreditare 
președintelui Republicii Cuba, Osval
do Dortlcos Torrado.

La ceremonie a participat Râul Roa 
Garcia, ministrul relațiilor externe a' 
Republicii Cuba.

Cu acest prilej. între ambasadorul 
român șl președintele Republicii Cuba 
a avut loc o convorbire amicală.

în Uruguay
MONTEVIDEO 14 (Agerpres). — 

Ambasadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste Româ
nia in Republica Orientală a Urugua- 
yulul, Valeriu Pop. și-a prezentat 
scrisorile de acreditare președintelui 
Jorge Pacheco Areco. La ceremonie 
a asistat dr. Jose More Otero, mi
nistrul relațiilor externe.

După prezentarea scrisorilor, între 
președintele Uruguayului șl ambasa
dorul român a avut loc o convorbire, 
care s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

Activitate diplomatică
AMMAN 14 (Agerpres). — Omar 

Sakkaf, ministrul de externe al Ara- 
biei Saudite, și Hassan Sabry El- 
Kholi, reprezentant personal al pre
ședintelui R.A.U., care fac un turneu 
prin țările arabe in vederea aplanării 
divergențelor existente între autori
tățile de la Amman și organizațiile 
de rezistență palestinene, și-au în
cheiat vizita in Iordania. Ei au fost 
primiți de către regele Hussein, că
ruia i-au inmînat mesaje din partea 
președintelui R.A.U., Anwar Sadat, și 
a regelui Feisal. Aceste mesaje — 
după cum se arată intr-un comunicat 
oficial iordanian — se referă la „si
tuația actuală din lumea arabă, la re
lațiile dintre statele arabe și la ne
cesitatea depunerii de eforturi pen
tru îmbunătățirea climatului dintre 
aceste țări".

CAIRO. — Regele Hussein al Ior
daniei a acceptat, in principiu, me
morandumul prezentat de R.A.U. și 
Arabia Saudită privind reglementarea 
divergențelor dintre autoritățile de la 
Amman și Organizațiile de rezistență 
palestinene — relatează ziarul ..Al 
Ahram“, citat de agențiile France 
Presse și U.P.I.

DAMASC. — Yasser Arafat, preșe
dintele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei, 
a .......................... ’ "anunțat că rezistența palestineană

0. $. A. - promotor

0 DECLARAȚIE A M.A.E. 
AL CUBEI

Bahrein, fost protectorat britanic, și 
guvernul de la Londra au fost abolite, 
tar trupele engleze staționate pe teri
toriul țării au început să se retragi. 

Guvernatorul Sheik Issa Ben Sal- 
mane Al Khalifa a anunțat, totodată,

Plenara C. C. 
al P. C. din Canada

OTTAWA 14 (Agerpres). — La To
ronto s-au desfășurat lucrările ple
narei Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Canada, care a 
analizat proiectele Declarației politi
ce și noului Program al partidului. 
Aceste două documente vor fi pre
zentate spre dezbatere Congresului 
al XXI-lea al partidului, care va 
avea loc intre 27 și 29 noiembrie a.c.

NOTĂ

De ce a devenit invizibil 
surisul Monei Lisa?

Sutele de turiști adunați joi di
mineața la intrarea in Luvru au 
așteptat in zadar deschiderea mu
zeului Scene similare au avut loc 
la muzeele Rodin, Delacroix. Gui- 
met, precum și la muzeul de artă 
moderhâ și la cel de antichități 
naționale din Saint Germain. Mo
tivul : greva paznicilor din muzee.

Așadar, misteriosul suris al Mor.ei 
Lisa a fost invizibil joi pentru mii 
de vizitatori Singura amintire care 
le-a rămas a fost panoul ce anunța 
închiderea muzeului. Este o ima
gine printre multe altele care re
levă atmosfera de nemulțumire a 
unor largi pături ale populației 
față de înrăutățirea situației lor 
economice și sociale.

Ziarul „l’Aurore** de vineri pu
blică in acest sens rezultatele unui 
sondaj intreprins de Institutul na
țional de statistică, pe care il con
sideră „revelator pentru neliniștea 
cu care francezii privesc creșterea 
prețurilor**. Astfel, 52 la sută din 
familiile anchetate socotesc că pre
țurile au crescut foarte mult in 
prima jumătate a anului ; 23 la sută 
se așteaptă la importante majorări 
în lunile ce vin ; iar 17 la sută con
stată că in primul semestru buge
tele familiale s-au deteriorat. în ce 
privește evoluția situației lor. toate 
categoriile profesionale cuprinse in 
anchetă sint pesimiste față de vii
tor.

P. DIACONESCU
Paris

acceptă documentul de lucru elabo
rat de Republica Arabă Unită și Ara
bia Saudită in vederea reglementării 
raporturilor dintre guvernul iorda
nian și unitățile de fedaini — infor
mează agenția M.E.N.

VARȘOVIA. — Cu ocazia celei 
de-a 27-a aniversări a eliberării 
României. 18 clubul internațional de 
presă și carte din orașul Lodz a fost 
deschisă expoziția de fotografii „Ima
gini din România1*.

copenhaga Tntîlnirea reprezentanților
unor partide comuniste în legătură
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„CARE SINT CAUZELE
BOLII DOLARULUI ?"
CAUZA ESENȚIALĂ ; cheltuielile 

din Vietnam

nâ zi, vom auzi că do
larul a fost totuși de
valorizat in ciuda de
clarației recente a Mi
nisterului Finanțelor, 
care afirma că nici
odată S.U.A. nu vor 
întreprinde o astfel de 
măsură. Acest pas dra
matic poate fi făcut 
printr-o simplă scri
soare adresată Fondu
lui Monetar Internațio
nal1', scrie „WA
SHINGTON POST", 
făclndu-se ecoul unor 
zvonuri din ce în ce 
mai insistente care au 
circulat in tot cursul 
săptămînii, stimulate 
de scăderea sensibilă a 
cursului dolarului ța
ță de marca vest-ger- 
manâ și alte monede 
occidentale.

Este semnificativ Je 
altfel că organul ma
rii finanțe „WALL 
STREET JOURNAL" 
apreciază drept fi
rească devalorizarea 
dolarului, subliniind câ 
in ultimii * ani dola
rul a pierdut circa 25 
de cenți din valoarea 
sa, iar actuala parita
te față de monedele 
celorlalte țări capita
liste dezvoltate este 
absolut artificială.

In timp ce forurile 
executive, legislative 
și bancare, agitate de 
noua criză a dolaru
lui. își concentrează a- 
tenția asupra repercu
siunilor financiare și 
economice ale unei e- 
ventuale devalorizări, 
presa încearcă să răs
pundă la întrebarea : 
„care sint cauzele bo
lii dolarului ?**

„Fără îndoială că în 
ultimii ani, scrie „WA-

SHINGTON EVENING 
STAR", dolarul s-a a- 
flat sub puternice pre
siuni, insă cauzele nu 
pot fi neutralizate prin 
devalorizare. Cauza e- 
sențială a necazurilor 
economiei Americii re
zidă in imensele chel
tuieli făcute pentru 
războiul din Vietnam". 
Această opinie este îm
părtășită de mulți 
congresmeni cu opinii 
liberale, atit republi
cani cit și democrați. 
care apreciază că era 
inevitabil ca presiuni
le sufocante exercita
te de escaladarea chel
tuielilor militare să le
zeze. mai devreme sau 
mai tirziu, moneda na
țională. Un rol impor
tant l-a jucat de ase
menea inflația, care, in 
ultimii doi ani, a a- 
tiris proporții îngrijo
rătoare, paralel cu 
creșterea considerabilă 
a numărului șomerilor 
și sporirea profiturilor 
marilor trusturi și mo
nopoluri. pe seama 
creșterii costului vie
ții. „Acest complex de 
factori. menționează 
Washington Post, și în 
special vastele fonduri 
irosite in aventura 
noastră militară din A- 
sia de sud-est au dus 
la agravarea deficitu
lui balanței de plăți și 
la scurgerea in străi
nătate a miliarde de 
dolari supraevaluați, 
sporind astfel cererile 
pentru devalorizarea 
monedei S.U.A.".

Partizanii ompunerij 
de devalorizare susțin 
că printr-o astfel d« 
măsură S.U.A. ar pu
tea ameliora unele din 
dificultățile lor econo
mice și financiare. Cei

pentru războiul

ce se opun devaloriză
rii se împart in două 
tabere. Prima cere re
ducerea drastică a 
cheltuielilor militare, 
a doua, formată in ma 
joritate de conserva
tori, cere „înghețarea 
salariilor și prețuri
lor", fapt care a tre
zit protestul ferm al 
sindicatelor. Acestea 
subliniază că sporul de 
salariu obținut prin 
greve de unele cate
gorii de muncitori a 
fost neutralizat de 
creșterea costului vie
ții, cauzată de tendin
ța monopolurilor de 
a-și maximaliza profi
turile.

In ciuda declarației 
Ministerului Finanțe
lor prin care și-a a- 
nunțat refuzul de a ce
da presiunilor de de
valorizare a dolarului, 
cu un procent care să 
oscileze intre 5 și W 
la sută, cercurile gu
vernamentale. legisla
tive și bancare ameri
cane apreciază că ad
ministrația nu și-a spus 
încă ultimul cuvint în 
această delicată pro
blemă financiară. „Tot 
ce ne putem aștepta, 
arată in legătură cu a- 
ceas’a „CHRISTIAN 
SCIENCE MONITOR*, 
este nu o vindecare 
completă a dolarului, 
inti ucît in actuala con
junctură economică a- 
cest lucru apare impo
sibil, ci administrarea 
unui tranchilizant, ca
re să-i ajute la regă
sirea identității sale pe 
piața internațională".

HAVANA 14 (Agerpres). — Minis
terul cubanez al Afacerilor Externe 
a dat publicității o declarație in care 
dezminte zvonurile lansate de agen
țiile occidentale de presă, privind o 
eventuală reîntoarcere a Cubei in Or
ganizația Statelor Americane, infor
mează agenția Prensa Latina.

în declarație se relevă că O.S.A. 
a devenit un promotor al politicii a- 
gresive a Washingtonului împotriva 
statelor latino-americane. Timp de 
12 ani. ea a sprijinit imperialismul 
american în aplicarea sancțiunilor 
economice și politice, în agresiunea 
militară împotriva revoluției cuba
neze.

Demascînd și condamnind politica 
O.S.A. — se arată in continuare in 
declarație — popoarele latino-ame
ricane au pronunțat, de fapt, o sen
tință morală Împotriva sa. Poziția 
Guvernului Revoluționar al Cubei 
rămine neschimbată. El este gata să 
mențină relații cu guvernele acelor 
țări ale continentului care promo- ■klH@MClKflSEl SB U Ei E] 
vează o politică suverană și indepen
dentă și nu se supun dictatului 
Washingtonului, menționează in în
cheiere declarația.

Constantin 
ALEXANDROAIE

Washington, 14

CHILE

Președintele Allende: 

„Guvernul Unității 
Populare respinge 
orice încercări de 
presiuni externe”
SANTIAGO DE CHILE 14. — Co

respondentul nostru, E. Pop, trans
mite : Ministerul de Externe al 
Republicii Chile a dat publicității o 
declarație de protest împotriva hotâ- 
riril Băncii de import-export a 
S.U.A. de a condiționa acordarea cre
ditelor pentru achiziționarea a două 
avioane de pasageri de fabricație a- 
mericană. Președintele băncii ame
ricane a comunicat ambasadorului 
chilian de la Washington câ această 
instituție nu este dispusă să răspundă 
la cererea chiliană mai înainte de a-1 
fi furnizate garanții suficiente cu pri
vire la indemnizațiile ce urmează să 
fie acordate companiilor particulare 
nprd-americane din Industria cupru
lui. recent naționalizate in Chile.

Guvernul chilian — se spune in de
clarație — consideră această hotă
rire ca o tentativă de presiuni și 
amestec ilicit și inacceptabil in tre
burile interne ale Republicii Chile. 
Această decizie este contrară princi
piilor de drept internațional. Cartei 
O.N.U. și Cartei Organizației Statelor 
Americane.

In legătură cu acest fapt, președin
tele Salvador Allende a declarat în
tr-o cuvintare rostită in fața mine
rilor câ „Guvernul Unității Populare 
respinge orice încercări de exercitare 
de presiuni externe".

cu probleme ale aderării țărilor
respective la Piața comună

COPENHAGA 14 (Agerpres). — 
Ziarul „Land og Folk“, organul P.C. 
din Danemarca, a publicat un comu
nicat in care se arată, printre altele : 

„Reprezentanții partidelor comu
niste din Danemarca, Irlanda, Nor
vegia și Anglia s-au întrunit la Co
penhaga in zilele de 12 și 13 august. 
La întrunire s-au discutat proble
mele comune în legătură cu încer
cările pe care cele patru țări le fac 
pentru a intra in Piața comună.

Partidele au fost unanime în a 
aprecia că lărgirea preconizată a 
Pieței comune servește întăririi 
domniei monopolurilor In țările vest- 
europene și va duce la înrăutățirea 
situației clasei muncitoare, la re- 
stringerea drepturilor sociale și de
mocratice și va da noi posibilități da 
dezvoltare a monopolurilor multi
naționale".

0 hotărire intimpinată de protestul opiniei publice

PARIS 14 — Corespondentul nos
tru transmite : Ziarul „L’Humanite" 
a publicat o știre în care se arată 
că guvernul francez a dat o dispo
ziție de expulzare împotriva lui San
tiago Carrillo, secretar general al 
Partidului Comunist din Spania. A- 
ceastă măsură nu poate decît să in
digneze pe democrațiirfrancezi și tre
buie să fie anulată — scrie zia
rul.

O conferință de presă cu acest 
subiect, prezidată de Francois Bil
ious, membru ai Biroului Politic al 
P.C.F., va avea Ioc vineri 20’ au
gust, la hotelul „Lutetia".

„L'Humanltă" și alte ziare parizie
ne publică un protest al Partidului 
Socialist Unificat in care se arată că 
această acțiune „confirmă complici
tatea autorităților franceze cu guver
nul franchist". După ce reamintește 
de procedee similare anterioare îm
potriva altor democrați și comuniști, 
protestul cere pentru Santiago 
Carrillo „dreptul de a continua pe 
solul francez lupta sa împotriva gu
vernului fascist al lui Franco1'.

Ziarul anunță, de asemenea, că au 
prezentat proteste Confederația Ge
nerală a Muncii și Confederația Fran
ceză Democratică a Muncii.

„Din timp in timp, se descoperă 
cite un cadavru pe un cimp. Acesta 
este rezultatul „activității1* poliției 
sau a bandelor înarmate ale Parti
dului Colorado (reazem al regimului 
dictatorului Stroessner), care sint 
maeștri in bătăi, torturi, execuții". 
O astfel de constatare, pe care o 
făcea recent un reporter in 
,.1’Humanite Dimanche", a de
venit un fapt obișnuit in presa 
internațională din ultimii ani, clnd 
e vorba de Paraguay, cunoscut ca 
un adevărat „ținut al torturii" In 
relieful politic al Americii Latine. 
Cei șaisprezece ani de dictatură 
constituie șaisprezece ani de stare 
de asediu, prelungită din 3 în 3 
luni. Șaisprezece ani de prigoană

necontenită împotriva celor care 
Îndrăznesc să aspire la o viață 
demnă. Sute de militanți sindicali, 
elemente democratice și progresis
te, sint torturați ani în șir in în
chisorile paraguayene, fără a fi ju
decați.

Toate acestea în condițiile unui 
extrem de scăzut nivel de trai și ale 
unei economii In continuă deterio
rare. Numai in primele luni ale a- 
cestui an deficitul balanței comer
ciale a fost de patru ori mai mare 
decît în aceeași perioadă a anului 
trecut Numărul șomerilor se men
ține constant la peste 100 000 de 
oameni.

D. P.

agențiile de presă transmit
Prezidiul Sovietului Su

prem ui U.R.S.S. ’ra,iHcat tra- 
tatul sovieto—indian de pace, priete
nie și colaborare, semnat la Delhi la 
9 august, informează agenția TASS. 
Pe de altă parte, din Delhi s-a anun
țat oficial că președintele V. V. Girl 
a ratificat tratatul de pace, prietenie 
și colaborare între U.R.S.S. și India.

Peste 10 000 de foști lup
tători antifasciști ’■ locuil')r| din 
regiunea Erfurt au participat sîm- 
bătă, pe teritoriul fostului lagăr de 
concentrare nazist de la Buchenwald, 
la o adunare in memoria lui Ernst 
Thaelmann și Rudolf Breitscheid, 
conducători ai clasei muncitoare ger
mane, uciși in august 1944 în acest 
lagăr. La adunare au luat cuvîntul 
Alois Braeutigam, membru al C.C. al 
P.S.U.G., prim-secretar al organiza
ției regionale Erfurt a P.S.U.G., și 
Albert Buchmann, în numele luptă
torilor antifasciști din R.F. a Germa
niei.

Delegația guvernamenta
lă algeriană, Abde-
laziz Bouteflika, membru al Consi
liului Revoluției șl ministru al aface
rilor externe, a părăsit Phenianul în- 
cheindu-și vizita pe care a făcut-o 
în R. P. D. Coreeană Ia invitația gu
vernului acestei țări — informează 
agenția A.C.T.C.

La Hanoiau sos,t Intr_0 v,zltă 
de prietenie, la invitația Comitetului 
pentru pace din R. D. Vietnam, pro
fesorul american Samule Noumof și 
profesorul canadian Clime Ansley, 
anunță agenția V.N.A.

La Varșovia s‘ai1 lncheiat 
convorbirile oficiale între șefii de gu
verne ai Poloniei și Cehoslovaciei. 
Lubomir Strougal șl Piotr Jarosze- 
wiez au discutat despre probleme de 
interes comun privind relațiile bi
laterale și politica externă a celor 
două țări. în legătură cu convorbi
rile purtate a fost semnat un proto
col.

Greva muncitorilor de la 
firma siderurgică „Orinoco" 
din Caracas, continuă. Muncitorii cer 
garanții de stabilitate în muncă, re- 
admiterea la lucru a unui mare nu
măr de concediat! și alte reglemen
tări sociale.

Delegația chineză Pentru 
cooperare în domeniul telecomunica
țiilor, care se află intr-o vizită la 
Santiago de Chile, a fost primită de 
ministrul afacerilor interne al Repu
blicii Chile. Jose Toja.

La invitația Frontului 
Popular Patriotic din R. P. 
Ungarâ, 13 Budapesta a sosit o 
delegație din Venezuela, condusă de 
Jovito Villalba, secretar general al 
Partidului Uniunea Republicană De
mocratică.

Mexicul este interesat ,a 
găsirea unor noi formule de coope
rare și dezvoltare a relațiilor inter
naționale, indiferent de sistemul so
cial-politic al țărilor respective, a 
declarat șeful statului mexican, Luis 
Echeverria. în acest sens, a subliniat

el. pentru întărirea relațiilor bilate
rale. mai ales sub aspect economic, 
vor fi invitați să facă vizite oficiale 
in Mexic toți președinții țărilor din 
America Latină, inclusiv șefii state
lor Cuba și Chile — transmite agen
ția Prensa Latina.

Ministrul cubanez de ex- 
tCrUC, Raul Roa’ va încePe dumi
nică o vizită oficială în Chile, la in
vitația guvernului acestei țări — s-a 
anunțat oficial la Havana.

Un avion de tipul Star- 
fighter, 3Partinînd de data aceasta
forțelor aeriene olandeze, s-a prăbușit 
vineri în apropiere de localitatea 
vest-gerrrană Bederkesa. Pilotul și-a 
pierdut viața.

Delegația Mișcării Popu
lare pentru Eliberarea fin-
golei, condusă de Agostinho Neto,
președintele Mișcări’, care, la invita
ția Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, a făcut o vizită 
în R. P. D. Coreeană, a părăsit Phe
nianul — anunță agenția A.C.T.C.

Pacientul Adrian Herbert 
căruia profesorul Cristian Barnard 
i-a făcut, Ia 25 iulie, o operație de 
transplantare a inimii și plăminilor, 
a fost supus în noaptea de vineri spre 
sîmbătă unei noi intervenții chirurgi
cale, ca urmare a unei complicații 
survenite în aparatul pulmonar. Sta
rea sănătății pacientului este în pre
zent satisfăcătoare, s-a comunicat la 
spitalul Groote Schuur.

REDACȚIA ȘJ ADMINISTRAȚIA î București, piața „ScInteU*. TeL 17 M1», iî «0 20. Abonamentele « fac La oficiile poștale «1 dlfuaoril din întreprinderi n Instituții, Tiparul Combinatul Poligrafie Casa IclnteiL

fi încetat din viață, ',ups 
o îndelungată suferință, Oscar Astu- 
dillo, secretar general adjunct al Par
tidului Comunist din Chile.

Membrii echipajului „Apollo- 
15" — David Scott, James Irwin 
și Alfred Worden — la reîntoar
cerea pe Pămint, după cele două
sprezece zile cit a durat călătoria 
cosmică, au avut senzații de a- 
mețeală, ușoare tulburări car
diace și au manifestat o neobiș
nuită dificultate in readaptarea 
la gravitația terestră — a decla
rat Charles Berry, medicul-șef 
al programului Apollo.

El a relevat că rezultatele exa
menului medical al astronauților 
de pe nava „Apollo-15" prezintă 
un mare interes pentru viitoare
le zboruri spațiale. O primă con
cluzie care s-a impus este aceea 
ca viitorii selenauți să scurteze 
perioada de activitate din cadrul 
primei ieșiri pe Lună, pentru a 
se evita senzația de oboseală.

In cadrul Festivalului in
ternațional de folclor de la 
Udine, Italia, a avut loc la Villa 
Santina primul spectacol al ansam
blului de cîntece și dansuri româ
nești „Vrancea**. Spectacolul s-a bu
curat de un deosebit succes.

12 500 noi cazuri de ho- 
lOrâ au tost înregistrate în ultima 
săptămînă în lume, potrivit unui co
municat oficial dat publicității la Ge
neva de Organizația Mondială a Să
nătății. Numărul total al cazurilor da 
holeră depistate de la începutul aces
tui an se ridică acum la 106 000.
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